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GIẢI THÍCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
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BAH : Bị ảnh hưởng

CPMU : Ban Quản lý dự án Trung ương

CPO : Ban dự án Trung ương

DBTT : Dễ bị tổn thương
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GPMB : Giải phóng mặt bằng

GSĐL : Giám sát độc lập

HĐBT : Hội đồng Bồi thường
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TÓM TẮT

Báo cáo giám sát đột xuất của tư vấn ISC trình bày kết quả giám sát thực hiện
chính sách an toàn xã hội tại 22 hồ đập của 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái thuộc dự án Sửa
chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam DRSIP.

Căn cứ công văn số 1455/CPO-WB8 ngày 29/11/2019 của Ban Quan lý Trung

ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc 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 đột xuất. 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 2/12/2019 đến ngày

8/12/2019 tại 02 tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tư vấn thực hiện giám sát tại 06 hồ của
PPMU Lào Cai và 16 hồ của PPMU Yên Bái.

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, và phỏng vấn 9 hộ theo bảng hỏi
định lượng tại TDA Yên Bái. Công tác thực hiện chính sách an toàn xã hội tại 2 tỉnh
Yên Bái và Lào Cai như sau:

Thực hiện các báo cáo chính sách an toàn xã hội
Các báo cáo thực hiện chính sách an toàn xã hội RAP, EMDP, SA tại 2 TDA đã

được WB thông qua.

Tiến độ thi công
Cả 2 TDA chưa tiến hành thi công.

Tái định cư
Công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư: (i) TDA Lào Cai 4 hồ đang tiến hành công

tác kiểm đếm và 2 hồ không có hộ BAH (ii) TDA Yên Bái chưa thực hiện các hoạt
động.

 Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời
Theo số liệu từ phía tư vấn ISC thu thập từ báo cáo của 2 PPMU cho thấy: tổng

diện tích dự kiến sẽ thu hồi là 118.605,8 m2, trong đó TDA Lào Cai theo số liệu đã
kiểm đếm là 13.075,8 m2, còn TDA Yên Bái theo RAP là 105.530 m2.

 Số hộ bị ảnh hưởng

Theo số liệu từ tư vấn PIC thu thập tổng số hộ BAH của TDA Lào Cai là 43 hộ,
và số hộ bị ảnh hưởng của TDA Yên Bái (RAP) là 44 hộ. Cả 2 tỉnh cho biết không có
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hộ nào bị ảnh hưởng nặng mất đất sản xuất (mất hơn 20% diện tích đất sản xuất hay
hơn 10% diện tích đất sản xuất đối với các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ dễ bị tổn
thương).

 Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và Hình thức chi trả bồi thường, hỗ trợ

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tại các TDA ISC đi giám sát đột xuất đều đúng
theo quy định của dự án và chính sách của chính phủ Việt Nam, cụ thể 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. PPMU Lào Cai đều tuân
thủ các bước chi trả bồi thường, hỗ trợ được quy định trong RAP và RPF của dự án, cụ
thể:

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

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

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

- Biên bản chi trả bồi thường, hỗ trợ có đầy đủ chữ ký của Chủ đầu tư (PPMU),
Hội đồng BT GPMB huyện, Chủ tịch UBND các xã, cán bộ kiểm tra giám sát và chữ
ký nhận tiền của hộ gia đình. Các hộ bị ảnh hưởng có nhận được phương án bồi
thường, hỗ trợ, các hộ ký nhận tiền bồi thường vào danh sách, các hộ tại 3 hồ đã được
đền bù hỗ trợ đều có cấp giấy biên nhận cho hộ BAH. Theo kết quả giám sát cho thấy
PPMU Lào Cai đã có 3 hồ đã thực hiện chi trả và hoàn thành công tác GPMB đó là hồ
Sung Lảng, hồ Phố Ràng, hồ Phong Niên. Còn lại hồ Tân An đã hoàn thành công tác

kiểm đếm, áp giá chi tiết, đang tiến hành niêm yết công khai về giá trị, tài sản, diện
tích thu hồi đền bù GPMB trong quá trình niêm yết công khai tại UBND xã, các hộ
dân đã đồng ý thống nhất với các phương án, giá trị đền bù. Hiện tại Trung tâm phát
triển quỹ đất huyện Văn Bàn phối hợp với các phòng chuyên môn thẩm định và trình

UBND huyện Văn Bàn phê duyệt thu hồi đất.

Tổng số tiền PPMU Lào Cai đã chi trả cho 38 hộ thuộc 3 hồ là 1.990.657.338.

Có 5 hộ tại xã Tân Lập chưa nhận bồi thường với số tiền phải trả là 151.000.000đ. Đã

có 38 hộ bàn giao mặt bằng, số hộ chưa bàn giao mặt bằng là 5 hộ. PPMU Lào Cai cho

biết đến cuối tháng 12 sẽ chi trả xong và cả 43 hộ sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu

thi công.

 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
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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 quỹ đất).
PPMU Lào Cai tổ chức được 06 cuộc họp tham vấn cộng đồng, với 118 người tham
gia, trong đó có 57 nữ, chiếm 48,3%; PPMU Yên Bái tổ chức được 15 cuộc tham vấn
cộng đồng, với 632 người tham gia, trong đó có 83 nữ, chiếm 13,3%.

 Hình thức, nội dung công bố thông tin và số người tham vấn

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) Phương
pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh
nông thôn có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật như
tham quan hiện trường và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, họp cộng đồng, họp nhóm và

thảo luận nhóm tập trung, cùng điều tra kinh tế - xã hội; (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.

 Di dời/ Tái định cư

Tại thời điểm giám sát, Yên Bái chưa thực hiện đền bù tái định cư và giải

phóng mặt bằng, vì thế chưa có số liệu cụ thể. PPMU Lào Cai đã thực hiện Giải phóng

mặt bằng và đền bù hỗ trợ cho 4 hồ và không có hộ nào phải di dời tái định cư.

 Chương trình phục hồi thu nhập

Tại thời điểm giám sát tháng 12/2019 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. 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. Tại cả 2 tỉnh
Lào Cai và Yên Bái cũng đã đề cập rõ ràng một số chính sách hỗ trợ các hộ bị ảnh
hưởng phục hồi thu nhập.

 Cơ chế giải quyết khiếu kiện, khiếu nại

Tại 2 tỉnh đi giám sát đột xuất Lào Cai và Yên Bái, 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
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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. Chính sách đền bù minh bạch đáp ứng được những mong muốn của
người dân, do đó họ không có khiếu kiện, khiếu nại.

 Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng

Phổ biến thông tin và tham vấn: Tại Thị trấn Phố Ràng, xã Phong Niên, xã Phú

Nhuận, Xã Khánh Yên Hạ của TDA Lào Cai, 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.

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 TDA Lào Cai được thực
hiện giám sát đột xuất cho thấy đều hài lòng về mức giá bồi thường và hỗ trợ 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.

Theo kết quả phỏng vấn và theo báo cáo của tỉnh Lào Cai 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. Trước khi áp giá
bồi thường, các hộ đều đã có "Đơn đề nghị" tới UBND xã và UBND huyện đồng ý để
xã huyện thu hồi đất để nâng cấp hồ theo đúng tiến độ. Tất cả các hộ đã nhận tiền và

ký vào biên bản chi trả tiền.

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 Việt
Nam và chính sách của dự án. Phỏng vấn một số hộ dân cho thấy họ đều có sự hài lòng

đối với việc thực hiện dự án (như đã nêu trên).

 Công tác thực hiện các hoạt động EMDP

Đến thời điểm giám sát, cả 2 tỉnh đều đã có hoạt động tham vấn cộng đồng và

phổ biến thông tin cho các hộ DTTS trong vùng dự án, đặc biệt các hộ bị ảnh hưởng
của PPMU Lào Cai. Theo số liệu của PPMU Lào Cai, hiện có 32 hộ người dân tộc
thiểu số (Tày, Nùng, Dao) bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 1 hộ là nữ chủ hộ và 02

hộ thuộc diện hộ nghèo. PPMU Yên Bái có tới 325 người DTTS được tham vấn.
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Bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ DTTS bị ảnh hưởng tại 04 hồ của
PPMU Lào Cai: đã có 35 hộ dân tộc thiểu số đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, chỉ còn

một hộ dân tộc Tày tại xã Tân An chưa được tiền bồi thường. Dự kiến cuối tháng
12/2019 PPMU Lào Cai sẽ chi trả nốt cho 05 hộ còn lại của xã Tân An, trong đó có 1
hộ DTTS. Danh sách các hộ bị ảnh hưởng đang được niêm yết tại UBND xã và chờ
hết thời hạn niêm yết sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường.

Về ngân sách thực hiện EMDP: thông tin từ các tỉnh cho thấy các tỉnh đã bố trí
kinh phí đầy đủ theo đúng kế hoạch được đề xuất trong EMDP và sẽ tổ chức thực hiện
trong thời gian tới, dự kiến sẽ thực hiện trong quý 2-3 năm 2020. Tổng kinh phí thực
hiện EMDP của tỉnh Yên Bái là 185.328.000, của tỉnh Lào Cai là: 132.000.000 VND.

 Thực hiện các hoạt động của SA ( GAP và các vấn đề xã hội)

Cho đến thời điểm giám sát, cả 2 tỉnh đều chưa lập kế hoạch chi tiết để triền
khai thực hiện các hoạt động được để xuất trong báo cáo SA (như hoạt động GAP,

truyền thông, sức khoẻ…). Tuy nhiên cả 2 tỉnh đã bố trí kinh phí cho các hoạt động
này, cụ thể PPMU Yên Bái có 29.400.000 VNĐ cho tổ chức các hoạt động truyền
thông. PPMU Lào Cai cho biết kinh phí thực hiện GAP đã được đưa vào gói thầu, vì

thế nhà thầu sẽ bố trí phối hợp với các bên liên quan thực hiện. Dự kiến các hoạt động
sẽ bắt đầu triển khai trong quý 2 -3/2020.

 Thực hiện công tác giám sát nội bộ của các PPMU

PPMU Lào Cai đã gửi Báo cáo giám sát nội bộ đầy đủ cho CPO và cung cấp
cho tư vấn. Báo cáo giám sát nội bộ khá đầy đủ các thông tin cần thiết theo mẫu CPO
phát hành, song thiếu thông tin về thực hiện GAP.

PPMU Yên Bái không có báo cáo Giám sát nội bộ cập nhật. PPMU Yên Bái
cho biết từ thàng 6 đến tháng 12 không có thông tin mới cập nhật, chưa triển khai các
hoạt động.

 Một số vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách an toàn

Công tác tham vấn: cả 2 PPMU 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.

PPMU Yên Bái: Tỷ lệ nữ trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng còn thấp, đặc
biệt PPMU Yên Bái, có tới 3 cuộc họp chỉ có 1 phụ nữ tham gia. Ngoài ra cả 2 PPMU
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.

PPMU Lào Cai cho biết tuy đã phát các báo cáo của chính sách an toàn đến các

xã, tuy nhiên qua quan sát tư vấn ISC chưa thấy các xã niêm yết tài liệu tại trụ sở
UBND.
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Riêng tỉnh Yên Bái: Do thiết kế chi tiết có bổ sung một số hạng mục so với thiết
kế sơ bộ, cho nên tư vấn lập RAP chưa tổ chức tham vấn cộng đồng một số hạng mục
được bổ sung sau này, bao gồm "Đường quản lý vận hành chính và đường quản lý vận
hành cũ, đập tràn, một số cầu được xây mới. Đặc biệt qua giám sát hạng mục "Đường
quản lý vận hành phụ' đều được xây mới nên mức độ ảnh hưởng khá lớn, ảnh hưởng
cả diện tích đất rừng sản xuất, cây cối hoa màu trên đất, thậm chí còn ảnh hưởng cả đất
thổ cư.

 Một số vấn đề tồn tại khác

PPMU Lào Cai có sự xáo trộn về tổ chức nhân sự cho nên cán bộ thực hiện dự
án gặp một số khó khăn về nắm bắt thông tin cũng như chính sách thực hiện dự án.
Một số cán bộ phụ trách chính sách an toàn chưa được tập huấn các chính sách thực
hiện.
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I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1. 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.

2. 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.

3. Các hợp phần của dự án

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

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

b. 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.

c. 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.

4. 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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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 triển DTTS (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.

- 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 đã 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
nghiệm thực 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 PPMU và địa phương chuẩn bị; Báo cáo về tình hình khiếu nại và giải
quyết khiếu nại của các TDA. Xem xét các tài liệu/hồ sơ lưu giữ tại các PPMU,

Ban/Hội đồng 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:

- 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 việc
thực hiện các chính sách an toàn xã hội có liên quan (TĐC, Giới, DTTS, các
vấn đề phát triển xã hội).
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- 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…

- 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.

- 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…

- Tuy nhiên trong thời gian giám sát, tư vấn ISC chỉ nhận được báo cáo giám độc
lập của PPMU Lào Cai. PPMU Yên Bái cho biết từ tháng 6 đến tháng 12 chưa
có gì thay đổi nên không cập nhật báo cáo giám sát nội bộ. Tư vấn sử dụng báo
cáo nội bộ của PPMU Yên Bái từ tháng 6/2019.

Phỏng vấn sâu (PVS): (i) Tư vấn đã thực hiện phỏng vấn sâu hộ BAH; (ii)
phỏng vấn cá nhân trưởng thôn; (iii) phỏng vấn cá nhân các hộ sát dọc hạng mục
đường quản lý vận hành; (iv) phỏng vấn cán bộ chính sách an toàn của các ban; (v)
phỏng vấn cán bộ của hội đồng đền bù huyện. Tổng số thành viên đã được phỏng vấn
sâu tại 2 TDA là 47 người trong đó nam 33 người chiếm 70,2% và nữ 14 người chiếm
29,8%.

Thảo luận nhóm (TLN): Thực hiện 11 cuộc thảo luận nhóm tại 2 tỉnh, bao
gồm 4 nhóm tại Lào Cai và 7 nhóm tại Yên Bái. Với tổng số người tham dự là 40
người, trong đó 30 nam (75%) và 10 nữ (25%).

Tổng số người đã tham gia PVS và TLN: là 87 người được phỏng vấn, trong
đó có 63 nam và 24 nữ (27,6%).

Chi tiết số cuộc TLN, PVS đã được nhóm tư vấn thực hiện như sau:

Bảng 1. Tổng hợp số cuộc TLN và PVS tại các tỉnh Lào Cai và Yên Bái

TDA

Phỏng vấn sâu Thảo luận nhóm Tổng số người tham gia
TLN + PVS

Tổng
PVS hộ dân PVS cán bộ Số

cuộc

Số người TLN

Nam Nữ Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ

Lào Cai 19 11 3 4 1 4 16 13 3 35 28 7

Yên Bái 28 15 9 3 1 7 24 17 7 52 35 17

Tổng

47 26 12 7 2 11 40 30 10 87 63 24

Tỷ lệ
(%)

68,4 31,6 77,8 22,2 75,0 25,0 72,4 27,6
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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 lòng, sự tham gia của các hộ BAH đối với dự án như việc công bố
thông tin, kiểm đếm, đo đạc, lập phương án bồi thường, giá bồi thường, sự chi trả, sự
thay đổi điều kiện sống của các hộ gia đình BAH…Tư vấn thực hiện khảo sát định
lượng bằng bảng hỏi đối 09 hộ bị ảnh hưởng tại Lào Cai, trong đó có 2 nữ tương
đương với 20% số hộ bị ảnh hưởng (không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng).

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. Tư vấn ISC đã quan sát những hạng mục công trình đã được đưa vào thiết
kế để có những phát hiện bất cập, hoặc bỏ sót của tư vấn lập RAP, EMDP...

Ngoài ra tư vấn còn sử dụng phương pháp chụp ảnh để lưu giữ lại bằng chứng
của những hoạt động của tư vấn tại hiện trường, cũng như những hình ảnh khác của dự
án. 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 hiên giám sát

Căn cứ công văn số 1455/CPO-WB8 ngày 29/11/2019 của Ban Quản lý Trung

ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về huy động tư vấn giám sát độc lập bên thứ ba (ISC)
dự án WB8. Tư vấn giám sát chính sách an toàn xã hội gồm các chuyên gia sau: (i)

Chuyên gia Tái định cư; (ii) Chuyên gia Giới; (iii) Chuyên gia Dân tộc thiểu số; (iv)

Chuyên gia Phát triển Cộng đồng và một số cán bộ hỗ trợ cho các chuyên gia đã được
huy động, Đi cùng với chuyên gia xã hội còn có cán bộ hỗ trợ của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Xây dựng CENCO.  Do vậy, báo cáo này chỉ tập trung giám sát chính sách
an toàn xã hội về Kế hoạch tái định cư (RAP), Kế hoạch hành động giới (GAP), Kế
hoạch Dân tộc thiểu số (EMDP) và các vấn đề xã hội tại 2 TDA Lào Cai và Yên Bái.

2.4. Địa bàn và thời gian giám sát

Tư vấn ISC đã thực hiện giám sát đột xuất tại 2 TDA Lào Cao và Yên Bái.

Trong đợt giám sát độc lập đốt xuất theo yêu cầu của CPO, 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 PPMU rà soát, sàng lọc và xác định thực địa tại 2 tỉnh, bao
gồm 22 hồ đập, trong đó Lào Cai 6 hồ đập và Yên Bái 16 hồ đập.

Đây là các tỉnh có số hồ đập tương đối nhiều, cho nên PPMU đã đón tiến chu
đáo và phân công cán bộ cùng đi, đặc biệt PPMU Yên Bái còn mang theo Bản thiết kế
chi tiết cho từng hồ đập, cho nên việc giám sát của tư vấn tại từng hồ có cơ sở và thuận
lợi. Ngoài ra hầu hết các xã cũng cử cán bộ địa chính đi cùng tư vấn giám sát ISC.



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện chính sách an toàn Xã hội tỉnh Lào Cai và Yên Bái

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

Trước khi triển khai công tác giám sát thực địa/hiện trường đột xuất, 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 lượng.

Thời gian thực hiện công tác giám sát hiện trường tại 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái

được thực hiện từ ngày 2/12/2019 đến ngày 8/12/2019.
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1. Tình hình thực hiện dự án

Các báo cáo thực hiện chính sách an toàn xã hội tại 2 TDA đã được WB thông
qua.

Cả 2 TDA chưa tiến hành thi công.

Tới thời điểm tư vấn thực hiện giám sát đột xuất theo thông tin nhận được về
tiến độ triển khai các hoạt động CSAT của 2 tỉnh cho thấy: (i) TDA Lào Cai đã triển
khai giải phóng mặt bằng và bồi thường hỗ trợ tái định cư được 4/6 hồ, trong đó có 1
hồ mới kiểm đếm áp giá bồi thường nhưng chưa chi trả (hồ Tân An), còn lại 03 hồ
Sung Lảng (xã Khánh Yên Hạ), hồ Phong Niên (xã Phong Niên; Hồ Thị trấn Phố Ràng
đã hoàn thành xong việc chi trả cho 38 hộ và cả 38 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn lại 05
hộ xã Tân An chưa chi trả và 2 hồ không thực hiện công tác GPMB; (ii) TDA Yên Bái
chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và bồi thường tái định cư.

3.2. Kế hoạch tái định cư

3.2.1. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng

Công tác thực hiện kiểm đếm hiện đang thực hiện tại TDA Lào Cai. TDA Yên
Bái chưa triển khai. Do vậy, những thông tin về kiểm đếm chỉ tập trung tại TDA Lào
Cai. Cụ thể như sau:

4/6 hồ đã thực hiện công tác kiểm đếm bao gồm hồ Phố Ràng, Sung Lảng, Tân
An và Phú Nhuận: Thời gian bắt đầu kiểm đếm từ ngày 25/11/2018 và kết thúc ngày
20/12/2018.

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, cả 4 hồ của TDA Lào Cai 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
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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.

Mức độ hài lòng của hộ dân với công tác kiểm đếm
Kết quả xử lý số liệu định lượng từ 9 bảng hỏi 9 hộ bị ảnh hưởng cũng cho

thấy, cả 9 hộ đều được thông báo về thời gian kiểm đếm thiệt hại; được tham gia vào
quá trình đo đạc và kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng; hộ bị mất đất thì được tham gia đo
đạc diện tích đất bị thu hồi cũng như được ký vào biên bản kiểm đếm thiệt hại và ký
vào biên bản bị thiệt hại, được lưu giữ một bản sao của biên bản kiểm đếm thiệt hại do
Hội đồng bồi thường của huyện cấp. Cả 9 hộ đều hài lòng với quy trình làm việc của
Hội đồng đền bù huyện.

Qua công tác phòng vấn sâu, cho thấy hộ dân cũng đều hài lòng về công tác
kiểm đếm “Chúng tôi được hội đồng bồi thường của huyện mời tham gia quá trình

kiểm đếm, kết quả kiểm đếm được hội đồng bồi thường trao lại cho hộ chúng tôi 1 bản
thống kê kiểm đếm để tiện so sánh. Ngoài ra Hội đồng bồi thường huyện còn phối hợp
với địa chính xã tổ chức 1 cuộc họp những hộ bị ảnh hưởng đển lắng nghe ý kiến của
các hộ. Mọi người đều hài lòng với cách làm việc của PPMU và Hội đồng bồi thường,

những ý kiến của người dân trong cuộc họp đều được giải đáp một cách đầy đủ” (PVS
hộ Nguyễn Văn Nam, xã Yên Khánh Hạ- Hồ Sung Lãng –tỉnh Lào Cai).

3.2.2. Phạm vi tác động tại các tiểu dự án

3.2.2.1. Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời

Theo số liệu từ phía tư vấn ISC thu thập từ báo cáo của 2 PPMU cho thấy: tổng
diện tích dự kiến sẽ thu hồi là 118.605,8m2, trong đó TDA Lào Cai theo số liệu PA đã
được phê duyệt 13.075,8 m2, còn TDA Yên Bái theo số liệu trong báo cáo RAP là
105.530 m2.

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:

Bảng 2. Tổng diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời

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

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

Lào Cai
(theo

PA bồi
thường)

6.510,4 0 1,092,1 2.223,6 3.249,7 13.075,8 0 0 0 0 0 0

Yên Bái
(RAP)

105.530,0 105.530,0

(Nguồn: PPMU cung cấp tháng 12/2019)
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3.2.2.2. Tài sản trên đất bị ảnh hưởng

Tại thời điểm giám sát đột xuất 02 tỉnh theo số liệu thống kê từ báo cáo giám
sát nội bộ của 2 PPMU đã gửi ban CPO), liên quan tới tài sản trên đất BAH được đề
cập như sau:

- Diện tích nhà BAH là: Không

- Cửa hàng BAH: Không

- Nhà Xưởng BAH: Không

- Mồ mả BAH: Không

Cụ thể nhà ở, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc BAH tại 2 TDA như sau:

Bảng 3. Tổng hợp tài sản trên đất bị ảnh hưởng tính đến tháng 12/2019

Tỉnh

Nhà và tài sản BAH

Ghi

chú

Diện
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

Lào Cai 0 0 0 9.979,9 2.652 25 0 710,7

Yên Bái Chưa thực hiện công tác kiểm đếm

(Nguồn: PPMU cung cấp tháng 12/2019)

3.2.2.3. Số hộ bị ảnh hưởng

Theo số liệu từ tư vấn PIC thu thập tổng số hộ BAH của TDA Lào Cai là 43 hộ.

Số hộ bị ảnh hưởng của TDA Yên Bái (RAP) là 44 hộ (38 hộ và 6 tổ chức).

Bảng 4.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 Lào Cai 43
322 và 2 tổ

chức 43 0 0

2 Yên Bái
38 hộ và 6

tổ chức
38 hộ và 6

tổ chức Chưa thực hiện 0 0

Tổng 87 360 hộ và 6
tổ chức 43 0 0

(Nguồn: PPMU cung cấp tháng 12/2019)



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện chính sách an toàn Xã hội tỉnh Lào Cai và Yên Bái

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 21-

Tuy nhiên theo kết quả giám sát của tư vấn ISC, số liệu các hộ bị ảnh hưởng
của Yên Bái có thể sẽ thay đổi theo xu hướng tăng lên vì tư vấn giám sát đã phát hiện
có thể do thiết kế chi tiết bổ sung thêm một số hạng mục so với thiết kế sơ bộ lập RAP,

cho nên một số hạng mục chưa được tham vấn, bao gồm đường quản lý vận hành

chính và đường quản lý vận hành phụ, đập dâng và một số cầu xây mới. Những hạng
mục này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thu hồi đất rừng sản xuất, cũng như tài sản hoa
màu cây cối trên đất, đặc biệt là đường quản lý vận hành đập phụ hầu như được thiết
kế mới.

PPMU Lào Cai cho biết hồ Tả Xín (Thị trấn Bát Xát) và hồ Phú Nhuận (xã Phú

Nhuận): không thực hiện bồi thường theo chính sách của dự án, mà các hộ sẽ tự tháo
dỡ (theo cam kết của UBND thị trấn Bát Xát). Đồng thời PPMU Lào Cai sẽ vận động
nhà thầu trước triển khai thi công sẽ hỗ trợ một phần kinh phí máy móc để di dời tài

sản, cây cối của các hộ dân trong phạm vi xây dựng. Trong số 43 hộ bị ảnh hưởng
không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng mất đất sản xuất trên 20%, 100% các hộ đều bị
ảnh hưởng nhẹ, trong đó có 36 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm 34 hộ dân
tộc thiểu số, và 2 hộ nghèo (và là dân tộc thiểu số và 2 hộ nữ chủ hộ. Chi tiết các hộ bị
ảnh hưởng của TDA Lào Cai được thể hiện trong các bảng sau đây:
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Bảng 5. Số hộ bị ảnh hưởng tính đến ngày 09 tháng 12 năm 2019 Tỉnh Lào Cai

TT Hồ chứa
/gói thầu

Số hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn

Số hộ
BAH

tạm thời

Số hộ
BAH thu
hồi đất

vĩnh viễn

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 >20%

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
Hồ xã Phú
Nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Hồ xã
Phong Niên

0 0 0 0 6 0 1 6 1 0 0 6

3
Hồ TT Phố
Ràng

0 0 0 0 11 0 1 4 0 0 0 11

4
Hồ Sung
Lảng 0 0 0 0 21 0 0 21 1 0 0 21

5
Hồ xã Tân
An

0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5

6 Hồ Tả Xín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 0 0 0 0 43 0 2 32 2 0 0 43

(Nguồn: PPMU cung cấp tháng 12/2019)
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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 đột xuất đều đúng
theo quy định của dự án và chính sách của chính phủ Việt Nam, cụ thể 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. PPMU Lào Cai đều tuân
thủ các bước chi trả bồi thường, hỗ trợ được quy định trong RAP và RPF của dự án, cụ
thể:

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

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

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

- Biên bản chi trả bồi thường, hỗ trợ có đầy đủ chữ ký của Chủ đầu tư (PPMU),
Hội đồng BT GPMB huyện, Chủ tịch UBND các xã, cán bộ kiểm tra giám sát và chữ
ký nhận tiền của hộ gia đình. Các hộ bị ảnh hưởng có nhận được phương án bồi
thường, hỗ trợ, các hộ ký nhận tiền bồi thường vào danh sách, các hộ tại 3 hồ đã được
bồi thường hỗ trợ đều có cấp giấy biên nhận cho hộ BAH. Theo kết quả giám sát cho
thấy PPMU Lào Cai đã có 3 hồ đã thực hiện chi trả và hoàn thành công tác GPMB đó
là hồ Sung Lảng, hồ Phố Ràng, hồ Phong Niên. Còn lại hồ Tân An đã hoàn thành công

tác kiểm đếm, áp giá chi tiết, đang tiến hành niêm yết công khai về giá trị, tài sản, diện
tích thu hồi bồi thường GPMB trong quá trình niêm yết công khai tại UBND xã, các

hộ dân đã đồng ý thống nhất với các phương án, giá trị bồi thường. Hiện tại Trung tâm
phát triển quỹ đất huyện Văn Bàn phối hợp với các phòng chuyên môn thẩm định và

trình UBND huyện Văn Bàn phê duyệt thu hồi đất.

Mức độ hài lòng của hộ dân với phương án bồi thường, áp giá chi trả

Kết quả xử lý 09 bảng hỏi của 09 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất sản xuất cũng cho
thấy, các hộ đều hài lòng với việc chi trả, cả 9 hộ đều cho biết đã được thảo luận để
chọn phương án bồi thường, đã được xem lại  biên bản tính toán bồi thường và đã

nhận được tiền chi trả bằng tiền mặt trước khi xây dựng, đại diện hộ gia đình được ký
vào danh sách nhận tiền, và cả 09 hộ cho biết đã được cấp biên lai nhận tiền để lưu lại,
số tiền được trả đúng với tài sản đã được kiểm kê và áp giá theo quy định của dự án.

Qua công tác phòng vấn sâu cũng cho thấy hộ dân cũng đều hài long về công
tác này: "Gia đình tôi đã được thảo luận để chọn phương án bồi thường, đã được xem
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lại biên bản tính toán bồi thường và đã nhận được tiền chi trả bằng tiền mặt, đại diện
hộ gia đình được ký vào danh sách nhận tiền và tôi được cấp biên lai nhận tiền để lưu
lại, số tiền được trả đúng với tài sản đã được kiểm kê và áp giá theo quy định của dự
án) (PVS hộ Nguyễn Tiến L, Thị trấn Phố Ràng – tỉnh Lào Cai).

3.2.4. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng

Nhìn chung đối với 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 BT GPMB và UBND xã có người
bị ảnh hưởng bởi công trình thực hiện tương đối đầy đủ. Ở một số TDA có người BAH
là người dân tộc, Hội đồng BT GPMB và cán bộ phụ trách CSAT của PPMU đã bố trí
truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm qua các cuộc họp tham vấn,
qua chính quyền địa phương, qua cán bộ dự án và qua niêm yết tại nơi công cộng như
trụ sở UBND xã.

Tham vấn và phổ biến thông tin đối với Tiểu dự án tỉnh Lào Cai và Yên Bái
được trình bày trong bảng  dưới đây:

Bảng 6. Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện PPMU Lào Cai và Yên Bái

Tỉnh Số cuộc
tham vấn

Số người
tham gia

Nam Nữ % nữ DTTS

Lào Cai 06 118 61 57 48,3 32

Yên Bái 15 632 549 83 13,3 325

Nguồn: Tư vấn lập RAP, EMDP, SA (Lào Cai năm 2017; Yên Bái 2018). Chi tiết xem
tại Phụ lục)

 Thời điểm công bố thông tin và tham vấn cộng đồng

Theo báo cáo giám sát nội bộ từ phía 02 tỉnh gửi tới CPO và qua khảo sát thực
địa tại 2 tỉnh. Cho thấy, cả 02 tỉnh đều đã công bố thông tin dự án và tham vấn cộng
đồng. Chi tiết cụ thể như sau:

Bảng 7. Thời điểm công bố thông tin tại các tỉnh đã thực hiện

STT Tỉnh Tên tiểu dự án Thời gian

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

25/09/2018 –
23/11/2018

2. Yên Bái
26 hồ thuộc 14 xã, của các huyện Văn Chấn,
Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình

Ngày 28/5/2017 và
năm 2018

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 5 và tháng 12/2019)
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 Hình thức, nội dung công bố thông tin và số người tham vấn

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) Phương
pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh
nông thôn có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật như
tham quan hiện trường và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, họp cộng đồng, họp nhóm và

thảo luận nhóm tập trung, cùng điều tra kinh tế - xã hội; (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.

Công bố thông tin tại xã Cường Thịnh huyện
Trấn Yên (hồ Chóp Dù) - tỉnh Yên Bái

Công bố thông tin tại xã Minh Xuân huyện Lục
Yên (hồ Làng Át) –Yên Bái

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, trưởng thôn các tổ dân phố, các
thôn/xóm và các hộ bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án.

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.

Trong giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án tỉnh Yên Bái, Lào Cai đã phổ biến thông tin
và tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động
tái định cư của tiểu dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa chọn. Điều
này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án đối với cư
dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với những vấn đề có thể nảy sinh trong
quá trình thực hiện.

Ngay trong giai đoạn bắt đầu chuẩn bị tiểu dự án, chính quyền địa phương và
các lãnh đạo của các cấp chính quyền khác nhau ở các xã được thông báo về tiểu dự
án, về mục tiêu và các hoạt động đề xuất của tiểu dự án. Họ được tham khảo ý kiến và

tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận về nhu cầu phát triển và ưu tiên của địa
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phương. Các hộ được tham vấn đánh giá về tác động tiêu cực có thể có của tiểu dự án
và các biện pháp giảm thiểu, và biện pháp tăng lợi ích của tiểu dự án cho các hộ BAH.
Chính quyền địa phương được tham vấn ý kiến về sự đồng thuận cũng như cam kết về
thực hiện chính sách tái định cư được mô tả trong Khung Chính sách Tái định cư của
dự án, phản ánh mục tiêu chính sách của Ngân hàng thế giới và của Chính phủ.

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.

3.2.5. Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ

Các mức hỗ trợ tại Lào Cai 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.

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 bồi thường cho số diện tích đất
nông nghiệp bị thu hồi là 1.449,9m2 và tài sản trên đất công trước khi nhà thầu khởi
công xây dựng. Các gia đình khác trong xã cũng đã nhận được tiền bồi thường đầy đủ
như đã được niêm yết công khai tại trự sở UBND xã" (Ông Lư Văn Hành, xã Khánh

Yên Hạ - hồ Sung Lãng).”

Tổng số tiền PPMU Lào Cai đã chi trả cho 38 hộ thuộc 3 hồ là 1.990.657.338.

Có 5 hộ tại xã Tân Lập chưa nhận bồi thường với số tiền phải trả là 151.000.000đ. Đã

có 38 hộ bàn giao mặt bằng, số hộ chưa bàn giao mặt bằng là 5 hộ. PPMU Lào Cai cho

biết đến cuối tháng 12 sẽ chi trả xong và cả 43 hộ sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu
thi công.

Đến thời điểm tháng 12/2019, tổng số tiền các tỉnh đã chi trả như sau:
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Bảng 8–Tình hình chi trả bồi thường, hỗ trợ, tại TDA Lào Cai và Yên Bái

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 Lào Cai 2.964.187.520 1.990.657.338 1.990.657.338 151.000.000 38 5 38 5

2 Yên Bái Chưa thực hiện

(Nguồn: PPMU cung cấp tháng 12/2019)

Ghi chú: Theo PPMU Lào Cai cho biết hồ Tân An chưa phê duyệt kinh phí, nên chưa có trong số liệu bảng trên.
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3.2.6. Di dời/ Tái định cư

Tại thời điểm giám sát, Yên Bái chưa thực hiện bồi thường tái định cư và giải
phóng mặt bằng, vì thế chưa có số liệu cụ thể.

PPMU Lào Cai đã thực hiện Giải phóng mặt bằng và đền bù hỗ trợ cho 4 hồ và

không có hộ nào phải di dời tái định cư.

3.2.7. Chương trình phục hồi thu nhập (IRP)

Tại thời điểm giám sát tháng 12/2019 cho thấy chưa 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. Tại cả 2 tỉnh
Lào Cai và Yên Bái cũng đã đề cập rõ ràng một số chính sách hỗ trợ như:

TDA Yên Bái và Lào Cai

Hỗ trợ ổn định đời sống: Người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 30kg
gạo/người/tháng, trong đó:

- Đối với hộ bị ảnh hưởng dưới 20% diện tích đất nông nghiệp mà diện tích đất nông
nghiệp còn lại không đủ điều kiện canh tác tiếp thì được trợ cấp 12 tháng.

- Đối với hộ bị ảnh hưởng từ 20-70% diện tích đất nông nghiệp mà phận diện tích
đất nông nghiệp còn đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 6 tháng, và

nếu phần diện tích đất canh tác không đủ điều kiện canh tác và toàn bộ diện tích đất
còn lại bị thu hồi sẽ được hỗ trợ 12 tháng. Trong một số điều kiện đặc biệt, ở các
vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

- Đối với hộ bị ảnh hưởng trên 70% diện tích đất nông nghiệp mà phận diện tích đất
nông nghiệp còn đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng, và

nếu phần diện tích đất còn lại không đủ điều kiện canh tác và toàn bộ diện tích đất
còn lại bị thu hồi sẽ được hỗ trợ 24 tháng. Trong một số điều kiện đặc biệt, ở các
vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng. Ngoài

ra, những người bị ảnh hưởng sẽ được phục hồi sinh kế.

- Đối với các hộ đang sử dụng đất do nhận giao khoán sử dụng vào mục đích nông,
lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản thì khi bị thu hồi đất được hỗ trợ ổn định sản xuất
bằng tiến mặt. Mức hỗ trợ bằng 50% giá đất theo quy định nhưng không vượt quá
10.000m2/dự án.
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Đối với TDA Lào Cai

Theo quyết định của UBND Tỉnh Lào Cai: Hỗ trợ ổn định đời sống đối với bị
thu hồi đất dưới 20% đất nông nghiệp được quy định tại khoản 3, điều 5 thông tư số
37/2014/TT-BTNMT. Thời gian hỗ trợ theo quy định sau: Hỗ trợ thời gian 3 tháng,
nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 6 tháng nếu phải di chuyển chổ ở;
Trường hợp phải di chuyển đến đến các địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn
hoặc có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 12 tháng.

Hỗ trợ đất nông nghiệp, đất vườn, ao trong khu dân cư liền kề khu dân cư,
nhưng không được công nhận là đất ở: Hỗ trợ thêm (40% giá trị bồi thường cho thử
đất liền kề đất khu dân cư) đối với đất vườn, ao và (50% giá trị bồi thường cho thửa
đất liền kề khu dân cư) đối với đất nông nghiệp.

Nếu bồi thường theo phương thức "đất đổi đất" những người bị ảnh hưởng sẽ
được hỗ trợ cây giống, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chăn nuôi...

(Nguồn: Báo cáo giám sát nội bộ tháng  12/2019 của PPMU Lào Cai)

Đối với TDA Yên Bái

Theo QĐ số 25/2017/QQD-UBND ngày 21/12/2017 của tỉnh Yên Bái: Hỗ gia
đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi thì được hỗ trợ đào tạo,
chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Mức hỗ trợ bằng bằng 2,5 lần giá đất nông
nghiệp cùng loại do UBND tinhrban hành đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị
thu hồi.

Hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm: có ít nhất 1 thành viên của hộ gia đình mất
đất sản xuất sẽ được nhận đào tạo nghề và hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại địa phương.
Các hộ tham gia chương trình đào tạo sẽ được miễn phí ăn ở trong thời gian đào tạo.
Sau khi dào tạo sẽ được ưu tiên để được tuyển dụng trong ngành sản xuất tại địa
phương.

Thực hiện quy định tại Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của
UBND tỉnh Yên Bái 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 Yên Bái. BQLDA đã phối hợp với các thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng
bồi thường, 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.
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.

(Nguồn: Báo cáo giám sát nội bộ tháng 12/2019 của PPMU Yên Bái)
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Nhóm dễ bị tổn thương

Cả 2 PPMU Lào Cai và Yên Bái đều xác định nhóm DBTT là những người do
đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về
kinh tế hoặc địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng
dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để
phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo
(không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động); (ii) người khuyết
tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa; (iii) hộ nghèo và

hộ cận nghèo; (iv) người không có đất đai; (v) người dân tộc thiểu số; và (vi) hộ gia
đình chính sách. (Nguồn: Định nghĩa trong Khung chính sách Tái định cư).

Tiểu dự án tại Lào Cai không có các hộ BAH nặng >20% diện tích đất nông
nghiệp vì thế không có hộ nào trong nhóm DBTT bị ảnh hưởng nặng. 100% các hộ
BAH nhẹ về đất nông nghiệp nhưng trong số đó có tới 33 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn
thương (32 hộ dân tộc thiểu số, 02 hộ nữ là chủ hộ thuộc dân tộc thiểu số, 01 hộ nghèo

thuộc dân tộc thiểu số và 01 hộ nghèo dân tộc kinh), cho nên Ban quản lý dự án sẽ tổ
chức buổi khảo sát tham vấn với 32 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương để xem xét nhu
cầu, nguyện vọng của họ, trường hợp họ cần đào tạo tập huấn về khuyến nông như
trồng ngô, lúa … Ban quản lý dự án á tỉnh sẽ tập hợp lại các ý kiến của người dân và

chuyển cho trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp của tỉnh Lào Cai xem xét

và lồng ghép kết hợp cùng chương trình của Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông
nghiệp để tổ chức tập huấn cho các hộ trên. Trường hợp họ có nhu cầu vay vốn, hoặc
tạo việc làm… Ban quản lý sẽ tập hợp các kiến nghị và chuyển cho Sở Lao động
thương binh xã hội của tỉnh Lào Cai xem xét và giúp đỡ cho các nhóm hộ này. Đồng
thời khi nhà thầu thi công xây dựng vào thi công xây dựng công trình, Ban quản lý dự
án tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị thi công trong quá trình tuyển dụng lao động địa phương để
thực hiện công việc đơn giản, không yêu cầu về kỹ thuật thì ưu tiên tuyển dụng đối với
33 hộ dễ bị tổn thương này.

3.2.8. Cơ chế giải quyết khiếu kiện, khiếu nại

Tại 2 tỉnh đi giám sát đột xuất Lào Cai và Yên Bái, 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
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không đáng kể. Chính sách đền bù minh bạch đáp ứng được những mong muốn của
người dân, do đó họ không có khiếu kiện, khiếu nại.

3.2.9. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng

Phổ biến thông tin và tham vấn: Tại Thị trấn Phố Ràng, xã Phong Niên, xã

Phú Nhuận, Xã Khánh Yên Hạ của TDA Lào Cai, 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 tiếng phổ
thông, tư vấn ISC nhận thấy ở cả 2 tỉnh cho biết người dân tộc thiểu số trong vùng dự
án đều đọc thông viết thạo và nói lưu loát 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 TDA Lào Cai được thực
hiện giám sát đột xuất cho thấy đều hài lòng về mức giá bồi thường và hỗ trợ 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.

“Chúng tôi được bồi thường đúng giá của dự án, cây cối, hoa màu tuy đã được bồi
thường nhưng chúng tôi vẫn được thu về đem bán hoặc sử dụng, như vậy rất có lợi
cho dân. Nếu nói giá bồi thường và giá thị trường, thì ở đây giá bồi thường thậm chí
còn cao hơn cả giá thị trường, bởi đất nông nghiệp ở đây cũng chẳng có giao dịch
nào, chẳng ai mua mà cũng chẳng ai bán, còn làm thì hiệu quả kinh tế thấp, được giá
như dự án bồi thường chúng tôi rất vui, rất mừng" ( PVS hộ Sèn Văn N xã Phong Niên

– tỉnh Lào Cai).”

Theo kết quả phỏng vấn và theo báo cáo của tỉnh Lào Cai 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. Trước khi áp giá
bồi thường, các hộ đều đã có "Đơn đề nghị" tới UBND xã và UBND huyện đồng ý để
xã huyện thu hồi đất để nâng cấp hồ theo đúng tiến độ. Tất cả các hộ đã nhận tiền và

ký vào biên bản chi trả tiền.

"Chúng tôi biết chúng tôi trồng cây trên đất Hồ thủy lợi là sai với pháp luật, nhưng
nhà nước thu hồi để nâng cấp hồ đã bồi thường hỗ trợ cho chúng tôi, chúng tôi vô
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cùng cảm ơn và sẽ bàn trả mặt bằng đúng thời gian quy định để nhà thầu thi

công." (PVS hộ Trần Xuân C, thị trấn Phố Ràng, Lào Cai).

"Trước đây gia đình em có trồng cây và sản xuất hoa màu trên diện tích đất công

do UBND xã quản lý, bây giờ Nhà nước thu hồi đã có bồi thường và hỗ trợ cho gia

đình cũng như những gia đình khác một cách đầy đủ và minh bạch, đại diện gia

đình được thông báo về giá bồi thường, được tham gia vào quá trình kiểm đếm, gia

đình cảm thấy rất hài lòng và biết ơn." (PVS hộ Nguyễn Tiến L, thị trấn Phố
Ràng, Lào Cai).

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 Việt
Nam và chính sách của dự án. Phỏng vấn một số hộ dân cho thấy họ đều có sự hài lòng

đối với việc thực hiện dự án (như đã nêu trên).

3.2.10. Các chỉ số giám sát DTTS

Đến thời điểm giám sát, cả 2 tỉnh đều đã có hoạt động tham vấn cộng đồng và

phổ biến thông tin cho các hộ DTTS trong vùng dự án, đặc biệt các hộ bị ảnh hưởng

của PPMU Lào Cai.

Theo số liệu của PPMU Lào Cai, hiện có 32 hộ người dân tộc thiểu số (Tày,

Nùng, Dao) bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 1 hộ là nữ chủ hộ và 02 hộ thuộc diện

hộ nghèo.

Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin: Các hộ DTTS bị ảnh hưởng vĩnh
viễn đều được tham gia vào quá trình phỏng vấn, trong quá trình tham vấn về các chính

sách hiện tại liên quan tới thu hồi đất, tư vấn cũng tham vấn đồng bào dân tộc thiểu số
là những người bị ảnh hưởng về kế hoạch sinh kế sắp tới của các hộ sau khi nhận bồi

thường cũng như khi tiểu dự án được xây dựng, nhiều ý kiến của những người tham dự
cuộc họp tham vấn đưa ra đã được thảo luận rộng rãi và tự do.

Phương án, kinh phí bồi thường, đều được niêm yết công khai tại xã, khi không

có ý kiến khiếu nại về chi phí sẽ trình UBND huyện phê duyệt.

Số hộ chưa nhận tiền bồi thường: có 01 hộ dân tộc Tày tại hồ Tân An, hiện tại

đang niêm yết kinh phí, thu hồi đất công khai tại UBND xã, khi hộ dân không thắc mắc

sẽ trình UBND huyện phê duyệt kinh phí đền bù GPMB để tiến hành chi trả cho các hộ
dân. Dự kiến cuối tháng 12-2019 sẽ chi trả xong cho 38 hộ thuộc 4 hồ có giải phóng

mặt bằng và bồi thường hỗ trợ tái định cư, trong đó có 34 hộ DTTS (của tỉnh Lào Cai).

3.2.11. Một số vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách an toàn
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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 PPMU và Hội đồng bồi thường 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.

 TDA Lào Cai

Cho biết tuy đã phát các báo cáo của chính sách an toàn đến các xã, tuy nhiên

qua quan sát tư vấn ISC chưa thấy các xã niêm yết tài liệu tại trụ sở UBND.

 TDA Yên Bái

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, đặc biệt PPMU
Yên Bái, có tới 3 cuộc họp chỉ có 1 phụ nữ tham gia (xã Y Can, Thị trấn Yên Hồ- hồ
Tự Do 1/39; xã Xuân Ái, huyện Văn Yên - hồ Khe Vải: 1/50; xã Cường Thịnh, huyện
Trấn Yên - hồ Chóp Dù: 1/57) và 1 cuộc họp tham vấn cộng đồng không có phụ nữ
nào tham gia (xã Anh Thịnh, huyện Trấn Yên- hồ Chóp Dù: 0/30), tỷ lệ nữ tham gia
các cuộc họp chỉ đạt 13,13%, trong khi đó tỷ lệ nữ của PPMU Lào Cai là 48,3%.

Ngoài ra cả 2 PPMU 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.

Do thiết kế chi tiết có bổ sung một số hạng mục so với thiết kế sơ bộ, cho nên

tư vấn lập RAP chưa tổ chức tham vấn cộng đồng một số hạng mục được bổ sung sau
này, bao gồm "Đường quản lý vận hành chính và đường quản lý vận hành cũ, đập tràn,

một số cầu được xây mới. Đặc biệt qua giám sát hạng mục "Đường quản lý vận hành

phụ" đều được xây mới nên mức độ ảnh hưởng khá lớn, ảnh hưởng cả diện tích đất
rừng sản xuất, cây cối hoa màu trên đất, thậm chí cón ảnh hưởng cả đất thổ cư.

Kết quả phỏng vấn người dân ở dọc tuyến đường quản lý vận hành chính và

phụ cho thấy ở những vị trí xây dựng đường quản lý vận hành và đập tràn người dân

đều cho biết chưa được mời họp tham vấn cũng như chưa biết thông tin về dự án.

Những người dân sống cạnh đường quản lý vận hành đều cho biết họ biết là làm

đường vì mấy ngày trước có người đến đo đạc và họ thông báo là sẽ thu hồi đất để làm

đường. Ví dụ, hồ Khe Chinh, xã An Thịnh trong thiết kế của 2 đường Quản lý vận

hành, một đường chính sẽ được xây dựng trên nền đường cũ, và đường phụ sẽ được

xây mới đi đến đập tràn. Tư vấn đã làm việc phỏng vấn ông Nguyễn Công Chức,

trưởng thôn thôn Cổng Chào, đã cùng ông trưởng thôn đi vào đường phụ đến đập dâng

và thấy được, đường quản lý vận hành phụ này hoàn toàn xây mới, đi xuyên qua rừng

sản xuất trồng keo và quế của khoảng 20-30 hộ gia đình, trong đó có diện tích đất thổ
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cư của 4 hộ. Và theo ý kiến của ông Chức, dự án chưa tổ chức họp tham vấn người

dân, người dân chưa biết thông tin về dự án, chưa nắm được chính sách đền bù hỗ trợ.

Ông trưởng thôn và một số người dân biết thông tin thu hồi đất làm đường qua nhóm

tư vấn thiết kế đi đo đạc gần đây..., cụ thể:

“Tôi chưa bao giờ được thông báo họp thôn để tham vấn làm đường. Mấy ngày trước

có mấy anh tư vấn thiết kế đến đo đạc và có mời tôi đến để dẫn đường cho họ đường

đến đập tràn của hồ Khe Chinh. Các anh ấy cho biết sẽ làm 2 đường, đường chính thì

không có giải phóng mặt bằng vì làm theo nền đường cũ, nhưng đường phụ vào đập

tràn thì hoàn toàn làm mới, đi qua diện tích đất của 20-30 hộ, trong đó có đất thổ cư
của 4 hộ. Đất sản xuất chủ yếu các hộ trồng keo, quế.” (PVS: Trưởng thôn thôn

Cổng Chào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Và tại các hồ khác tình trạng cũng tương tự, người dân sống quanh khu vưc
đường quản lý vận hành, đập tràn, cầu đều không biết thông tin gì về dự án, họ chỉ mới
nghe thông tin từ nhóm tư vấn thiết kế đi đo đạc, cắm cột mốc trong tháng 11/2019 vừa
rồi.

Chính vì thế, cả 16 hồ những hộ sống cạnh vị trí sẽ làm đường quản lý vận
hành, đặc biệt là đường quản lý vận hành phụ vào đập tràn đều làm mới hoàn toàn đều
chưa được họp tham vấn, chưa được phổ biến thông tin về dự án. Mặt khác, việc "bỏ
sót" này dẫn đến tình trạng tư vấn lập RAP đất giá mức độ tác động thu hồi đất, cây
trồng trên đất, vật kiến tức....thiếu chính xác. Dự kiến sau khi có thiết kế chi tiết số hộ
bị ảnh hưởng sẽ tăng lên nhiều hơn so với các hộ đã thống kê trong RAP và kinh phí
đền bù theo vốn đối ứng của tỉnh sẽ tăng lên nhiều.

 Về tác động thu hồi đất: Tiềm ẩn mất đất thổ cư và có hộ phải di dời tái định cư

Trong báo cáo RAP khẳng định không có hộ nào ảnh hưởng đến đất thổ cư, tuy
nhiên qua giám sát và làm việc với chính quyền địa phương, trưởng thôn và người dân
cho thấy có thể có việc thu hồi đất thổ cư và có hộ di dời tái định cư, đặc biệt tại các
hạng mục làm "Đường quản lý vận hành phụ vào đập tràn của hồ (ví dụ thôn Cổng
Chào xã An Thịnh). Sau khi đi vào hiện trường xem xét tận nơi cùng trưởng thôn cho
thấy:

“Đường quản lý vận hành phụ này vào đập tràn của hồ Khe Chinh đi qua nhà,
đất rừng sản xuất của 20-30 hộ, trong đó có 4 nhà có đất thổ cư. Họ đã được cấp đất

thổ cư trong đó nhưng họ đã đi ra ngoài đường định cư, đất đó vẫn là đất thổ cư. Trên
đất còn có nhiều cây quế cần phải chặt bỏ mới có thể làm đường được.” (PVS: Trưởng

thôn thôn Cổng Chào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái).

Tại hồ Chóp Dù: Hộ dân Nguyễn Thi T cho biết nhà bà bị di dời do dự án làm

cầu. Tư vấn thiết kế đã đo đạc và thông báo cho bà biết, bà vẫn chưa được đi họp, chưa
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được thông báo chính thức từ dự án: “Nhà tôi ở thôn Đất Đen xã Cường Thịnh, mấy

ngày vừa rồi có đoàn đo đạc thiết kế đến đo và cho tôi biết là nhà tôi phải di dời vào

phía bên kia quả đồi. Tôi đồng ý di dời nhưng cũng mong dự án đền bù cho căn nhà 7
gian xây từ năm 2003, và hỗ trợ phí di dời và vận chuyển.” (PVS hộ dân Nguyễn Thị
T – Thôn Đất Đen xã Cường Thịnh - Tỉnh Yên Bái).

 Ảnh hưởng đến hộ nghèo: Mất đất thổ cư và đất sản xuất

Tại hồ Hang Luồn, gia đình bị ảnh hưởng đất sản xuất là ông Trần Văn Thành,
hộ nghèo, không có đất thổ cư, làm nhà vách đất sinh sống ngay trong hành lang hồ.

Gia đình không có đất sản xuất, mới mua được một ít trồng quế nằm ngay trên đường

Quản lý vận hành vào Đập tràn.

Tư vấn đã cùng bà Trưởng thôn thôn Ba Luồn đi dọc tuyến Đường phụ vào đập

tràn và xác định đây là đường hoàn toàn mới mở, theo thiết kế đường phụ có chiều dài

dọc theo diện tích đất rừng sản xuất của hộ gia đình ông Thành, dân tộc Cao Lan (xem

ảnh dưới đây) Phỏng vấn vợ chồng anh Thanh, dân tộc Cao Lan, thôn Ba Luốn, xã Vũ
Linh, hộ nghèo, không có đất ở, bị mất đất sản xuất trồng quế mới mua không có sổ đỏ
tại đườnquản lý vận hành phụ vào đập tràn hồ Hang Luồn.

Hồ Khe Hoài: ảnh hưởng đến đất vườn và hàng cau của hộ ông Nguyễn Tiến
Vinh, xóm 1 xã Tích cốc, gia đình hộ nghèo, có con tàn tật, bản thân đau ốm liên miên.

Mất sinh kế: Có một hộ sinh sống cạnh lòng hồ, có hợp đồng thuê hồ đến năng
2030 có nguy cơ mất sinh kế trong thời gian hồ được nâng cấp “Gia đình tôi sinh sống

tại Hồ này đã lâu, nhà tôi có hợp đồng thầu hồ Phù Nham đến năm 2030, cả 2 vợ
chồng đều làm nghề nuôi cá dưới hồ, trước đây có chăn thả vịt nhưng lâu nay không
làm nữa, mỗi năm đóng cho xã gần 8 triệu. Nếu nâng cấp hồ, nạo vét hồ gia đình tôi

mất nguồn thu nhập. Cũng mong dự án hỗ trợ tạo việc làm hoặc trợ cấp.” (PVS hộ Bà
Trần Thị L, chồng Nguyễn Văn C ở ngay trong vùng an toàn hồ Phú Nham)

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.
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Một số vấn đề tồn tại khó khăn khác

Khó khăn của PPMU

Chính thức ngày 27/5/2019 Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và

PTNT lào Cai (Ban QLDA WB8 cũ) đã bàn giao lại hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán,

văn bản pháp lý liên quan cho ban QLDA WB8 mới.

Tóm tắt lại thời gian thành lập và chuyển giao của ban QLDA WB8 tỉnh Lào
Cai:

Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại Văn bản số: 5830/UBND-TH ngày
25/12/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Ban QLDA “Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập” tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 602/QĐ-SNN ngày 31/12/2015 có quy định
sử dụng nhân sự, tài khoản, con dấu, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Ban QLDA đầu
tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, ngày 13/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Quyết định thành lập
Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây
dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình
nông nghiệp và PTNT. Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh có Văn bản số 2093/UBND-NLN
đồng ý giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiện toàn Ban QLDA “Sửa chữa và
nâng cao an toàn đập” tỉnh Lào Cai.

Sau khi tổng hợp các tài liệu kiện toàn Ban QLDA “Sửa chữa và nâng cao an
toàn đập” tỉnh Lào Cai (ban QLDA WB8 mới được thành lập tại QĐ số 312/QĐ-SNN
ngày 17/5/2019 của Sở NN và PTNT về việc kiện toàn Ban QLDA WB8 tỉnh Lào Cai:
trong đó phó GĐ sở NN và PTNT làm Giám đốc Ban) gửi Ban quản lý trung ương các
dự án thủy lợi, ngày 21/8/2019 Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) có
Công văn số 995/CPO-WB8 thông báo ý kiến của nhà tài trợ WB yêu cầu Ban QLDA
“Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Lào Cai phải do UBND tỉnh Quyết định thành
lập.

Do sắp xếp nhân sự và thay đổi QĐ thành lập ban đã gây khó khăn về mặt thời
gian triển khai của ban WB8.

Khó khăn khác của PPMU Lào Cai: Toàn bộ hồ sơ chuyển từ Ban quản lý dự
án cũ chưa được chuyển bàn giao cho Ban quản lý dự án mới. Hiện tại cán bộ Ban quản
lý dự án mới chưa nắm được quá trình thực hiện Giải phóng mặt bằng đền bù tái định
cư như thế nào.

PPMU khẳng định đã chuyển Khung Chính sách tái định cư cho Trung Tâm
phát triển Quỹ đất, tuy nhiên cho đến nay Trung Tâm phát triển Quỹ đất vẫn thực hiện
chính sách Giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư theo chính sách của Chính phủ
Việt Nam và của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai.



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

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 37-

Cán bộ được phân công phụ trách chính sách tái an toàn chưa được tham gia
các lớp tập huấn do CPO đào tạo.

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

PPMU Lào Cai đã gửi Báo cáo giám sát nội bộ đầy đủ cho CPO và cung cấp

cho tư vấn. Báo cáo giám sát nội bộ khá đầy đủ các thông tin cần thiết theo mẫu CPO

phát hành, song thiếu thông tin về thực hiện GAP.

PPMU Yên Bái không có báo cáo Giám sát nội bộ cập nhật. PPMU Yên Bái

cho biết từ thàng 6 đến tháng 12 không có thông tin mới, chưa triển khai các hoạt động,

cho nên không có số liệu để cập nhật. Tư vấn sử dụng báo cáo giám sát nội bộ của

PPMU vào tháng 6-2019.

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

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

TDA Lào Cai và Yên Bái đều đã có EMDP và đã được WB thông qua, tỉnh đã

có Ban hành quyết định phê duyệt vốn để thực hiện EMDP (Các quyết định phê duyệt,

thời gian phê duyệt, bố trí vốn xem chi tiết tại phụ lục).

3.3.2. Tình hình thực hiện các hoạt động EMDP TDA Lào Cai

Các hoạt động để đảm bảo rằng người dân tộc nhận được các lợi ích xã hội và

kinh tế phù hợp về văn hóa, giới tính và điều kiện phát triển kinh tế. Các hoạt động

phát triển được đề xuất dựa trên kết quả tham vấn người dân tộc thiểu số trong vùng

tiểu dự án. Và các hoạt động được đề xuất dựa trên các chương trình khuyến nông hiện

có mà Trung tâm khuyến nông tỉnh Lào Cai đang thực hiện.
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Bảng 9. Các hoạt động EMDP tính đến thời điểm báo cáo (Tháng 12/2019)

Hoạt động Nội dung Kinh phí

Tình hình thực hiện
tính đến thời điểm báo

cáo ( tháng 12.2019)
Vấn đề/Giải pháp

Hoạt động 1:
Tập huấn
khuyến nông:
trồng ngô và
lúa

- Kết quả tham vấn người dân tộc thiểu
số ở 06 xã được hưởng lợi từ tiểu dự án
cho thấy nhu cầu cải thiện thu nhập khi
diện tích đất nông nghiệp được tưới
tăng lên. Nguyện vọng của các hộ dân
tộc thiểu số được hưởng lợi tại 6 xã
mong muốn được tăng vụ trồng ngô và
lúa.

- Để thực hiện chương trình này, việc
tập huấn kỹ thuật trồng ngô và lúa  là
biện pháp không thể thiếu được nhằm
giúp các hộ gia đình DTTS nắm vững
kỹ thuật canh tác ngô và lúa.

- Dự kiến sẽ có 12 lớp tập huấn ( 06 lớp
về mô hình trồng lúa, 06 lớp về mô
hình trồng ngô, mỗi lớp khoảng 40
người thực hiện 1 ngày) trong đó 147
hộ DTTS bị ảnh hưởng  vĩnh viễn và
tạm thời do thu hồi đất xây dựng tiểu
dự án ở 06 xã sẽ được ưu tiên tham gia.

- Với kinh phí hỗ trợ là
10.000.000 đồng/1 lớp tập
huấn (dựa trên các chương
trình khuyến nông hiện nay
do Trung tâm khuyến nông
tỉnh đang áp dụng trên địa
bàn TDA). Do vậy tổng
kinh phí cho tập huấn mô
hình sản xuất ngô và lúa
120.000.000 đồng.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian thực
hiện Quý 2 -3 năm
2020.

- Đề nghị PPMU tỉnh sớm triển
khai thực hiện và bố trí ngân sách
thực hiện.

- PPMU Phối hợp với Trung tâm
khuyến nông huyện, xã.

- PPMU thu thập thông tin, số
liệu và Viết báo cáo kết quả thực
hiện theo Quý và cập nhật vào
báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm
hướng dẫn PPMU thực hiện các
hoạt động. Tư vấn ISC sẽ cùng hỗ
trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục
theo dõi việc thực hiện hoạt động
trong báo cáo tiếp theo.
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Hoạt động Nội dung Kinh phí

Tình hình thực hiện
tính đến thời điểm báo

cáo ( tháng 12.2019)
Vấn đề/Giải pháp

Hoạt động 2:
Tập huấn xây
dựng mô hình
ủ phân hữu cơ

Tại mỗi xã bị ảnh hưởng sẽ xây dựng 1
mô hình ủ phân hữu cơ.

- Kinh phí dự kiến cho mỗi
mô hình là 8.080.000 đồng
(dựa trên các mô hình
khuyến nông do Trung tâm
khuyến nông tỉnh đang áp
dụng trên địa bàn TDA).
Như vậy 6 xã sẽ là 6 mô
hình và tổng kinh phí dự
kiến là 48.480.000 đồng.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian thực
hiện Quý 4 năm 2020.

- Đề nghị PPMU tỉnh sớm triển
khai thực hiện và bố trí ngân sách
thực hiện.

- PPMU Phối hợp với Trung tâm
khuyến nông huyện, xã. Ưu tiên
các hộ thuộc nhóm bị ảnh hưởng
và các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn
thương.

- PPMU thu thập thông tin, số
liệu và Viết báo cáo kết quả thực
hiện theo Quý và cập nhật vào
báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm
hướng dẫn PPMU thực hiện các
hoạt động. Tư vấn ISC sẽ cùng hỗ
trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục
theo dõi việc thực hiện hoạt động
trong báo cáo tiếp theo.

Hoạt động 3:
Hoạt động về
chăm sóc sức
khỏe bà mẹ và

Theo kết quả tham vấn thì tại các xã các
hộ đều có mong muốn được nâng cao
kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ
và trẻ em do kiến thức của người dân về

Sẽ thực hiện vào Q2-
2020.

- PPMU và chính quyền xã sẽ
phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ
y tế ở xã, huyện để triển khai các
chương trình CSSK bà mẹ và trẻ
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Hoạt động Nội dung Kinh phí

Tình hình thực hiện
tính đến thời điểm báo

cáo ( tháng 12.2019)
Vấn đề/Giải pháp

trẻ em vấn đề này còn nhiều hạn chế. Tuy
nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang
triển khai dự án “ Phát triển nông thôn
thích ứng với thiên tai” do JICA tài trợ
với hợp phần Phát triển xã hội nhằm
nhân rộng cuốn sổ tay “ Chăm sóc sức
khỏe bà mẹ và trẻ em” đặc biệt cho
đồng bào người DTTS tỉnh Lào Cai và
tỉnh đã bố trí kinh phí tập huấn vào năm
2018, in ẩn sổ phát cho các bà mẹ. Do
đó khi triển khai thực hiện chương trình
này tỉnh sẽ lưu ý ưu tiên thực hiện đối
với các huyện/xã vùng TDA.

em.

- PPMU PPMU thu thập thông
tin, số liệu và Viết báo cáo kết
quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ
gửi CPO và cung cấp cho tư vấn
ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm
hướng dẫn PPMU thực hiện các
hoạt động. Tư vấn ISC sẽ cùng hỗ
trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục
theo dõi việc thực hiện hoạt động
trong báo cáo tiếp theo.

Tổng cộng:
185.328.000 (đã bao gồm
16.848.000 VNĐ – VAT)

3.3.3. Tình hình thực hiện các hoạt động EMDP TDA Yên Bái

Các hoạt động đề xuất nhằm đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số nhận được các lợi ích xã hội và kinh tế phù hợp về văn hóa, giới

tính và điều kiện phát triển kinh tế. Các hoạt động phát triển được đề xuất dựa trên kết quả tham vấn người dân tộc thiểu số trong vùng dự
án. Dựa trên kết quả sàng lọc của WB, hoạt động đề xuất được thực hiện tại 5 huyện thuộc Tiểu dự án đều có đồng bào TDTS đang sinh
sống là các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn.
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Bảng 10. Các hoạt động EMDP tính đến thời điểm báo cáo (Tháng 12/2019)

Hoạt động Nội dung Kinh phí
Tình hình thực hiện
(Đến tháng 12.2019)

Vấn đề/Giải pháp

Hoạt động1:

Tập huấn mô

hình phát

triển cây

trồng có giá

trị kinh tế cao

- Kết quả tham vấn người dân tộc thiểu số ở 14

xã thuộc được hưởng lợi từ tiểu dự án, đặc biệt

là cácxã Mường Lai, Xuân lai, Tích Cốc là các

xã có dân số chủ yếu là người dân tộc thiểu

sốcho thấy nhu cầu cải thiện thu nhậpkhi diện

tích đất nông nghiệp được tưới tăng lên.
Nguyện vọng của các hộ dân tộc thiểu số được

hưởng lợi mong muốn được chuyển đổi cơ cấu

cây trồng để trồng các cây trồng có giá trị kinh

tế cao.

- Để thực hiện chương trình này,việc tập huấn

mô hình phát triển cây trồng có giá trị kinh tế
caonhư trồng Quế, Cam, Bưởi…là biện pháp

không thể thiếu được nhằm giúp các hộ gia

đình DTTS phát triển sản xuất và nâng cao đời

sống kinh tế. Dự kiến sẽ có 05 lớp tập huấn tại

05 huyện cho hộ DTTS tại 14xã thuộc.

Tiểu dự án, kinh phí dự
kiến cho mỗi huyện

khoảng 10 triệu đồng, tổng

kinh phí cho tập huấn mô

hình phát triển cây trồng

có giá trị kinh tế cao là

50.000.000 đồng.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian

thực hiện Quý 3 năm
2020

- Đề nghị PPMU tỉnh sớm triển

khai thực hiện và bố trí ngân sách

thực hiện.

- PPMU Phối hợp với Trung tâm

khuyến nông huyện, xã

PPMU thu thập thông tin, số liệu và

Viết báo cáo kết quả thực hiện theo

Quý và cập nhật vào báo cáo giám

sát nội bộ gửi CPO và cung cấp cho

tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm

hướng dẫn PPMU thực hiện các

hoạt động. Tư vấn ISC sẽ cùng hỗ
trợ PPMU trong quá trình thực

hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo

dõi việc thực hiện hoạt động trong

báo cáo tiếp theo.

Hoạt động 2:

Hoạt động

truyền thông

- Tất cả 14xã vùng tiểu dự án có người dân tộc

thiểu số đều được hưởng lợi từ tiểu dự án,

khoản trợ cấp 5.000.000 đồng/01 xã/ 01 năm sẽ

- Nguồn kinh phí cho hoạt

động này dự kiến sẽ lấy từ
nguồn ngân sách của tỉnh

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian

thực hiện Quý 4 năm

- PPMU và chính quyền xã sẽ phối

hợp chặt chẽ với các dịch vụ y tế ở
xã, huyện để triển khai các chương
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Hoạt động Nội dung Kinh phí
Tình hình thực hiện
(Đến tháng 12.2019)

Vấn đề/Giải pháp

về phòng

chống HIV/

AIDs và sức

khỏe cộng

đồng

được phân bổ cho các chương trình về phát

triển dân tộc thiểu số trong đó có chiến lược

truyền thông trong đó có hoạt động truyền

thông về phòng chống HIV và AIDs.

- Chương trình sẽ do các xã đề xuất. Các hoạt

động sẽ tập trung vào năng cao nhận thức về
sức khỏe và an toàn trong quá trình xây dựng

và hoạt động của hệ thống đập và an toàn đập.

Tham gia vào các hoạt động tăng thu nhập

cũng là một cách có hiệu quả để nâng cao nhận

thức.

Yên Bái. Dự kiến

70.000.000 VNĐ.

2020. trình CSSK bà mẹ và trẻ em.

- PPMU PPMU thu thập thông tin,

số liệu và Viết báo cáo kết quả thực

hiện theo Quý và cập nhật vào báo

cáo giám sát nội bộ gửi CPO và

cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm

hướng dẫn PPMU thực hiện các

hoạt động. Tư vấn ISC sẽ cùng hỗ
trợ PPMU trong quá trình thực

hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo

dõi việc thực hiện hoạt động trong

báo cáo tiếp theo.
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Hoạt động Nội dung Kinh phí
Tình hình thực hiện
(Đến tháng 12.2019)

Vấn đề/Giải pháp

Đề xuất các
biện pháp
giảm thiểu
ảnh hưởng

- Một kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng

đồng có sự tham gia (Phụ lục 1 của đánh giá xã

hội của tiểu dự án), và một Kế hoạch quản lý

sức khỏe cộng đồng (Phụ lục 2 của đánh giá xã

hội của tiểu dự án) đã được chuẩn bị để đảm

bảo các vấn đề xã hội liên quan đến nguy cơ
sức khỏe và rối loạn xã hội do dòng người lao

động di cư được kịp thời thông báo cho dân cư
có thể bị ảnh hưởng, bao gồm công nhân và

người dân địa phương để tránh/giảm thiểu các

rủi ro đó.

- Người lao động tập trung với số lượng lớn có

thể dẫn đến các vấn đề mại dâm, gây ra rủi ro

về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ nhiễm

HIV/AIDS, và/hoặc các bệnh lây truyền qua

đường tình dục. Những vấn đề này được dự
đoán và được đề cập trong Kế hoạch truyền

thông và bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung

và người DTTS nói riêng.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian

thực hiện Quý 4 năm
2020

- Đề nghị PPMU tỉnh sớm triển

khai thực hiện.

- PPMU thu thập thông tin, số liệu

và Viết báo cáo kết quả thực hiện

theo Quý và cập nhật vào báo cáo

giám sát nội bộ gửi CPO và cung

cấp cho tư vấn ISC

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm

hướng dẫn PPMU thực hiện các

hoạt động. Tư vấn ISC sẽ cùng hỗ
trợ PPMU trong quá trình thực

hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo

dõi việc thực hiện hoạt động trong

báo cáo tiếp theo.

Tổng cộng: 132.000.000 VNĐ
(đã gồm dự phòng 10%)
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3.3.4. Ngân sách thực hiện các hoạt động EMDP

PPMU Yên Bái đã bố trí vốn thực hiện EMDP tại Quyết định số 2986/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Yên Bái với tổng số vốn là 132.000.000 đồng.

Bảng 11: Kinh phí thực hiện EMDP của Lào Cai và Yên Bái

PPMU Kinh phí đề xuất
theo kế hoạch
EMDP (VNĐ)

Kinh phí được tỉnh
bố trí (VNĐ) Quyết định của UBND tỉnh

Yên Bái 132.000.000 132.000.000

Đã bố trí tại Quyết định số
2986/QĐ-UBND ngày
29/11/2019 của UBND tỉnh
Yên Bái.

Là Cai 185.238.000 185.238.000
Quyết định phê duyệt số
4193/QĐ-UBND ngày
21/12/2018.

Tổng 317.238.000 317.238.000

Ghi chú: PPMU Lào Cai cho biết: Đang làm thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt điều

chỉnh dự án do trong Quyết định dự án chưa có phần chi phi này, thời điểm phê duyệt

dự án chưa có phê duyệt các báo cáo RAP, SA, EMDP, ESIA)

3.4. Kế hoạch thực hiện các hoạt động trong báo cáo SA

3.4.1. Tình hình thực hiện báo cáo SA

TDA Lào Cai và Yên Bái đều đã có SA và đã được WB thông qua, tỉnh đã có

Ban hành quyết định phê duyệt vốn để thực hiện SA (Các quyết định phê duyệt, thời

gian phê duyệt, bố trí vốn xem chi tiết tại phụ lục).

3.4.2. Công tác thực hiện các hoạt động GAP

Cả 2 PPMU Lào Cai và Yên Bái chưa tổ chức thực hiện các hoạt động GAP đã

được đề cập trong báo cáo đánh giá xã hội (SA).

TDA Yên Bái đã có phân bổ kinh phí cho các hoạt động này. TDA Lào Cai cho

biết các hoạt động truyền thông trong GAP đã bố trí kinh phí trong gói thầu, và nhà

thầu sẽ phối hợp với PPMU, chính quyền địa phương các xã, hội phụ nữ xã để triển

khai thực hiện trong thời gian tới.



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

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 45-

Bảng 12: Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động Giới (GAP) tại TDA Lào Cai tính đến tháng 12/2019

Kết quả của
dự án

Công việc và chỉ số Kinh phí thực
hiện

Tình hình thực hiện tính
(Đến tháng 12.2019)

Vấn đề/giải pháp

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

- Các nhà thầu sẽ phải ưu tiên sử dụng
lao động phổ thông (Thông qua hợp
đồng phụ); tối thiểu phải có 30% tổng
số lao động là lao động phổ thông tại
địa phương.

- Trong số 30% lao động địa phương,
ưu tiên cho các lao động nữ chưa có
tay nghề; Lao động nam và nữ sẽ nhận
được tiền công lao động như nhau cho
cùng một loại công việc.

Các nhà thầu không được thuê lao
động trẻ em.

- Những người dân mong muốn làm
việc cho dự án sẽ ghi tên của họ vào
danh sách của thôn/bản. Trưởng thôn
và cán bộ xã sẽ cung cấp danh sách
này cho nhà thầu, nhà thầu sẽ lựa chọn
trên cơ sở ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị
tổn thương.

Hoạt động này sẽ
được thực hiện bởi
các cán bộ PPMU,
nhà thầu xây dựng
và chính quyền địa
phương. Vì vậy,
ngân sách cho việc
thực hiện hoạt động
là không cần thiết.

Chưa thực hiện.
Dự kiến thời gian thực
hiện Quý 1-2 năm 2020.

- PPMU sớm triển khai thực hiện và bố trí
ngân sách thực hiện.

PPMU và Nhà thầu thực hiện, phối hợp với
trưởng thôn và hội phụ nữ thôn/xã.

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng
dẫn PPMU thực hiện các hoạt động. Tư
vấn ISC sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá
trình thực hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi
việc thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp
theo.

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

Tối thiểu 30% phụ nữ tham gia vào các
buổi học khuyến nông.

Tập huấn lúa, ngô +
mô hình ủ phân hữu
cơ  với 6 lớp của 6
UBND xã có 6 hồ
thược dự án. Kinh
phí: 185.328.000
đồng, số lượng

Chưa thực hiện.
Dự kiến thời gian thực
hiện Quý 3 năm 2020.

- PPMU Phối hợp với Trung tâm khuyến
nông huyện, xã.

- Ưu tiên các hộ thuộc nhóm bị ảnh hưởng
và các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

-PPMU thu thập thông tin, số liệu và viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
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Kết quả của
dự án

Công việc và chỉ số Kinh phí thực
hiện

Tình hình thực hiện tính
(Đến tháng 12.2019)

Vấn đề/giải pháp

người tham dự dự
kiến 25-30 người
tham gia/ xã. Đối
tượng tham gia là
người BAH và
người hưởng lợi từ
DA.

và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng
dẫn PPMU thực hiện các hoạt động. Tư
vấn ISC sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá
trình thực hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi
việc thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp
theo.

Kết quả 3:
Nâng cao
nhận thức về
các tệ nạn xã
hội tiềm
năng cho các
đối tượng dễ
bị tổn
thương, đặc
biệt là phụ
nữ và người
DTTS

- Chương trình phòng chống
HIV/AIDS và buôn bán người.

- Chương trình giảm thiểu rủi ro dựa
vào cộng đồng.

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

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

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

Kinh phí:
29.400.000 đồng
thực hiện tại 6
UBND xã có 6 hồ.

Chưa thực hiện.
Dự kiến thời gian thực
hiện Quý 3 năm 2020.

- PPMU sớm triển khai thực hiện và bố tri
ngân sách thực hiện.

- Nhà thầu, PPMU phối hợp với Hội phụ
nữ xã, trưởng thôn để tổ chức thực hiện
cho công nhân và cho cộng đồng trong
vùng dự án.

- Có thể truyền thông lồng ghép vào các
cuộc họp của trưởng thôn, các hội đoàn
thể.

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng
dẫn PPMU thực hiện các hoạt động. Tư
vấn ISC sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá
trình thực hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi
việc thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp
theo.
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Kết quả của
dự án

Công việc và chỉ số Kinh phí thực
hiện

Tình hình thực hiện tính
(Đến tháng 12.2019)

Vấn đề/giải pháp

- Các chương trình sẽ được thực hiện ở
xã và thôn bởi hai tuyên truyền viên
(trưởng thôn và 1 thành viên của hội
phụ nữ).

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

Chương trình giảm thiểu nguy cơ
trong quá trình xây dựng:
- PPMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt
chẽ với các dịch vụ y tế ở xã, huyện để
triển khai các chương trình nâng cao
nhận thức, đào tạo, phòng, chuẩn đoán
và điều trị bệnh cho người lao động.
- Tất cả các chương trình và tài liệu
được xây dựng có lồng ghép các vấn
đề giới, bao gồm  tính dễ bị tổn thương
và nhu cầu của nam và nữ.

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

- Tư vấn miễn phí và khuyến khích

Kinh phí nhà thầu
thi công tự đảm bảo.

Chưa thực hiện.
Dự kiến thời gian thực
hiện Quý 2 năm 2020.

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

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng
dẫn PPMU thực hiện các hoạt động. Tư
vấn ISC sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá
trình thực hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi
việc thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp
theo.
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Kết quả của
dự án

Công việc và chỉ số Kinh phí thực
hiện

Tình hình thực hiện tính
(Đến tháng 12.2019)

Vấn đề/giải pháp

người lao động xét nghiệm HIV để
đảm bảo rằng tất cả họ biết về tình
trạng sức khỏe của mình.

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

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

Quản lý dự
án

- Các chỉ dẫn về Giới và phát triển và
đào tạo sẽ được cung cấp cho nhân
viên Ban QLDA, các tổ chức địa
phương và các nhà thầu.

- Tất cả các hoạt động phát triển năng
lực sẽ bao gồm các mục tiêu cho phụ
nữ tham gia và EM.

- Tư vấn thực hiện dự án.

- PPMU Trong thiết kế và thực hiện
ban đầu.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian thực
hiện Quý 2 năm 2020.

- PPMU phối hợp với nhà thầu, hội phụ nữ,
trưởng thôn để in văn bản GAP và phổ
biến, giới thiệu đến các bên liên quan, bao
gồm nhà thầu, PPMU, chính quyền địa
hương cấp thôn, xã...

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng
dẫn PPMU thực hiện các hoạt động. Tư
vấn ISC sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá
trình thực hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi
việc thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp
theo.



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

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 49-

Bảng 13: Kế hoạch hành động giới của PPMU Yên Bái tính đến tháng 12/2019

Kết quả đầu ra
dự án

Hoạt động và chỉ số
Kinh phí dự kiến

Tình hình thực hiện

(Đến tháng 12.2019) Vấn đề/giải pháp

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.

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

- Những người quan tâm đến việc
làm của nhà thầu sẽ ghi tên tại
cơ quan cấp thôn/ xã và trưởng
thôn sẽ thông báo tên của họ cho
các nhà thầu; ưu tiên cho các
nhân khẩu của các hộ nghèo
nhất.

Hoạt động này sẽ
được thực hiện bởi các
cán bộ PPMU, nhà
thầu xây dựng và
chính quyền địa
phương. Vì vậy, ngân
sách cho việc thực
hiện hoạt động là
không cần thiết.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian
thực hiện Quý 4 năm
2020.

- PPMU và Nhà thầu thực hiện, phối hợp
với trưởng thôn và hội phụ nữ thôn/xã

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn
PPMU thực hiện các hoạt động. Tư vấn ISC
sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi việc
thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp theo.

Kết quả đầu ra
2: Nâng cao

Tối thiểu 50% phụ nữ tham gia 3.000.000/1 xã x 14 xã Chưa thực hiện. - PPMU sớm triển khai thực hiện và bố tri



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

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 50-

Kết quả đầu ra
dự án

Hoạt động và chỉ số
Kinh phí dự kiến

Tình hình thực hiện

(Đến tháng 12.2019) Vấn đề/giải pháp

năng lực về về
thích nghi và linh
hoạt trong việc
tận dụng lợi thế
mà Tiểu dự án
mang lại

chương trình khuyến nông. = 42.000.000 đồng.

Có khoảng 30-40
người tham gia / xã.

Đối tượng tham gia:
Các hộ BAH và hưởng
lợi trong khu vực tiểu
dự án.

Dự kiến thời gian
thực hiện Quý 4 năm
2020.

ngân sách.

- PPMU phối hợp với Trung tâm khuyến
nông huyện, xã. Ưu tiên các hộ thuộc nhóm
bị ảnh hưởng và các hộ thuộc nhóm dễ bị
tổn thương.

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và Viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn
PPMU thực hiện các hoạt động. Tư vấn ISC
sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi việc
thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp theo.

Kết quả đầu ra
3:

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

2.000.000/1 xã x 14 xã
= 28.000.000 đồng

Có khoảng 25-30
người tham gia / xã.

Đối tượng tham gia:
Nhóm các hộ dễ bị tổn
thương và các hộ xung
quanh khu vực tiểu dự
án.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian
thực hiện Quý 3 năm
2020.

- Nhà thầu, PPMU phối hợp với Hội phụ nữ
xã, trưởng thôn để tổ chức thực hiện cho
công nhân và cho cộng đồng trong vùng dự
án

- Có thể truyền thông lồng ghép vào các
cuộc họp của trưởng thôn, các hội đoàn thể
- PPMU PPMU thu thập thông tin, số liệu và
Viết báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và
cập nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi
CPO và cung cấp cho tư vấn ISC.
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Kết quả đầu ra
dự án

Hoạt động và chỉ số
Kinh phí dự kiến

Tình hình thực hiện

(Đến tháng 12.2019) Vấn đề/giải pháp

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).

- Tài liệu phải đáp ứng vấn đề
giới, phù hợp về văn hóa và ngôn
ngữ.

- Tập huấn cho cán bộ hỗ trợ sẽ
được thực hiện bởi các hội phụ nữ
và đại diện của các trung tâm
phòng chống HIV/AIDS và xã
trong khu vực dự án.

- Các chiến dịch sẽ được thực hiện
ở cấp xã và thôn với 2 cán bộ hỗ
trợ cho mỗi thôn (trưởng thôn và 1
thành viên nữ của Hội phụ nữ).

- Các chiến dịch sẽ được tiến hành
ở cấp thôn bản và trong những
ngày họp chợ, thông qua việc
phân phát tờ rơi, sử dụng loa
phóng thanh và diễn kịch.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn
PPMU thực hiện các hoạt động. Tư vấn ISC
sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi việc
thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp theo.

Chiến dịch giảm nhẹ rủi ro xây
dựng

- Ban QLDA và Nhà thầu sẽ phối
hợp chặt chẽ với các trung tâm y

Ngân sách cho các
hoạt động được trình
bày chi tiết trong Phụ
lục 01: Nội dung và
Dự toán chi phí đào

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian
thực hiện Quý 3 năm
2020.

- PPMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ
với các dịch vụ y tế ở xã, huyện để triển
khai các chương trình nâng cao nhận thức,
đào tạo, phòng, chuẩn đoán và điều trị bệnh
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Kết quả đầu ra
dự án

Hoạt động và chỉ số
Kinh phí dự kiến

Tình hình thực hiện

(Đến tháng 12.2019) Vấn đề/giải pháp

tế cấp huyện và cấp xã để xây
dựng chương trình nâng cao nhận
thức, tập huấn, phòng tránh, chẩn
đoán và điều trị cho người lao
động.

- Tất cả các chương trình và tài
liệu được xây dựng sẽ lồng ghép
các vấn đề về giới, bao gồm
những điểm yếu và nhu cầu chính
của nam giới và phụ nữ.

Cụ thể, Nhà thầu sẽ:

- 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

tạo, nâng cao năng lực
của ESIA.

cho người lao động.

- PPMU PPMU thu thập thông tin, số liệu và
Viết báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và
cập nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi
CPO và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn
PPMU thực hiện các hoạt động. Tư vấn ISC
sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi việc
thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp theo.
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Kết quả đầu ra
dự án

Hoạt động và chỉ số
Kinh phí dự kiến

Tình hình thực hiện

(Đến tháng 12.2019) Vấn đề/giải pháp

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.

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.

- Tập huấn cho cán bộ hỗ trợ sẽ
được tiến hành cùng với chiến
dịch chống buôn bán người,
HIV/AIDS.

- Cán bộ hỗ trợ sẽ sử dụng các tài
liệu nhạy cảm về giới, nếu cần
thiết.

Tập huấn cho cán bộ hỗ trợ sẽ
được tiến hành bởi hội phụ nữ và
các đại diện của Sở giao thông vận

2.000.000/1 xã x 14 xã
= 28.000.000 đồng

Có khoảng 25-30
người tham gia / xã.

Đối tượng tham gia:
Các hộ BAH và hưởng
lợi trong khu vực tiểu
dự án.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian
thực hiện Quý 3 năm
2020.

- PPMU phối hợp với sở giao thông vận tải,
giáo viên phụ trách đoàn đội các cấp,  đoàn
thanh niên, hội phụ nữ tổ chức thực hiện tại
các xã trong vùng dự án.

- Lựa chọn danh sách truyền truyền viên, có
ít nhất 50% nữ.

- Tổ chức tập huấn TOT về kỹ năng truyền
thông cho tuyên truyền viên.

- Có thể lồng ghép vào nội dung các cuộc
họp của hội đoàn thể, trong các buổi chào cờ
của nhà trưởng, hoặc giờ ngoại khóa...

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và Viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn
PPMU thực hiện các hoạt động. Tư vấn ISC
sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi việc
thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp theo.
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Kết quả đầu ra
dự án

Hoạt động và chỉ số
Kinh phí dự kiến

Tình hình thực hiện

(Đến tháng 12.2019) Vấn đề/giải pháp

tải tại từng khu vực dự án.

- Chiến dịch sẽ được tiến hành hai
lần tại mỗi xã và trong những
ngày có phiên chợ, thông qua phát
tờ rơi và loa phóng thanh.
- Chiến dịch cũng sẽ được tiến
hành tại các trường bởi các giáo
viên – những người đã tham dự
các khoá tập huấn.

- Chiến dịch sẽ được thực hiện ở
cấp xã và thôn bởi 2 cán bộ hỗ trợ
mỗi thôn (1 nam giới là trưởng
thôn và và 1 thành viên nữ trong
Hội phụ nữ).

Các biện pháp an toàn giao
thông

- 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

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian
thực hiện Quý 4 năm
2020.

- PPMU và tư vấn giám sát thi công giám
sát nhà thầu thi công thực hiện.

- Lưu ý: nếu vạch qua đường, gờ giảm tốc
đã có trong thiết kế chi tiết được phê duyệt.
Trường hợp nếu những địa điểm cẩn thiết,
mà chưa có trong thiết kế chi tiết thì PPMU
có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung và cấp bổ
sung kinh phí để nhà thầu thực hiện).

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và Viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
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Kết quả đầu ra
dự án

Hoạt động và chỉ số
Kinh phí dự kiến

Tình hình thực hiện

(Đến tháng 12.2019) Vấn đề/giải pháp

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.

và cung cấp cho tư vấn ISC.

Quản lý dự án - Các buổi thảo luận và tập huấn
về giới và phát triển sẽ được cung
cấp cho các cán bộ của Ban
QLDA, các tổ chức địa phương và
các nhà thầu.

- Tất cả các hoạt động tăng cường
năng lực sẽ hướng mục tiêu đến
phụ nữ.

Chưa thực hiện.

Dự kiến thời gian
thực hiện Quý 2 năm
2020.

- PPMU phối hợp với Tư vấn hỗ trợ thực
hiện dự án thực hiện (PIC).

- PPMU thu thập thông tin, số liệu và Viết
báo cáo kết quả thực hiện theo Quý và cập
nhật vào báo cáo giám sát nội bộ gửi CPO
và cung cấp cho tư vấn ISC.

- Tư vấn PIC sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn
PPMU thực hiện các hoạt động. Tư vấn ISC
sẽ cùng hỗ trợ PPMU trong quá trình thực
hiện/giám sát tại TDA.

- CPO + tư vấn ISC sẽ tiếp tục theo dõi việc
thực hiện hoạt động trong báo cáo tiếp theo.

Tổng: 98.000.000 VNĐ
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3.4.3. Ngân sách thực hiện các hoạt động GAP

PPMU Yên Bái cho biết đã bố trí 100 triệu để thực hiện các hoạt động của GAP

được đề cập trong báo cáo đánh giá xã hội (SA).

PPMU Lào Cai cho biết kinh phí đã được lồng ghép vào các gói thầu xây dựng,

cho nên nhà thầu sẽ phối hợp với các bên liên quan tổ chức thực hiện. Dự kiến sẽ thực

hiện vào Q2-2020.

3.5. Một số vấn đề tồn tại của thực hiện EMDP, SA/GAP

Cả TDA Lào Cai và Yên Bái vẫn chưa nắm được các hoạt động truyền thông,

tập huấn được tư vấn lập EMDP, SA, GAP đề xuất. Chưa lập Kế hoạch chi tiết để tổ
chức thực hiện EMDP, SA, GSP, vì thế chưa biết cách triển khai thực hiện, cũng như
phối hợp với các bên liên quan.

Các cuộc họp tham vấn cộng đồng được PPMU Yên Bái tổ chức tỷ lệ nữ tham

gia còn thấp, chỉ chiếm 13,13%, có 3 xã không có nữ và 2 xã chỉ có 1 nữ (như đã trình

bày ở trên).

3.6. Các vấn đề xã hội khác

Sự tham gia của Ban giám sát cộng đồng vào quá trình thực hiện dự án: Qua kết
quả giám sát, tư vấn ISC nhận thấy các xã đều đã có Ban giám sát cộng đồng, và các

thành viên của Ban giám sát cộng đồng sẵn sàng tham gia vào quá trình giám sát nhà

thầu trong quá trình thi công thực hiện.

UBND xã và các Ban giám sát cộng đồng vẫn chưa có thông tin về thiết kế chi
tiết, cho nên việc giám sát của Ban giám sát cộng đồng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Một số vấn đề xã hội tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng trong quá trình

thi công của nhà thầu.

Qua giám sát tư vấn ISC nhận thấy, một số Hạng mục đường quản lý vận hành

là đường độc đạo, vì thế việc sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các hộ
sinh sống phía trong hồ, cũng như sự đi lại của học sinh.

PPMU Yên Bái: Qua kết quả khảo sát của tư vấn lập RAP, có tới đến 92,1%
các hộ sử dụng nước hồ thủy lợi để cung cấp cho sản xuất, chủ yếu là sản xuất lúa 2
vụ, chỉ có 7,9% lấy nước từ giếng khoan, giếng đào (Xem Bảng 12, Nguồn nước chính
phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, trang 28, RAP cập nhật tháng 10/2018). Vì thế việc
đánh giá tác động của việc ngừng cấp nước trong thời gian 1,5 năm của nhà thầu để
nâng cấp các hồ rất quan trọng. Trong RAP cũng đã có đề cập đến trong mục C trang
34: Ảnh hưởng bởi cắt nước thi công. Tuy nhiên các giải pháp nhằm hạn chế tác động
đến việc hạn chế cấp nước cho các hộ sản xuất trong vùng dự án chưa thật cụ thể, vì

thế chính quyền địa phương và người dân tỏ ra băn khoăn lo lắng.
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Vấn đề cấp nước cho sản xuất: Vấn đề này tuy đã được đề cập trong Báo cáo
RAP song còn rất sơ sài. Trong báo cáo đánh giá tác động xã hội tuy có đề cập đến
nhưng chưa toàn diện và chưa đưa ra được các giải pháp hạn chế tiêu cực đến việc
cung cấp nước trong quá trình nhà thầu thi công công trình (tr 49, 50).

Qua phỏng vấn và làm việc tại các xã cho thấy: Chính quyền địa phương và
người dân đều lo lắng đến việc cấp nước cho dân trong suốt 18 tháng thi công của nhà

thầu. Theo thông tin từ các xã cho thấy, các hồ đều cung cấp nước cho người dân trong

các xã sản xuất lúa nước 2 vụ. Đối với bà con, thì lúa là cây lương thực đảm bảo an
ninh lương thực không thể thiếu được.

Hiện tại một số xã không bị ảnh hưởng đến thu hồi đất, hoặc tài sản trên đất,
nhưng lại ảnh hưởng đến cung cấp nước sản xuất, nhưng vẫn chưa được tham vấn,
công bố thông tin về dự án, bao gồm: Xã Minh Tiến, Vĩnh Lạc, Vĩnh Yên, Xuân Hợp
– Thuộc TDA Yên Bái.
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IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Cả 2 tỉnh đã tuân thủ theo chính sách an toàn của dự án, đã tổ chức các cuộc
họp tham vấn cộng đồng, tổ chức truyền thông phổ biến thông tin theo nhiều hình thức
khác nhau, trong đó có cả hình thức niêm yết các báo cáo RAP, EMDP, SA, GAP tại
trụ sở UBND các xã trong vùng dự án.

TDA Lào Cai: Người dân đã được tham gia vào quá trình giải phóng mặt bằng
và đền bù hỗ trợ tái định cư, mọi thông tin về chính sách đền bù đều minh bạch. Hầu
hết người dân hài lòng với giá cả bồi thường và sẵn sàng tự giải phóng mặt bằng trao
lại mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Các hộ thuộc diện dễ bị tổn thương cũng đã được dự án hỗ trợ theo đúng chính
sách của dự án, vì thế 100% các hộ cho biết hài lòng và ủng hộ dự án.

Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng đã thực hiện đúng chính sách của dự
án.

EMDP, các hoạt động xã hội trong báo cáo đánh giá xã hội (SA) như GAP,

truyền thông, sức khoẻ… chưa được triển khai thực hiện ở cả 2 tỉnh.

Một số tồn tại hạn chế: như đã được nêu ở trên.

Trong quá trình đi giám sát Tư vấn ISC đã trực tiếp hướng dẫn khi đi giám sát
thực địa và đã thực hiện Hướng dẫn thực hiện kế hoạch Kế hoạch hành động về giới
cho 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Văn bản được đính kèm theo phụ lục và đã gửi trực
tiếp cho các tỉnh. Ngoài ra, tư vấn ISC cũng đã nâng cấp và bổ sung các bảng biểu thu
thập thông tin cho 34 tỉnh, trong đó có Lào Cai và Yên Bái.

4.2. Kiến nghị

Tái định cư

CPO tổ chức thêm các lớp tập huấn về chính sách an toàn cho cán bộ chính
sách an toàn của Lào Cai và Yên Bái (cán bộ theo dõi thực địa).

PPMU Yên Bái: yêu cầu tư vấn lập RAP, EMDP, SA tổ chức các cuộc tham
vấn cộng đồng về các hạng mục còn chưa thực hiện, bao gồm đường quản lý vận hành

chính và phụ, đập tràn và các cầu được xây mới.

Phối hợp với trưởng thôn, Hội phụ nữ xã để tăng cường sự tham gia của phụ nữ
vào các cuộc họp tham vấn cộng đồng, khuyến khích phụ nữ phát biểu. Tổ chức các
cuộc họp riêng phụ nữ, đăc biệt phụ nữ dân tộc thiểu số.



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

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 59-

PPMU Lào Cai rà soát lại hiện trạng của 2 hồ Tả Xín và Phú Nhuận để phối
hợp cùng các bên liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng cam kết đúng
tiến độ.

PPMU Yên Bái

Yêu cầu tư vấn lập RAP thực hiện phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng bổ
sung các hạng mục mới đưa vào thiết kế chi tiết, bao gồm “Đường quản lý vận hành

chính và phụ, đập tràn, cầu mới xây dựng đồng thời bố trí thời gian để tham vấn cụ thể
hơn với người dân và chính quyền xã về việc cung cấp nước sản xuất cho các hộ trong
quá trình thực hiện dự án”.

PPMU Yên Bái: Phô tô cơ chế khiếu nại phát tận tay cho các hộ bị ảnh hưởng.

Thiết kế và phát tờ rơi phổ biến thông tin cho các hộ trong vùng dự án.

Đề xuất khuyến nghị về thực hiện EMDP, GAP

PPMU Lào Cai và Yên Bái phân công cán bộ rà soát lại các hoạt động đã được
đề xuất trong EMDP, GAP được đề cập trong báo cáo SA, để phối hợp với các bên tổ
chức thực hiện, đặc biệt là các nhà thầu, Hội phụ nữ và chính quyền địa phương cấp
thôn, xã trong vùng dự án.

Lập danh sách các hộ trong nhóm dễ bị tổn thương để mời họ tham gia vào các

lớp tập huấn khuyến nông (nếu họ có nhu cầu) hoặc cần hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm...

để phối hợp với Sở Lao động Thương Binh và Xã hội đáp ứng nhu cầu của các hộ.

Tư vấn xã hội và giới của PIC cần lập bảng biểu và hướng dẫn 2 tỉnh thực hiện
các hoạt động đà được đề xuất trong EMDP, hoạt động trong báo cáo SA.

Các vấn đề xã hội khác

Khuyến nghị của Chính quyền xã và người dân về vấn đề cấp nước sản xuất

Nhà thầu, PPMU và chính quyền địa phương sẽ họp lại để trao đổi các phương
án cấp nước phù hợp với mùa vụ của người dân. Khi có khiếu nại của dân về vấn đề
cấp nước, đại diện nhà thầu cần tổ chức họp với dân để lắng nghe nguyện vọng của
dân, đưa ra phương án phù hợp, nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và thu

nhập của dân trong vùng dự án

Nhà thầu và PPMU tỉnh Yên Bái làm việc với chính quyền địa phương và
người dân của các xã bị ảnh hường cung cấp nước, bao gồm xã Minh Tiến, xã Vĩnh
Lạc, xã Vĩnh Yên, xã Xuân Hợp để thảo luận về giải pháp cung cấp nước sản xuất cho
dân trong quá trình thi công (các xã này chưa được đề cập đến trong Báo cáo RAP,
cũng như Báo cáo đánh giá tác động xã hội).
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Nhà thầu và PPMU, cùng công ty Đại Lợi (đơn vị quản lý hồ) hỗ trợ người dân

các chi phí phát sinh trong quá trình bơm nước, cấp nước (nếu có) tỉnh Yên Bái.

Đảm bảo an giao thông đi lại cho những hạng mục công trình Đường quản lý vận

hành độc đạo

Nhà thầu phối hợp với trưởng thôn để có biển báo chỉ dẫn đường tránh (nếu có)
và thông báo đến người dân thời gian thi công, cũng như bố trí người phân luồng giao
thông để đảm bảo người dân, học sinh đi lại được dễ dàng cũng như lưu thông hàng
hóa trong ngày mùa

Tạo điều kiện cho Ban giám sát cộng đồng thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy

định của pháp luật

PPMU cung cấp thiết kế chi tiết và tổ chức giới thiệu Ban giám sát cộng đồng
với nhà thầu nhằm tạo điều kiện cho Ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát.
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V. PHỤ LỤC

5.1. Danh sách những thành viên đã tham vấn tại Lào Cai và Yên Bái

STT Họ và Tên Chức vụ/đơn vị/địa chỉ Số điện thoại

I. Danh sách 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

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 hưởng Thôn 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

22 Nguyễn Văn Lực Chủ tịch Thị trấn Bát Xát (Hồ Tả Xín) 0986 605 642

23 Đào Đình Chiến Tổ trưởng dân phố, Bí thư chi bộ

24 Đỗ Văn Chinh Hộ bị ảnh hưởng, thị trấn Bát Xát (hồ Tả Xín)
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STT Họ và Tên Chức vụ/đơn vị/địa chỉ Số điện thoại

II. Phỏng vấn bảng hỏi Lào Cai

25 Lê Văn Dương Người dân, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên,
Lào Cai

26 Sèn Văn Tuấn Người dân, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng,
Lào Cai

27 Hoàng Văn Mai Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

28 Lư Văn Hành Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

29 Hoàng Văn Thiên Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

30 Lự Văn Cát Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

31 Mai Huy Giáp Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

32 Trịnh Văn Phòng Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

33 Trịnh Xuân Chinh Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

34 Hoàng Thị Là Người dân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

III. 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

6 Trần Văn Nghĩa Cán bộ kỹ thuật 0941 285 582

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

8 Dương Thị Mai
Hương

Hộ ảnh hưởng, thôn Hạnh Phúc, xã Y Can

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

10 Hoàng Thi Thảo Hộ bị ảnh hưởng, thôn Đất Đen, xã Cường 0964 815 450
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STT Họ và Tên Chức vụ/đơn vị/địa chỉ Số điện thoại

Thịnh

11 Lê Thị Hoàn Hộ bị ảnh hưởng, xã Cường Thịnh

12 Hoàng Đình Mưu Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La 0984 239 676

13 Đặng Thị La Hộ bị ảnh hưởng, thôn 26, xã Thượng Bằng La

14 Nguyễn Thị Huệ Hộ bị ảnh hưởng, thôn Nông Trường, xã
Thượng Bằng La

15 Nguyễn Xuân
Phương

Hộ bị ảnh hưởng, thôn Nông Trường, xã
Thượng Bằng La

16 Đoàn Thị Huyền Hộ bị ảnh hưởng, thôn Nông Trường, xã
Thượng Bằng La

17 Đặng Xuân Tuấn Hộ bị ảnh hưởng, tổ 4, thị trấn Nông Trường

18 Phùng Văn Đồng Chủ tịch UBND xã Phù Nham 0972 252 974

19 Ngô Bảo Long Cán bộ địa chính xã Phù Nham 0984 436 576

20 Nguyễn Văn Cường Hộ bị ảnh hưởng, xã Phù Nham (ở sát lòng hồ)

21 Nông Thị Lai Hộ bị ảnh hưởng, xã Phù Nham (ở sát lòng hồ)

22 Đặng Xuân Tuấn Hộ bị ảnh hưởng, tổ 4, TT Nông Trưởng Nghĩa
Lộ

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

24 Trần Thị Tân Thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp

25 Lương Thị Vân Thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp (hồ Khe Hóp)

26 Hứa Đình Lăng Hộ bị ảnh hưởng, thôn 1, xã Tích Cốc

27 Lâm Thị Vân Thôn 1, xã Tích Cốc

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

29 Hứa Văn Hùynh Cán bộ quản lý hồ Khe Hóp, thôn 1, xã Tích
Cốc

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

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

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

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

34 Trần Văn Thanh Hộ bị ảnh hưởng, thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh
(hồ Hang Luồn)

35 Hoàng Văn Mới Chủ tịch UBND xã Mường Lai (hồ Roong
Đen)

0983 406 637
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STT Họ và Tên Chức vụ/đơn vị/địa chỉ Số điện thoại

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

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

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

39 Trần Quang Lâm Thôn Đoàn Kết, xã Xuân Ái

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

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

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

0987 534 567

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

44 Vũ Thị Huệ Hộ bi ảnh hưởng, thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

45 Phạm Tuấn Sửu Hộ bi ảnh hưởng, thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

46 Nguyễn Thị Quỳ Hộ bi ảnh hưởng, thôn Cổng Chào, xã An Thịn

47 Nguyễn Văn Long Hộ bi ảnh hưởng, thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

48 Hoàng Thị Sửu Hộ bi ảnh hưởng, thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

49 Hoàng Thị Hiền Hộ bi ảnh hưởng, thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

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

0384 156 667

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

52 Vương Văn Mông Trưởng thôn Át 983 076 902

5.2. Danh sách cán bộ phụ trách chính sách an toàn của Lào Cai và Yên Bái

PPMU Họ và tên Vị trí Điện thoại Email

Lào Cai Vũ Việt Cường TĐC, Dân tộc
thiểu số và giới

0912602211 Vietcuong.tl.86@gmail.com

Ngô Mạnh Chiến Xã hội 0915261805 ngomanhchien.tvtl@gmail.com

Yên Bái Hoàng Thị Vân
Khánh

Tái định cư và
giới

0947625660 khanhvanatht@gmail.com
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5.3 Tổng hợp kinh phí theo kế hoạch đề xuất trong các báo cáo và theo bố trí của PPMU Lào Cai

STT Tình hình chung

Số vốn theo kế hoạch
(được ghi trong báo cáo

RAP, EMDP, SA và
GAP)

Đã được phê duyệt/thi công
(ghi rõ ngày tháng năm phê duyệt)
(ghi rõ số kinh phí đã được bố trí)

Chưa
(ghi rõ nguyên nhân tại sao

chưa)

Dự kiến thời gian phê
duyệt/thi công/cấp vốn
(ghi rõ ngày thắng năm

1 Lập báo cáo FS Quyết định phê duyệt số
2978/QĐ-UBND ngày
25/9/2018, tổng vốn đã giao:
76.570 triệu, trong đó vốn WB:
61.419 triệu; vốn đối ứng:
15.151 triệu đồng.

2 Các báo cáo chính
sách RAP

2.964.187.020 Quyết định phê duyệt số
4193/QĐ-UBND ngày
21/12/2018, quyết định giao vốn
số 3999/QĐ-UBND ngày
12/12/2018 giao 4 tỷ 999 triệu vốn
đối ứng chi trả ưu tiên cho GPMB.

3 SA 29.400.000 Quyết định phê duyệt số
4193/QĐ-UBND ngày
21/12/2018.

4 EMDP 185.238.000 Quyết định phê duyệt số
4193/QĐ-UBND ngày
21/12/2018.

5 Tiến độ thi công Khởi công ngày 16/2/2020.

6 Bố trí kinh phí cho 2.200.793.925 ( kinh Quyết định giao vốn số 3999/QĐ-
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STT Tình hình chung

Số vốn theo kế hoạch
(được ghi trong báo cáo

RAP, EMDP, SA và
GAP)

Đã được phê duyệt/thi công
(ghi rõ ngày tháng năm phê duyệt)
(ghi rõ số kinh phí đã được bố trí)

Chưa
(ghi rõ nguyên nhân tại sao

chưa)

Dự kiến thời gian phê
duyệt/thi công/cấp vốn
(ghi rõ ngày thắng năm

thực hiện RAP phí kiểm đếm thực tế
thấp hơn so với báo cáo
Rap do ít số hộ bị ành
hưởng hơn so với báo
cáo của tư vấn  lập)

UBND ngày 12/12/2018 giao 4 tỷ
999 triệu vốn đối ứng chi tra ưu
tiên cho GPMB.

7 Bố trí kinh phí cho
thực hiện EMDP

Đang làm thủ tục trình UBND
tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án
(do trong Quyết định dự án
chưa có phần chi phi này, thời
điểm phê duyệt dự án chưa có
phê duyệt các báo cáo RAP, SA,
EMDP, ESIA).

8 Bố trí kinh phí thực
hiện GAP

Nhà thầu bố trí kinh phí phối
hợp cùng các bên liên quan tập
huấn, tham vấn tuyên truyền về
sức khỏe công đồng, phòng
chống HIV, buôn bán người.

9 Bố trí kinh phí thực
hiện SA

Đang làm thủ tục trình UBND
tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án (
do trong Quyết định dự án chưa
có phần chi phi này, thời điểm
phê duyệt dự án chưa có phê
duyệt các báo cáo RAP, SA,
EMDP, ESIA).
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5.4 . Tổng hợp kinh phí theo kế hoạch đề xuất trong báo áo và theo bố trí của PPMU Yên Bái

STT Tình hình chung
Số vốn theo kế hoạch

(được ghi trong báo cáo
RAP, EMDP, SA và GAP)

Đã được phê duyệt/thi công/bố trí kinh
phí chưa

Chưa
(ghi rõ nguyên

nhân tại sao chưa)

Dự kiến thời gian
phê duyệt/thi
công/cấp vốn

Quyết định,
công văn
đính kèm

1 Lập báo cáo FS - Phê duyệt tại QĐ số 2020/QĐ-UBND
ngày 28/9/2018, kinh phí bó trí theo kế
hoạch từng năm, lũy kế vốn đã bố trí đến
thời điểm hiện tại: 239.279 triệu đồng:
Trong đó: Vốn đối ứng là 15800 triệu
đồng, vốn ODA là 223479 triệu đồng.

- Dự án mới khởi công trong tháng
2/2020.

QĐ-2020

2 Báo cáo Kế
hoạch TĐC
(RAP)

1.063.000000 đồng WB thông qua bản tiếng Anh ngày
13/8/2019; UBND tỉnh Yên Bái phê
duyệt lần 1 ngày 06/3/2019; UBND tỉnh
Yên Bái phê duyệt điều chỉnh ngày
24/12/2019; kinh phí bố trí cho đền bù
giải phóng mặt bằng đã được phân bổ,
chi phí phân bổ trung cho các hoạt động
sử dụng vốn đối ứng là 4 tỷ đồng, sẽ ưu
tiên đền bù, giải phóng mặt bằng.

CV.113

CV.966

QD.358

QĐ.3230;

QD.2986
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3 SA 161.000.000 đồng WB thông qua bản tiếng Anh ngày

13/8/2019; UBND tỉnh Yên Bái phê

duyệt ngày 24/12/2019; được phê duyệt

trong Quyết định 2157/QĐ-UBND ngày

07/10/2019 của UBND tỉnh Yên Bái;

kinh phí vốn đã phân bổ trung cho các

hoạt động sử dụng vốn đối ứng là 4 tỷ
đồng.

4 EMDP 132.000.000 đồng WB thông qua bản tiếng Anh ngày

13/8/2019; UBND tỉnh Yên Bái phê

duyệt ngày 24/12/2019; được phê duyệt

trong Quyết định 2157/QĐ-UBND ngày

07/10/2019 của UBND tỉnh Yên Bái;

kinh phí vốn đã phân bổ trung cho các

hoạt động sử dụng vốn đối ứng là 4 tỷ
đồng.

5 Tiến độ thi công Khởi công trong tháng 2/2020.

6 Bố trí kinh phí cho thực

hiện RAP

Đã bố trí tại Quyết định số 2986/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 của UBND

tỉnh Yên Bái.

7 Bố trí kinh phí cho thực

hiện EMDP

132.000.000 đồng Đã bố trí tại Quyết định số 2986/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 của UBND

tỉnh Yên Bái.
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8 Bố trí kinh phí thực hiện

GAP

100.000.000 đồng Đã bố trí tại Quyết định số 2986/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 của UBND

tỉnh Yên Bái.

9 Bố trí kinh phí thực hiện

SA

Đã bố trí tại Quyết định số 2986/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 của UBND

tỉnh Yên Bái.
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5.5. Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện PPMU Yên Bái và Lào Cai

a. Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện PPMU Yên Bái

Tên công
trình

Địa điểm Thành phần tham dự
Tổng số

người tham
dự

Số người
tham dự là

phụ nữ

Số người
tham dự là

người DTTS

Hồ Tự Do
Xã Y Can, huyện
Trấn Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

39 07 01

Hồ Khe
Vải

Xã Xuân Ái,
huyện Văn Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

50 04 01

Hồ Tặng
An

Xã Mường Lai,
huyện Lục Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

40 00 40

Hồ Khe
Dứa

Xã Yên Phú,
huyện Văn Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

30 11 30

Hồ Roong
Đen

Xã Mường Lai,
huyện Lục Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

45 05 43

Hồ Gốc
Nhội

Xã Xuân Lai,
huyện Yên Bình

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

38 0 28

Hồ Khe
Hoài

Xã Tích Cốc,
huyện Yên Bình

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

45 06 39

Hồ Khe
Hóp

Xã Yên Hợp,
huyện Văn Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

23 01 03

Hồ Hang
Luồn

Xã Vũ Linh,
huyện Yên Bình

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

70 06 38

Hồ Khe
Chinh

Xã An Thịnh,
huyện Văn Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

30 01 0

Hồ Làng
Át

Xã Minh Xuân,
huyện Lục Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

54 06 54
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Tên công
trình

Địa điểm Thành phần tham dự
Tổng số

người tham
dự

Số người
tham dự là

phụ nữ

Số người
tham dự là

người DTTS

Hồ Chóp
Dù

Xã Cường
Thịnh, huyện
Trấn Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

57 18 01

Hồ Phù
Nham

Xã Phù Nham,
huyện Văn Chấn

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

44 12 27

Hồ Khe
Ngang

Xã Yên Hợp,
huyện Văn Yên

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

21 0 04

Hồ thôn
26

Xã Thượng
Bằng La, huyện
Văn Chấn

Đại diện của UBND xã,
các tổ chức đoàn thể, hộ
BAH và hưởng lợi

46 06 16

Tổng: 632 83 325

Tỷ lệ: 13,1% 51,4%

(Nguồn: Tham vấn cộng đồng, Tháng 12/2017)

b. Thống kê các cuộc họp tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số PPMU Lào Cai

Ngày tháng

tham vấn
Địa điểm tham vấn Tổng Nam Nữ % nữ

25/10/2017 Trụ sở UBND xã Phú Nhuận 28 11 17 60,7

26/10/2017 Trụ sở UBND xã Phong Niên 22 7 15 68,18

24/10/2017 Trụ sở UBND xã Tân An 14 9 5 35,71

25/10/2017 Trụ sở UBND xã Khánh Yên Hạ 19 13 6 31,57

24/10/2017 Trụ sở UBND Thị trấn Phố Ràng 25 16 9 36

23/10/2017 Trụ sở UBND Thị trấn Bát Xát 10 5 5 50

Tổng 118 61 57 48,3%

(Nguồn: Số liệu theo báo cáo TĐC  và SA của tư vấn đã lập báo cáo)
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5.6. Vấn đề tác động đến cấp nước cho sản xuất trong quá trình nhà thầu thi công

tại TDA Yên Bái

Qua kết quả khảo sát của tư vấn lập RAP, có tới đến 92,1% các hộ sử dụng
nước hồ thủy lợi để cung cấp cho sản xuất, chủ yếu là sản xuất lúa 2 vụ, chỉ có 7,9%
lấy nước từ giếng khoan, giếng đào (xem Bảng 12, Nguồn nước chính phục vụ cho
sinh hoạt và sản xuất, trang 28, RAP cập nhật tháng 10/2018). Vì thế việc đánh giá tác
động của việc ngừng cấp nước trong thời gian 1,5 năm của nhà thầu để nâng cấp các

hồ rất quan trọng. Trong RAP cũng đã có đề cập đến trong mục C trang 34: Ảnh hưởng

bởi cắt nước thi công. Tuy nhiên các giải pháp nhằm hạn chế tác động đến việc hạn

chế cấp nước cho các hộ sản xuất tỏng vùng dự án chưa thật cụ thể, vì thế qua giám

sát có nhiều ý kiến của chính quyền địa phương cũng như người dân, chi tiết cụ thể
bảng dưới đây:

a. Vấn đề cấp nước và những giải pháp giám thiểu tác động tiêu cực trong quá

trình thi công

STT Huyện Số hồ Số xã Tên hồ Vai trò
Giải pháp cung

cấp nước
Đề xuất của
UBND xã

1 Trấn Yên 2 2 Tự Do,
Chóp Dù

Cấp nước sản
xuất cho hàng
nghìn ha của
xã Cường
Thịnh

Giải pháp thiết
kế: (i) Đắp đê
quai, (ii) bơm
nước.

(iii) Chuyển
đổi cây trồng
từ lúa sang
ngô, các loại
rau màu...

Công Ty Đại
Lợi, đơn vị
quản lý hồ và
Nhà thầu hỗ
trợ tiền điện
bơm nước cho
dân

2 Văn Yên 5 5 Khe Dứa,
Khe
Ngang,
Khe Vải,
Khe Hóp,
Khe
Chinh,

Khe Chinh:
Cung cấp
nước sản xuất
cho xã 49 ha
lúa nước 2 vụ
của 3 thôn:
Đai An, cồng
chào và An
Hòa

Khe Dứa:
cung cấp
nước cho
80ha đất lúa 2
vụ cho xã Yên
Phú. Sinh kế
và thu nhập

Giải pháp thiết
kế: (i) Đắp đê
quai, (ii) bơm
nước.

(iii) Chuyển
đổi cây trồng
từ lúa sang
ngô, các loại
rau màu...

Công Ty Đại
Lợi, đơn vị
quản lý hồ và
Nhà thầu hỗ
trợ tiền điện
bơm nước cho
dân. Đề xuất
sẽ rút nước
sau tháng 2 để
dân có thể sản
xuất vụ Đông
Xuân

Đường Quản
lý vận hành
vào hồ khe
hóp độc đạo
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STT Huyện Số hồ Số xã Tên hồ Vai trò
Giải pháp cung

cấp nước
Đề xuất của
UBND xã

của dân dựa
vào lúa nước

Khe Vải cung
cấp nước cho
1/2 số hộ của
xã Xuân Ái và
1/2 số hộ của
xã Xuân Hợp

Hồ Khe Hóp,
hồ Khe
Ngang: cung
cấp nước cho
xã Yên Hợp

cho nên thông
báo sớm cho
dân chuẩn bị

3 Lục Yên 3 2

Mường
Lai

Tặng An,
Ròng
Đen,

Cung cấp
nước sản xuất
cho 9 thôn
của xã Mường
Lai, toàn xã
Minh Tiến và
xã Vĩnh Lạc.
97% dân tộc
Tày, sản xuất
lúa 2 vụ

Giải pháp thiết
kế: (i) Đắp đê
quai, (ii) bơm
nước.

(iii) Chuyển
đổi cây trồng
từ lúa sang
ngô, các loại
rau màu...

Công Ty Đại
Lợi, đơn vị
quản lý hồ và
Nhà thầu hỗ
trợ tiền điện
bơm nước cho
dân

Minh
Xuân

Hồ Làng
Át

Hồ Làng Át
cung cấp
nước sinh
hoạt cho
2.500 hộ của
huyện Lục
Yên và cung
cấp nước sản
xuất cho xã
Minh Xuân

Giải pháp thiết
kế: (i) Đắp đê
quai, (ii) bơm
nước.

(iii) Chuyển
đổi cây trồng
từ lúa sang
ngô, các loại
rau màu...

Công Ty Đại
Lợi, đơn vị
quản lý hồ và
Nhà thầu hỗ
trợ tiền điện
bơm nước cho
dân

4 Yên
Bình

3 3 Khe Hoài,
Hang
Luồn, Hồ
Gốc Nhội

Hồ Hang
Luồn: Cung
cấp nước sản
xuất cho 25ha
lúa nước 2 vụ
của thôn Ba
Luồn (dân tộc
Cao Lan 70%)
và toàn bộ xã

Giải pháp thiết
kế: (i) Đắp đê
quai, (ii) bơm
nước.

(iii) Chuyển
đổi cây trồng
từ lúa sang
ngô, các loại
rau màu...

Công Ty Đại
Lợi, đơn vị
quản lý hồ và
Nhà thầu hỗ
trợ tiền điện
bơm nước cho
dân
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STT Huyện Số hồ Số xã Tên hồ Vai trò
Giải pháp cung

cấp nước
Đề xuất của
UBND xã

Vĩnh Kiên

5 Văn
Chấn

3 3 Hồ Nông
Trường
Nghĩa lộ
và Hồ
Thôn 26

Cung cấp
nước sản xuất
cho toàn xã,
chủ yếu trồng
chè, cam quýt

Và ảnh hưởng
đến xã Phù
Nham: 44,3ha
lúa 2 vụ của 3
thôn: Năm
nhậm
Thương, Năm
hân, và Thôn
Tưu

Giải pháp thiết
kế: (i) Đắp đê
quai, (ii) bơm
nước

(iii) Chuyển
đổi cây trồng
từ lúa sang
ngô, các loại
rau màu...

Công Ty Đại
Lợi, đơn vị
quản lý hồ và
Nhà thầu hỗ
trợ tiền điện
bơm nước cho
dân

Tổng 16 15

Vấn đề cấp nước cho sản xuất: Vấn đề này tuy đã được đề cập trong Báo cáo
RAP song còn rất sơ sài. Trong báo cáo đánh giá tác động xã hội tuy có đề cập đến
nhưng chưa toàn diện và chưa đưa ra được các giải pháp hạn chế tiêu cực đến việc
cung cấp nước trong quá trình nhà thầu thi công công trình. (tr 49, 50)

Qua phỏng vấn và làm việc tại các xã cho thấy: Chính quyền địa phương và
người dân đều lo lắng đến việc cấp nước cho dân trong suốt 18 tháng thi công của nhà
thầu. Theo thông tin từ cá 3 xã cho thấy, các hồ đều cung cấp nước cho người dân
trong các xã sản xuất lúa nước 2 vụ. Đối với bà con, thì lúa là cây lương thực đảm bảo
an ninh lương thực không thể thiếu được.

Hiện tại một số xã không bị ảnh hưởng đến thu hồi đất, hoặc tài sản trên đất,
nhưng lại ảnh hưởng đến cung cấp nước sản xuất, nhưng vẫn chưa được tham vấn,
công bố thông tin về dự án, bao gồm:

STT
Xã bị ảnh hưởng cung cấp nước

chưa được tham vấn Hồ Huyện

1 Xã Minh Tiến, Xã Vĩnh Lạc
Tặng An, Roong
Đen Lục Yên

2 Xã Vĩnh Yên Hồ Gốc Nhuội Yên Bình

3 Xã Xuân Hợp Hồ Khe Vải Văn Yên
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5.7. Bảng biểu tổng hợp giải phóng mặt bàng và đền bù tái định cư của PPMU Lào Cai (Theo hồ)

Bảng 1: CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG TÁI ĐỊNH CƯ ĐẾN THÁNG 12  NĂM 2019

STT Hồ chứa Thực
hiện

Ngày phổ biến
thông tin dự án

Kiểm đếm chi
tiết

Lập phương án
bồi thường

Thẩm định và phê
duyệt phương án

bồi thường

Công bố
phương án bồi

thường
Chi trả bồi

thường

Tái định cư và
bàn giao mặt

bằng Trao
thầuNgày

bắt
đầu

Ngày
kết

thúc

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết

thúc

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết

thúc

Ngày
nộp

Ngày
duyệt

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết

thúc

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết

thúc

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết

thúc

1
Hồ Phú
nhuận

Kế
hoạch
Thực

tế

2
Hồ

Phong
Niên

Kế
hoạch
Thực

tế
25/09/
2018

25/09/2
018

20/12/
2018

20/12/
2018

25/01/
2019

25/01/
2019

28/03/
2019

22/04/2
019

04/1/2
019

14/01/
2019

21/6/2
019

21/6/
2019

21/6/2
019

21/6/2
019

3
Hồ Phố
Ràng

Kế
hoạch
Thực

tế
23/11/
2018

23/11/2
018

26/11/
2018

28/11/
2018

03/12/
2018

28/12/
2018

18/01/
2019

29/01/2
019

14/12/
208

14/12/
208

31/01/
209

31/01
/2019

31/01/
209

31/01/
2019

4
Hồ

Sung
Lảng

Kế
hoạch
Thực

tế
21/11/
2018

21/11/2
018

29/11/
2018

01/12/
2018

03/12/
2018

14/12/
2018

8/11/2
019

11/11/2
019

13/9/2
019

3/10/2
019

20/11/
209

20/11
/2019

20/11/
209

20/11/
209

5
Hồ Tân

An

Kế
hoạch
Thực

tế
21/11/
2018

21/11/2
018

25/11/
2018

26/11/
2018

30/11/
2018

14/12/
2018

6/12/2
019

6
Hồ Tả
Xín

Kế
hoạch
Thực

tế
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Bảng 2: SỐ HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG TÍNH ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019

TT Hồ chứa

Số hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn
Số hộ
BAH

tạm
thời

Tổng số
hộ BAH
(cả vĩnh
viễn và

tạm thời)

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 Hồ xã Phú Nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hồ xã Phong Niên 0 0 0 0 6 0 1 6 1 0 0 6

3 Hồ TT Phố Ràng 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 0 11

4 Hồ Sung Lảng 0 0 0 0 21 0 0 21 0 0 0 21

5 Hồ xã Tân An 0 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 5

6 Hồ Tả Xín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 0 0 0 0 43 0 1 36 1 0 0 43

Bảng 3: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT BỊ THU HỒI TÍNH ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019

TT Hồ chứa

Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn (m2) Diện tích đất thu hồi tạm thời (m2)

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 Hồ xã Phú Nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hồ xã Phong Niên 0 0 463,4 15 424,5 902,9 0 0 0 0 0 0

3 Hồ TT Phố Ràng 883,4 0 0 731,1 0 1.614,5 0 0 0 0 0 0

4 Hồ Sung Lảng 5.611,3 0 628,7 0 1.640,3 7.880,3 0 0 0 0 0 0

5 Hồ xã Tân An 0 0 0 775,3 1.184,9 1.960,2 0 0 0 0 0 0

6 Hồ Tả Xín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng: 6.494,7 0 1.092,1 1.521,4 3.249,7 13.075,8 0 0 0 0 0 0
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Bảng 4: NHÀ VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC BỊ ẢNH HƯỞNG TÍNH ĐẾN THÁNG 12 NĂM 20119

TT Hồ chứa Diện 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 Hồ xã Phú Nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hồ xã Phong Niên 0 0 0 119,5 850 25 0 80

3 Hồ TT Phố Ràng 0 0 0 883,4 731 0 0 0

4 Hồ Sung Lảng 0 0 0 8.751,2 685 0 0 628,7

5 Hồ xã Tân An 0 0 0 225,8 386 0 0 0

6 Hồ Tả Xín 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 0 0 0 9.979,9 2.652 25 0 710,7

Bảng 5: TÌNH TRẠNG CHI TRẢ BỒI THƯỜNG ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019

TT Hồ chứa

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 Hồ xã Phú Nhuận 0 0

2 Hồ xã Phong Niên 276.704.900 276.704.900 276.704.900 6 0 6 0

3 Hồ TT Phố Ràng 309.352.785 309.352.785 309.352.785 11 0 11 0

4 Hồ Sung Lảng 1.404.599.653 1.404.599.653 1.404.590.000 21 0 21 0

5 Hồ xã Tân An 407.369.194 407.369.194 5 5

6 Hồ Tả Xín 0 0

Tổng cộng: 2.398.026.532 2.398.026.532 1.990.647.685 38 5 38 5
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Bảng 6: TÌNH TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019

Hồ chứa /gói thầu

Cấp xã Cấp huyện Ban bồi thường Ban QLDA tỉnh Cấp tỉnh Tòa án

Số hộ
khiếu

nại

Số hộ được
giải quyết
thỏa đáng

Số hộ
khiếu

nại

Số hộ được
giải quyết
thỏa đáng

Số hộ
khiếu

nại

Số hộ
được giải

quyết thỏa
đáng

Số hộ
khiếu

nại

Số hộ
được giải

quyết
thỏa đáng

Số hộ
khiếu

nại

Số hộ
được giải

quyết thỏa
đáng

Số hộ
khiếu

nại

Số hộ
được giải

quyết thỏa
đáng

Hồ xã Phú Nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hồ xã Phong Niên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hồ TT Phố Ràng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hồ Sung Lảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hồ xã Tân An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hồ Tả Xín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng 7: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019

Hồ chứa /gói thầu Hồ Phú Nhuận Hồ Phong Niên Hồ Phố Ràng Hồ Sung Lảng Hồ Tân An Hồ Tả Xín Ghi chú

Các hoạt động bồi thường và tái định cư Thời gian bắt đầu
và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian
bắt đầu và
kết thúc

Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng 25/09/2018-
25/09/2018

23/11/2018-
23/11/2018

21/11/2018-
21/11/2018

21/11/2018-
21/11/2018

Kiểm kê chi tiết (DMS) 20/12/2018-
20/12/2018

26/11/2018-
28/11/2018

29/11/2018-
01/12/2018

25/11/2018-
26/11/2018

Lập phương án bồi thường 21/01/2019-
25/01/2019

03/12/2018-
28/12/2018

03/12/2018-
14/12/2018

30/11/2018-
14/12/2018
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Hồ chứa /gói thầu Hồ Phú Nhuận Hồ Phong Niên Hồ Phố Ràng Hồ Sung Lảng Hồ Tân An Hồ Tả Xín Ghi chú

Các hoạt động bồi thường và tái định cư Thời gian bắt đầu
và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian bắt
đầu và kết thúc

Thời gian
bắt đầu và
kết thúc

Tham vấn người BAH về phương án bồi
thường

14/01/2019-
14/01/2019

17/12/2018-
17/12/2018

3/10/2019-
3/10/2019

06/12/2019-
6/12/2019

Cập nhật số liệu trong RAP và trình WB
phê duyệt

Hoàn chỉnh phương án và trình phê duyệt 28/03/2019-
28/03/2019

18/01/2019-
18/01/2019

25/10/2019 -
25/10/2019

Thẩm định và phê duyệt phương án bồi
thường

28/03/2019-
22/04/2019

18/01/2019-
29/01/2019

08/11/2019-
11/11/2019

Tham vấn người BAH về phương án bồi
thường đã duyệt

10/05/2019-
10/05/2019

31/1/2019-
31/1/2019

13/11/2019-
13/11/2019

Chi trả bồi thường 03/05/2019-
10/05/2019

31/01/2019-
31/01/2019

20/11/2019-
20/11/2019

Tái định cư và Giải phóng mặt bằng 21/6/2019-
21/6/2019

31/01/2019-
31/01/2019

20/11/2019-
20/11/2019

Bảng 8: BẢNG XÁC NHẬN TỶ LỆ MẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Hồ Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ

STT Họ và Tên chủ hộ Địa chỉ (thôn, bản)

Những thông tin về hộ gia đình cá nhân

Tổng diện tích đất nông
nghiệp đang sử dụng

Tổng diện tích đất
nông nghiệp thu hồi

Tỷ lệ mất đất
(%)

Nhóm dễ bị tổn
thương (ghi rõ) DTTS

1 Hà Văn Hùng Bản Lảng 1 11,782.0 61.4 0.5 DTT Tày DTT Tày

2 Hoàng Thị Lả Bản Lảng 2 2,472.1 320.5 13.0 DTT Tày DTT Tày

3 Hoàng Văn Mai Bản Lảng 1 14,884.1 52.1 0.4 DTT Tày DTT Tày

4 Lự Văn Hành Bản Lảng 2 4,688.9 121.1 2.6 DTT Tày DTT Tày
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STT Họ và Tên chủ hộ Địa chỉ (thôn, bản)

Những thông tin về hộ gia đình cá nhân

Tổng diện tích đất nông
nghiệp đang sử dụng

Tổng diện tích đất
nông nghiệp thu hồi

Tỷ lệ mất đất
(%)

Nhóm dễ bị tổn
thương (ghi rõ) DTTS

5 Lự Văn Cát Bản Lảng 2 4,021.3 127.3 3.2 DTT Tày DTT Tày

6 Hoàng Văn Thiên Bản Lảng 1 17,338.2 1,449.9 8.4 DTT Tày DTT Tày

7 Hoàng Văn Y Bản Lảng 1 15,324.9 208.0 1.4 DTT Tày DTT Tày

8 Lự Văn Kết Bản Lảng 1 10,358.7 858.2 8.3 DTT Tày DTT Tày

9 Ma Văn Chài Bản Lảng 2 10,070.8 589.3 5.9 DTT Tày DTT Tày

10 Vi Ngọc Vân Bản Poom Niểu 5,226.8 334.3 6.4 DTT Tày DTT Tày

11 Vi Văn Bình Bản Lảng 2 11,272.6 1,018.0 9.0 DTT Tày DTT Tày

12 Vi Văn Mìn Bản Lảng 2 16,596.9 889.1 5.4 DTT Tày DTT Tày

13 Hoàng Văn Tiến Bản Lảng 1 9,100.3 553.4 6.1 DTT Tày DTT Tày

14 Mai Xuân Han Bản Poom Niểu 50,239.3 732.6 1.5 DTT Tày DTT Tày

15 Ma Văn Phúc Bản Lảng 2 16,819.4 148.1 0.9 DTT Tày DTT Tày

16 Hoàng Đình Văn Bản Lảng 1 18,344.9 167.5 0.9 DTT Tày DTT Tày

17 Trịnh Văn Phòng Bản Lảng 1 5,365.5 249.5 4.7 DTT Tày DTT Tày
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Bảng 9: BẢNG XÁC NHẬN TỶ LỆ MẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Hồ Phong Niên

STT Họ và Tên chủ hộ Địa chỉ (thôn, bản)

Những thông tin về hộ gia đình cá nhân

Dân tộcTổng diện tích
đất nông nghiệp

đang sử dụng

Tổng diện tích
đất nông nghiệp

thu hồi

Tỷ lệ mất đất
(%)

Nhóm dễ bị tổn thương
(ghi rõ)

1 Sàn Văn Tuấn Cốc Sâm 4 7.106,9 670,2 9,4 dân tộc Nùng Dân tộc Nùng

2 Sàn Văn  Nam Cốc Sâm 4 1.871,7 15,0 0,8 hộ nghèo, dân tộc Nùng Dân tộc Nùng

3 Vàng Văn Thèn Cốc Sâm 4 5.329,6 371,6 7,0 dân tộc Nùng Dân tộc Nùng

4 Vàng Văn Phùng Cốc Sâm 4 1.124,8 105,8 9,4 dân tộc Nùng Dân tộc Nùng

5 Vàng Thị Tam Cốc Sâm 4 5.025,1 372,4 7,4 Nữ chủ hộ, dân tộc Nùng Dân tộc Nùng

Bảng 10: BẢNG XÁC NHẬN TỶ LỆ MẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Hồ Phố Ràng

STT Họ và Tên chủ hộ Địa chỉ
(thôn, bản)

Những thông tin về hộ gia đình cá nhân

Tổng diện tích đất nông
nghiệp đang sử dụng

Tổng diện tích đất
nông nghiệp thu hồi

Tỷ lệ mất đất
(%) Nhóm dễ bị tổn thương Ghi chú

1 Lê Thanh Thản Tổ 2C 5.584,4 571,6 10,2 Không Dân tộc Kinh

2 Nguyễn Tiến Lục Tổ 2C 3.177,7 108,1 3,4 Hộ nghèo Dân tộc Kinh

3 Lại Van Sô Tổ 2C 2.055,3 28,2 1,4 Không Dân tộc Kinh

4 Lê Văn Dương Tổ 3A 4.563,1 862,9 18,9 Không Dân tộc Kinh

5 Hà Thế Anh Tổ 3A 5.817,7 595,3 10,2 Không Dân tộc Kinh

6 Nguyễn Văn Son Tổ 2C 567,0 20,0 3,5 Không Dân tộc Kinh
Note: 03 hộ Hà Thế Anh: 10,2%,Lê Văn Dương: 18,9%, Lê Thanh Thản: 10,2%: theo sổ hộ khẩu xác nhận đều là hộ dân tộc Kinh nên không
thuộc nhóm dễ bị tổn thưởng ảnh hưởng nặng. Có 01 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (hộ nghèo).
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Bảng 11: BẢNG XÁC NHẬN TỶ LỆ MẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Hồ Tân An

STT Họ và Tên chủ hộ Địa chỉ (thôn, bản)

Những thông tin về hộ gia đình cá nhân

Ghi chúTổng diện tích
đất nông nghiệp

đang sử dụng

Tổng diện tích đất
nông nghiệp thu hồi

Tỷ lệ
mất đất

(%)

Nhóm dễ bị tổn thương(ghi rõ
dân tộc gì, hộ nghèo, nữ chủ
hộ có người ăn theo, hộ có

người tàn tật, hộ chính sách...)

1 Hoàng Văn Tuấn Thôn Tân Sơn 20.527,2 171,5 0,8 Không, Dân tộc Kinh

2 Trần Thanh Văn Thôn Tân Sơn 8.452,4 430,9 5,1 Không, Dân tộc Kinh

3 Đỗ Thị Phượng Thôn Tân Sơn 8.955,4 477,0 5,3 Không, Dân tộc Kinh

4 Ngô Thị Dung Thôn Tân Sơn 17.147,9 123,6 0,7 Không, Dân tộc Kinh

5 Đặng Văn Quyền Thôn Tân Sơn 2.036.8 188,3 9,25 Hộ nghèo, Dân tộc Tày

Có 01 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (hộ nghèo dân tộc Tày)
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5.8. Một số hình ảnh tham vấn hiện trường tháng 12/2019

Điểm lấy đất đắp và làm lán trại ngay ven

hồ Roong Đen – tỉnh Yên Bái

Điểm lấy đất đắp ngay ven hồ Làng Át cần

có biện pháp chống xói lở đất và chảy tràn

chất thải vào hồ - tỉnh Yên Bái

Phỏng vấn CTUBND xã Xuân Ái, hồ Khe

Vải – tỉnh Yên Bái

Phỏng vấn hộ bị ành hưởng tại thôn Cổng

Chào, xã An Thịnh - hồ Khe Chinh – tỉnh

Yên Bái

Phỏng vấn CTUBND xã Tân An, Lào Cai Phỏng vấn hộ BAH xã Tân An, Lào Cai
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Phỏng vấn CTUBND TT Phố Ràng, Lào Cai Phỏng vấn hộ BAH, TT Phố Ràng, Lào Cai

Hồ Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ, Lào Cai Phỏng vấn hộ BAH, Hồ Sung Lảng, xã

Khánh Yên Hạ

Phỏng vấn CTUBND xã Phú Nhuận, Lào

Cai

Hồ xã Phú Nhuận, Lào Cai
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