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MỞ ĐẦU 
 

Báo cáo khởi đầu đã được Liên danh Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ và Công ty Cổ phần 

đầu tư và xây dựng CENCO (Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (JSC) và Kiểm toán nội bộ) 

thực hiện cho Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập Việt Nam. Báo cáo này được thực 

hiện để xác định phương pháp và kế hoạch triển khai cho từng nhiệm vụ của gói ISC. Trong 

báo cáo, tư vấn cũng sẽ trình bày các công cụ giám sảt, báo cáo mẫu và đưa ra các kiến nghị, 

đề xuất bằng việc rà soát các tài liệu gốc của dự án, cụ thể: (i) Xác nhận, cụ thể hóa và điều 

chỉnh cách tiếp cận và phương pháp luận của Tư vấn nếu cần thiết, trên cơ sở dữ liệu và thông 

tin thu thập được trong giai đoạn đầu; (ii) Kế hoạch chi tiết cho hoạt động của Tư vấn, bao 

gồm kế hoạch huy động nhân sự, xác nhận và điều chỉnh nhiệm vụ của từng chuyên gia, kèm 

theo các nhiệm vụ chi tiết nếu cần thiết; (iii) Các vấn đề được xác định trong giai đoạn đầu và 

các kiến nghị để giải quyết những vấn đề này. 

Báo cáo khởi đầu gồm có các phần sau: (i) Giới thiệu chung; (ii) Phạm vi và nhiệm vụ của 

dịch vụ tư vấn; (iii) Cơ sở pháp lý và kỹ thuật; (iii) Cách tiếp cận và phương pháp luận; (iv) 

Kế hoạch thực hiện; (v) Báo cáo và giao nhận báo cáo; (vi) Phối hợp với các cơ quan liên 

quan,  phụ lục. 

Báo cáo khởi đầu sẽ được chỉnh sửa và bổ sung cùng với ý kiến của Ngân hàng Thế giới, 

CPMU và các cơ quan liên quan. Kế hoạch và lịch trình làm việc của Tư vấn sẽ được Chủ đầu 

tư điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Khái quát về dự án DRSIP 

(1) Chính phủ đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng thế giới để thực hiện một dự án 

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

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

cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và hoạt động an toàn đập để bảo vệ 

các cộng đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh 

bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng 

Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, 

Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

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

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

(2) Dự án được xác định trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, mức 

độ rủi ro thiên tai ngày càng lớn cũng như tầm quan trọng của việc phát triển nguồn tài 

nguyên nước. Việt Nam đã đầu tư vào hệ thống thủy lợi nói chung, và hệ thống hồ đập 

trên khắp cả nước. Nhiều hồ đập được xây dựng từ những năm 1960 – 1980, với khảo 

sát kỹ thuật hạn chế, thiết kế thiếu và thi công chất lượng kém. Bên cạnh đó, công tác 

quản lý vận hành và bảo trì không được quan tâm đúng mức, kết quả là nhiều hồ đập đã 

xuống cấp, mức độ an toàn đập thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế, rủi ro đáng kể 

tới an toàn của con người và các hoạt động kinh tế. 

(3) Nguồn vốn để thực hiện dự án: Tổng nguồn vốn của dự án 443 triệu USD trong đó 

khoản vay IDA của WB là 415 triệu USD, và quỹ đối ứng của chính phủ là 28 triệu 

USD. 

(4) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (MARD) là đơn vị đại diện của Chính phủ Việt 

Nam chịu trách nhiệm về toàn bộ dự án. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi 

(CPO) thay mặt MARD để điều hành và quản lý dự án. CPO đã thành lập Ban Quản lý 

Dự án Trung ương (CPMU) nhằm đảm nhận công tác quản lý, hỗ trợ và điều phối việc 

thực hiện dự án giữa WB, các tỉnh tham gia dự án và các đơn vị chức năng của MARD. 

Các UBND tỉnh tham gia dự án chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn của tỉnh 

mình. Các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) được UBND tỉnh thành lập và chịu 

trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công tác đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện các 

chính sách an toàn của dự án. 

1.2. Mục tiêu của Dự án DRSIP 

Hỗ trợ thực hiện Đề án Bảo đảm an toàn hồ chứa thông qua khôi phục và nâng cấp các 

đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và hoạt động an toàn đập để bảo vệ các cộng 

đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cụ thể: 

 Cải tạo và bảo đảm an toàn công trình thông qua việc sửa chữa và nâng cấp các 

đập và hồ chứa bị suy giảm hoặc thiếu khả năng xả lũ. 
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 Cải thiện thể chế, chính sách quản lý và giám sát an toàn đập quốc gia, tăng cường 

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

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

1.3. Các hợp phần của Dự án và phân bổ nguồn vốn 

Để đảm bảo đạt mục tiêu với hiệu ích cao nhất, Dự án được thiết kế với 3 Hợp phần có 

sự hỗ trợ, liên kết thống nhất như sau: 

 Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD) – Khoảng 450 đập thủy lợi có 
dung tích lớn hơn 0.2 triệu m3, tiêu chuẩn thiết kế từ cấp IV đến cấp đặc biệt (hồ 

chứa nước Dầu Tiếng) sẽ được ưu tiên sửa chữa khôi phục. Hợp phần bao gồm các 

biện pháp công trình, thiết bị và giám sát vận hành hồ chứa. Các hoạt động của Hợp 
phần này sẽ hỗ trợ nâng cao an toàn của các công trình và khu vực hạ lưu. Các đập 

lớn được hỗ trợ lập Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP), kế hoạch 

Vận hành và Bảo dưỡng (O&M) sẽ làm tăng tính bền vững của đầu tư. Ngoài ra, 

hợp phần hỗ trợ thiết lập các chính sách an toàn bao gồm cả Đánh giá tác động Môi 
trường và Xã hội (ESIA)/hoặc Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP), Kế 

hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 

để giảm tối đa các tác động tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án; 

 Hợp phần 2: Quản lý và quy hoạch an toàn đập (20 triệu USD) – Hỗ trợ thực hiện 
các biện pháp phi công trình, hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện chính sách và thiết 

lập các biện pháp trừng phạt để tăng cường thực hiện. Quản lý dữ liệu sẽ hỗ trợ hiệu 

quả các cấp quản lý trong giám sát vận hành hồ chứa (đặc biệt trong mùa lũ), và ra 
quyết định kịp thời. Cơ chế chia sẻ thông tin sẽ hỗ trợ trong việc phối hợp xả lũ 

trong lưu vực, giảm thiểu rủi ro cho đập và lũ lụt ở hạ du, từng bước đồng bộ hóa và 

thống nhất thông tin và tiết kiệm chi phí. Hợp phần cũng hỗ trợ về các quy định, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thi công, vật liệu…,không chỉ 
nhằm giảm chi phí và thời gian xây dựng cho dự án, mà còn tạo dung tích cho hơn 

700 đập trong Chương trình an toàn đập quốc gia. Hợp phần còn hỗ trợ triển khai 

các mô hình cho 1 đến 2 lưu vực sông trong việc kết hợp quản lý an toàn đập với 
quản lý thiên tai thông qua thực hiện các quy định về thể chế và chính sách, trang bị 

hệ thống thiết bị khí tượng thủy văn, hệ thống giám sát thông tin, cơ chế chia sẻ 

thông tin giữa các cấp chính quyền và chủ động và phối hợp trong vận hành liên hồ 

trong lưu vực. Hợp phần cũng bao gồm xây dựng mô hình quản lý hồ chứa với sự 
tham gia của cộng đồng và cơ chế tài chính thích hợp theo hướng bền vững trong 

đầu tư. Hợp phần cũng hỗ trợ giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan chủ quản dự 

án, cơ quan quản lý dự án và đội chuyên gia an toàn đập theo yêu cầu của nhà tài 
trợ; 

 Hợp phần 3:  Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD) – Hợp phần hỗ trợ tài chính cho 

quản lý dự án, kiểm toán (kiểm toán độc lập và kiểm toán báo cáo tài chính), và hỗ 

trợ kỹ thuật cho việc thực hiện dự án. Có 4 tỉnh chưa tham gia các dự án ODA, 13 
tỉnh đã và đang thực hiện lần đầu, và 17 tỉnh (chiếm 50%) đã thực hiện các dự án 
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ODA, do đó hợp phần sẽ dành một khoản ngân sách để nâng cao năng lực các cơ 

quan quản lý dự án tỉnh thông qua đào tạo, hội thảo và tham quan. 

1.4. Mô tả các Hợp phần của Dự án 

 Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập 

(1) Hợp phần này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh tham gia quản lý 

với mục tiêu nâng cao an toàn các đập thủy lợi thông qua các hoạt động phục hồi công 

trình gồm: (i) Thiết kế kỹ thuật chi tiết, các chính sách an toàn, giám sát và kiểm soát 

chất lượng của công tác phục hồi và tuân thủ chính sách an toàn đối với các đập ưu tiên 

và các công trình liên quan; (ii) cải tạo các công trình, bao gồm các hạng mục công trình 

xây dựng, cơ khí thủy công, lắp đặt các thiết bị thủy văn và hệ thống giám sát an toàn;  

(iii) xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì, kế hoạch ứng phó khẩn cấp; (iv) đánh giá 

khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ. Kinh phí của hợp 

phần này sẽ được sử dụng cho xây dựng, các dịch vụ tư vấn, hàng hoá, dịch vụ phi tư 

vấn. 

(2) Dự án sử dụng một khung để sàng lọc nhằm đề xuất danh mục các đập theo thứ tự ưu 

tiên đầu tư. Danh sách các đập thuộc Hợp phần này sẽ được cập nhật, rà soát, đánh giá 

hàng năm. 

(3) Bộ NN&PTNT lựa chọn các đập thuộc các tiểu dự án ưu tiên đầu tư theo khung sàng 

lọc áp dụng cho các đập thuộc chương trình an toàn đập. Các đập sẽ được ưu tiên lựa 

chọn đầu tư dựa trên cả tiêu chí kỹ thuật và kinh tế. Vì vậy mỗi tiểu dự án ngoài việc 

đánh giá các tiêu chí rủi ro cần phải chuẩn bị kỹ phân tích kinh tế khi lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi. 

 Hợp phần 2: Quản lý và quy hoạch an toàn đập 

(1) Hợp phần này  được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 

Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và 

vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội 

ở hạ du. Ba Hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba Bộ bao gồm: (i) các 

dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy 

định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng 

cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn. 

(2) Các hoạt động tại Bộ Công Thương bao gồm: (i) xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa và 

công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát an toàn đập thủy điện; (ii) xây dựng hướng dẫn phương 

pháp đánh giá an toàn đập thủy điện và thí điểm đánh giá cho một số loại đập điển hình 

với các tiêu chí an toàn được quốc tế chấp nhận; (iii) xây dựng các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật cho các đập thủy điện; (iv) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động 

của dự án do MoIT thực hiện;  (v) nâng cao năng lực giám sát của cơ quan quản lý an 

toàn của MoIT. 
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(3) Các hoạt động tại Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: (i) lắp đặt và phục hồi của 

trạm khí tượng thủy văn các lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và sông Cả; (ii) cung cấp 

thiết bị phục vụ vận hành liên hồ chứa, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai cho các lưu 

vực sông Vu Gia-Thu Bồn và sông Cả; (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin để giám sát 

hoạt động của đập; (iv) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các hoạt động của dự án do 

MoNRE thực hiện; (v) nâng cao năng lực của MoNRE trong giám sát việc thực hiện 

phối hợp vận hành liên hồ chứa. 

(4) Các hoạt động tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm: (i) hỗ trợ  xây 

dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa thủy lợi; (ii) phát triển các mô hình pháp lý, thể chế và tài 

chính cho quản lý an toàn đập bền vững; (iii) xây dựng sổ tay hướng dẫn sửa chữa, bảo 

dưỡng cho các đập nhỏ; (iv) xây dựng mô hình quản lý an toàn đập nhỏ có sự tham gia 

của cộng đồng phù hợp với từng vùng trên cả nước; (v) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các 

hoạt động của dự án do MARD thực hiện; (vi) đào tạo, nâng cao năng lực, phổ biến 

thông tin và nhận thức về các hoạt động an toàn đập; (vii) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức phục vụ sửa chữa nâng cấp đập thủy lợi; (viii) 

giám sát, đánh giá và nâng cao năng lực giám sát trong MARD. 

 Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án 

Hợp phần này cung cấp các điều kiện cần thiết để hỗ trợ thực hiện dự án. Bao gồm: (i) 

Ban chỉ đạo cấp cao (HLWG) gồm MARD, MoIT và MoNRE, cùng với các cơ quan liên 

quan khác của Chính phủ, để phối hợp và giám sát tất cả các hoạt động dự án; (ii) Hỗ trợ 

nâng cao năng lực các ban quản lý dự án để triển khai kịp thời và hiệu quả, bao gồm 

giám sát và đánh giá, mua sắm, quản lý tài chính, giám sát an toàn; (iii) Tư vấn hỗ trợ 

thực hiện dự án; (iv) Đội chuyên gia an toàn đập quốc tế (PoE); (v) Tư vấn hỗ trợ kĩ  

thuật an toàn đập trong nước; (vi) Tư vấn Giám sát độc lập bao gồm của kiểm toán nội 

bộ. Kinh phí của hợp phần này sẽ được sử dụng cho các dịch vụ tư vấn, hàng hóa, thiết 

bị, dịch vụ phi tư vấn, và các chi phí hoạt động gia tăng liên quan đến việc thực hiện, 

quản lý và giám sát dự án.  

1.5  Danh sách các địa phương đề xuất trong Hợp phần 1 

(1) Dự án được thực hiện tại các tỉnh tham gia chương trình an toàn đập được đề cập trong 

Mục 1.1  

(2) Có 450 hồ chứa được xác định là có các hư hỏng thường gặp về kết cấu như: i) thấm / 

rò rỉ qua thân đập, thấm dọc cống lấy nước; ii) lún / chuyển vị tuyến và các bộ phận 

thân đập; iii) sạt lở / xói mòn mái đập, đỉnh đập; iv) không đủ khả năng xả lũ; v) hư 

hỏng khớp nối và xói lở dọc cống lấy nước. Ngoài ra các thiết bị phục vụ điều khiển - 

vận hành bị hư hỏng, thiếu quy trình vận hành - bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. 



6 
 

 

Hình 1.Vị trí các tỉnh tham gia dự án 

 

1.6. Danh sách các đập được ưu tiên cải tạo trong năm đầu tiên 

(1) Các đập sẽ được ưu tiên đầu tư dựa vào chỉ số đánh giá rủi ro và sự sẵn sàng cho công 

tác chuẩn bị. Có 12 đập được thực hiện trong năm thứ nhất và số còn lại sẽ được thực 

hiện trong những năm tiếp theo tùy thuộc vào sự cam kết về tài chính và các nguồn lực 

khác của địa phương. 

(2) Danh mục các đập ưu tiên đã được xác định để thực hiện trong năm đầu tiên. Các đập 

thủy lợi ưu tiên đã được xác định dựa trên quá trình tham vấn chặt chẽ với các đơn vị 
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của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cấp tỉnh có liên quan. Các đập thủy lợi 

này thuộc các tỉnh đã có Ban quản lý dự án chuyên ngành, có đủ năng lực để thực hiện 

và hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã sẵn sàng. Các đập phân bố rải rác tại 11 tỉnh 

được lựa chọn với mục đích hỗ trợ cho việc xây dựng và vận hành thử nghiệm hệ thống 

quản lý chất lượng Quốc gia. Mặt khác, các đập được lựa chọn là điển hình cho các loại 

đập khác nhau để có thể nhân rộng cho các đập còn lại của dự án.  

Bảng 1: Danh mục 12 đập được thực hiện trong năm đầu tiên 

STT Tên hồ Tỉnh 
Diện tích 

phục vụ (ha) 
Dung tích 

(106m3) 
Chiều cao 

lớn nhất (m) 

1 Ban Phú Thọ 150 1.68 11.00 

2 Đại Thắng Hòa Bình 130 0.48 16.00 

3 Đập Làng Quảng Ngãi 100 0.46 13.30 

4 Khe Gang Nghệ An 175 2.15 12.50 

5 Khe Sân Nghệ An 120 1.42 14.50 

6 Thạch Bàn Bình Định 130 0.70 12.80 

7 Phú Vinh Quảng Bình 929 22.36 28.40 

8 Đạ Tẻh Lâm Đồng 2,300 24.00 27,3 

9 Khe Chè Quảng Ninh 1,000 12.00 12.5 

10 Sông Quao Bình Thuận 8,120 73.00 40.00 

11 Đồng Bể Thanh Hóa 255 2.29 11.40 

12 Ngòi Là 2 Tuyên Quang 360 3.31 15.30 

 

Bảng 2: Tiến độ thực hiện 12 tiểu dự án giai đoạn đầu 

TT Nội dung công việc Số lượng Tỉnh/TDA 

1 Hoàn thành thi công 01/12 TDA 

- TDA Đập Làng tỉnh Quảng Ngãi: đã ký 
hợp đồng xây lắp ngày 15/5/2017. TDA đã 
hoàn thành thi công, đang trong quá trình 
nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử 
dụng. 

1 

Hoàn thành đấu thầu 
xây lắp, ký hợp đồng 
và đang triển khai thi 
công 

10/12 TDA 

- TDA hồ Thạch Bàn tỉnh Bình Định: đã ký 
hợp đồng tháng 11/2017, đã khởi công ngày 
01/3/2018. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 
80% giá trị hợp đồng. 

- TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình: Đã ký 
hợp đồng xây lắp ngày 29/12/2017, đã khởi 
công ngày 24/02/2018. Giá trị khối lượng 
hoàn thành đạt 60% giá trị hợp đồng. 

- TDA hồ Ngòi Là 2 tỉnh Tuyên Quang: Đã 
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TT Nội dung công việc Số lượng Tỉnh/TDA 

ký hợp đồng xây lắp ngày 11/01/2018, đã 
khởi công ngày 01/3/2018. Giá trị khối 
lượng hoàn thành đạt trên 35% giá trị hợp 
đồng. 

- TDA hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hóa: đã ký 

hợp đồng ngày 26/01/2018, đã khởi công 

ngày 01/3/2018. Giá trị khối lượng hoàn 
thành đạt trên 40% giá trị hợp đồng. 

- TDA hồ Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng: đã ký hợp 
đồng ngày 24/5/2018 và khởi công ngày 

17/6/2018. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 

trên 35% giá trị hợp đồng. 

- TDA hồ Khe Gang - Khe Sân tỉnh Nghệ 
An: đã ký hợp đồng và khởi công ngày 

01/8/2018. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 

trên 5% giá trị hợp đồng. 

- TDA hồ Phú Vinh tỉnh Quảng Bình: đã ký 

hợp đồng ngày 13/7/2018 và khởi công ngày 
23/7/2018. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 

trên 3% giá trị hợp đồng. 

- TDA hồ Khe Chè tỉnh Quảng Ninh: đã ký 

hợp đồng ngày 31/7/2018 và khởi công ngày 
15/8/2018. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 

trên 3% giá trị hợp đồng. 

- TDA hồ Ban tỉnh Phú Thọ: đã ký hợp đồng 

tháng 12/2017, dự kiến khởi công trong 

tháng 9-10/2018. 

2 Đấu thầu xây lắp 01/12 TDA 

- TDA hồ sông Quao tỉnh Bình Thuận: đang 

phát hành HSMT (WB đã thông qua HSMT 

ngày 7/9/2018). Dự kiến sẽ ký hợp đồng và 

triển khai thi công trong tháng 11/2018. 

 

1.7 Tiến độ thực hiên các tiểu dự án năm tiếp theo  

Trong giai đoạn tiếp theo 40 tiểu dự án sẽ được thực hiện tại 34 tỉnh. Tiến độ chuẩn bị 

các chính sách an toàn cho các tiểu dự án này như sau:  

1.7.1 Tiến độ chuẩn bị Báo cáo Nghiên Cứu Khả Thi (FS) và Báo cáo an toàn đập(DSR) 

(cập nhật đến Tháng 11, 2018): 

 30/40 TDA đã hoàn thành lập FS và DSR, trong đó:  
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Bảng 3: Các tiểu dự án đã hoàn thành lập FS và DSR 

TT Nội dung Tỉnh/TDA 

1 UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ 
FS+DSR 

08 tỉnh (Sơn La, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Quảng 
Ngãi (TDA2), Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, 
Đăk Nông) 

2 WB đã thông qua, đang trình 
tỉnh phê duyệt 

10 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng 
Ninh, Thanh Hóa (TDA2), Nghệ An (TDA3), Hà 
Tĩnh (TDA1), Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đăk 
Lăk (TDA1)) 

3 Đang trình WB và TCTL xem 
xét hồ sơ FS+DSR 

02 tỉnh (Hòa Bình (TDA2) , Lâm  Đồng) 

4 Đang chỉnh sửa theo ý kiến 
của WB và TCTL 

07 tỉnh (Hà Giang, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Bắc 
Giang, Quảng Bình, Gia Lai, Tuyên Quang (TDA 
2) 

5 Đang thẩm tra 03 tỉnh (Bắc Kạn, Phú Yên, TDA hồ Dầu Tiếng 
tỉnh Tây Ninh) 

 

 Có 01/40 TDA đang triển khai lập FS+DSR: Phú Thọ (TDA2). 

 Có 09/40 TDA đang trong giai đoạn tuyển tư vấn, trong đó: 

   + 04 TDA ở giai đoạn tổ chức lựa chọn tư vấn: Ninh Bình, Đắk Lắk (TDA2), Hòa 

Bình (TDA03), Bình Thuận. 

   + 04 TDA bắt đầu triển khai lập TOR: Thanh Hóa (TDA3), Nghệ An (TDA4), Hà 

Tĩnh (TDA2), Quảng Ngãi (TDA3) 

   + 01 TDA chưa triển khai các hoạt động của gói thầu: Hải Dương 
 

1.7.2. Tiến độ thực hiện sàng lọc môi trường xã hội 

Bảng 4:  Tiến độ thực hiện sàng lọc môi trường xã hội 

TT Nội dung công việc Số lượng Tỉnh/TDA 

1 Đã được WB đồng thuận 34/40 TDA 

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

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

06/40 TDA 

Hải Dương, Thanh Hóa (TDA 03), Nghệ 
An (TDA 04), Hà Tĩnh (TDA 02), Đăk 
Lăk (TDA 02) và TDA hồ Dầu Tiếng 
tỉnh Tây Ninh 

 

1.7.3 Tiến độ lập SESR (cập nhật đến Tháng 11, 2018) 

 17/40 TDA đã hoàn thành lập báo cáo chính sách an toàn môi trường xã hội (SESR), 

trong đó: 

Bảng 5: Các TDA đã hoàn thành lập SESR 

TT Nội dung Tỉnh/TDA 

I. Đối với báo cáo CSAT Môi trường (ESIA/ESMP): 

1 WB đã thông qua 04 tỉnh (Vĩnh Phúc, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai) 

2 Đang chỉnh sửa báo cáo theo ý 
kiến của WB 

05 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Thừa 
Thiên Huế, Bình Định) 

3 Đang chỉnh sửa báo cáo theo ý 
kiến của CPMU 

06 tỉnh (Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đăk Lăk, Yên 
Bái, Quảng Trị, Đăk Nông) 

  06 tỉnh (Hà Tĩnh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Sơn La, 
Thái Nguyên, Khánh Hòa) 

  01 tỉnh (Quảng Ngãi) 

  10 tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Yên Bái, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Dắk Nông, Lào Cai, 
Bắc Giang, Quảng Nam) 

II. Đối với các báo cáo CSAT xã hội (RAP, EMDP, SA): 

1 WB đã thông qua 06 tỉnh (Hà Tĩnh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Sơn La, 
Thái Nguyên, Khánh Hòa) 

2 Đang gửi xin ý kiến WB 01 tỉnh (Quảng Ngãi) 

3 Đang chỉnh sửa báo cáo theo ý 
kiến của CPMU 

10 tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Kạn, Đăk Lăk, Yên Bái, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đak Nông, Lào Cai, 
Bắc Giang) 

 

 13/40 TDA đang triển khai lập báo cáo CSAT 

 10/40 TDA đang trong giai đoạn tuyển tư vấn, trong đó: 

   + 04 TDA ở giai đoạn đang đấu thầu tuyển chọn tư vấn: Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh 
Bình, Hòa Bình (TDA 03) 

      + 05 TDA bắt đầu triển khai lập TOR: Thanh Hóa (TDA 03), Nghệ An (TDA 04), 
Hà Tĩnh (TDA 02), Quảng Ngãi (TDA 03) và TDA hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh 

      + 01 TDA chưa triển khai các hoạt động của gói thầu: Hải Dương 
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II. CÁC YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHẠM VI CÔNG 

VIỆC 

2.1. Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn ISC 

(1) Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn bao gồm: 

 Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của dự án phải tuân thủ theo Hiệp định tài trợ đã 

được phê duyệt bằng  việc giám sát và đánh giá độc lập các hoạt động của dự án, bao 

gồm: thiết kế chi tiết, đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, quản lý thi công, quản lý 

tài chính, giải ngân và chính sách an toàn. 

 Giám sát và đánh giá việc thực hiện các Kế hoạch hành động Tái định cư, Kế hoạch 

Phát triển dân tộc thiểu số, Kế hoạch hành động giới, Kế hoạch an toàn đập và Kế 

hoạch quản lý môi trường/Quy tắc môi trường thực tiễn và đánh giá tính tuân thủ với 

các khung chính sách an toàn đã được phê duyệt cho dự án. Hỗ trợ, hướng dẫn các 
Ban quản lý trong việc thực hiện các chính sách an toàn của Dự án. 

 Đưa ra đề xuất để cơ quan quản lý có thể có được các quyết định hợp lý trong việc 

quản lý, thực hiện và tuân thủ đối với hiệp định tài trợ nhằm đảm bảo hiệu quả và hiệu 
lực của dự án. Rút ra bài học cho việc thực hiện các dự án tương tự sau này. 

2.2. Nhiệm vụ của dịch vụ tư vấn 

Nhiệm vụ của Dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) trong các nhiệm vụ 

sau: 

(1) Nhiệm vụ 1: Giám sát thực hiện dự án 

Tư vấn ISC sẽ tiến hành đi thực địa đến tất cả các tỉnh dự án để theo dõi các hoạt động 

của PIAs/PPMUs đối với các tài liệu dự án (FA, PAD, ...), bao gồm: đấu thầu xây lắp, 

hàng hoá và dịch vụ tư vấn, nâng cao năng lực đào tạo / hội thảo, thanh toán và giải ngân, 

đảm bảo tuân thủ theo Hiệp định, các quy định của WB và Chính phủ, cụ thể: 

 Cung cấp và vận hành hệ thống giám sát dựa trên hệ thống thông tin địa lý (Geo-

Tagging) nhằm đảm bảo thông tin bao gồm dữ liệu cập nhật về các mảng kỹ thuật 

cũng như dữ liệu hình ảnh được cập nhật vào hệ thống MIS. Một máy chủ và phần 

mềm đồng bộ của Tư vấn sẽ được cài đặt tại Hà Nội để vận hành hệ thống này trong 
thời gian thực hiện Hợp đồng. Mỗi Ban PPMU sẽ được cung cấp một tài khoản riêng 

để đưa thông tin của từng tiểu dự án vào hệ thống. Tư vấn sẽ trực tiếp thảo luận và 

hướng dẫn các Ban PPMU, nhà thầu và chuyên gia tư vấn của tỉnh thu thập và cập 
nhật dữ liệu vào hệ thống cũng như vận hành hệ thống để đảm bảo hoạt động trơn tru 

và liên tục. Hệ thống thông tin địa lý (Geo-Tagging) do tư vấn cung cấp sẽ đáp ứng 

các yêu cầu của Chủ đầu tư. Khi kết thúc hợp đồng, Tư vấn sẽ chuyển tất cả dữ liệu 

cho Chủ đầu tư. 

 Theo dõi và đánh giá tiến độ chuẩn bị và phê duyệt thiết kế chi tiết; 
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 Theo dõi và đánh giá thực trạng, tiến độ các hoạt động đấu thầu so với Kế hoạch Đấu 

thầu đã được phê duyệt và việc tuân thủ các hướng dẫn của WB; 

 Theo dõi và đánh giá tiến độ xây dựng thực tế và cung cấp / lắp đặt thiết bị, 

 Theo dõi và đánh giá công tác quản lý, kiểm soát chất lượng các công trình/hàng hóa 
(là nhiệm vụ của PIAs/PPMUs); trình tự và quy trình giám sát hiện trường, lập báo cáo 

hàng ngày và theo định kỳ, giám sát chất lượng nội bộ hợp đồng theo yêu cầu kỹ thuật, 

bao gồm kiểm tra chất lượng công việc đã hoàn thành; 

 Theo dõi và đánh giá việc quản lý hợp đồng, đặc biệt là quản lý về thời gian, chất 

lượng và chi phí; 

 Theo dõi và đánh giá việc quản lý tài chính và giải ngân theo các quy định trong Hiệp 

định, bao gồm phân bổ các nguồn vốn đối ứng (các nguồn vốn đối ứng của tỉnh và 
Trung ương); 

 Hỗ trợ xây dựng năng lực về quản lý môi trường và xã hội cho các đơn vị thực hiện 

tiểu dự án. 

(2) Nhiệm vụ 2: Kiểm toán nội bộ 

Tiến hành kiểm toán nội bộ và nâng cao kỹ năng kiểm toán nội bộ cho kiểm toán viên 

(người được giao nhiệm vụ kiểm toán nội bộ trong CPO). Công việc cụ thể như sau: 

- Thiết lập phương pháp luận kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro theo bản chất và phạm vi 
của dự án phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ quốc tế do Viện kiểm toán nội 

bộ (IIA) phát hành. 

- Chuẩn bị sổ tay kiểm toán nội bộ chi tiết phù hợp với dự án. Nội dung của tài liệu 
hướng dẫn bao gồm nhưng không giới hạn: Giới thiệu về kiểm toán nội bộ; hướng dẫn 

thủ tục kiểm toán nội bộ; hướng dẫn quản lý các hoạt động kiểm toán nội bộ; hướng 

dẫn quản lý và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ; hình thức và bảng biểu; một số 
minh hoạ cho thủ tục kiểm toán nội bộ trong dự án. Sổ tay kiểm toán nội bộ phải được 

WB và CPO thông qua; 

- Đánh giá hiệu quả và năng suất của hệ thống kế toán thông qua: các giao dịch của dự 
án được ghi chép, phân tích, lưu trữ, và cả nguồn vốn của dự án ... Xem xét sự tuân 
thủ các chính sách được đề ra đúng chuẩn mực theo yêu cầu của Ngân hàng Thế Giới 

và Chính phủ thông qua việc đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ trong 

việc quản lý chi phí, các hoạt động tài chính của dự án khác, tài sản được tài trợ trong 

dự án và các tài sản hiện có để đảm bảo không sử dụng cho các mục đích không phù 
hợp hoặc phi kinh tế, không hiệu quả đạt được mục tiêu của kiểm toán nội bộ, tránh 

gian lận và tham nhũng. Đề xuất các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý tài chính, hệ 

thống kiểm toán nội bộ. 

- Rà soát việc quản lý tài chính của Ban quản lý dự án theo các điều khoản, điều kiện 
của hợp đồng đã ký kết, xác định bất kỳ sự không tuân thủ, bất thường (kể cả cáo buộc 

gian lận và tham nhũng), trì hoãn và đề xuất các biện pháp khắc phục cho năm đầu 

tiên của hợp đồng dịch vụ; 
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- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ cho các dự án do 

WB tài trợ khác đã được Bộ Tài chính chấp thuận; 

- Phối hợp với các tư vấn kiểm toán khác (nếu có) trong quá trình lập kế hoạch và 
truyền đạt các kỹ năng kiểm toán nội bộ cho kiểm toán nội bộ được chỉ định. 

- Hợp tác với các nhiệm vụ của WB trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

- Cung cấp các khoá đào tạo củng cố năng lực về kiểm toán nội bộ cho cán bộ 
PIAs/PPMUs và CPMU về: (i) các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung của các cơ quan liên 
quan, (ii) kiểm toán dựa trên rủi ro bằng các phương pháp thích hợp và (iii) kế hoạch 

kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán chi tiết cho dự án. Chương trình đào tạo 

bao gồm các khóa đào tạo và hội thảo. Tư vấn sẽ đào tạo tại chỗ cũng như cung cấp 
các khoá đào tạo thông qua các chuyến thực địa. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức 02 cuộc hội 

thảo (với khoảng 02 người/ đơn vị), cụ thể như sau: 

+ Lần 1: Sau khi ban hành sổ tay kiểm toán nội bộ, Tư vấn sẽ tổ chức các cuộc hội 

thảo cho CPMU/PPMUs/PIAs. 

+ Lần 2: Chuyên gia Tư vấn sẽ tổ chức các hội thảo lần thứ hai cho 

CPMU/PPMUs/PIAs để tiến hành kiểm toán nội bộ. 

- Tư vấn sẽ đảm bảo những người tham gia sẽ có hiểu biết và có khả năng thực hiện 
kiểm toán nội bộ sau khi được đào tạo. 

- Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán nội bộ và trình Chủ đầu tư phê duyệt trước thời gian huy 

động (kế hoạch, chương trình phải gồm nội dung kiểm toán nội bộ, thời gian, thành 

phần hợp tác...) 

(3) Nhiệm vụ 3: Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân 
hàng Thế Giới 

Giám sát việc thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội dựa trên các quy định 
trong Khung Quản lý Môi trường và Xã hội, Khung chính sách tái định cư, Khung chính 

sách về Dân tộc thiểu số, Khung chính sách an toàn đập và các Kế hoạch đánh giá và 

quản lý (kê hoạch đánh giá và quản lý môi trường xã hội, báo cáo an toàn đập, kế hoạch 

phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch tái định cư) đã được phê duyệt của từng tiểu dự án. 

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN GIÁM SÁT 

3.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam 

Tư vấn độc lập dựa trên các quy định và luật về việc thực hiện dự án; kiểm toán nội bộ và 
các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quản lý môi trường để đảm 
bảo sự tuân thủ và hòa giải các chính sách của Chính phủ và WB. Các Luật, Nghị định và 
các tài liệu liên quan được trình bày trong Phụ lục 5. 

Luật của Chính phủ về các chính sách an toàn và kiểm toán nội bộ 

Khung pháp lý của Việt Nam liên quan đến giám sát dự án và giám sát thực tế về việc 
thực hiện dự án; kiểm toán nội bộ và các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư, quản lý môi trường đều được xem xét đầy đủ để đảm bảo sự tuân thủ và nhất trí 
về các chính sách của Chính phủ và WB. 
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3.1.1 Nhiệm vụ 1: Giám sát thực hiện dự án 

Công cụ pháp lý chính để quản lý thực hiện dự án là các luật và quy định, cụ thể là quy 

định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi với các dự án thủy lợi, nhà máy thủy điện 

đi vào vận hành phải kiểm soát lũ, bảo vệ đê…, luật xây dựng quy định quyền, nghĩa vụ 

và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình, luật  tài nguyên 

nước quy định sử dụng tài nguyên nước và giảm thiểu tác động đối với sản xuất và sinh 

hoạt. Các nghị định và thông tư của quy định việc thi hành pháp luật như Nghị định 

59/2015 /NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 về An toàn đập của chính 

phủ quy định các hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác các hồ chứa nước và các hoạt 

động khác liên quan đến quản lý an toàn đập trên lãnh thổ Việt Nam. Tuân thủ Luật Đấu 

thầu số 43/2013 /QH13 ngày 26/11/2013 về việc giám sát, đánh giá hiện trạng và tiến độ 

của các hoạt động đấu thầu so với Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt và tuân theo 

hướng dẫn của WB; Một số nghị định quy định các yêu cầu giám sát và đánh giá tiến độ 

xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, quản lý tài chính và giải ngân, phân bổ vốn đối ứng 

như Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2015/ND-CP, Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP, Nghị định 16/2016/NĐ-CP vv. Một số Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ, Thông tư của các Bộ có liên quan quy định đối với xây dựng và thực thi luật và các 

văn bản dưới luật về việc giám sát thực hiện dự án phát triển và duy trì cơ sở hạ tầng, chi 

tiết luật và các văn bản quy phạm pháp luật được trình bày ở phụ lục 5.  

3.1.2 Nhiệm vụ 2: Kiểm toán nội bộ  

Thiết lập phương pháp kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro theo bản chất và phạm vi dự án, 

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 16 tháng 6 năm 2003, Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2013 về cơ sở pháp lý quy định chi tiết các yêu cầu đánh giá hiệu quả của 

hệ thống kiểm toán nội bộ trong quản lý chi tiêu, hoạt động tài chính của dự án , tài sản 

được tài trợ theo dự án và tài sản hiện có để đảm bảo không sử dụng cho các mục đích 

không phù hợp, không mang tính kinh tế hoặc không hiệu quả, để đạt được mục tiêu của 

kiểm toán nội bộ, ngăn chặn gian lận và tham nhũng. Ngoài ra, Nghị định 38/2013/NĐ-

CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng ODA, Nghị định số 83/2009/NĐ-

CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2009/ NĐ- CP về quản lý 

và sử dụng Quỹ đầu tư và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, khuôn khổ chuẩn bị sổ tay hướng dẫn 

kiểm toán nội bộ chi tiết phù hợp với dự án. Nội dung của sổ tay hướng dẫn bao gồm 

nhưng không giới hạn: Giới thiệu về kiểm toán nội bộ; hướng dẫn về thủ tục kiểm toán 

nội bộ; hướng dẫn quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ; hướng dẫn về quản lý và cải tiến 

chất lượng kiểm toán nội bộ; các biểu mẫu và bảng biểu; một số minh họa cho các thủ 

tục kiểm toán nội bộ trong dự án. 
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3.1.3 Nhiệm vụ 3: Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn của Chính 

phủ Việt Nam  

Luật hiện hành của Chính phủ liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư, giám sát môi trường được quy định khá đầy đủ. 

Các luật, nghị định và quy định khác liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất và tái 

định cư bao gồm Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 về hoạt 

động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây lắp công trình và 

các hoạt động xây dựng ; Nghị định 102/2014 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 12 tháng 02 

năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng chính thức Quỹ hỗ trợ phát triển (ODA) và Nghị định 

126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, quy định 

rằng tất cả các tài liệu đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất đều phải có tên 

của cả vợ và chồng; Các quyết định của các tỉnh dự án liên quan đến bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư trên lãnh thổ tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho mỗi tỉnh dự án có liên 

quan. 

Các luật, nghị định và quyết định liên quan đến việc công khai thông tin tại Điều 67 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13, yêu cầu tiết lộ thông tin cho người bị ảnh hưởng trước 

khi mua đất nông nghiệp và phi nông nghiệp tương ứng trong vòng tối thiểu 90 và 180 

ngày. 

Các nghị định liên quan đến bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa bao gồm Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá các địa điểm hiện được 

công nhận là di tích văn hóa và lịch sử, cần được giữ nguyên vẹn theo quy định pháp 

luật hiện hành. 

Các tài liệu liên quan đến khiếu nại và giải quyết cơ chế khiếu nại: khiếu nại Luật 

02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 

2012 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều Luật khiếu nại 

Tất cả các tiểu dự án cần chuẩn bị DTM (EIA đối với tiêu chuẩn Việt Nam) theo Nghị 

định 18/2015 /NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 27/2015/ TT-BTNMT để trình các 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án cần 

được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu, hướng dẫn của khung dự án về tái định cư để 

trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Có sự khác biệt giữa các luật, chính sách, quy định của Chính phủ Việt Nam liên quan 

đến thu hồi đất, tái định cư và OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không 

tự nguyện. Trong trường hợp luật pháp quốc tế khác với luật pháp và chính sách của 

Chính phủ Việt Nam thì được ưu tiên theo luật pháp quốc tế. 

(Chi tiết xem Phụ lục 5) 
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3.2. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới 

3.2.1. Nhiệm vụ 1: Giám sát thực hiện dự án  

Cơ sở pháp lý về an toàn đập bao gồm: 

- Hiệp định tài trợ ký ngày 08/04/2016 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội 

Phát triển Quốc tế (IDA); Sổ tay hoạt động dự án (POM) đã được Bộ NN & PTNT và WB 

đồng ý; 

- Khung an toàn đập (DSF) đã được Bộ NN & PTNT và WB đồng ý; 

- Điều khoản tham chiếu (ĐKTC) của Hội đồng chuyên gia về an toàn đập quốc tế (POE) và 

hợp đồng được ký giữa CPMU và POE; 

- Chính sách an toàn về an toàn đập (OP4.37). 
 

3.2.2. Nhiệm vụ 2: Kiểm toán nội bộ  

- Sổ tay hướng dẫn giải ngân. 

- Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay của Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển 
(IBRD) và tín dụng của IDA; 

- Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng thế giới thực 
hiện; 

- Hiệp định tài trợ dự án 

- Thư giải ngân dự án 

- Báo cáo tài chính và kiểm toán các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

3.2.3. Nhiệm vụ 3: Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân 

hàng Thế Giới  

Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế Giới đã được kích hoạt cho dự án, bao gồm: 

 Đánh giá môi trường (OP/BP- 4.01) 

Tất cả các Tiểu dự án đều có các hoạt động xây dựng sửa chữa các đập, cống lấy nước, 
làm đường quản lý vận hành. Trong quá trình thực hiện dự án, sẽ phát sinh các tác 
động tiêu cực đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành. Các tác 
động tiêu cực đến môi trường hầu hết liên quan đến giai đoạn xây dựng. Vì vậy Chính 
sách OP/BP-4.01 sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo các dự án đầu tư có tính bền vững và 
đảm bảo về mặt môi trường – xã hội; Cung cấp cho những người ra quyết định các 
thông tin về các tác động môi trường-xã hội tiềm ẩn liên quan đến dự án. PPMU chịu 
trách nhiệm tiến hành kiểm tra sàng lọc môi trường và xã hội cho các tiểu dự án để đệ 
trình WB để được chấp thuận. Và dựa trên kết quả kiểm tra sàng lọc, các công cụ an 
toàn của tiểu dự án sẽ được xác định. 

 Môi trường sống tự nhiên (OP/BP- 4.04) 

Chính sách này hỗ trợ bảo tồn môi trường sống tự nhiên và duy trì các chức năng sinh 
thái làm cơ sở để phát triển bền vững. Mục đích của chính sách là nhằm thúc đẩy phát 
triển môi trường bền vững qua việc hỗ trợ bảo vệ, bảo tồn, duy trì, phục hồi môi 
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trường sống tự nhiên và các chức năng của chúng. Ngân hàng Thế giới không hỗ trợ 
các dự án có liên quan đến việc thay đổi hay làm suy yếu nghiêm trọng môi trường 
sống tự nhiên. 

 Quản lý dịch hại (OP 4.09) 

Sau khi hoàn thành dự án, tổng diện tích tưới cho toàn bộ khu vực dự án sẽ là 

100.166ha, ước tính gia tăng về hóa chất nông nghiệp được sử dụng ở các tỉnh sẽ cao 

gấp 1,3 lần so với trước đây bằng việc tăng diện tích trồng. Vì vậy, chính sách này 

được áp dụng. Khung quản lý dịch hại tổng hợp đã được chuẩn bị như một phần của 

ESMF và sẽ được thực hiện để giảm thiểu và quản lý các rủi ro liên quan đến sức khỏe 

và môi trường về việc sử dụng hóa chất nông nghiệp và hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn 

và hiệu quả. 

 Người dân bản địa (OP/BP 4.10) 

Nhằm đảm bảo cho người dân bản địa (dân tộc thiểu số): (a) Nhận được sự tôn trọng 

một cách đầy đủ về phẩm giá, quyền con người và bản sắc văn hóa; (b) Tránh các tác 

động tiêu cực trong trường hợp không phòng tránh được thì giảm nhẹ, giảm thiểu tối 

đa hoặc đền bù các ảnh hưởng này; (c) Nhận bồi thường và lợi ích phù hợp về mặt văn 

hóa, giới tính và kinh tế . 

 Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) đã được WB và Bộ NN & PTNT phê 

duyệt sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án thuộc DRSIP, các tiểu dự án sẽ chuẩn 

bị EMDP theo EMPF. 

Dự án phải tuân thủ các yêu cầu của Ngân hàng Thế Giới về người dân bản địa và 

EMPF và EMDP đã được chuẩn bị và phê duyệt.  

 Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11). 

Áp dụng chính sách này để hỗ trợ trong việc bảo vệ tài sản văn hóa vật thể và tránh  

hư hỏng hoặc bị phá hoại. “Các thủ tục phát sinh” sẽ được trình bày trong EMP hoặc 

ECOP bao gồm các bước cụ thể cho nhà thầu và các cơ quan thực hiện để  bảo vệ  các 

Tài sản Văn hóa trong giai đoạn xây dựng.  

 Tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12) 

Khung chính sách tái định cư (RPF) được WB phê duyệt và Chính phủ sẽ áp dụng cho 

tất cả các tiểu dự án thuộc DRSIP, các PPMU sẽ chuẩn bị RAP theo RPF cho tất cả 

các tiểu dự án đã được xác định 

Dự án phải tuân thủ các yêu cầu của chính sách Ngân hàng Thế Giới về tái định cư 

không tự nguyện , RPF và RAP đã được chuẩn bị và phê duyệt. 

IV. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

4.1. Chiến lược thực hiện dịch vụ tư vấn 

(1) Chiến lược thực hiện dịch vụ tư vấn của chúng tôi là làm việc sát sao với đơn vị quản lý 

dự án, một mặt thực hiện vai trò giám sát, đánh giá độc lập trong việc thực hiện các chính 
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sách, hướng dẫn của dự án đã được Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam phê 

duyệt, mặt khác cùng với chủ đầu tư phân tích những kết quả giám sát, những vấn đề cần 

khắc phục, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thực hiện của Dự án. Trên cơ sở đó, hoạch định 

những biện pháp cần thực hiện, hướng tới sự phát triển bền vững cho Dự án.  

(2) Cách tiếp cận dự án là quan tâm một cách đầy đủ đến các lĩnh vực tập trung tương ứng để 
hoàn thành các mục tiêu trung gian và trong quá trình đó đạt được mục tiêu cuối cùng 

làm nền tảng cho tất cả các hợp phần của dự án. Nguyên tắc chính của tư vấn là theo sát 

toàn bộ vòng đời dự án để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa kết quả trong khoảng thời gian 

cho phép; kết hợp với kinh nghiệm dày dặn của nhóm tư vấn trong việc thực hiện các dự 
án tương tự trước đây. 

(3) Phương pháp tiếp cận dự án sẽ đáp ứng các mục tiêu của dự án như đã được xác định cho 
dịch vụ tư vấn và về cơ bản đáp ứng khung thời gian mà không ảnh hưởng đến chất 

lượng công việc. Tư vấn sẽ áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia để đảm bảo kết quả tốt 

cho dự án này. Những nỗ lực hợp tác sẽ đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các bên liên 
quan, các quan chức và cơ chế phản hồi hiệu quả. Chia sẻ thông tin, đáp ứng lịch biểu, 

truyền thông tốt và quan hệ quần chúng, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, trong số tất cả 

các bên liên quan sẽ là điều kiện tiên quyết để thực hiện và quản lý dự án hiệu quả. Điều 

này sẽ đảm bảo thành công của dự án. Bốn nguyên tắc chính cách tiếp cận của chúng tôi 
như sau: 

o Tập trung vào phương pháp tư vấn:  

o Tập trung vào kết quả 

o Tập trung vào khách hàng 

o Khả năng thực hiện 

4.2. Các phương pháp tiếp cận  

4.2.1. Tiếp cận hệ thống 

(1) Dự án được thiết kế với 3 hợp phần cùng với các hoạt động được thực hiện song song, 

đồng thời và lồng ghép với nhau nhưng với cùng mục tiêu đã được thống nhất để thực 

hiện khôi phục và cải thiện an toàn đập nhằm đảm bảo ổn định công trình, bảo vệ dân cư 

và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du thông qua đầu tư ưu tiên và nâng cao năng 

lực quản lý vận hành các hồ chứa. Các mục tiêu phát triển của dự án bao gồm tất cả các 

khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường sẽ được đội ISC xem xét đầy đủ và toàn 

diện. 

(2) Các hoạt động triển khai tại từng tiểu dự án cũng được xây dựng theo một hệ thống đảm 

bảo tính khả thi cho dự án. Rất nhiều các hoạt động trong dự án sẽ được thực hiện, đòi 

hỏi nhóm chuyên gia có cái nhìn toàn diện và hệ thống các tập hợp nhiều yếu tố trong dự 

án có quan hệ tương tác lẫn nhau. Điều này tránh cho nhóm chuyên gia đi lệch hướng 

trong các đánh giá, nghiên cứu của mình.  
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4.2.2. Tiếp cận đa ngành 

Thực hiện tốt một dự án phát triển cơ sở hạ tầng không chỉ chú trọng đến tính kinh tế 

cũng như tiến độ của dự án. Với mỗi dự án đều có liên quan đến tất cả các ngành: kỹ 

thuật - xây dựng, dịch vụ - thương mại, kinh tế - đầu tư,…Để đảm bảo các bên liên quan 

đều có thể được chia sẻ lợi ích trong một dự án phát triển thì những biện pháp kỹ thuật về 

công trình cũng như những giải pháp phi công trình đều có tính quan trọng như nhau. Do 

vậy, việc tiếp cận đa ngành là hướng tiếp cận phù hợp với việc giám sát và đánh giá các 

hoạt động thực hiện dự án. Cách tiếp cận theo hướng đa ngành giúp cho các chuyên gia 

có khả năng giám sát chặt chẽ các hoạt động trên mọi khía cạnh, những phân tích của 

nhóm chuyên gia có tính bao quát được tất cả các vấn đề cần quan tâm trong dịch vụ tư 

vấn. Các đánh giá về tác động của dự án mang lại sẽ được xem xét trên nhiều khía cạnh 

khác nhau dựa trên tổng hòa các lợi ích khác nhau. Từ đó làm cơ sở đó đề xuất các điều 

chỉnh (nếu cần) một cách phù hợp và kịp thời. 

4.2.3. Tiếp cận có sự tham gia 

(1) Phương thức tiếp cận có sự tham gia được hình thành và sử dụng từ những năm 1970 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tìm hiểu tính toàn diện của một vấn đề, đặc biệt 
là trong lĩnh vực phát triển (Mayoux, October 2006 version). Phương thức tiếp cận có 
sự tham gia xuất phát từ lý thuyết về sự tham gia tích cực của đối tượng liên quan vào 
quá trình lập kế hoạch, thảo luận, đưa ra quyết định cho một vấn đề nào đó. Lĩnh vực 
áp dụng hướng tiếp cận này có thể là các dự án phát triển, tập huấn, khuyến nông, xây 
dựng chính sách, nghiên cứu …  

(2) Tư vấn sẽ áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia để đảm bảo kết quả tốt cho dự án này. 

Những nỗ lực hợp tác sẽ là đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, các quan 

chức và cơ chế phản hồi hiệu quả. Chia sẻ thông tin, đáp ứng lịch biểu, truyền thông tốt 

và quan hệ công chúng/các hoạt động tiếp cận cộng đồng, trong số tất cả các bên liên 

quan sẽ là điều kiện tiên quyết để thực hiện và quản lý dự án hiệu quả. Điều này sẽ đảm 

bảo thành công của dự án. Bốn điều chính của cách tiếp cận của chúng tôi sẽ được phân 

công đề xuất sẽ như sau: 
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Tập trung vào 
phương pháp tư 

vấn 

Điều này sẽ đạt được thông qua các cuộc họp nhóm 
tập trung cũng như các cuộc thảo luận trực tiếp, nếu 
thích hợp. 

 

Tập trung vào kết 
quả 

Nỗ lực của chúng tôi là đề xuất các khuyến nghị sáng 
tạo nhưng thiết thực với một kế hoạch hành động rõ 
ràng có thể thực hiện được. 

 

Tập trung vào 
khách hàng 

Chúng tôi đã làm việc với một số khách hàng về các 
nhiệm vụ tương tự và trong quá trình này, đã phát 
triển kiến thức sâu rộng và các công cụ chuẩn để thực 
hiện các công việc như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi tin 
rằng mỗi tổ chức là duy nhất và do đó chúng tôi đã tùy 
chỉnh phương pháp của chúng tôi theo yêu cầu của 
khách hàng. 

 

Khả năng thực 
hiện 

Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với nhiều khách 
hàng giúp chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng 
của một kế hoạch/chiến lược thành công sẽ đưa đến sự 
thực hiện thành công. Do đó, phát triển kế hoạch sáng 
tạo mà không tìm thấy bất kỳ người nắm rõ thì thật là 
vô nghĩa. Do đó, chúng tôi sẽ phát triển khung và kế 
hoạch triển khai để đảm bảo việc thực hiện dễ dàng 
như một thước đo quan trọng để xác định thành công 
của nó.  

(3) Để thực hiện được phương pháp này cần phối hợp với các tư vấn khác có liên quan để lên 

kế hoạch và cùng tham gia hoàn thiện về hệ thống MIS chung theo hướng cung cấp tài 

liệu lên hệ thống đề cùng khai thác và chia sẽ với các tư vấn khác các cơ quan giám sát 

trung ương, đơn vị thực hiện dự án cùng trung ương và địa phương. Tư vấn sẽ xây dựng 

các tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn cho các PMU, tư vấn giám sát, nhà thầu thi 

công thông qua các hội thảo hoặc các chuyến đi thực địa của các chuyên gia nhằm hướng 

dẫn cho các đơn vị có thể tự thực hiện và chuyển tải các hình ảnh về hệ thống. Ngoài ra 

trong suốt quá trình thực hiện, tư vấn đề xuất sẽ phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn khác và 

các bên liên quan để cùng hoàn thiện, nâng cấp hệ thống MIS, đảm bảo hệ thống phục vụ 

tốt và đem lại hiệu quả cho dự án.  

(4) Tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan với tinh thần hợp tác cùng với các phương 

pháp tiếp cận chiến lược của giám sát và đánh giá sẽ tạo ra một môi trường giám sát tốt, 

bảo đảm các mục tiêu giám sát đạt được theo đúng mục tiêu, kể cả tác động của dự án 

tuân thủ Hiệp định Tài trợ có thể đạt được. Có sự tham gia là sự cần thiết cho việc huy 

động tốt nhất về chuyên môn cũng như tối đa hóa sự tham gia của các bên liên quan. 

Cách tiếp cận này giúp cho việc đưa ra các đề xuất điều chỉnh mang tính phù hợp với các 

bên. 
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(5) Tiếp cận có sự tham gia sẽ cho phép thắt chặt sự hợp tác giữa tư vấn giám sát độc lập với 

các đơn vị tư vấn khác bao gồm các tư vấn thực hiện dự án, tư vấn giám sát và đánh giá 

(M&E) cũng như các chuyên gia kỹ thuật địa phương. 

(6) Cách tiếp cận có sự tham gia được thực hiện với sự tham gia của các bên liên quan và 

cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án. Các chuyên gia của JSC sẽ theo dõi các vấn 

đề liên quan đến phát triển cộng đồng và  tham gia giám sát việc thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, các vấn đề xã hội của dự án; gặp gỡ các bên liên quan và cộng đồng 

thông qua các cuộc họp nhóm, thảo luận, thăm thực địa và rà soát các báo cáo có sẵn. 

4.3. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện cụ thể cho từng nhiệm vụ 

Ngay khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư, Tư vấn đã huy động một số chuyên gia chủ 

chốt để bắt đầu triển khai dịch vụ tư vấn. Tư vấn tiến hành cuộc họp khởi động với Chủ 

đầu tư để cập nhật tình hình tổng thể của Dự án. Sự hợp tác và điều phối của nhóm Tư 

vấn giám sát độc lập sẽ tạo cơ sở vững chắc để đạt được chất lượng công việc. Trưởng 

đoàn Tư vấn sẽ giám sát và điều phối nhiệm vụ của tư vấn. Mỗi tỉnh sẽ tổ chức một cuộc 

họp để rà soát tất cả các khía cạnh công việc như các cơ sở vật chất cần thiết hoặc dự kiến 

được cung cấp, chương trình, chính sách và bảo đảm, xem xét khu vực làm việc, thông 

tin liên lạc, tổ chức và quản lý chung trong tỉnh. Tất cả các vấn đề sẽ được thảo luận kỹ 

lưỡng để đảm bảo rằng mọi sự chậm trễ có thể xảy ra trong tiến trình công việc được 

giảm thiểu tới mức tối đa. 

       Các hoạt động chính sẽ được triển khai thực hiện như sau: 

 Công tác chuẩn bị 

(i) Tư vấn sẽ thu thập kế hoạch làm việc của nhà thầu, bản vẽ thi công, thông số kỹ thuật 

công trình, danh mục các chi tiết máy móc xây dựng, nhân lực được đề xuất, cán bộ 

giám sát của nhà thầu và PMC, v.v. 

(ii) Tư vấn sẽ nghiên cứu, tham khảo, kết hợp các tài liệu dự án như: Hiệp định tài trợ 

(FA); Sổ tay hướng dẫn vận hành dự án (POM); Nghiên cứu khả thi (FS); Khung an 

toàn đập (DSF) và tiểu dự án Báo cáo an toàn đập (DSP); Báo cáo do POE lập; Các 
tài liệu an toàn như: Đánh giá xã hội (SA), Khung an toàn đập (DSF), Khung chính 

sách tái định cư (RPF), Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF), Khung quản lý 

môi trường và xã hội (ESMF), ESIAs/ESMPs, RAPs, EMDPs, GAP, Biên bản ghi 
nhớ của các nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện của WB; báo cáo tiến độ thực hiện ESIA, 

RAP, EMDP hàng tháng, hàng quý, hàng năm do BQLDA và các địa phương chuẩn 

bị; Báo cáo về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của các tiểu dự án. 

(iii) Kiểm tra các đập khác nhau, khu vực mỏ vật liệu xây dựng, bãi chứa, máy móc xây 

dựng, kiểm tra chất lượng vật liệu tại hiện trường, các biện pháp bảo vệ môi trường 

và xã hội. 

(iv) Thảo luận với chủ đầu tư, PIC, PPMU và các nhà thầu để thống nhất kế hoạch làm 
việc của chuyên gia tư vấn bao gồm thời gian biểu: 

• Kiểm tra định kỳ; 
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• Báo cáo giám sát; 

• Các báo cáo khác chi tiết theo TOR. 

 Các công việc sẽ được giám sát thực hiện bới ISC 

(i) Kiểm tra độc lập các công trình. 

(ii) Rà soát các hoạt động của PIA / PPMUs, PIC,POE và các nhà thầu dựa trên kết quả 

các báo cáo kiểm tra của họ, mua sắm thiết bị, công trình và hướng dẫn vận hành 

thiết bị, tài liệu đấu thầu và thỏa thuận tài chính. 

(iii) Chuẩn bị và nộp báo cáo giám sát cho chủ đầu tư bao gồm: 

 Tiến độ công việc và giải ngân; 

 Chất lượng công việc; 

 Các khiếm khuyết được sửa chữa, nếu có; 

 Nhận xét về kiểm soát giám sát của PIC / PIA / PPMU; 

 Báo cáo tình trạng thực hiện ESMP, GAP, RAP và EMDP không tuân thủ các 
hướng dẫn của WB; 

 Báo cáo hành động cho các công trình cải chính được xác định bởi ISC. 

(iv) Giám sát việc thực hiện Chính sách An toàn của Ngân hàng, bao gồm việc thực hiện 

Chính sách An toàn Đập. Giám sát công việc của POE và theo dõi các PPMU theo 

kiến nghị của POE . 

(v)  Giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội phù hợp với khung 

dự án và các tài liệu bảo vệ của các dự án phụ được phê duyệt. 

  Nâng cao năng lực thể chế 

Song song với công tác giám sát độc lập, nâng cao năng lực thể chế của đối tượng 
khách hàng sẽ được thực hiện. Cụ thể: 

(i) Xem xét các tài liệu hiện có như: 

• Thành lập tổ chức; 

• Quản lý chung; 

• Đơn vị và các bên kỹ thuật; 

• Đơn vị và các bên tài chính kế toán; 

• Sổ tay hướng dẫn, chỉ thị của Chính phủ hiện hành về các khía cạnh cụ thể; 

• Báo cáo của Ủy ban chuyên gia, nếu có. 

(ii)  Chuẩn bị một phương án chi tiết về nâng cao năng lực thể chế. 

• Tăng cường thể chế gồm: 

+ Chi tiết vai trò và trách nhiệm 

+ Cơ chế trách nhiệm giải trình. 

• Nâng cao năng lực có thể bao gồm: 

Đào tạo nhân sự ở các trình độ khác nhau trong ba bên đã đề cập ở trên dưới 
hình thức: 

- Đào tạo cơ bản ở các khu vực nêu trên; 
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- Tổ chức thường xuyên các khóa học bồi dưỡng trong đó cung cấp  các tài 
liệu đào tạo cần thiết; Cung cấp sổ tay hướng dẫn; 

 
 

4.3.1 Nhiệm vụ 1: Giám sát độc lập thực hiện dự án 

a) Công cụ sử dụng trong công tác giám sát gồm: 

(1) Hệ thống giám sát hiệu suất dự án (PRMS) 

Tư vấn giám sát độc lập sẽ thực hiện một hệ 

thống giám sát hiệu suất dự án (PRMS) được 

cung cấp đầy đủ tài liệu để rà soát và theo dõi 

tiến độ của dự án. Tư vấn sẽ đào tạo cán bộ cấp 

tỉnh (thuộc phần nâng cao năng lực) quản lý 

PRMS ở cấp tỉnh. Hệ thống PRMS ở cấp tỉnh 

có thể được củng cố ở PRMS cấp quốc gia. 

Một chức năng quan trọng của PRMS là theo 

dõi tiến độ thực hiện tại mỗi đập và toàn bộ dự 

án, xác định các vấn đề, khó khăn, hạn chế cản 

trở quá trình thực hiện nhằm triển khai các 

hành động phù hợp. Các hệ thống sẽ quản lý và điều phối mối quan hệ giữa các bên 

với quá trình giám sát  dự án nói chung. Có thể xử lý bằng các phương pháp thủ công 

truyền thống, như biểu đồ thanh và sử dụng biểu đồ tiến độ chính, cập nhật hàng tháng 

tiến độ và kế hoạch thực tế của nhà thầu về các hoạt động chính, sử dụng máy tính để 

tạo ra các biểu đồ này. 

(2) Cung cấp, vận hành và giám sát bằng hệ thống giám sát hình ảnh dựa trên hệ thống 

thông tin địa lý (Geo-Tagging) 

Tư vấn cũng sẽ cung cấp 

và vận hành hệ thống giám 

sát dựa trên công nghệ 

Geo-Tagging. Hệ thống 

này được phát triển để gắn 

'thẻ địa lý' hoặc thêm một 

số 'thông tin địa lý' ở các 

dạng 'phương tiện' khác 

nhau như ảnh kỹ thuật số, 

dịch vụ thông tin hỗ trợ thẻ 

địa lý sẽ được sử dụng để 

tìm thông tin về hiện 

trường và nó cũng sẽ đảm 

bảo thông tin bao gồm dữ liệu cập nhật về khía cạnh kỹ thuật cũng như dữ liệu hình ảnh 
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được cập nhật vào hệ thống PRMS. Tư vấn sẽ cập nhật và bảo trì hồ sơ, ghi chú, nhật 

ký, thư, v.v. Tất cả các kiểm tra, báo cáo giám sát, số đo, chi tiết kiểm soát chất lượng, 

chi tiết kiểm toán nội bộ, các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội và báo cáo kỹ thuật 

sẽ được đăng nhập, lập danh mục, tham chiếu và lưu giữ trong các tệp thích hợp.  

Geo-Tagging có thể giúp người dùng tìm thấy nhiều thông tin vị trí cụ thể từ một vị trí. 

Ví dụ: ai đó có thể tìm thấy hình ảnh đã chụp một vị trí nhất định bằng cách nhập tên vị 

trí và hình ảnh phù hợp trên công cụ tìm kiếm. Bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ 

thông tin hỗ trợ tính năng Geo-Tagging để tìm thông tin địa điểm, vị trí hoặc các tài 

nguyên khác. Geo-Tagging có thể cho người dùng biết vị trí của nội dung của một hình 

ảnh nhất định hoặc các phương tiện hoặc quan điểm khác và ngược lại trên một số nền 

tảng truyền thông cho phương tiện truyền thông, có liên quan đến một vị trí nhất định. 

b) Các hạng mục công việc giám sát 

(1) Giám sát và đánh giá tiến độ chuẩn bị và phê duyệt thiết kế chi tiết 

Sau khi huy động, ISC sẽ theo dõi và đánh giá tiến độ chuẩn 

bị và phê duyệt thiết kế chi tiết, Thông số kỹ thuật, Bản vẽ 

và Kế hoạch đấu thầu theo hướng dẫn của WB và đề xuất 

sửa đổi, xem xét tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị/cung 

cấp hàng hóa. ISC sẽ chú ý đến việc quản lý hợp đồng, đặc 

biệt là về thời gian, chất lượng và chi phí. Trọng tâm của 

nhiệm vụ sẽ là giám sát chất lượng nội bộ của các hợp đồng 

theo đặc điểm kỹ thuật, bao gồm kiểm tra chất lượng của các nhiệm vụ hoàn thành. 

(2) Theo dõi và đánh giá hiện trạng tiến độ của các hoạt động đấu thầu so với Kế hoạch 

đấu thầu đã được phê duyệt, và việc tuân thủ các quy định của WB. 

(i) Vận dụng các quy định hiện hành trong pháp luật đấu thầu của Việt Nam và Ngân hàng 
thế giới (WB) áp dụng trong quá trình thực hiện dự án; 

• Vận dụng các quy định hiện hành trong pháp luật đấu thầu của Việt Nam và Ngân 
hàng thế giới (WB) áp dụng trong quá trình thực hiện dự án; 

• Thảo luận với Ban QLDA về các yêu cầu quản lý liên quan đến chính sách và thủ 
tục dự án, tuân thủ pháp luật. 

• Thảo luận với Ban QLDA về các yêu cầu quản lý phù hợp với luật pháp và các 
quy định dự kiến sẽ có tác động lớn đến các hoạt động của dự án. 

• Thảo luận với BQLDA về chính sách và thủ tục áp dụng cho việc xác định, đánh 
giá và kế toán của các tranh chấp và định giá. 

• Các yêu cầu quản lý liên quan đến việc tuân thủ thuế của dự án như hoàn thuế giá 
trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. 

(ii) Kiểm tra xem liệu pháp luật và quy định có thể có tác động lớn đến việc thực hiện dự 

án hay không. 
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(3) Giám sát và đánh giá tiến độ thực tế của việc xây dựng và cung cấp thiết bị / cung cấp 

hàng hóa 

Công tác kiểm tra của tư vấn bao gồm việc kiểm toán, đấu thầu, xem xét tính toán đầy 

đủ, hoàn thiện và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho quá trình này. 

(4) Giám sát và đánh giá việc quản lý, kiểm soát công trình/chất lượng tốt (đây là nhiệm 

vụ của PIAs / PPMUs); trình tự, thủ tục giám sát hiện trường, lập báo cáo hàng ngày 

và định kỳ, giám sát chất lượng hợp đồng nội bộ theo đặc điểm kỹ thuật, bao gồm kiểm 

tra chất lượng hoàn thành công trình. 

(i) Phối hợp với các Chuyên gia tư vấn khác  liên quan để lên kế hoạch cho chương trình 

và tham gia để hoàn thành MIS cùng nhau. Trong quá trình thực hiện, Tư vấn sẽ làm 

việc với chủ đầu tư, các chuyên gia tư vấn khác và các bên có liên quan để hoàn thành 

và nâng cấp hệ thống MIS, đảm bảo phục vụ tốt và đạt được hiệu quả cho dự án; Báo 

cáo giám sát và đánh giá trong lĩnh vực công nghệ tin học. 

(ii) Xây dựng biểu mẫu, mẫu báo cáo, bàn bạc với các chuyên gia tư vấn khác của Khách 

hàng, các bên liên quan (PMO, PPMU, ...) để hoàn tất và gửi để được chấp thuận của 

Khách hàng. Tư vấn ISC sẽ đề xuất chi tiết trong Báo cáo khởi đầu. 

(iii) Tổng hợp phân tích và đánh giá trong toàn bộ quá trình triển khai 

(5) Giám sát và đánh giá việc quản lý hợp đồng, đặc biệt là quản lý về thời gian, chất 

lượng và chi phí 

(i) Kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ, tính liên tục và nhất quán của quá trình thanh toán và 

quản lý hợp đồng, bao gồm hợp đồng mua bán thiết bị /mua bán hàng hóa, dịch vụ với 

các nhà thầu khác nhau và các đặc điểm cụ thể khác nhau. 

(ii) Kiểm tra và giám sát các thủ tục thanh toán. Trọng tâm là lập và sử dụng đơn đặt hàng 

và biên lai giao hàng với nhà thầu; kiểm tra tính nhất quán của hợp đồng, nghiêm thu  

khối lượng hoàn thành, thanh lý hợp đồng có hoá đơn, chứng từ thanh toán; kiểm soát 

khối lượng, giá và các điều khoản trên hoá đơn với đơn đặt hàng và hồ sơ kế toán; sự 

nhất quán giữa số lượng trên hóa đơn và số lượng trên phiếu giao hàng; tính chính xác 

của phép tính. 

(iii)Kiểm tra xem các tài liệu hóa đơn có đóng dấu “ĐÃ THANH TOÁN” hay không, 

ngày thanh toán; đã xem xét, phê duyệt và điền mã cụ thể cho công việc kế toán hay 

không.  

(iv) Kiểm tra các thủ tục kiểm soát biên chế và thẩm quyền quyết định thay đổi tiền lương. 

(v) Quản lý hợp đồng: Công việc của tư vấn viên sẽ bao gồm kiểm tra danh sách các hợp 

đồng được thực hiện, hướng dẫn thực hiện hợp đồng, cập nhật kịp thời tiến độ hợp 

đồng, giá trị thanh toán của hợp đồng, nguyên nhân của sự chậm trễ tiến độ / thanh 

toán so với các điều khoản của hợp đồng, sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về 

việc thực hiện chậm trễ của hợp đồng hoặc thanh toán chậm trễ cho các nhà thầu. 
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(6) Giám sát và đánh giá việc quản lý tài chính và giải ngân theo các điều khoản được quy 

định trong Thỏa thuận tài chính, bao gồm phân bổ các quỹ đối ứng (các quỹ đối ứng 

cấp tỉnh và nhà nước) 

Tư vấn sẽ làm những công việc sau: 

(i) Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm soát ngân sách, quản lý tiền mặt, thẩm quyền chứng nhận 

và phê duyệt, nhận vốn, giải ngân, báo cáo chính xác, hiệu chỉnh và sự quá tải của đơn 

vị Quản lý, hệ thống kiểm toán và lưu trữ. 

(ii) Tìm hiểu hệ thống kế toán của dự án liên quan đến việc ghi chép các giao dịch tài 

chính; 

(iii) Rà soát các chính sách, thủ tục, giải pháp kiểm soát và tiến độ thực hiện ngay từ đầu và 

thẩm quyền phê duyệt giao dịch. 

(iv) Xem xét hệ thống kế toán của dự án và lưu ý tới việc ghi chép các giao dịch tài chính; 

(v) Đánh giá các thủ tục để đảm bảo tính hợp lý của việc ghi chép sổ sách kế toán và các 

biên lai gốc khác đề cập đến các yêu cầu trong kế toán và báo cáo;  

(7) Nâng cao năng lực 

(i) Tư vấn sẽ tiến hành tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo cho cán bộ PIAs/PPMU và các 

tổ chức liên quan khác như nhà thầu, tư vấn giám sát thi công, tổ chức phụ trách thu 

hồi đất, tái định cư và bồi thường trong các tiểu dự án để nâng cao năng lực của các cơ 

quan này, các tổ chức thực hiện và giám sát các tiểu 

dự án để tuân thủ các chính sách an toàn xã hội và 

môi trường của Ngân hàng Thế giới và của Việt 

Nam. Về tập huấn giám sát an toàn (nhiệm vụ 3), 

trong các cuộc giám sát định kỳ, các chuyên gia của 

tư vấn sẽ làm việc cùng với các cán bộ PPMU và 

các nhà thầu về các vấn đề liên quan đến giám sát 

an toàn xã hội, đào tạo tại chỗ, hướng tới việc tiếp 

tục giáo dục để nâng cao kinh nghiệm và trình độ 

chuyên môn của cán bộ. 

(ii) Trong quá trình thực hiện dự án, Tư vấn ISC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với 

PIAs/PPMUs, chính quyền địa phương để chia sẻ thông tin và giải quyết các vấn đề 

đang chờ giải quyết, khiếu nại của người dân liên quan đến việc thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trường và xã hội của dự án. 

(iii) Các chuyên gia tư vấn sẽ chú ý đến việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo có 

hiệu quả và có hiệu suất trong suốt quá trình dịch vụ, đảm bảo rằng vào cuối thời điểm 

dịch vụ tư vấn, Khách hàng và Nhà thầu sẽ hoàn toàn hiểu rõ các biện pháp bảo vệ môi 

trường và xã hội. 

(iv) Trọng tâm của nhiệm vụ sẽ là đánh giá nhu cầu đào tạo của các nhân sự bên Chủ đầu 

tư. Sau khi phân tích nhu cầu đào tạo, chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện xem xét các 
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phương pháp đào tạo nào sẽ được áp dụng cho tại các địa điểm dự án. Có một số kỹ 

thuật có sẵn thông qua việc đào tạo có thể được truyền đạt, tức là bằng powerpoint, 

chiếu video và máy tính vv. Phân tích sẽ được đưa ra về mặt nhận dạng các mô-đun 

đào tạo và các mô-đun phụ để đào tạo. Mỗi mô-đun sau đó sẽ được phát triển về trình 

độ nội dung khóa học, để làm cho chương trình đào tạo hiệu quả hơn, bền vững và phổ 

quát hơn. 

4.3.2 Nhiệm vụ 2: Kiểm toán nội bộ 

a. Cách tiếp cận 

Tư vấn thực hiện kiểm toán nội bộ theo Khung Thực hành Chuyên nghiệp Quốc tế 

(IPPF) của Viện Kiểm toán Nội bộ (IIAs) và tuân thủ các chính sách và thủ tục của 

chính phủ và sự giám sát của Ngân hàng Thế giới. Phương pháp kiểm toán của tư vấn 

dựa trên đánh giá rủi ro theo các khía cạnh môi trường, kiểm soát rủi ro và cơ sở dữ 

liệu của việc kiểm toán báo cáo tài chính. Đánh giá chuyên môn của chúng tôi về các 

khía cạnh này sẽ là cơ sở để xác định chiến lược kiểm toán và nội dung kiểm toán chi 

tiết.  

b. Phương pháp luận 

(i) Phương pháp kiểm toán của Tư vấn dựa trên đánh giá rủi ro hoạt động, rủi ro không 

tuân thủ bao gồm các vấn đề tài chính và kế toán. Đánh giá chuyên môn của chúng tôi 

về các khía cạnh này sẽ là cơ sở để xác định chiến lược kiểm toán và nội dung kiểm 

toán chi tiết. 

(ii) Phạm vi của các thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào sự hiểu biết chi tiết về khu vực và 

tiến độ của dự án. Đồng thời, Tư vấn sẽ giúp ban quản lý trong việc quản lý rủi ro 

bằng các cảnh báo về nguy cơ khác đáng kể. 

(iii) Dựa trên phương pháp đánh giá rủi ro, Tư vấn tập trung chú ý vào các vấn đề quan 

trọng. Bằng cách đó, Tư vấn sẽ tập trung kiểm toán các lĩnh vực có rủi ro. Điều này 

không gây tốn kém và lãng phí chi phí đầu tư của dự án cho việc kiểm toán các vấn đề 

quan trọng. 

(iv) Mấu chốt phương pháp kiểm toán của tư vấn là lập kế hoạch dưới sự hỗ trợ của đơn vị 

quản lý. Vì vậy cần nhìn vào các khía cạnh rủi ro lớn hơn. Trong giai đoạn lập kế 

hoạch này, xác định các rủi ro và vấn đề chính nhằm đưa ra chiến lược kiểm toán phù 

hợp nhất bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để đảm bảo kết quả 

kiểm toán.  

(1) Bản địa hoá rủi ro chính 

Trong vấn đề này, Tư vấn tập trung vào các khía cạnh chính của rủi ro kiểm toán và dành thời 

gian đáng kể để tìm hiểu sâu về rủi ro tiềm ẩn. Dựa trên kinh nghiệm của Tư vấn, các rủi ro có 

thể được tìm thấy trong các khía cạnh sau: 
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Bảng 6: Các rủi ro đươc xác định theo các khía cạnh chính 

STT Phạm vi  Rủi ro chính 

1. Kiểm soát tham 
nhũng và chống 
tham nhũng 

• Thiếu sự phân chia nghĩa vụ; 
• Hóa đơn trùng lặp; 
• Quỹ sử dụng sai mục đích như trả chi phí chuyến đi công 

tác hoặc các chế độ khác nhiều hơn thực tế; 
• Quản lý tiền mặt kém; 
• Thiếu hoặc kiểm soát kém việc mua bán hàng hóa và dịch 

vụ; 
• Thanh toán vượt quá hoặc nhận được ít giá trị hơn số tiền 

đã chi; 
• Chi tiêu không đúng các hoạt động của Dự án. 

2. Hệ thống đấu thầu • Việc chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt mua bán không phù 
hợp với thứ tự, thẩm quyền và thời gian; 

• Nội dung không đủ mua bán; 
• Đấu thầu không hoàn thành, rõ ràng, chi tiết; Phê duyệt hồ 

sơ mời thầu và phương án đấu thầu không phù hợp với 
thẩm quyền, không đủ số lượng nhà thầu tham gia, không 
thực hiện đúng quy định về thời gian; Mở thầu không đủ 
người tham gia; Đấu thầu không công bằng, thiếu cơ sở. .. 

3. Hệ thống quản lý 
rủi ro, kiểm soát nội 
bộ và quản lý nội bộ 

• Thiếu kiến thức về kiểm soát và quản lý tài chính; 
• Không đủ nhân viên; 
• Thiếu đào tạo về kế toán và quản lý; 
• Các chức năng và nhiệm vụ hàng ngày không rõ ràng; 
• Thiếu các thủ tục kiểm soát cho các hoạt động của dự án; 
• Quá trình giám sát giải ngân không chặt chẽ; 
• Quy trình lập kế hoạch và lập ngân sách không hợp lý, bao 

gồm chuẩn bị, phê duyệt, thực hiện, giám sát và phân tích; 
• Các liên kết giữa kế hoạch hoạt động hàng năm và ngân 

sách và hệ thống kế toán không chặt chẽ; và 
• Các kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động của Dự án 

không được thực tế và chưa được xây dựng bởi các nhân 
viên có trình độ. 

• Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu giải ngân chưa đầy đủ, cụ 
thể. 

4. Hệ thống quản lý 
tài chính và kế toán 

• Thiếu trách nhiệm tách biệt trong kế toán và quản lý tài 
chính; 

• Lập kế hoạch tài chính không được thực hiện hoặc thực 
hiện kém; 

• Không có sổ kế toán và tài khoản ngân hàng riêng cho dự 
án; 

• Chứng từ kế toán không được lưu trữ đầy đủ và khoa học; 

• Báo cáo tài chính không đủ điều kiện; Tần suất và thời hạn 
báo cáo tài chính cũng như tính hữu ích có thể không hữu 
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ích cho người sử dụng trong việc ra quyết định; 

• Không có sự nhất quán giữa hệ thống báo cáo và chi tiêu 
thực tế của dự án / chương trình; không có liên kết chặt 
chẽ giữa thông tin tài chính và tiến độ thực tế của chương 
trình / dự án. Các điều khiển không hiệu quả để đảm bảo 
rằng dữ liệu thực tế có thể được đồng bộ hóa với dữ liệu 
tài chính chính xác; 

• Việc sử dụng thông tin tài chính của cấp quản lý là không 
hợp lý; 

• Phân tích ngân sách quản lý không hiệu quả; 

• Công tác kế toán không tuân thủ các chuẩn mực kế toán 
hiện hành và chế độ kế toán; Quy chế tài chính. 

5. Hiệu quả kinh tế và 
sử dụng nguồn lực 

• Tài sản của Dự án không được sử dụng đúng mục đích, 
không hoạt động, hư hỏng, không bảo trì; 

• Giá thị trường hàng hóa hoặc dịch vụ chưa được khảo sát 
trước khi phê duyệt; 

• Dự toán chi phí không được thực hiện hoặc tính theo giá 
đơn vị cao; 

• Ước tính chi phí không chính xác và không đầy đủ; 
• Mục tiêu của chi tiêu không đạt được. 

6. Thanh toán và quản 
lý hợp đồng 

• Không có quy trình quản lý và giám sát hợp đồng; 
• Hợp đồng không chặt chẽ không đầy đủ theo quy định; 
• Tài liệu thanh toán không đầy đủ và chính xác; 
• Thanh toán không tuân thủ các điều khoản hợp đồng và 

ngày đến hạn thanh toán. 

7, Thực hiện theo các 
khuyến nghị của cơ 
quan kiểm toán nhà 
nước và các cơ 
quan liên quan 

• Nếu dự án được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán của Nhà 
nước và các cơ quan có liên quan khác, cần cải thiện và 
sửa đổi mà không được thực hiện đầy đủ và kịp thời 

8. Tính phù hợp với 
các quy định có liên 
quan 

• Không tuân thủ nguồn vốn đối ứng của chính phủ 
• Khác với ngân sách được phê duyệt 
• Chi phí không theo tiêu chuẩn 
• Các hoạt động của dự án không tuân thủ các quy định của 

chính phủ Việt Nam, các thỏa thuận cấp phép, đặc biệt là 
các thỏa thuận liên quan đến việc mua bán hàng hóa và 
dịch vụ. 

• Hoạt động của dự án không tuân thủ Kế hoạch hành động, 
Sổ tay hoạt động 

• Mua bán không tuân thủ các quy định về đấu thầu, hợp 
đồng kinh tế 

9 Hệ thống thông tin • Chuyển nhượng quyền truy cập vào dữ liệu kế toán 
• Sao lưu dữ liệu kế toán điện tử 
• Dữ liệu hoàn thành nhận được từ các tỉnh 
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Tập trung vào các khu vực có rủi ro cao hơn, Tư vấn có thể tiến hành kiểm toán hiệu quả và 

đảm bảo yêu cầu của ISC, PPMUs và các nhà đầu tư được quy định trong điều khoản tham 

chiếu về kiểm toán. 

Bảng 7: Các biện pháp giải quyết của Tư vấn  đối với rủi ro: 

STT Lĩnh vực rủi ro lớn Giải pháp của Tư vấn 

1. Quản lý và ngăn 
chặn tham nhũng 

• Xem xét hành vi gian lận được thực hiện trong tất cả các 
phần của công việc kiểm toán. Bên tư vấn sẽ duy trì mức 
độ nghi ngờ có cơ sở cho tất cả các vấn đề cần được kiểm 
toán 

• Một phần nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm thảo luận về rủi 
ro gian lận và những sai lầm thiết yếu của các cán bộ cấp 
cao. Công việc cũng bao gồm chuẩn bị quy trình kiểm tra 
bổ sung cần thiết để giảm thiểu nguy cơ sai lầm thiết yếu 
do tham nhũng và giảm lỗi xuống mức thấp nhất có thể 
chấp nhận được. 

•  Chúng tôi sẽ báo cáo cho Ban Quản lý về các vấn đề đã đề 
cập ở trên và những thiếu sót thiết yếu của hệ thống kế 
toán và kiểm soát nội bộ của dự án. 

2. Hệ thống đấu thầu 
và đấu thầu 

• Công việc kiểm toán của chúng tôi bao gồm việc mua bán 
và đấu thầu kiểm toán, xem xét tính đầy đủ, hoàn thiện và 
hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho quá trình này. 

3. Hệ thống quản lý 
rủi ro, kiểm soát 
nội bộ và quản lý 
nội bộ 

• Công việc kiểm toán của chúng tôi bao gồm việc kiểm tra 
các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị 
nội bộ của Dự án. Công việc này bao gồm việc xem xét 
tính sẵn sàng, phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của kiểm soát 
nội bộ đối với quy trình. Cụ thể, chúng tôi sẽ tiến hành 
phỏng vấn kết hợp kiểm tra các quy trình và thực hiện các 
hoạt động kiểm soát và quản lý các cấp liên quan trong dự 
án (nội bộ từng tỉnh và kiểm tra Ban quản lý dự án cấp 
trung ương. 

4. Hệ thống quản lý 
kế toán và quản lý 
tài chính; 

Kiểm toán của chúng tôi sẽ bao gồm kiểm toán đầy đủ các hệ 
thống kế toán, tài chính và báo cáo. Cụ thể: 

• Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm soát ngân sách, quản lý tiền 
mặt, thẩm quyền chứng nhận và phê duyệt, nhận vốn, giải 
ngân, thừa nhận sự phù hợp, hiệu chỉnh và ghi đè của đơn 
vị Quản lý, hệ thống kiểm toán và lưu trữ. 

• Tìm hiểu hệ thống kế toán của dự án liên quan đến việc ghi 
chép các giao dịch tài chính; 

• Rà soát các chính sách, thủ tục, giải pháp kiểm soát và 
hiệu suất ngay từ đầu và thẩm quyền phê duyệt giao dịch. 

• Xem xét hệ thống tài khoản của dự án liên quan đến việc 
ghi lại các giao dịch tài chính; 

• Đánh giá các thủ tục để đảm bảo tính thích hợp của việc 
ghi chép tài khoản và các biên lai gốc khác được đề cập 
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đến trong các yêu cầu trong kế toán và báo cáo; 

• So sánh giữa sổ kế toán và sổ kế toán chi nhánh; điều tra 
sự khác biệt (nếu có). 

5. Hiệu quả kinh tế và 
sử dụng tài nguyên; 

Kiểm toán của chúng tôi sẽ bao gồm: 

• Kiểm toán đánh giá hiệu quả kinh tế và sử dụng các nguồn 
lực do đơn vị quản lý dự án và các bên liên quan thực hiện. 

• Kiểm tra và rà soát các chính sách và thủ tục được sử dụng 
bởi dự án để đảm bảo giá trị tiền tệ của các hoạt động, 
càng nhiều càng tốt, bao gồm việc tuân thủ chính sách, luật 
và quy định về quản lý; bảo quản tài sản, ngăn ngừa và 
phát hiện gian lận, sai sót; khuyến khích các nhân tố có hệ 
thống, kinh tế và hiệu quả, phù hợp với mục tiêu của dự 
án; chuẩn bị thông tin tài chính một cách kịp thời; 

6. Thanh toán và 
quản lý hợp đồng 

Kiểm toán của chúng tôi sẽ bao gồm: 

• Kiểm tra sự phù hợp và đầy đủ, tính liên tục và nhất quán 
của quá trình thanh toán và quản lý hợp đồng, bao gồm 
hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với các nhà thầu khác 
nhau và các đặc điểm cụ thể khác nhau. 

• Kiểm tra và giám sát các thủ tục thanh toán. Trọng tâm là 
lập và sử dụng đơn đặt hàng và biên lai giao hàng với nhà 
thầu; kiểm tra tính nhất quán của hợp đồng, nghiệm thu 
khối lượng công việc hoàn thành, thanh lý hợp đồng có 
hoá đơn, chứng từ thanh toán; kiểm soát số lượng, giá và 
các điều khoản trên hoá đơn với đơn đặt hàng và hồ sơ kế 
toán; sự nhất quán giữa số lượng trên hóa đơn và số lượng 
trên phiếu giao hàng; tính chính xác của phép tính; 

• Kiểm tra xem các tài liệu hóa đơn có đóng dấu “ĐÃ 
THANH TOÁN” hay không, ngày thanh toán; đã xem xét, 
phê duyệt và điền mã cụ thể cho công việc kế toán. 

• Kiểm tra các thủ tục kiểm soát biên chế và thẩm quyền 
quyết định thay đổi tiền lương. 

• Quản lý hợp đồng: Công việc của chúng tôi sẽ bao gồm 
kiểm tra danh sách các hợp đồng được thực hiện, hướng 
dẫn thực hiện hợp đồng, cập nhật kịp thời tiến độ hợp 
đồng, giá trị thanh toán của hợp đồng, nguyên nhân của sự 
chậm trễ tiến độ / thanh toán so với các điều khoản của 
hợp đồng, sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về 
việc thực hiện chậm trễ của hợp đồng hoặc thanh toán 
chậm trễ cho các nhà thầu. 

7. Thực hiện các 
khuyến nghị của 
Kiểm toán Nhà 
nước và các cơ 
quan nhà nước có 
thẩm quyền 

Trong trường hợp Dự án đã được Cơ quan Kiểm toán Nhà 
nước và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước kiểm toán 
thì công việc kiểm toán của chúng tôi bao gồm việc kiểm tra 
việc thực hiện các khuyến nghị có liên quan cụ thể nhằm: 

• Nắm bắt những phát hiện lớn và giám sát việc thực hiện 
các phát hiện được đề cập trong báo cáo của Cơ quan 
Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; 
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• Trao đổi và đánh giá hiệu quả cải thiện các phát hiện được 
kiểm toán độc lập phát hiện. 

8. Tuân thủ các quy 
định có liên quan 

• Việc kiểm toán của chúng tôi sẽ bao gồm việc kiểm tra 
việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam, các 
quy định của các nhà tài trợ; và các quy định quản lý nội 
bộ trong thời gian kiểm toán. 

9. Hệ thống thông tin Công việc kiểm toán của chúng tôi sẽ bao gồm việc kiểm tra 
sự phù hợp và đầy đủ của các hệ thống thông tin liên lạc; kiểm 
soát và bảo mật thiết bị và dữ liệu, chi tiết: 

• Đánh giá liệu quản lý tài chính có được vi tính hóa hay 
không. 

• Đánh giá hệ thống thông tin có thể tạo ra các báo cáo tài 
chính được yêu cầu hay không. 

• Đánh giá khả năng của năng lực tổ chức và hệ thống quản 
lý quy trình để bảo mật dữ liệu: truy cập; tạo, sử dụng và 
thay đổi mật khẩu cũng như bảo vệ phần cứng 

(2) Phương pháp giám sát của kiểm toán 

 Kiểm tra cơ cấu tổ chức 

(1) Tư vấn sẽ xem xét cấu trúc của dự án để xác định và đánh giá tính đầy đủ của việc phân 
công trách nhiệm. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá sự ủy quyền phù hợp liên quan đến quy 
mô và hoạt động của dự án, đánh giá các chính sách nhân sự (chính sách, thủ tục và 
thực tế liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, giáo dục liên tục nhằm nâng cao kinh nghiệm 
và trình độ chuyên môn của nhân viên). 

(2) Đánh giá liệu cơ cấu tổ chức có phù hợp để thực hiện công việc được giao hay không. 

 Tính toán ngân sách và lập kê khai: 
(1) Tư vấn sẽ xem xét các kế hoạch hoạt động và dự báo dòng tiền. Chúng tôi sẽ xem xét 

việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kiểm soát các ước tính và kế hoạch này. Chúng 

tôi cũng sẽ xem xét kết nối giữa các hoạt động của dự án và doanh thu tiền tệ với hệ 

thống kế toán. 

(2) Rà soát kế hoạch và ngân sách hàng năm. 

(3) Phỏng vấn quá trình lập kế hoạch và lập ngân sách, bao gồm chuẩn bị, phê duyệt, thực 

hiện, kiểm tra, giám sát và phân tích. 

(4) Đánh giá các liên kết giữa lịch trình  hàng năm và ngân sách với hệ thống kế toán. 

(5) Đánh giá liệu kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động của dự án có thực tế hay không 

và có dựa trên các giả định hợp lý của nhân viên có trình độ hay không. 

 Xem lại quy trình kiểm soát hệ thống/nội bộ: 

(1) Có hiểu biết sâu về kiểm soát nội bộ của dự án, bao gồm các thành phần kiểm soát nội 

bộ liên quan: kiểm soát môi trường, đánh giá rủi ro dự án, hệ thống thông tin và truyền 

thông, các hoạt động kiểm soát và giám sát hệ thống kiểm soát. 

(2) Có hiểu biết sâu về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Đánh giá 

hiệu quả của quá trình kiểm soát trong việc xác định nguy cơ gian lận. 
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(3) Kiểm tra các phương pháp quản lý, tổ chức dự án; 

(4) Kiểm tra việc phân công nhiệm vụ và thẩm quyền phê duyệt dự án; 

(5) Kiểm tra các quy trình quản lý, kiểm soát như quy định về quản lý vận hành, mua sắm 

hàng hóa; 

(6) Kiểm tra và đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy định nội bộ, đặc biệt là các 

quy định tài chính của Dự án; 

(7) Kiểm tra phân tích tổng thể về tình hình tài chính của dự án; 

(8) Rà soát tần suất và thời hạn báo cáo tài chính cũng như tính hữu ích đủ để người sử 

dụng đưa ra quyết định; 

(9) Rà soát tính nhất quán giữa hệ thống báo cáo và chi tiêu thực tế của dự án / chương 

trình; 

(10) Kiểm tra mối quan hệ giữa thông tin tài chính và tiến độ thực tế của chương trình/ dự 

án. Xem xét kiểm soát để đảm bảo rằng dữ liệu thực tế có thể được đồng bộ hóa với dữ 

liệu tài chính chính xác hay không; 

(11) Xem xét trách nhiệm báo cáo tài chính khi thiết lập; Cách sử dụng nội dung mẫu và báo 

cáo; 

(12) Rà soát việc sử dụng thông tin tài chính qua quản lý; 

(13) Xem xét phân tích ngân sách quản lý; 

(14) Xem xét tính nhất quán giữa hệ thống kế toán và hệ thống báo cáo (liệu Dự án có thể 

tạo báo cáo tài chính trực tiếp từ hệ thống kế toán hay không). Xem xét cách lập báo cáo 

tài chính của dự án (phần mềm kế toán, Excel hoặc máy tính thủ công) 

(15) Xác định các đề xuất (nếu có) để hỗ trợ Dự án xây dựng một môi trường kiểm soát nội 

bộ hiệu quả. 

(16) Kiểm tra các thủ tục kiểm soát để đảm bảo rằng các chính sách và quy định của Dự án 

được tuân thủ; 

(17) Xem xét các tài liệu để đảm bảo đầy đủ các thủ tục kiểm soát nội bộ. Kiểm tra bao gồm 

nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: 

• Xem xét việc tuân thủ các thủ tục phê duyệt; 

• Kiểm tra quá trình quản lý và báo cáo nội bộ; 

• Đánh giá tính đầy đủ và phù hợp của các thủ tục kiểm soát nội bộ; 

• Đưa ra các khuyến nghị (nếu có) để hỗ trợ dự án cải thiện quy trình kiểm soát; 

• Theo dõi các khuyến nghị chính của năm trước về hệ thống kiểm soát nội bộ và trong 
các  thư về việc quản lý các năm trước; 

• Đánh giá kết quả: để xác định và đánh giá các vấn đề phát hiện liên quan đến kiểm 

soát nội bộ. 

 Kiểm tra lại sự tuân thủ 

(1) Có hiểu biết sâu về khuôn khổ pháp lý và các quy định áp dụng cho Dự án và cách thức 

được thực hiện trong khuôn khổ: 

 Sử dụng kiến thức hiện có về các hoạt động của dự án; 
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 Thảo luận với Ban QLDA về các yêu cầu quản lý liên quan đến chính sách và thủ tục 

dự án, tuân thủ và quy định pháp luật; 

 Thảo luận với Ban QLDA về các yêu cầu quản lý phù hợp với luật pháp và các quy 

định dự kiến sẽ có tác động lớn đến các hoạt động của dự án; 

 Thảo luận với BQLDA về chính sách và thủ tục áp dụng cho việc xác định, đánh giá 

và kế toán các tranh tụng và đánh giá; 

 Các yêu cầu quản lý liên quan đến việc tuân thủ thuế của dự án như hoàn thuế giá trị 

gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. 

(1) Kiểm tra xem liệu pháp luật và quy định có thể có tác động lớn đến hiệu suất của dự án 

hay không. 

(2) Xác định các trường hợp không tuân thủ luật pháp và các quy định: 

 Các yêu cầu quản lý về việc đơn vị có tuân thủ luật và quy định hay không; 

 Kiểm tra tính phù hợp của hoạt động với mục đích của dự án theo thỏa thuận đã cấp; 

 Kiểm tra tài liệu. 

(3) Đánh giá kết quả, xác định và đánh giá các vấn đề liên quan đến việc dự án có hoạt 

động theo cách không tuân thủ, có theo thỏa thuận tài trợ hay không. 

 

4.3.3 Nhiệm vụ 3: Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân 

hàng Thế Giới 

(1) Phương pháp tiếp cận và thực hiện giám sát chính sách an toàn môi trường 

(i) Tiếp cận các các nguồn thông tin tài liệu, dữ liệu đã có của dự án và từng tiểu dự án 

Để phục vụ cho công tác đánh giá và giám sát độc lập, việc tiếp cận các nguồn thông tin, 
tài liệu, dữ liệu của dự án cũng như từng tiểu dự án sẽ được thực hiện đầu tiên. Các thông 
tin tài liệu tư vấn sẽ phải được tiếp cận bao gồm: 

 Các báo cáo môi trường ESMF, ESIA, ESMP, ECOP, báo cáo thiết kế thi công dự 

án,... Các tài liệu này sẽ giúp tư vấn nhìn nhận ban đầu về các tác động môi trường có 
thể nảy sinh từ hoạt động thi công, vận hành mỗi tiểu dự án, đồng thời nắm bắt được 

các biện pháp, kế hoạch giảm thiểu tác động môi trường mà tiểu dự án phải thực hiện 

cũng như trách nhiệm thực hiện của các bên có liên quan 

 Các hồ sơ mời thầu, hợp đồng thi công với nhà thầu tham gia thi công và giám sát của 
tiểu dự án: Tài liệu này sẽ giúp tư vấn xem xét được tính tuân thủ của dự án trong quy 

định về việc thực thi các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường mà báo cáo 

ESIA/ESMP/ECOP đã đưa ra 

 Các văn bản pháp lý khác có liên quan: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của nhà 
thầu, PPMU, Kế hoạch An toàn Môi trường và Sức khỏe lao động (CEOHSP), kế 

hoạch quản lý môi trường tại hiện trường (SEMP), giải trình kế hoạch thi công, vật 

liệu, thiết bị, nhu cầu nhân lực và kế hoạch giảm thiểu cho các vấn đề cụ thể tại công 
trường. 

Tất cả các tài liệu sau khi được xem xét sẽ được tư vấn đánh giá về tính tuân thủ an 
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toàn môi trường của dự án theo các quy định mà Chính phủ Việt Nam đã ban hành 

cũng  như hướng dẫn của WB về chính sách an toàn môi trường. 

(ii) Làm việc với các biên liên quan 

Trong quá trình giám sát, các bên liên quan sẽ được tư vấn tiếp cận bao gồm: cán bộ an 
toàn môi trường của PPMU, các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, các nhà thầu khác có 

liên quan, chính quyền và đại diện cộng đồng dân cư địa phương. 

Quá trình làm việc này giúp tư vấn nhìn nhận được nhận thức và nhu cầu của các bên về 
công tác bảo vệ môi trường để từ đó đưa ra những giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cho 

PIAs / PPMUs, nhà thầu xây dựng và tư vấn giám sát thi công các tiểu dự án. Nâng cao 

năng lực được thực hiện thông qua; (i) Thảo luận trực tiếp giữa ISC và cán bộ của PIA s/ 

PPMUs, nhà thầu xây dựng, và tư vấn giám sát xây dựng về các yêu cầu thực hiện và 
giám sát ESMP; (ii) cung cấp hướng dẫn cần thiết cho PIAs/ PPMUs và tư vấn giám sát 

xây dựng về việc điền và chuẩn bị các mẫu theo dõi theo báo cáo giám sát định kỳ và hỗ 

trợ xây dựng năng lực trong các chuyến đi thực địa. 

Trong quá trình tiếp xúc với các bên liên quan, tư vấn cũng tiến hành kiểm tra nhân sự về 

môi trường của PIAs/PPMU để đảm bảo rằng các PIAs/PPMUs có đủ nguồn lực để thực 

hiện ESMP. (theo quy định, mỗi PIA/PPMU sẽ phải bố trí 1- 2 cán bộ chuyên trách được 

đào tạo về chuyên môn môi trường hoặc chuyên ngành tương đương. 

(iii) Phương pháp giám sát ngoài thực địa:  

Tại tất cả các công trường thi công, tư vấn sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại hiện trường 
để xem xét, đánh giá và hỗ trợ PIAs/PPMU trong việc giám sát kế hoạch quản lý môi 
trường tại hiện trường (SEMP) do nhà thầu thi công thực hiện. ISC sẽ hỗ trợ các PIAs / 

PPMUs trong việc kiểm tra để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được đưa ra trong 

ESMP đã được phê duyệt sẽ được thực hiện có hiệu quả và kịp thời. ISC sẽ hướng dẫn 

các chuyên gia tư vấn giám sát xây dựng để điền vào các mẫu giám sát tuân thủ kế hoạch 
quản lý môi trường tại hiện trường. ISC thông qua kiểm tra định kỳ và kiểm tra các kết 

quả ghi lại, theo dõi bởi tư vấn giám sát xây dựng sẽ kiểm tra sự tuân thủ của nhà thầu 

với các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường thông qua các bản ghi 

chép này. 

Ngoài ra, quá trình giám sát tại hiện trường, tư vấn sẽ xem xét tính khả thi của các biện 
pháp được áp dụng thông qua hiện trường, các kết quả quan trắc môi trường theo định kỳ 

được thực hiện bởi nhà thầu/PPMUs. Với những biện pháp có hiệu quả thấp hoặc chưa 
hiệu quả, tư vấn sẽ báo cáo và đề xuất với CPO và PPMU để có giải pháp thay đổi cho 

phù hợp để đảm bảo các tác động môi trường nảy sinh ở mức thấp nhất. 

Quá trình giám sát thực địa sẽ được ghi lại bởi các hình ảnh, thông tin phỏng vấn, bảng 

khảo sát,... 

Thu thập biểu mẫu giám sát mà Tư vấn đã hướng dẫn cho các nhà thầu thi công theo 4 
nhóm: (i) Quản lý bảo vệ môi trường; (ii) Quản lý lán trại và sức khỏe công nhân; (iii) 

Quản lý an toàn lao động trên công trường; (iv) Quản lý xã hội. 

Các vấn đề được kiểm tra tại hiện trường trong quá trình giám sát của tư vấn được mô tả 
chi tiết trong các Bảng 11, 12, 13 và 14. 
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(iv) Phương pháp tham vấn cộng đồng:  

Việc tham vấn cộng đồng cũng sẽ được thực hiện tại các tiểu dự án nhằm đánh giá việc 

tuân thủ công bố thông tin của dự án đối với cộng đồng, sự tham gia và vài trò giám sát 
của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án, các khiếu nại từ cộng đồng dân cư xung 

quanh (nếu có) 

Hoạt động tham vấn cộng đồng sẽ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 
với chính quyền địa phương, ban giám sát cộng đồng và người dân địa phương 

 

(2) Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện giám sát sự tuân thủ các chính sách an toàn 

xã hội RAP, EMDP và GAP 

a.  Phương pháp tiếp cận 

 Giám sát về RAP 

 Giám sát và đánh giá định kỳ tại hiện trường nhằm đánh giá sự tuân thủ của các mặt: 

kiểm đếm đầy đủ toàn bộ những tài sản bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện RAP, 

tính toán chính xác các lợi ích và trợ cấp bồi thường, giá trị của những tài sản được 

bồi thường trên cơ sở giá thay thế, nhận thức của những người bị ảnh hưởng đối với 

mục tiêu của dự án, các tác động, chính sách bồi thường, quyền lợi của những người 

bị ảnh hưởng thông qua các cuộc tham vấn cộng đồng, công bố thủ thục khiếu nại và 

giải quyết mọi khiếu nại (nếu có) một cách kịp thời và hợp lý, chi trả chi phí bồi 

thường cần phải thực hiện hợp lý;  

 Trong quá trình thực hiện dự án, việc cập nhật Kế hoạch tái định cư là cần thiết. Kế 

hoạch RAP cập nhật sẽ được các PPMU cập nhật theo số liệu kiểm điếm chi tiết 

(DMS) của Tiểu dự án và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần tuân thủ 

theo Khung chính sách TĐC (RPF) của dự án và OP 4.12 về Tái định cư không tự 

nguyện và OP 4.10 người dân tộc thiểu số của Ngân hàng Thế giới, điều này đã được 

cam kết với Dự án theo 3 nguyên tắc cơ bản sau đây:  

+ Đảm bảo các hộ BAH có thể khôi phục sinh kế và mức sống bằng hoặc cao 

hơn so với lúc trước khi có dự án. Trước khi kết thúc Dự án, nếu thấy sinh kế 

vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có 

các biện pháp bổ sung;  

+ Khả năng ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội; 

+ Khả năng giảm thiểu những tác động tiêu cực xã hội. Đồng thời kết hợp với 

những nguyên tắc nêu trên, Kế hoạch TĐC cập nhật sẽ đưa vào trong tất cả 

phương án Bồi thường, hỗ trợ và TĐC và các phương pháp giảm nhẹ cần thiết 

khác nhằm đảm bảo đền bù tài sản đáp ứng được giá thay thế, khôi phục và 

tạo công ăn việc làm cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.  

  Kế hoạch TĐC cập nhật (Updated RAP) là hành động định hướng và tài liệu quan 

trọng. Như cần xác định càng chính xác càng tốt để tạo điều kiện cho cơ quan chức 
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năng phê duyệt và Ngân hàng Thế giới thông qua. Làm rõ các thông số của Kế hoạch 

TĐC trước các giai đoạn sẽ đảm bảo rằng Kế hoạch TĐC là một tài liệu hội tụ những 

bước thực tế để thực hiện biện pháp tái định cư và sự thành công của chương trình 

phục hồi thu nhập. Do đó, Tư vấn ISC ngoài việc giám sát độc lập Kế hoạch hành 

động tái định cư (RAP) sẽ cung cấp, hướng dẫn cho PIAs/PPMUs các form mẫu biểu 

để tiến hành cập nhật RAP được thuận lợi và đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định 

của NHTG. 

 Giám sát việc thực hiện RAP (tính kịp thời của các khoản thanh toán, hiệu quả của 

việc giải quyết khiếu nại và giải quyết thương lượng, phân phối các chương trình sinh 

kế, v.v.) 

 Đánh giá hiệu quả thực hiện RAP (duy trì và cải thiện thu nhập, mức sống) 

 Giám sát về EMDP 

 Tư vấn sẽ tiến hành giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số 

(EMDP) của các tiểu dự án có ảnh hưởng đến người dân tộc thiểu số. Giám sát và 

đánh giá về EMDP sẽ tập trung vào các nội dung sau: (i) Có đảm bảo rằng tất cả ảnh 

hưởng tiêu cực đến người DTTS bởi dự án được giảm thiểu hoặc được bồi thường 

phù hợp với EMPF và EMDP; (ii) Có đảm bảo rẳng các biện pháp tối đa hóa lợi ích 

và giảm thiểu tác động tiêu cực được thực hiện phù hợp về mặt văn hóa đối với người 

DTTS; (iii) Xác định quá trình tham vấn tự do, trước và được thông báo với các cộng 

đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng phù hợp về mặt văn hóa cho các dân tộc thiểu số; 

(iv) Xác định thủ tục khiếu nại có tuân theo EMPF và đề xuất giải pháp trong trường 

hợp xuất hiện vấn đề tồn tại; (v) Sự phù hợp giữa tái định cư, giải phóng mặt bằng và 

khởi công xây dựng để đảm bảo rằng hộ DTTS BAH được cung cấp bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư thỏa đáng trước khi tiến hành thi công. 

 Tư vấn giám sát sẽ tiến hành các hoạt động như lập Kế hoạch và xây dựng bộ công cụ, 

phối hợp cùng PIAs và PPMU để tiến hành tổ chức tham vấn cộng đồng, phỏng vấn 

bằng bảng câu hỏi và thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu…đối với các nhóm hộ 

DTTS tại địa phương nhằm nhận diện các vấn đề tồn tại cần hỗ trợ của các nhóm 

DTTS tại địa bàn các tiểu dự án. Ngoài ra, trên cơ sở tài liệu thu thập được và các ý 

kiến của người dân trong quá trình tham vấn, Tư vấn sẽ đề xuất thêm các biện pháp 

hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ DTTS bị ảnh hưởng bởi dự án để họ có thể nhanh 

chóng ổn định đời sống (nếu cần thiết). 

 Giám sát về GAP 

 Tư vấn sẽ tiến hành rà soát, đánh giá các hoạt động có liên quan đến vấn đề giới trong 

quá trình thực hiện các tiểu dự án. Giám sát và đánh giá về GAP sẽ tập trung vào các 

nội dung sau:  Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các dự án, được hưởng lợi từ dự án, tìm 

hiểu, đánh giá về sự bình đẳng giới trong khu vực dự án. 
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  Tư vấn sẽ lập Kế hoạch và xây dựng bộ công cụ, phối hợp cùng PIAs và PPMUs tiến 

hành tổ chức tham vấn cộng đồng, phỏng vấn bằng bảng hỏi và thảo luận nhóm tập 

trung, phỏng vấn sâu…cho các nhóm phụ nữ tại địa phương nhằm nhận diện các vấn 

đề tồn tại cần hỗ trợ của các nhóm phụ nữ tại địa bàn các tiểu dự án, đánh giá sự tham 

gia của phụ nữ trong các vấn đề của dự án. Ngoài ra, Tư vấn cũng sẽ hỗ trợ, phối hợp 

cùng PIAs và PPMUs tiến hành giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành 

động giới (GAP), đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ cho các vấn đề tồn tại 

trong quá trình thực hiện. 

b.Phương pháp thực hiện 

 Các phương pháp riêng của khoa học xã hội sẽ được đề xuất dưới đây cùng với phần 

phương pháp chung đã nêu ở phần trên để thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá việc 

thực hiện chính sách an toàn xã hội của dự án. Các phương pháp này bao gồm: 

(1) Phương pháp thu thập thông tin 

 Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 

dự án như Luật đất đai năm 2013, Nghị định 44/2014/NĐ-CP, 47/2014/NĐ-CP về 

hướng dẫn bồi thường giải phóng mặt bằng; cũng như các báo cáo ESMP, RPF, 

EMPF. 

 Các tài liệu về chính sách của dự án như Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế 

hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), Kế hoạch hành động Giới (GAP)… 

 Nghiên cứu các tài liệu khác liên quan. 

 Phân tích dữ liệu hành chính về thanh toán bồi thường, chương trình sinh kế, bồi 

thường khiếu nại, v.v. 

(2) Thu thập thông tin bằng phương pháp định tính: 

 Thông thường, việc thu thập thông tin thông qua Phiếu điều tra sẽ được áp dụng 

cho các phương pháp thu thập thông tin định lượng, chính vì vậy phương pháp 

thảo luận nhóm trọng tâm sẽ được áp dụng nhằm thu thập thêm các thông tin định 

tính, nội dung chủ yếu trong các cuộc thảo luận nhóm/hoặc phỏng vấn sâu bao 

gồm: 

+ Nhận thức của cộng đồng đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
(RAP); 

+ Chi trả đền bù theo các tiêu chí sau 

+ Cải thiện/ duy trì thu nhập và mức sống 

+ Mức độ hài lòng của người dân đối với công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng; 

+ Những vướng mắc, khó khăn cùng giải pháp giải quyết (nếu có) 

 Đối tượng tham gia trong các cuộc thảo luận nhóm bao gồm các cán bộ địa 

phương, các hộ nằm trong khu vực của dự án và đặc biệt quan tâm tới các hộ di 
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dời, các trường hợp ảnh hưởng nặng, các nhóm dễ bị tổng thương (nhóm phụ nữ 

làm chủ hộ, người già neo đơn, hộ gia đình chính sách, nhóm các hộ DTTS..).  

 Phương pháp thực hiện: trước mỗi chuyến giám sát định kỳ, Tư vấn sẽ lên kế 

hoạch làm việc, liên hệ với Ban QLDA nhằm có sự phối hợp hiệu quả nhất. Trong 

các kế hoạch nói trên, Tư vấn sẽ đưa ra các phương pháp thực hiện trong đó có kế 

hoạch thảo luận nhóm nói trên. Lịch trình và đối tượng tham gia thảo luận nhóm sẽ 

được nêu rõ trong bản kế hoạch.   

(3) Thu thập thông tin bằng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi bán cấu 

trúc theo hộ gia đình 

 Căn cứ vào bộ chỉ số giám sát được đưa ra bảng hỏi bán cấu trúc sẽ được xây 
dựng, trong đó kết hợp nhiều loại câu hỏi khác nhau để tìm hiểu và giám sát về 
tình hình kinh tế xã hội của các nhóm, đối tượng hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng và 
nhóm các hộ gia đình dễ bị tổn thương (như là những hộ nghèo nhất, những hộ có 
phụ nữ là chủ hộ...) bị ảnh hưởng bởi dự án.  

 Tư vấn sẽ tiến hành một cuộc khảo sát mẫu dựa trên các dạng tác động khác nhau, 
để từ đó xem xét những yếu tố có tính định lượng trong quá trình thực hiện dự án. 
Các mẫu ngẫu nghiên đã được phân loại sẽ bao gồm những nhóm đối tượng như: 
chủ đất, DPs, và địa bàn thi công của dự án. Đối với giám sát RAP, số lượng mẫu 
điều tra sẽ gồm khoảng 20% của các hộ bị ảnh hưởng nhẹ và 100% của các hộ bị 
ảnh hưởng nặng.  

(4)Tham vấn cộng đồng:  

Mục đích của việc thực hiện tham vấn cộng đồng trong quá trình này là thảo luận, thu 
thập thông tin về việc thực thi RAP và biện pháp khắc phục các vấn đề tồn tại do các cán 
bộ PIAs/PPMU, Tư vấn ISC phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Việc cung 
cấp thông tin phản hồi từ tham vấn đặc biệt quan trọng đối với các trường hợp các tác 
động bất lợi đối với người dân tộc thiểu số đã được xác định (từ đánh giá xã hội), được 
thảo luận với các dân tộc thiểu số trong quá trình tham vấn. Việc tham vấn cộng đồng sẽ 
được tiến hành tại các cộng đồng dân cư và đưa những ý kiến tham vấn này vào trong các 
báo cáo giám sát của Tư vấn. 

(5)Phương pháp quan sát: 

Ngoài các phương pháp thu thập thông tin nói trên, Tư vấn sẽ áp dụng phương pháp quan 

sát tại hiện trường nhằm quan sát đời sống kinh tế-xã hội của các hộ dân, ảnh hưởng của 

công tác di dời, tái định cư đối với đời sống người dân…Trên cơ sở những thông tin quan 

sát được, Tư vấn sẽ tiến hành đánh giá nhanh mức độ ảnh hưởng của các người dân và đây 

cũng là một phương pháp nhằm bổ sung cho những thông tin đã thu thập trong quá trình 

khảo sát. 

(6)Phân tích dữ liệu và lập báo cáo:  

 Phân tích số liệu: Số liệu và thông tin thu thập được sẽ được phân tích theo dự án, 

vùng bị ảnh hưởng, khu tái định cư, mức độ đền bù, thời gian tác động và dạng tác 

động. 
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 Lưu trữ cơ sở dữ liệu: Nhóm giám sát sẽ lưu giữ thông tin giám sát và cập nhật sáu 

tháng một lần. Một vài tệp số liệu của mỗi hộ bị ảnh hưởng sẽ phải cập nhật sau 

mỗi vòng thu thập thông tin. Ban quản lý dự án có thể lấy thông tin từ cơ sở dữ 

liệu này.  

 Công cụ cho việc phân tích và xử lý dữ liệu sẽ là phần mềm SPSS for Window, 

phiên bản 18.0  

 Đối với nhiệm vụ giám sát và đánh giá việc thực hiện chính sách an toàn về môi trường 

 Từ các mục tiêu và phạm vi công việc nêu trên có thể thấy nhiệm vụ bao quát của Tư 

vấn giám sát tác động môi trường của Dự án là tập trung vào việc thực hiện có kết quả 

EMP, vì EMP bao quát hầu như toàn bộ các hoạt động giảm thiểu và giám sát do các 

bên khác nhau tham gia thực hiện. Việc thực hiện EMP bao gồm 3 hoạt động chính 

sau đây không kể một số hoạt động phụ khác:  

 Hỗ trợ thực hiện SEMP (kết hợp với CSC); 

 Thực hiện giám sát môi trường tổng thể (kết hợp với DONRE); 

 Hỗ trợ thực hiện CEMP (kết hợp với cộng đồng).  

 Để đạt được mục tiêu đề ra, Tư vấn sẽ duy trì các hoạt động giám sát trong một thời 

gian dài trên cơ sở một tổ chức/đội giám sát được biên chế phù hợp theo một chương 

trình/kế hoạch giám sát được xây dựng hợp lý nhưng cần có tính linh hoạt cao để thích 

ứng với những thay đổi có thể xẩy ra trong quá trình thi công xây dựng các công trình, 

đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ với PMU và các bên liên quan như các nhà thầu 

thi công, CSC, các tổ chức cộng đồng, DONRE địa phương. 

V.   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO NHIỆM VỤ 

5.1. Phương pháp thực hiện cho các nhiệm vụ cụ thể 

(1) Hệ thống phương pháp thực hiện nhiệm vụ Giám sát và đánh giá nêu trên sẽ được cụ thể 

hóa theo từng nhiệm vụ của công việc. Tư vấn ISC sẽ tiến hành việc giám sát và đánh giá 

đối với các hoạt động của toàn bộ dự án tại hai cấp, cấp trung ương và cấp tỉnh.  

(2) Các hoạt động giám sát sẽ được tiến hành theo 3 bước cơ bản như sau: (1) thu thập thông 

tin, điều tra khảo sát thực địa, (2) phân tích đánh giá các hoạt động của các đơn vị quản lý 

và thực hiện dự án và các chính sách an toàn được áp dụng; (3) xây dựng các báo cáo và 

lấy ý kiến hoàn thiện. Tuy nhiên các bước này không tách rời nhau mà luôn đan xen.  

5.2. Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn và theo từng nhiệm vụ 

(1) Toàn bộ các tiểu dự án đều sẽ được khảo sát và thực hiện các hoạt động giám sát và đánh 
giá. (i) Đối với CPMU, các hoạt động văn phòng sẽ được thực hiện; (ii) Đối với các 
PPMU, các hoạt động văn phòng và thực địa sẽ được thực hiện song song trong mỗi lần 
giám sát và đánh giá. 

- Các hoạt động giám sát, đánh giá tại văn phòng. 

- Các hoạt động giám sát, đánh giá tại thực địa. 
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(2) Trên cơ sở các phương pháp và cách thức tiếp cận nêu trên, kế hoạch thực hiện dự kiến 
cho hoạt động giám sát và đánh giá theo 3 giai đoạn chính và được tư vấn trình bày các 
mô tả chi tiết việc thực hiện phù hợp với các nhiệm vụ và với kế hoạch làm việc của tư 
vấn.  

 

Hình 2: Các giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tư vấn 

(3) Các hoạt động giám sát độc lập dự án cũng như giám sát và đánh giá chính sách an toàn 

của dự án đều cần được tiến hành theo một chu trình nhất định với tất cả các dự án, các 

hợp phần và các tiểu dự án. Chính vì vậy chúng tôi đã xây dựng các chu trình thực hiện 

công tác giám sát và đánh giá. 

5.2.1. Với các hoạt động giám sát và đánh giá dự án 

Các hoạt động giám sát đánh giá được tiến hành ngay từ khi chuẩn bị dự án cho đến 

khi dự án kết thúc. Các thiết kế kỹ thuật và kế hoạch thực hiện phải được giám sát xuyên suốt 

cả quá trình đó. Chu trình giám sát cho các hoạt động này được xây dựng dựa trên nguyên tắc 

theo sát các hoạt động của dự án trong tất cả các giai đoạn. 

Bảng 8:Thực hiện giám sát đánh giá các hoạt động của các đơn vị quản lý và thực hiện dự 

án 

Hoạt động của giám sát 
đánh giá dự án độc 

lập/đối tượng làm việc 

Căn cứ, công cụ phục 
vụ giám sát đánh giá 

dự án 

Căn cứ, công cụ 
giám sát triển khai 

dự án 

Hoạt động 
/đối tượng 
làm việc 

Giám sát tiến độ lập và 
phê duyệt thiết kế chi 
tiết/Chủ đầu tư (đại diện 
chủ đầu tư) và các tư 
vấn cho chủ đầu tư có 
liên quan. 

Kế hoạch thực hiện Lập 
hồ sơ thiết kế kĩ thuật 
và bản vẽ chi tiết công 
trình và bản vẽ thi công 
đã được phê duyệt, các 
văn bản (tờ trình, quyết 
định, phê duyệt, báo 
cáo…), hợp đồng, biên 
bản thanh lý hợp 

Kế hoạch thực hiện 
dự án, Kế hoạch lập 
hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật và bản vẽ chi 
tiết, bản vẽ thi công, 
Các văn bản liên 
quan đến trình, thẩm 
định và phê duyệt 
thiết kế chi tiết, các 

Xem xét tài 
liệu và phỏng 
vấn các bên 
liên quan 
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Hoạt động của giám sát 
đánh giá dự án độc 

lập/đối tượng làm việc 

Căn cứ, công cụ phục 
vụ giám sát đánh giá 

dự án 

Căn cứ, công cụ 
giám sát triển khai 

dự án 

Hoạt động 
/đối tượng 
làm việc 

đồng… ;Các phương 
pháp giám sát và đánh 
giá (trình bày bên dưới), 

điều chỉnh (nếu cần) 

Giám sát và đánh giá các 
hoạt động liên quan 
trong đấu thầu: hiện 
trạng, tiến độ và tính 
tuân thủ đối với hướng 
dẫn của Ngân hàng/Chủ 
đầu tư (đại diện chủ đầu 
tư) và các đơn vị chịu 
trách nhiệm có liên quan 

Kế hoạch triển khai dự 
án, kế hoạch đấu thầu, 
hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
chấm thầu,… Hướng 
dẫn của Ngân hàng 
trong các hoạt động đấu 
thầu, các phương pháp 
thực hiện (trình bày bên 
dưới), 

Kế hoạch thực hiện 
dự án. Kế hoạch đấu 
thầu, Các văn bản có 
liên quan trong giai 
đoạn chuẩn bị đấu 
thầu, và đấu thầu. 
Hướng dẫn của Ngân 
hàng trong các hoạt 
động đấu thầu, các 
điều chình (nếu cần) 

Xem xét tài 
liệu và phỏng 
vấn các bên 
liên quan 

Giám sát đánh giá bao 
gồm các hoạt động giám 
sát sau: 

- Tiến độ thi công và 
cung cấp hàng hóa/lắp 
đặt thiết bị, 

- Quản lý đảm bảo chất 
lượng công trình và 
thiết bị : chất lượng 
công trình, thủ tục 
giám sát hiện trường và 
thực hiện, báo cáo 
hàng ngày và báo cáo 
định kỳ, chất lượng nội 
bộ các hợp đồng theo 
quy cách kỹ thuật và 
quy định. 

- Quản lý hợp đồng: thời 
gian, chất lượng, chi 
phí… 

- Quản lý tài chính giải 
ngân theo quy định của 
Hiệp định tài trợ (bao 
gồm các phân bổ vốn 
đối ứng) 

Các văn bản liên quan 
đến kế hoạch thực hiện 
dự án, Hồ sơ thiết kế chi 
tiết và bản vẽ thi công, 
những điều khoản trong 
các hợp đồng liên quan 
(xây lắp, cung cấp thiết 
bị…), nhật ký trong quá 
trình thi công, các tài 
liệu liên quan đến 
nghiệm thu và thanh 
toán…Hiệp định tài trợ 
đã ký kết, các báo cáo 
thực hiện dự án của 
PPMU… Phương pháp 
thực hiện (trình bày bên 
dưới), 

Khảo sát thực địa, đo 
đạc, Kế hoạch thực 
hiện thi công xây lắp 
dự án, các Hợp 
đồng, Nhật ký tư vấn 
giám sát, các hồ sơ 
thanh quyết toán, kế 
hoạch giải 
ngân…các báo báo 
tình hình thực hiện 
dự án của PPMU 

Hợp đồng và 
các điều 
khoản/chủ đầu 
tư (đại diện 
chủ đầu tư) 

Thực hiện triển 
khai các hoạt 
động dự án/các 
đơn vị tư vấn 
và đơn vị thi 
công xây lắp 
Đối tượng làm 
việc: PPMU và 
các đơn vị chịu 
trách nhiệm 
thực hiện có 
liên quan 

Giám sát và đánh giá các 
hoạt động bao gồm: 

- Quản lý tài chính và 
giải ngân theo hiệp 
định tài trợ, 

- Các hoạt động Sửa 
chữa và nâng cao an 
toàn đập, bao gồm 

Quy trình quản lý vận 
hành công trình, Kế 
hoạch tài chính quản lý 
vận hành đã ký kết, 
Hiệp định tài trợ, Quy 
chế hoạt động và các 
báo cáo hoạt động và kế 
hoạch thực hiện của các 

Kế hoạch tài chính 
cho giai đoạn quản 
lý vận hành, Biên 
bản bàn giao công 
trình, Quy trình quản 
lý vận hành, nhật ký 
vận hành công 
trình…. Các báo cáo 

Hiệu quả kinh 
tế kỹ thuật của 
dự án. 

Hiệu quả hoạt 
động của các 
tổ chức (WUA, 
IDMC, CSA, 
FFS), 



43 
 

Hoạt động của giám sát 
đánh giá dự án độc 

lập/đối tượng làm việc 

Căn cứ, công cụ phục 
vụ giám sát đánh giá 

dự án 

Căn cứ, công cụ 
giám sát triển khai 

dự án 

Hoạt động 
/đối tượng 
làm việc 

thành lập các WUA và 
tăng cường năng lực 
cho IDMC, WUA, 

 

tổ chức (WUA, IDMC, 
CSA, FFS), phương 
pháp thực hiện giám sát 
(trình bày bên dưới),  

của các tổ chức 
(WUA, IDMC, CSA, 
FFS), các điều chỉnh 
(nếu cần) 

 

5.2.2. Với các hoạt động kiểm toán nội bộ 

Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn và theo từng nhiệm vụ, thông qua kinh nghiệm của 

chúng tôi từ các dự án tài trợ khác, chúng tôi đã phát triển một chương trình làm việc chi tiết 

với các giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và chiến lược kiểm toán; 

Giai đoạn 2: Thiết lập chương trình làm việc; 

Giai đoạn 3: Thực hiện kiểm toán; 

Giai đoạn 4: Hoàn thành kiểm toán và tổng hợp. 

Các hoạt động trong 4 giai đoạn này như sau: 

Bảng 9: Các hoạt động kiểm toán nội bộ 

Giai đoạn Hoạt động chi tiết 

Giai đoạn I 

Lập kế hoạch 
và chiến lược 

kiểm toán 

• Thảo luận trước khi tiến hành kiểm toán với đơn vị quản lý dự án 
(PPMU), làm rõ các vấn đề liên quan đến các điều khoản tham chiếu, 
thu thập tài liệu dự án 

• Chọn đội tốt nhất để thực hiện kiểm toán 

• Huy động, giới thiệu về đội tham gia kiểm toán 

• Thiết lập một cơ sở dữ liệu đặc biệt được thiết kế và lưu để kiểm toán 

• Lập danh sách kiểm tra và gửi danh sách thông tin kiểm toán cho 
BQLDA 

Giai đoạn II 

Thiết lập 
chương trình 

làm việc 

• Nghiên cứu về quá trình chạy dự án, chu kỳ kế toán và báo cáo hoạt 
động 

• Đánh giá rủi ro rất quan trọng 

• Xác định chu kỳ và thực hiện kiểm soát hợp lý 

• Lập một chương trình làm việc để kiểm toán 

• Nhận được phê duyệt cho kế hoạch kiểm toán (lập kế hoạch chi tiết và 
sắp xếp thực tiễn) với BQLDA 

Giai đoạn III 

Thực hiện 
kiểm toán 

• Xem lại biểu đồ lực lượng lao động của BQLDA 

• Xem xét ngân sách và lập kế hoạch 

• Xem xét quy trình kiểm soát nội bộ / hoạt động giám sát và đánh giá, hệ 
thống kế toán, chu kỳ chạy và sổ sách 

• Xem xét sự tuân thủ dự án 

• Tiến hành kiểm tra chi tiết 

Giai đoạn IV • Chuẩn bị các vấn đề chính cho cuộc họp tổng kết 
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Hoàn thành 
kiểm toán và 

tổng hợp 

• Sắp xếp cuộc họp tổng kết với PPMU, thảo luận về các vấn đề 

• Thu thập ý kiến từ PPMU 

• Chuẩn bị kết quả, bao gồm các báo cáo trong ĐKTC 

• Tất cả tài liệu, tài liệu, công trình và báo cáo kiểm toán sẽ được đánh giá 
với 2 cấp độ bởi trưởng phòng kiểm toán và giám đốc kiểm toán 

• Nộp báo cáo kiểm toán nội bộ cho PPMU, thu thập ý kiến và phê duyệt 
PPMU 

• Nộp báo cáo kiểm toán nội bộ cuối cùng cho PPMU, một bản sẽ được 
gửi cho WB 

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và chiến lược kiểm toán 

Các cuộc họp với Ban QLDA: Liên hệ với BQLDA để thống nhất về chương trình kiểm 

toán và thu thập các tài liệu dự án, tổ chức các cuộc họp với BQLDA để nâng cao hiểu 

biết của chúng tôi về các hoạt động của dự án. Trong cuộc họp, dự án và Tư vấn sẽ được 

giới thiệu. Chúng tôi sẽ giới thiệu những nhân sự chủ chốt bên Tư vấn, người sẵn sàng 

giải quyết các vấn đề liên quan. Cuộc họp sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

• Các hoạt động của dự án trong giai đoạn kiểm toán, bao gồm các vấn đề chính của 
Dự án; 

• Phạm vi kiểm toán, tính khả dụng và sự tồn tại của các tài liệu liên quan; 

• Kết quả sau khi hoàn thành kiểm toán nội bộ; 

• Các yêu cầu khác của Dự án; 

• Lịch kiểm toán nội bộ và thời hạn cho báo cáo kiểm toán nội bộ ... 

(i) Chọn đội tốt nhất để thực hiện kiểm toán: 

Trong số các thành viên được đề xuất, chúng tôi sẵn sàng lựa chọn đội phù hợp nhất cho 

quá trình thực địa tại Ban QLDA. Trong trường hợp Ban QLDA cần nhiều nhân viên hơn 

để đáp ứng lịch trình của mình, chúng tôi sẽ chỉ định các chuyên gia tốt nhất của chúng tôi 

từ nguồn lao động sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ kịp thời. Các nhân viên được đề xuất 

trong kiểm toán từ cấp cao nhất đến thấp nhất sẵn sàng liên tục cải thiện bản thân thông 

qua việc cải thiện thái độ, kiến thức và kỹ năng của họ trong quá trình kiểm toán. Điều 

này đạt được thông qua bảy nguyên tắc áp dụng cho nhân viên của chúng tôi, trong đó phụ 

thuộc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và các vấn đề chính được áp dụng trong các giai đoạn 

kiểm toán. Áp dụng các nguyên tắc độc lập, khách quan và trung thực là triết lý trọng tâm 

của Trung tâm tư vấn. 

(ii) Thiết lập cơ sở dữ liệu đặc biệt được thiết kế và lưu cho kiểm toán : 

Để đảm bảo chia sẻ và trao đổi kiến thức hiệu quả giữa các thành viên nhóm kiểm toán, 

chúng tôi sẽ thiết lập một cơ sở dữ liệu riêng trong máy chủ. Cơ sở dữ liệu sẽ tạo điều 

kiện cho sự hiểu biết về dự án cơ bản và các yêu cầu của nhà tài trợ. 

(iii) Huy động, giới thiệu cho nhóm tham gia kiểm toán:  

Tất cả các chuyên gia tham gia kiểm toán phải tham dự cuộc họp nội bộ. Tham dự các 
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cuộc họp đầy đủ sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhóm kiểm toán làm việc cùng nhau để đạt 

được các mục tiêu đã nêu. Cuộc họp này là thời điểm tốt để thảo luận các vấn đề quan 

trọng, đồng ý về các mục tiêu và xác định các nhiệm vụ và cột mốc quan trọng để chuẩn 

bị một kế hoạch kiểm toán chi tiết. 

Các cuộc họp giúp nhóm kiểm toán xác định và hiểu các sự kiện, giao dịch và thực hành 

của từng dự án cụ thể. Một điểm đặc biệt được đưa ra trong các cuộc thảo luận giữa các 

nhóm về nguy cơ gian lận / tham nhũng liên quan đến Dự án. Cuộc thảo luận bao gồm: 

- Chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong nhóm, bao gồm lãnh đạo đoàn, phó 
trưởng đoàn, trưởng nhóm kiểm toán có kiến thức về dự án và các dự án được kiểm 
toán tương tự, và trao đổi ý tưởng về phương pháp kiểm toán và các vấn đề nhạy cảm 

dẫn đến hệ thống kiểm toán nội bộ / hoặc các vấn đề tuân thủ không hiệu quả . 

- Xem xét các vấn đề bên ngoài và nội bộ có thể ảnh hưởng đến Dự án: 

+ Tạo động lực /áp lực cho người quản lý / nhân viên gian lận; 

+ Tạo cơ hội gian lận thuận lợi;  

+ Văn hóa và môi trường nơi tạo ra thái độ của người quản lý để hợp tác với người 
gian lận. 

- Nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì nghi vấn (nghi ngờ nghề nghiệp) trong quá 
trình kiểm toán và những người tham gia liên tục cập nhật thông tin hoặc các điều kiện 

khác cho thấy một gian lận tiềm năng. 

- Xác định các thủ tục kiểm toán cụ thể được thực hiện trong kiểm toán để phát hiện các 
rủi ro gian lận. 

Kết quả của quá trình huy động là một kế hoạch dự án cơ bản được sử dụng làm cơ sở cho 

việc kiểm toán. 

(iv) Lập danh sách kiểm tra để kiểm tra sự tuân thủ, quản lý và hệ thống kiểm soát nội 

bộ và gửi danh sách thông tin kiểm toán:  

Trước khi bắt đầu kiểm toán, chúng tôi cũng sẽ gửi "danh sách kiểm tra về tuân thủ, quản 

lý và hệ thống kiểm soát nội bộ" cho BQLDA. Danh sách này được thiết kế để đảm bảo 

rằng tất cả các thông tin liên quan có sẵn tại thời điểm bắt đầu kiểm toán. Thông tin yêu 

cầu này sẽ được thảo luận và giải thích với kế toán dự án, tạo ra hiệu quả tốt nhất có thể 

cho công việc kiểm toán. 

Giai đoạn 2: Thiết lập chương trình làm việc (Quy trình kiểm toán) 

- Chương trình làm việc dựa trên nhận thức dự án, hệ thống kế toán, môi trường kiểm soát 

nội bộ và phạm vi hoạt động. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là sự cởi mở và trung thực 

trong quá trình kiểm toán với Ban QLDA. Theo đó, sau công tác lập kế hoạch ban đầu 

trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ thiết lập một chương trình kiểm toán chi tiết và phương 

pháp luận sẽ được thực hiện. Chương trình kiểm toán bao gồm: 

+ Rủi ro của các đối tượng được kiểm toán được xác định; 
+ Các thủ tục kiểm soát được thiết kế để hạn chế rủi ro; 
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+ Các thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện để thực hiện các mục tiêu của kiểm 

toán nội bộ; 

+ Số lượng và phương pháp lấy mẫu. 

- Chúng tôi sẽ thảo luận với Ban QLDA và từ đó, BQLDA sẽ có cơ hội tham gia vào việc 

xây dựng chiến lược và đảm bảo tập trung vào khu vực PMU. 

- Gửi chương trình cho BQLDA. 

- Chỉ định các nhiệm vụ cụ thể cho các kiểm toán viên trong chương trình kiểm toán. 

Giai đoạn 3: Thực hiện kiểm toán - công việc thực địa 

Giai đoạn này được thực hiện rõ ràng với BQLDA do BQLDA sẽ làm việc trực tiếp và 

chặt chẽ với các kiểm toán viên. Trong giai đoạn kiểm toán viên sẽ: 

- Thu thập bằng chứng và lưu trữ các tài liệu làm việc về bằng chứng hỗ trợ các phát 

hiện và kết luận của kiểm toán. Các bằng chứng kiểm toán sẽ được thu thập đầy đủ để 

chứng minh những vấn đề này. Thủ tục kiểm toán để thu thập chứng cứ bao gồm: 

phỏng vấn, kiểm tra chi tiết, kiểm tra thực địa, quan sát, phân tích, đánh giá và xác 

nhận. 

- Xem xét và đánh giá sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm chu 

trình kiểm toán nội bộ, để xác định độ tin cậy của hệ thống, sau đó số lượng giao dịch 

thực được xem xét và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ kế toán. Hệ thống kiểm soát 

nội bộ phải được xem xét bao gồm, nhưng không giới hạn các thủ tục và chức năng 

sau: quy trình nhận tiền, quy trình thanh toán tạm ứng, quy trình giám sát chi phí phát 

sinh để đảm bảo giá trị của các chi phí đó, quản lý tài sản cố định và các biện pháp bảo 

vệ, quy trình mua bán và mua bán, quy trình quản lý nhân sự, công nghệ thông tin, các 

thủ tục báo cáo và các chức năng quản lý, kiểm soát và giám sát. 

- Đánh giá sự tuân thủ các chính sách dự án với các quy định có liên quan. Để thực hiện 

điều này, chúng tôi sẽ xem xét sổ tay hướng dẫn hoạt động và các tài liệu dự án khác, 

phỏng vấn các bên liên quan và kiểm tra mẫu với một số giao dịch để xem xét cơ cấu 

quản lý dự án, phân công nhiệm vụ, xem xét mô tả công việc và số lượng công việc 

thực tế cho mỗi nhân viên. 

- Tiến hành quan sát thực địa và đánh giá các rủi ro liên quan đến hoạt động của dự án. 

- Xem lại quá trình lập ngân sách được thực hiện cho dự án về phê duyệt, kiểm soát hoạt 

động và ngân sách. 

- Cung cấp đào tạo thực tế cho nhân viên để hỗ trợ kiểm toán nội bộ. 

- Phạm vi kiểm toán sẽ xem xét liệu hệ thống kiểm soát nội bộ có cơ chế để ngăn chặn / 

phát hiện kịp thời và hiệu quả các rủi ro và các vấn đề vi phạm. 

Đây được gọi là phương pháp kiểm toán để biết thêm chi tiết về cách tiếp cận và phương 

pháp kiểm toán trong giai đoạn này. 
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Khi kiểm toán được thực hiện, chúng tôi xác định các kết quả kiểm toán như khoảng cách 

và độ lệch của trạng thái của đối tượng kiểm toán so với các tiêu chuẩn / quy định được 

cung cấp cho các hoạt động của kiểm toán viên. Đối với mỗi phát hiện, chúng tôi sẽ xác 

định các khía cạnh sau: tiêu chí so sánh, trạng thái / nguyên nhân hiện tại, nguyên nhân, 

hậu quả, rủi ro và khuyến nghị. 

Giai đoạn 4: Hoàn thiện kiểm toán và tổng hợp 

 Cuộc họp hoàn thiện kiểm toán: 

 Sau khi được kiểm toán, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp tổng kết với Ban QLDA. 

Trong cuộc họp, kiểm toán viên sẽ thu thập ý kiến của ban giám đốc về tính chính xác và 

đầy đủ của các phát hiện của kiểm toán viên, bao gồm cả việc quản lý hoặc bất đồng với 

kết quả của kiểm toán viên. Cuộc họp sẽ được thảo luận với BQLDA về các vấn đề phát 

sinh trong quá trình kiểm toán nhằm đạt được sự hiểu biết chung về các vấn đề và đưa ra 

các khuyến nghị. Cuộc họp sẽ đẩy nhanh quá trình thu thập phản hồi trên báo cáo kiểm 

toán sơ bộ. 

Từ cuộc họp này, chúng tôi sẽ thu thập ý kiến phản hồi từ các bên để đảm bảo rằng các 

yêu cầu đã được thỏa thuận và tất cả các bên đều hài lòng với kết quả kiểm toán. Các vấn 

đề cũng được giải quyết cho tất cả các bên để đảm bảo rằng việc đánh giá tiếp theo được 

thực hiện hiệu quả hơn và hiệu suất hơn. 

 Kết quả kiểm toán:  

Kết quả kiểm toán sẽ được bao gồm, nhưng không giới hạn (theo yêu cầu của Điều khoản 

tham chiếu). Chúng tôi sẽ mô tả chi tiết các kết quả kiểm toán, sự khác biệt giữa tình hình 

thực tế của chủ đề và các tiêu chí dự kiến, mức độ rủi ro và đánh giá tác động của các vấn 

đề đó đối với các hoạt động của dự án: 

- Không hoàn toàn tuân thủ các quy định; 

- Thiết kế điều khiển không phù hợp; 

- Hoạt động kiểm soát không phù hợp; 

- Nó có ảnh hưởng đến dữ liệu tài chính không? 

Các vấn đề được phân loại với các cấp độ khác nhau như sau: 

Tác động nghiêm trọng: Nghiêm trọng và cần hành động. 

Tác động lớn: mức thấp hơn so với mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng và cần hành động 
tạm thời. 

Tác động vừa phải: vấn đề ít nghiêm trọng hơn và cần thực hiện tốt. 

- Đối với mỗi phát hiện, Tư vấn sẽ mô tả tác động chi tiết và đưa ra các khuyến 
nghị, kế hoạch giải quyết. 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tư vấn giữ liên lạc thường xuyên với 
BQLDA và sẵn sàng thảo luận về các vấn đề liên quan nếu có yêu cầu. 
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5.2.3 Đối với các hoạt động giám sát và đánh giá chính sách an toàn dự án 

Các hoạt động giám sát đánh giá được tiến hành ngay từ khi chuẩn bị dự án cho đến khi dự án 

kết thúc. Các hoạt động trong khung chính sách an toàn của dự án sẽ được liên danh tư vấn 

trong cả quá trình thực hiện dự án với một chu trình cụ thể. Chu trình giám sát cho các hoạt 

động này được xây dựng dựa trên nguyên tắc theo sát các hoạt động của dự án trong tất cả các 

giai đoạn. 

Bảng 10: Thực hiện giám sát và đánh giá chính sách an toàn dự án 

Hoạt động của giám 
sát đánh giá CSAT 

Căn cứ, phục vụ giám 
sát CSAT  

Công cụ giám sát 
CSAT 

Hoạt động /đối 
tượng làm việc 

Giám sát RAP 

Hồ sơ thiết kế, 
ESMP/ESIA , RAP 
(nếu có), các các văn 
bản pháp lý, các tài liệu 
có liên quan  bao gồm: 
Hỗ trợ phục hồi thu 
nhập đầy đủ hoặc 
không đầy đủ; Hiệu quả 
của hỗ trợ (đào tạo, hỗ 
trợ tín dụng ...). 

Những vấn đề mà PAH 
đang phải đối mặt trong 
quá trình  phục hồi thu 
nhập và phục hồi sinh 
hoạt … 

Các phương pháp định 
tính và định lượng sẽ 
được áp dụng trong quá 
trình thu thập thông tin 
để chuẩn bị báo cáo 
giám sát, cụ thể: (i) 
Khảo sát dựa trên bảng 
câu hỏi cho các hộ gia 
đình; (ii) Thảo luận 
nhóm; (iii) Phỏng vấn 
sâu với các hộ gia đình; 
(iv) Phỏng vấn sâu với 
đại diện chính quyền 
địa phương) 

1. Xem xét các tài 
liệu thứ cấp 

2. Tham vấn   
CPMU, PPMU, 
các bên liên quan 
có liên quan để 
lập kế hoạch 
giám sát dự kiến 
và đột xuất dựa 
trên tiến độ thực 
hiện thực tế của 
dự án 

3. Chuẩn bị 
phương pháp 
khảo sát định 
lượng và định 
tính 

4. Tiến hành 
thăm thực địa, 
quan sát, so sánh 
và kiểm tra chéo 

5. Phân tích các 
tài liệu, dữ liệu 
thu thập được, 
tham vấn CPMU, 
PPMU, các bên 
liên quan và 
chuẩn bị các báo 
cáo cần thiết 

 

Giám sát EMDP  

Hồ sơ thiết kế công 
trình, EMDP và các văn 
bản pháp lý, các tài liệu 
có liên quan  

 Các phương pháp định 
tính và định lượng sẽ 
được áp dụng trong quá 
trình thu thập thông tin 
để chuẩn bị báo cáo 
giám sát, cụ thể: (i) 
Khảo sát dựa trên bảng 
câu hỏi cho các hộ gia 
đình; (ii) Thảo luận 
nhóm; (iii) Phỏng vấn 
sâu với các hộ gia đình; 
(iv) Phỏng vấn sâu với 
đại diện chính quyền 
địa phương) 

Giám sát GAP 

Hồ sơ thiết kế công 
trình, GAP và các văn 
bản pháp lý, các tài liệu 
có liên quan. 

 Các phương pháp định 
tính và định lượng sẽ 
được áp dụng trong quá 
trình thu thập thông tin 
để chuẩn bị báo cáo 
giám sát, cụ thể: (i) 
Khảo sát dựa trên bảng 
câu hỏi cho các hộ gia 
đình; (ii) Thảo luận 
nhóm; (iii) Phỏng vấn 
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Hoạt động của giám 
sát đánh giá CSAT 

Căn cứ, phục vụ giám 
sát CSAT  

Công cụ giám sát 
CSAT 

Hoạt động /đối 
tượng làm việc 

sâu với các hộ gia đình; 
(iv) Phỏng vấn sâu với 
đại diện chính quyền 
địa phương) 

Giám sát ESMP 

Hồ sơ thiết kế công 
trình, hồ sơ mời thầu, 
ESIA/ESMP; ESMF, 
báo cáo giám sát và tiến 
độ từ các bên liên quan 
chính khác (PPMU, các 
nhà thầu, các CSC tại 
hiện trường, vv), các 
kết quả quan trắc môi 
trường của nhà thầu, 
hoạt động thi công và 
các biện pháp giảm 
thiểu tác động môi 
trường đã được áp dụng 

 Đánh giá định tính và 
định lượng thông tin 
ESMP/ECOP được đưa 
vào các hồ sơ mời thầu, 
hợp đồng thi công của 
từng tiểu dự án. 
Kiểm tra thực tế tại văn 
phòng các PPMU/nhà 
thầu về công tác tổ 
chức quản lý môi 
trường, các báo cáo  

Đánh giá việc tuân thủ 
và áp dụng các biện 
pháp/công trình giảm 
thiểu tác động môi 
trường cũng như tính 
hiệu quả của từng giải 
pháp được áp dụng theo 
từng tiều dự án theo 
ESIA/ESMP thông qua 
các kết quả quan trắc 
môi trường định kỳ của 
nhà thầu cũng như ý 
kiến phản hồi/khiếu nại 
từ người dân địa 
phương. 

 

Với đặc thù của dự án được thực hiện trên một địa bàn rộng với 450 đập nằm trên địa bàn 34 

tỉnh từ phía Bắc kéo dài vào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và các tiểu dự án này không được 

thi công cùng một thời điểm. Do đó, với tần suất giám sát của tư vấn chỉ được thực hiện với 

chu kỳ 2 lần/năm (đến hết 2022), nên kế hoạch triển khai công tác giám sát môi trường của tư 

vấn sẽ thực hiện cụ thể như sau: 

- Công tác chuẩn bị:  

- Hoạt động giám sát theo định kỳ: Tùy thuộc vào tiến độ thi công của từng tiểu dự án tư vấn 

sẽ thực hiện việc giám sát nhằm đảm bảo tất cả các tiểu dự án đều được giám sát trong quá 

trình thi công dự án. 

Việc huy động chuyên gia môi trường, chuyên gia sinh thái sẽ cùng được thực hiện để triển 

khai công tác giám sát tại các tiểu dự án. Các chuyên gia môi trường sẽ có nhiệm vụ xem xét 

tất cả các vấn đề liên quan tới hồ sơ môi trường như ESMP/ECOP, các vấn đề môi trường 
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được đưa ra trong hồ sơ mời thầu, tính hợp lệ, hướng dẫn PPMU, các nhà thầu thi công, tư 

vấn giám sát thi công sử dụng bộ công cụ giám sát môi trường (Phụ lục 2), xem xét và đánh 

giá việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình thi công,... 

Các giai đoạn thực hiện nhiệm cụ của tư vấn cụ thể như sau: 

5.2.3.1Giai đoạn khởi đầu 

 Các hoạt động đã thực hiện trong giai đoạn khởi động 

Giai đoạn khởi đầu đã được thực hiện, bao gồm các hoạt động sau: 

 Huy động chuyên gia, bao gồm tư vấn trưởng, phó tư vấn trưởng và các chuyên 
gia chủ chốt; 

 Họp khởi động với CPMU, do Giám đốc dự án chủ trì. Trong cuộc họp nên có sự 
tham gia của đại diện tư vấn PIC – trưởng nhóm tư vấn, phó trưởng nhóm tư vấn.  

 Thu thập các tài liệu và nghiên cứu tại văn phòng. Các tài liệu được thu thập từ 
CPMU và PIC.  

Danh sách các tài liệu đã được thu thập và nghiên cứu trong giai đoạn này được trình 

bày trong Phụ lục 1. 

 Những phát hiện ban đầu thông qua việc xem xét tài liệu 

Hợp phần 2 này sẽ được thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 của Dự án có 12 

TDA được xác định là các TDA năm đầu, đã chuẩn bị đầy đủ thiết kế chi tiết và tài 

liệu an toàn, chi tiết xem Phụ lục 6. 

(i) Các khung chính sách dự án được chuẩn bị và được thông qua bởi tổ chức có thẩm 

quyền. Cụ thể: 

- Quyết định số 2127/TTg - QHQT ngày 23/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc 

Phê duyệt Khung Chính sách tái định cư  

- Quyết định số 4657/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/11/2015 do Bộ trưởng bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua Khung Chính sách Dân tộc thiểu số  

- Quyết định số 3893/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/09/2015 do Bộ trưởng bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn ký thông qua Khung Quản lý Môi trường - xã hội 

(ii) Theo các quyết định này, toàn bộ những hoạt động về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

dân tộc thiểu số và các hoạt động quản lý môi trường của các tiểu dự án sẽ được tuân thủ 

theo khung chính sách và sẽ được miễn trừ đối với những điều khoản khác biệt giữa 

Khung Pháp lý của chính phủ Việt Nam (bao gồm cả chính sách của các tỉnh thực hiện 

dự án) với chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. 

(iii) Các tài liệu Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) được xây dựng trong giai đoạn báo 

cáo khả thi, do vậy, có thể những tác động tạm thời hoặc những tác động của dự án sẽ có 

các thay đổi trong giai đoạn Thiết kế chi tiết. Điều này sẽ phải được cập nhật trong các 

báo cáo định kỳ của tư vấn thực hiện. 
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(iv) Đối với các kế hoạch đấu thầu, kế hoạch xây lắp. Tiến độ của dự án và các hoạt động của 

tiểu dự án sẽ bị phụ thuộc khá nhiều vào các hoạt động giải phóng mặt bằng cũng như 

vào tư vấn thiết kế. Các tác động đến tiến độ của dự án sẽ được tư vấn báo cáo kỹ lưỡng 

trong quá trình lập các báo cáo giám sát định kỳ. 

 Chuẩn bị các công cụ thu thập thông tin cho các cuộc điều tra 

(1) Nhóm tư vấn đã thiết kế các phiếu điều tra xã hội phục vụ công tác khảo sát tại hiện 

trường, bao gồm (i) Bảng câu hỏi điều tra kinh tế xã hội ban đầu, (ii) hướng dẫn phỏng 

vấn sâu (iii) Bảng biểu cho việc giám sát tiến độ thực hiện dự án và (iv) bảng biểu cho 

việc khảo sát nhanh môi trường ban đầu. 

(2) Nội dung các Bảng hỏi được xây dựng theo hai loại (i) Bảng hỏi điều tra kinh tế xã hội 

và môi trường trước và sau dự án (ii) Bảng hỏi thu thập số liệu thống kê từ các xã tham 

gia dự án. Các mẫu bảng hỏi sẽ dựa trên cơ sở các tiêu chí giám sát (không hạn chế) sau:   

 Thông tin cơ bản về các hộ bị ảnh hưởng: Vị trí nơi ở, thành phần cấu trúc hộ, tuổi, 

trình độ văn hoá và chuyên môn, giới tính của chủ hộ, dân tộc, …; 

 Công bố thông tin về các hoạt động của dự án: có được cung cấp thông tin về dự án 

không? Các thông tin về kỹ thuật? các thông tin về các tác động môi trường, xã hội, 

các khung chính sách an toàn?... 

 Khôi phục mức sống: Việc chi trả đền bù nhà cho người bị ảnh hưởng có được tiến 

hành mà không trừ khấu hao, lệ phí hoặc chi phí chuyển nhượng không? Những 

người BAH có chấp nhận các phương án về nơi ở được đưa ra không? …; 

 Khôi phục nguồn thu nhập: Việc chi trả đền bù cho những người BAH có được tiến 

hành mà không trừ khấu hao, lệ phí hoặc chi phí chuyển nhượng không? Tiền đền bù 

có đủ để thay thế cho tài sản bị mất không? Trợ cấp vận chuyển và di chuyển có đủ 

trang trải cho các chi phí đó không? …; 

 Mức độ hài lòng của những người BAH: Những người BAH hiểu biết như thế nào về 

quy trình cũng như quyền lợi TĐC? Người BAH có biết về các quyền lợi của hộ hay 

không? ... 

 Hiệu quả của lập kế hoạch TĐC: Những người BAH và tài sản của họ có được liệt kê 

chính xác không?  

 Các hoạt động an toàn môi trường: Các hoạt động an toàn môi trường có được thực 

hiện không? Thực hiện như thế nào? Có cần điều chỉnh không? 

Trình tự giám sát chi tiết xem Phụ lục 3.1 và 3.2 

5.2.2.1. Giám sát định kỳ  

Việc giám sát định kỳ sẽ được thực hiện 6 tháng/1 lần. Các hoạt động thực hiện trong 

mỗi đợt giám sát định kỳ bao gồm (i) nghiên cứu, rà soát các tài liệu tại văn phòng và 

(ii) thực địa.  

Các hoạt động này được mô tả theo các lĩnh vực giám sát như sau: 
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 Tình trạng thực hiện của dự án, các tác động của dự án và các vấn đề khác ảnh 

hưởng tới việc thực hiện dự án. 

a) Công tác nghiên cứu, rà soát tài liệu tại văn phòng 

- Nghiên cứu khả thi  

- Sổ tay vận hành dự án 

- Các Hồ sơ thiết kế - Dự toán do Tư vấn lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

- Báo cáo tiến độ thực hiện các hợp phần 

- Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt 

- Kế hoạch thực hiện cho từng gói thầu đã được phê duyệt 

- Các báo cáo tình hình thực hiện các tiểu dự án của Ban QLDA, Tư vấn giám sát và 
Nhà thầu và các bên liên quan khác 

- Nhật ký công trình dân dụng và các gói thiết bị  

- Báo cáo tổng tình hình sản xuất nông nghiệp hàng năm của địa phương thuộc vùng 
Dự án 

- Hiệp định tín dụng, tài liệu thẩm định, sổ tay thực hiện dự án 

- Kế hoạch tài chính, đơn rút vốn, số tiền tạm ứng cho tài khoản chỉ định 

- Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, sổ phụ ngân hàng, đối chiếu công nợ 

Trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ tại văn phòng, Tư vấn sẽ tiến hành thu thập các 
thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp dựa trên 3 nguồn thông tin chính, bao gồm: 

 Các cơ quan thực hiện dự án 

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

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Trung Ương (CPO) 

- Các ban quản lý dự án các tỉnh dự án 

- Các sở ban ngành liên quan các tỉnh 

 Các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương 

- Các sở Nông nghiệp, sở Tài chính, sở KH&ĐT, Sở Môi Trường…và các ban 
ngành có liên quan các tỉnh dự án. 

- Các phòng chức năng thuộc UBND các quận/huyện nơi triển khai dự án; 

 Chính quyền địa phương và cộng đồng 

- Chính quyền địa phương các cấp nơi triển khai các hoạt động của dự án (UBND 
phường/xã, UBND quận/huyện). 

- Các ban/nhóm giám sát cộng đồng được thành lập tại các xã/phường nơi triển khai 
các hoạt động của dự án. 

- Người dân tại khu vực trực tiếp triển khai dự án và các khu vực lân cận  

- Các tư vấn và nhà thầu 
b) Thực địa 

(1) Đội chuyên gia ISC sẽ khảo sát thực địa để giám sát tiến độ, quy trình và chất lượng công 

việc của các công trình theo đúng tiêu chuẩn thiết kế phê duyệt, đánh giá các dịch vụ tư 

vấn, hội thảo/hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ và quá trình thanh toán, giải 
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ngân. Ngoài ra, tư vấn đánh giá và giám sát vấn đề đột xuất bao gồm các nội dung sau 

đây: 

 Xác định tình trạng và bản chất của các vấn đề phát sinh đột xuất 

 Xác định ảnh hưởng và tác động đến mức độ của các yếu tố phát sinh để thực 

hiện, thời gian dự kiến hoàn thành các mục tiêu của dự án dự án. 

 Khuyến nghị các giải pháp, tổ chức thực hiện và thời hạn hoàn thành 

(2) Đội ISC sẽ tiến hành kiểm tra cho việc chuẩn bị các kế hoạch của PPMU’s và tiến độ 

thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đội tư vấn sẽ giám sát và đánh giá các 

nội dung sau: 

 Tiến độ chuẩn bị và thiết kế chi tiết; 

 Tình trạng và tiến độ của các hoạt động mua sắm tuân thủ theo kế hoạch đấu; 

thầu được phê duyệt, và phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng; 

 Tiến độ xây dựng của công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị;  

 Hiện trạng và tiến độ của các hoạt động quản lý. Các chuyên gia tư vấn sẽ phối 

hợp với các cơ quan trong nước về nghiên cứu, thiết kế và áp dụng các phương 
án thiết kế phù hợp với điều kiện của địa phương và đóng góp ý kiến hỗ trợ tư 

vấn thiết kế trong việc lựa chọn được các phương án tốt nhất. Kinh nghiệm của 

các chuyên gia sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả của dự án trong bối cảnh thu hút 

được sự tham gia của các bên liên quan nhất là của những người hưởng lợi phù 
hợp với điều kiện và mong muốn của địa phương, và của cộng đồng mà không 

phải bằng cách sử dụng lại bất kỳ giải pháp có sẵn nào. 

(3) Xem xét và giám sát việc thực hiện các kế hoạch đấu thầu. Tư vấn liên tục cập nhật các kế 

hoạch đấu thầu để đảm bảo việc tuân thủ với các chính sách và thủ tục của Chính phủ Việt 

Nam và Ngân hàng thế giới. Tư vấn cũng sẽ cung cấp các khuyến nghị và đưa ra các giải 

pháp nhằm đảm bảo kế hoạch đấu thầu được đảm bảo tiến độ và để tuân thủ các thủ tục 

đấu thầu của WB. Để đảm bảo việc này, các thông số thiết kế và tài liệu đấu thầu được 

chuẩn bị sẽ được xem xét bởi các chuyên gia tư vấn. Việc xem xét và thẩm định này tập 

trung vào tính phù hợp của kế hoạch đấu thầu với các tài liệu ban đầu và cũng liên quan 

đến các chi tiết đã được bao gồm trong mỗi hợp đồng.  

(4) Xem xét các thông số kỹ thuật được đưa ra trong các hợp đồng, các tài liệu mời thầu để 

đảm bảo tính minh bạch của tài liệu. Các thông số kỹ thuật rõ ràng sẽ đặt ra các yêu cầu 

cho công việc phải thực hiện và chất lượng vật liệu và chất lượng thi công được cung 

cấp. Trong trường hợp cần thiết, các thông số kỹ thuật của thiết bị sẽ được lựa chọn để 

đảm bảo tính phù hợp và mang tính toàn cầu nhằm khuyến khích tính cạnh tranh thương 

mại rộng rãi và giá cả thấp. Các thông số kỹ thuật về vật liệu và chất lượng thi công sẽ 

được chuẩn bị dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận, tiêu chuẩn cơ bản quốc 

tế, có tính đến tình hình tài chính của địa phương. Tiến độ và số lượng sẽ được theo dõi 

nhằm tính toán sự thay đổi về loại vật liệu và thiết bị được cung cấp và công việc sẽ được 

thực hiện, số lượng được yêu cầu.  
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(5) Tư vấn sẽ giám sát tiến hành các đợt làm việc với các cơ quan thực hiện dự án, và kiểm 

tra sự tuân thủ của nhà thầu trong suốt quá trình dự án. Sau khi trao hợp đồng, những nhà 

thầu được lựa chọn sẽ bắt đầu tiến hành thi công. Chúng tôi sẽ giám sát các tài liệu tuân 

thủ của nhà thầu và sẽ đưa ra những gợi ý, đề nghị với CPMU cho tới khi các tài liệu này 

được trình duyệt cuối cùng và theo đúng hợp đồng hoặc các quy định đã được phê duyệt;  

(6) Trong việc giám sát vấn đề (i) Quản lý đảm bảo chất lượng của các công trình (ii) 

Quản lý hợp đồng, chuyên gia kỹ thuật sẽ đi thực địa các tiểu dự án kiểm tra chất lượng  

của các công trình xây dựng, thiết bị và các dịch vụ tư vấn khác. Việc xác minh các 

chuẩn bị cho dự án sẽ tập trung vào hoàn thành các mục tiêu và mục đích của dự án dựa 

trên các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam, quốc tế và thực tiễn tốt nhất. Khi nhận thấy bất 

kỳ khiếm khuyết và thiếu sót nào, tư vấn sẽ thông báo với CPMU, và đưa ra các khuyến 

nghị về hành động khắc phục. 

(7) Trong suốt thời gian triển khai dự án, việc giám sát sẽ tập trung vào chất lượng của vật 

liệu, chất lượng thi công các công trình đã xây dựng và lắp đặt. Các vấn đề của công 

trình, sự an toàn của cộng đồng và các phản hồi của cộng đồng về các hoạt động xây 

dựng (vd: tiếng ồn và bụi) cũng sẽ được đánh giá. Bất kỳ khiếm khuyết và thiếu xót nào 

khi bị phát hiện, sẽ được báo cáo cho PMU, cùng với các hoạt động khắc phục được đề 

xuất.  

(8) Giám sát việc quản lý tài chính và giải ngân, bao gồm cả vốn đối ứng sẽ được thực hiện 

theo các thỏa thuận đã được ký kết ở Hiệp định tài trợ. Xác nhận nhằm đảm bảo việc chi 

trả cho nhà thầu tương ứng với tiến độ đã được thực hiện trên công trường. Tư vấn sẽ 

theo dõi dòng tiền và cập nhật dự báo dòng tiền định kỳ.  

(9) Tư vấn sẽ xem xét mẫu của tiểu hợp phần đang triển khai, hoàn thành và tiến hành một 

cuộc kiểm tra về dự toán, giá dự thầu, thanh toán cho nhà thầu, dòng vốn và hoạt động 

của dự án và các tài khoản được chỉ định bằng cách kiểm tra các hồ sơ tài chính của các 

tiểu hợp phần và các hợp đồng đã được kiểm toán. Việc này được thực hiện nhằm đối 

chiếu kết quả của kiểm toán tài chính hàng năm với lịch sử giải ngân hiện tại của tất cả 

các tiểu hợp phần để theo dõi sự thống nhất của các khoản thanh toán với khối lượng 

công việc thực tế đã triển khai. 

 Giám sát và đánh giá việc thực hiện của các chính sách an toàn xã hội, môi trường  

gồm RAP, GAP, EMDP. 

a) Công tác văn phòng 

(1) Đối với việc thực hiện các chính sách an toàn môi trường và xã hội, Tư vấn sẽ xem xét 

những tài liệu và phóng vấn đối với những cán bộ có liên quan đến hoạt động đền bù tái 

định cư của dự án. Việc xem xét tài liệu tại văn phòng  bao gồm những tài liệu sau đây: 

- Luật và các văn bản dưới luật liên quan đến môi trường và các tiêu chuẩn môi trường 
đang có hiệu lực; 
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- Khung pháp lý của các tỉnh tham gia dự án liên quan đền bù và giải phóng mặt bằng 

(cập nhật theo năm); 

- Các quyết định về thu hồi đất, thông báo thu hồi đất và phương thức xác minh nguồn 

gốc đất; 

- Hồ sơ kiểm đếm, bồi thường và việc chi trả các khoản hỗ trợ; 

- Tiến độ và kết quả của việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư; 

- Các báo cáo của tư vấn nội bộ về tiến độ tái định cư; 

- Xem xét các báo cáo liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số; 

- Xem xét các báo cáo liên quan đến các hoạt động về giới; 

- Tài liệu công bố thông tin dự án – Các tài liệu dự án như tờ thông tin, các biên bản 

tham vấn cộng đồng;  

- Các hoạt động hỗ trợ phục hồi sinh kế, các chương trình đào tạo chuyển đổi nghề…; 

- Ghi chép nội bộ việc tuân thủ an toàn môi trường trong các hoạt động của dự án; 

- Quy trình và kết quả giải quyết khiếu nại, khiếu kiện;  

(2) Toàn bộ các kết quả xem xét báo cáo sẽ được tham chiếu đối với các loại tài liệu, bao 

gồm: 

- Các Nghị định, quyết định, văn bản pháp quy có liên quan đến đền bù tái định cư 
của Chính phủ; 

- Các văn bản dự án; 

- Các chính sách an toàn của WB; 

- Khung chính sách tái định cư (RPF) và các Kế hoạch Hành động Tái định cư 
(RAPs); 

- Khung Chính sách dân tộc thiểu số (EMDF) và các kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu 
số (EMDPs);  

- Kế hoạch hành động giới (GAPs); 

b) Giám sát việc thực hiện chính sách an toàn tại thực địa 

Tại những lần thăm viếng thực địa, nhà tư vấn sẽ tiến hành gặp gỡ, làm việc và phỏng vấn 

đối với những đại diện có trách nhiệm của các cơ quan sau đây: 

- CPMU; 

- DARDs, PPMUs; 

- Nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thi công; 

- UBND các xã; 

- Các ban Giám sát cộng đồng; 

- Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các cấp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất tại các địa phương; 

- Đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng (bao gồm 100% các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, 

thuộc diện phải di dời và 30% các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng nhẹ) 



56 
 

(1)  Thực hiện Kế hoạch tái định cư (RAP) 

Tại thực địa, Tư vấn sẽ sử dụng hệ thống phương pháp đã trình bày phía trên nhằm thu 

thập thông tin và giám sát các hoạt động thực hiện chính sách an toàn xã hội cho dự án. 

Các chỉ số cơ bản sau về việc thực hiện chính sách an toàn sẽ được giám sát. 

(i) Quyền lợi và bồi thường: 

- Kế hoạch bồi thường có tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của RAP không? 

- Người bị di dời có nhận được đầy đủ khoản tiền bồi thường và các quyền lợi khác theo 
kế hoạch bồi thường không? 

- Giá trong kế hoạch bồi thường có phản ánh đầy đủ các giá trị thay thế trên thị trường 
tại địa phương; 

- Trường hợp áp dụng mức bồi thường "đất đổi đất" (đất có sẵn), liệu đất thay thế có 

tương đương về quy mô, địa điểm, sản xuất, điều kiện sống đối với đất bị ảnh hưởng 

hay không; liệu việc bồi thường bằng tiền mặt có được áp dung không, liệu nguyên tắc 

chi phí thay thế được đảm bảo hay không; liệu những người bị di dời có nhận được 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thay thế không; 

- Liệu việc bồi thường cho vật kiến trúc bị ảnh hưởng tương đương với chi phí thay thế 
về vật liệu và lao động dựa trên các tiêu chuẩn và đặc điểm cụ thể của vật kiến trúc, 

không khấu trừ và khấu hao vật liệu cũ đã qua sử dụng; 

- Liệu việc bồi thường cây cối/ hoa màu có dựa trên giá trị thị trường hay không; 

- Liệu việc hỗ trợ như  đã  đề cập trong RAP được trả đầy đủ cho các hộ gia đình hay 
không, thanh toán được thực hiện một lầnhay nhiều lần? 

 

(ii)  Công khai thông tin, tham vấn cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng: 

- Liệu các những tài liệu dự án có được cung cấp cho những người bị di dời và cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi dự  án (RPF, RAP, các tờ rơi dự án và các tài liệu liên quan 

khác) hay không? 

- Liệu thông tin được công bố ở các địa điểm công cộng (kết quả IOL / DMS, quyền lợi, 

kế hoạch bồi thường, ...) hay không? 

- Liệu các hộ gia đình bị ảnh hưởng có được tham vấn đầy đủ và kịp thời về việc thu hồi 

đất, quyền lợi và bồi thường, chính sách tái định cư, phục hồi thu  nhập/ sinh kế cũng 

như cơ chế giải quyết khiếu nại hay không? 

- Những lo lắng, phàn nàn, nhận xét, ... của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được nhận, 

giải quyết và phản hồi như thế nào trong khi thực hiện kế hoạch tái định cư? 
 

(iii)  Di dời và phục hồi cho các hộ bị ảnh hưởng: 

- Xem xét các điều kiện sinh sống, tạo thu nhập tại khu tái định cư như cơ sở hạ tầng 

(đường, điện sinh hoạt, hệ thống cấp/thoát nước...), sinh kế. 

- Kế hoạch thực hiện di dời: tham vấn về phương án tái định cư, tham gia xây dựng kế 

hoạch di dời, công bố kế hoạch di dời và hỗ trợ cho hộ phải di dời.  

- Việc ổn định đời sống, sản xuất sau tái định cư: các hộ ổn định đời sống và phát triển 

sản xuất như thế nào? 
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(iv)  Phục hồi thu nhập, hỗ trợ ổn định đời sống 

- Các hỗ trợ phục hồi thu nhập có được cung cấp đầy đủ hay không; hiệu quả của các hỗ 

trợ phục hồi thu nhập ra sao (đào tạo, hỗ trợ PIM, ICM,...)? 

- Các vấn đề mà hộ gia đình đang gặp phải trong quá trình phục hồi thu nhập và ổn định 

đời sống.  

(v)  Mức độ hài lòng: 

- Mức độ hài lòng về kết quả khảo sát IOL, DMS; 

- Mức độ hài lòng của việc công khai thông tin; tham vấn cộng đồng và sự tham gia 
của cộng đồng; 

- Mức độ hài lòng của việc thanh toán bồi thường, hỗ trợ; 

- Mức độ hài lòng của hỗ trợ phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống. 

- Mức độ hài lòng của việc di dời. 
(vi)  Khiếu nại 

- Hiệu quả của việc giải quyết khiếu nại (thời gian, hiệu quả giải quyết ...); 

- Kết quả giải quyết khiếu nại ở các cấp khác nhau; 

- Mức độ hài lòng của quyết định giải quyết khiếu nại. 

- Các khiếu nại và cách giải quyết có được ghi nhận hợp lý? 

(2) Giám sát các vấn đề về Dân tộc thiểu số (EMDP) 

(i) Kế hoạch Hành động Dân tộc thiểu số được xác định như là biện pháp sàng lọc cần thiết 

đối với sự hiện diện của các hộ gia đình dân tộc thiểu số và thực hiện các đánh giá tác 

động xã hội. Các Kế hoạch hành động này có thể bao gồm các biện pháp giảm nhẹ các 

tác động tiêu cực của dự án và cung cấp hỗ trợ phát triển phù hợp đồng thời cung cấp các 

giám sát và đánh giá. 

(ii) Dựa vào EMDP và EMDF, Tư vấn thông qua kiểm tra các đầu ra cụ thể và phỏng vấn 

các bên liên quan sẽ: 

- Điều tra rằng các nhóm dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự án có được xác định 
đúng và đầy đủ, thông qua hoạt động sàng lọc của dự án – tuân thủ theo OP 4.20 về 
Người Bản địa của Ngân hàng Thế giới; 

- Liệu việc phổ biến thông tin có phù hợp với văn hoá, phong tục, truyền thống dân tộc 
thiểu số hay không? 

- Việc tham vấn có được thực hiện trước, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và 
tự do tham gia, phù hợp với văn hoá, phong tục, truyền thống và ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số hay không? 

- Thực hiện hỗ trợ cho các thôn/bản dân tộc thiểu số (chi tiết trong EMDP) như: lễ di 
chuyển mồ mả, phục hồi thu nhập, cơ sở hạ tầng, quỹ quay vòng vốn ... 

- Cung cấp đào tạo và hỗ trợ theo quy định của EMDP; 

- Những lo ngại, nhận xét và khiếu nại của cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương đã 
được nhận, giải quyết và phản hồi như thế nào trong suốt quá trình thực hiện EMDP? 
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- Người dân tộc thiểu số có được hưởng đầy đủ quyền lợi cho người dân tộc thiểu số/ 
cộng đồng dân tộc thiểu số hay không và liệu chính sách có được điều chỉnh để bảo 
đảm rằng các người dân tộc thiểu số /cộng đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự 
án có được cải thiện cuộc sống hay không. 

(iii) Bên cạnh việc báo cáo về các hoạt động liên quan quy trình tham vấn, giải phóng mặt 

bằng, bồi thường, tái định cư và dân tộc thiểu số, Tư vấn giám sát độc lập sẽ kiến nghị 

các sửa đổi cần thiết về tài liệu hay thủ tục (bao gồm Khung Chính sách Tái định cư và 

Kế hoạch Hành động Dân tộc thiểu số) nhằm đạt được tốt hơn các mục tiêu nêu trên. 

Việc tập hợp bổ sung các số liệu định tính và định lượng về các tác động xã hội và kinh 

tế của dự án tới con người, tài sản bị ảnh hưởng có thể sẽ cần thiết để hỗ trợ cho các đề 

xuất này. 
 

(3) Kế hoạch hành động giới (GAP) 

(i) Giám sát kế hoạch hành động giới như là một trong những công cụ của chính sách an 

toàn nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đối với cộng đồng, hộ gia đình bị 

ảnh hưởng nói chung và tới phụ nữ nói riêng. 

(ii) Các chỉ số giám sát kế hoạch hành động giới tối thiểu là sẽ bao gồm: 

- Tỷ lệ phụ nữ biết thông tin về dự án; 

- Tỷ lệ phụ nữ tham gia các cuộc họp cộng đồng và tham gia vào dự án; 

- Tỷ lệ phụ nữ được tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn; 

- Tỷ lệ phụ nữ được hưởng lợi từ dự án; 

- Đánh giá sự cải thiện về bình đẳng giới trong lao động sản xuất; 

- Tỷ lệ nữ giới tham gia các mô hình; 

- Tỷ lệ các nữ giới bị ảnh hưởng tham gia vào chương trình phục hồi sinh kế; 

- Tỷ lệ cán bộ của ban quản lý nhận thức được chương trình giới; 

- Cơ sở dữ liệu được thu thập và phân tích theo giới; 

c) Phương pháp lấy mẫu cho hoạt động giám sát xã hội  

- Phương pháp định lượng - khảo sát hộ gia đình bằng bảng khảo sát: Việc khảo sát mẫu 
với 20% số hộ bị ảnh hưởng nhẹ và 100% số hộ bị ảnh hưởng nặng sẽ được tiến hành 
bằng điều tra khảo sát để thu thập thông tin kinh tế - xã hội ban đầu và bảng khảo sát 

này cũng sẽ được sử dụng để điều tra xây dựng báo cáo giám sát cuối cùng của tư vấn. 

Thu thập thông tin thông qua các bảng khảo sát nhằm giúp cho đơn vị giám sát đánh giá 
tình hình hộ gia đình sau khi thực hiện RAP. 

- Phương pháp định tính: (a) Phỏng vấn sâu đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án và các 
cán bộ có liên quan đến việc thực hiện RAP, EMDP, GAP; (b) thảo luận nhóm tập trung 

và họp với cộng đồng. Phương pháp này nhằm tìm hiểu xác định những vấn đề mà 

phương pháp điều tra định lượng bằng bảng điều tra không thực hiện được, có thể thu 

thập tối đa thông tin về việc thực hiện RAP, EMDP, GAP. 
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- Quan sát thực địa về tình hình thực tế việc thực hiện RAP, EMDP, GAP. 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. 

(4) Giám sát tác động của luồng lao động (luồng lao động) 

Dự án có thể liên quan đến việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng mà lực lượng lao 

động cần thiết và hàng hóa dịch vụ liên quan không thể cung cấp đầy đủ cho các công 

trình đó tại địa phương do việc di cư và tạm trú của người lao động. Tư vấn sẽ giám sát 

các tác động tiềm ẩn của luồng lao động đối với các cộng đồng có khả năng bị ảnh 

hưởng bởi dự án. Các khía cạnh chính cần được đề cập như sau: 

(i) Đánh giá loại luồng lao động (bao gồm ước tính số lượng lao động, người lao động  

đến từ đâu, thời gian tạm trú, sắp xếp sinh hoạt, vv) và tầm quan trọng của các tác 

động môi trường và xã hội  tiềm ẩn từ luồng lao động (địa điểm dự án, các yếu tố bối 

cảnh, năng lực pháp lý và thể chế); 

(ii) Xác định các lợi ích tiềm năng: có thể liên quan đến truyền thông, giao thông vận 

tải, liên kết kinh tế và thị trường mới cho các sản phẩm và dịch vụ địa phương; tăng 

cường cơ hội đào tạo, việc làm và sinh kế; 

(iii) Xác định các rủi ro xã hội quan trọng: có thể liên quan đến các xung đột phát sinh 

từ nhu cầu gia tăng về các nguồn lực hiện có, cơ sở hạ tầng, dịch vụ và tiện ích; sự 

gia tăng các hoạt động tội phạm, lạm dụng rượu và ma túy, bạo lực gia đình, mại 

dâm, buôn lậu và hoạt động băng đảng; gia tăng bạo lực giới tính, bao gồm quấy rối 

tình dục, quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên, và gia tăng các bệnh truyền 

nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường tình dục; 

(iv) Xây dựng kế hoạch quản lý tác động môi trường và xã hội gắn với nguồn lao động; 

bao gồm các chương trình giảm thiểu và giám sát thích hợp, chương trình cam kết 

của các bên liên quan (tập trung nâng cao cho các nhóm dễ bị tổn thương) tư vấn về 

các rủi ro và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất; cơ chế giải quyết khiếu nại 

(GRM) cho công nhân và cộng đồng; 

Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội bất lợi tới cộng 

đồng liên quan đến nguồn lao động. 

(i) Đảm bảo tiết lộ đầy đủ thông tin cho người dân về các tác động xã hội bất lợi trong 

quá trình thực hiện dự án; 

(ii) Giám sát /đánh giá sự tham gia của các tổ chức và nhà thầu địa phương trong việc 

thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng về nạn buôn người 

và HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD); 

(iii) Theo dõi tình hình thực hiện công tác phòng, chống và nâng cao nhận thức của 

người dân về HIV/AIDS trong hợp đồng giữa nhà thầu và tư vấn giám sát; 

(iv) Đánh giá vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn thi công do lưu lượng 

giao thông lớn dọc theo các công trình đề xuất; 

(v) Đánh giá mức độ an toàn của phụ nữ và trẻ em gái; 

(vi) Đánh giá rủi ro về an sinh xã hội và trật tự trên địa bàn; 
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(vii) Đánh giá rủi ro về sức khỏe cộng đồng do tác động của luồng lao động, như STD, 

HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm; 

(viii) Đánh giá rủi ro an toàn cộng đồng do sự tập trung lớn các phương tiện xây dựng 

và giao thông vận tải; 

(ix) Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của hợp đồng xây lắp - các quy 

định liên quan đến: i) sức khỏe và an toàn lao động; ii) thúc đẩy bình đẳng giới và 

ngăn chặn phân biệt đối xử về giới; iii) phòng chống lao động trẻ em trong hợp 

đồng của nhà thầu. 

(5) Giám sát việc thực hiện chiến lược tham gia cộng đồng 

Tư vấn sẽ giám sát chiến lược tham gia cộng đồng để tham vấn với cộng đồng, nhằm 

đảm bảo rằng chiến lược: (i) cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, (ii) quản lý kỳ 

vọng của cộng đồng, (iii) giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết rộng rãi về các vấn đề và 

giải pháp tiềm năng để giải quyết các vấn đề đó và (iv) khai thác kiến thức địa phương 

về những rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề tồn tại từ trước. 

(i) Giám sát các hoạt động tham gia phù hợp với sự sẵn có của thông tin, khả năng thay 

đổi phạm vi dự án và thiết kế, và được thực hiện trong khung thời gian phù hợp với 

khả năng thực hiện dự án (đề án có khung thời gian thực hiện dài hạn và hiện chưa 

rõ khi nào và các tỉnh nào sẽ được hưởng lợi từ đề án). 

(ii) Xác định các biện pháp cụ thể hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả 

phụ nữ và trẻ em tham gia các tổ chức dịch vụ cộng đồng liên quan hoạt động trong 

các lĩnh vực này; 

(iii) Đề xuất các biện pháp phổ biến thông tin liên quan kịp thời thông qua các cuộc họp 

cộng đồng, bổ nhiệm cán bộ liên lạc cộng đồng và Trung tâm thông tin dự án (PIC) 

do nhà thầu hoặc Bên vay thành lập; 

(6) Giám sát chức năng và hiệu suất của GRM 

Tư vấn sẽ theo dõi và đánh giá: 

(i) Liệu PPMU có thực thi chính xác và tích cực GRM được quy định trong RAP hay 

không và ở mức độ nào và liệu tất cả những người bị ảnh hưởng đều có hiểu biết về 

GRM hay không và ở mức độ nào; 

(ii) Tất cả các khiếu nại của những người bị ảnh hưởng đã được ghi lại và giải quyết 

thỏa đáng thông qua GRM;  

(iii) Liệu GRM có hoạt động hiệu quả hay không; 

Tóm lại, tư vấn dự kiến sẽ theo dõi và giảm tối thiểu như: 

(i) Sự phù hợp và sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM); 

(ii) Mức độ nhận thức của cộng đồng về khả năng của họ trong việc tìm cách giải quyết 

các khiếu nại liên quan đến dự án và GRM; 

(iii) Khiếu nại được đệ trình thông qua GRM;  

(iv) Khiếu nại được giải quyết cho các bên bị ảnh hưởng. 

(v) Hỗ trợ theo dõi các khiếu nại từ các cá nhân hoặc cộng đồng. 
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(7) Hỗ trợ PMU trong xây dựng năng lực cho việc thực hiện an toàn môi trường và xã hội 

Trong quá trình giám sát, ISC phải hỗ trợ PPMU tăng cường năng lực trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo yêu cầu. Tăng cường năng lực được 

thực hiện thông qua: (i) trao đổi kinh nghiệm học hỏi và kinh nghiệm giữa các chuyên gia 

tư vấn và cán bộ PPMU về RAP, EMDP, thực hiện & giám sát GAP; (ii) cung cấp hướng 
dẫn hoặc đào tạo cho PPMU để cập nhật RAP theo mẫu và các báo cáo giám sát định kỳ 

mẫu. 
 

 Giám sát thực hiện bảo vệ môi trường  (ESIAs/ESMPs và ECOPs) 

a) Công tác văn phòng 

(1) Công tác văn phòng sẽ được tiến hành đầu tiên cho việc bắt đầu nhiệm vụ quan trắc và 
giám sát môi trường dự án. Nhà tư vấn sẽ tiếp xúc với những tài liệu và những cán bộ có 
liên quan đến nhiệm vụ quản lý môi trường của dự án. Việc xem xét tài liệu tại văn 
phòng sẽ được bao gồm, và không hạn chế trong những tài liệu sau của dự án: 

- Các báo cáo về kết quả sàng lọc môi trường; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của tiểu dự án; hoặc các bản đăng ký đạt tiêu 
chuẩn chất lượng môi trường; 

- Các tài liệu liên quan đến kế hoạch xây lắp và phạm vi, quy mô của các tiểu dự án; 

- Các chính sách an toàn của WB, gồm: Đánh giá môi trường (OP/BP- 4.01): Quản lý 
dịch hại (OP 4.09); Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11). An toàn đập (OP/BP 4.37); 

- Văn bản pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong lĩnh vực 
Bảo vệ Môi trường; 

- Các tài liệu dự án như tờ thông tin, các biên bản tham vấn cộng đồng;  

- Các tài liệu thứ cấp sẵn có của các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương có dự 
án; 
 

(2)  Việc xem xét các tài liệu tại văn phòng và thông qua tiếp xúc với đại diện các cơ quan 
trên sẽ giúp nhà tư vấn: 

- Có cái nhìn tổng thể về quy trình và các công việc đã được thực hiện của dự án trong 
vấn đề môi trường.  

- Xem xét và đảm bảo rằng việc xây dựng các văn bản dự án liên quan đến môi trường đã 
tuân thủ theo đúng với yêu cầu của chính sách an toàn môi trường, xã hội của nhà tài trợ 
và của Chính phủ; 

- Có được một cơ sở vững chắc cho việc tiến hành công tác thực địa nhằm thực hiện việc 
quan trắc và đánh giá tốt cho quá trình thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường của dự 
án; 

- Có được thông số nền để so sánh diễn biến môi trường trong bối cảnh có các tiểu dự án 
đã tiến hành thi công;  

b) Làm việc tại thực địa 

Trong quá trình khảo sát thực địa, nhà tư vấn sẽ phải tiến hành gặp gỡ, làm việc và phỏng 

vấn đối với những đại diện có trách nhiệm của các cơ quan sau đây: 
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 Ban Quản lý dự án (phòng Môi trường Tái định cư), tư vấn giám sát thi công và tư 

vấn an toàn môi trường và xã hội; 

 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh; 

 Cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường, an toàn của nhà thầu; 

 Đại diện cộng đồng địa phương. 

b.1. Kế hoạch giám sát chất lượng nước 

 Giám sát chất lượng nước và cặn (các chất lắng đọng) được yêu cầu cho giai đoạn thi 

công và trước khi thi công của dự ántrên cơ sở kết quả quan trắc của nhà thầu thi công. 

 Các yếu tố kiểm tra đánh giá chất lượng nước: chỉ cần quan tâm đến một số tiêu chí mà 

có thể do quá trình hoạt động thi công gây ra như hàm lượng cặn và độ đục như đã nêu ở 

phần trên. Khi tiến hành thi công có thể có sự đào bới đất, đốt nguyên vật liệu sau đó có 

sự rửa trôi của điều kiện thời tiết gây nên ô nhiễm nước. Các phương pháp phân tích hóa 

– lý được sử dụng cho phân tích mẫu nước mặt; 

Bảng 11: Danh mục kiểm soát ảnh hưởng nước 

Nguồn tác động 
tiềm tàng 

Mục tiêu giảm thiểu 
Các câu hỏi sàng lọc về các biện pháp 

giảm thiểu (kiểm tra những hạng mục sau) 

Bề mặt dòng chảy 
mặt không kiểm 

soát trong quá 

trình thi công  

Tránh việc bề mặt 
dòng chảy không 

được quy hoạch đầy 

đủ do việc xây dựng 
các khu thi công, lán 

trại công nhân. 

• Bề mặt dòng chảy trong quá trình thi công 

được quản lý trong cách thức được kiểm soát?  

• Có bể tự hoại tạm thời cho khu vực lán trại 

công nhân? 

Gián đoạn nước 
tưới 

Tránh việc gián 
đoạn cung cấp nước 
tưới do thi công dự 

án. 

 

• Có nguồn thay thế nào được đảm bảo do 

việc gián đoạn tạm thời không? 

• Việc bồi thường cho người bị ảnh hưởng có 

được đảm bảo không? 

Các ảnh hưởng 

của lán trại xây 

dựng và khu vực 

chuẩn bị  

Tránh việc xử lý 

nước thải không hợp 

lý và dòng chảy mặt 

• Quy định về tiêu chuẩn vị trí và thiết kế cho 

việc sử dụng đất, cấp thoát nước, cơ sở y tế, 

…, có được thiết lập theo kế hoạch ? 

b.2. Kế hoạch giám sát chất lượng không khí 

Giám sát chất lượng không khí được yêu cầu cho giai đoạn thi công và trước khi thi công 

của dự án trên cơ sở kết quả quan trắc của nhà thầu thi công. 
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Bảng 12: Danh mục kiếm soát ảnh hưởng không khí 

Nguồn tác động 
tiềm tàng 

Mục tiêu giảm thiểu Các câu hỏi sàng lọc về các biện pháp 
giảm thiểu (Kiểm tra những hạng mục sau) 

Vận chuyển vật 
liệu 

Hạn chế bụi từ vật 
liệu xây dựng trong 

quá trình vận chuyển 

• Phun nước trước khi vận chuyển đất, đá và 

các vật liệu phát sinh bụi khác? 

• Xe tải được che phủvải bạt? 

• Chỉ sử dụng duy nhất tuyến đường được phê 
duyệt ? 

Lưu trữ vật liệu Hạn chế bụi từ vật 
liệu xây dựng trong 

quá trình lữu trữ  

• Vị trí của mỏ vật liệu được đặt trong khu 
vựcxa các khu vực nhạy cảm? 

• Che phủ bằng vải bạt nếu được yêu cầu? 

 
Khí thải từ vật 

liệu xây dựng 

Tránh xả thải lượng 

lớn khí thải do bảo 

trì phương tiện kém  

• Thông số kỹ thuật của thiết bị như đã thỏa 
thuận trong kế hoạch? 

• Bảo trì thường xuyên các phương tiện và 
thiết bị ? 

• Có bất kỳ khí thải nào hiện hữu từ các 
phương tiện và thiết bị? 

Đốt tại công trường Tránh khói và khí thải 

có thể gây ra những 

phiền toái  

• Kiểm tra ngẫu nhiễn việc đốt trên công 
trường trong khu vực đông dân cư? 

• Kiểm tra 2 lần với cộng đồng ? 

Phát sinh bụi 
trong quá trình 

vận hành 

Tránh bụi phát sinh 
trong quá trình vận 

hành khi gió to  

• Các biện pháp kiểm soát bụi được thực hiện 
tại tất cả các đường chưa lát nhựa và mặt 

đường đang thi công? 

• Các đường xá và mặt đường xây dựng có 
phun nước nếu cần? 

b.3. Kế hoạch giám sát tiếng ồn 

Giám sát tiếng ồn nên phù hợp với hướng dẫn của Hệ thống giám sát môi trường quốc gia. 

Tiêu chuẩn tiếng ồn và chấn động của Việt Nam đối với các khu vực dân cư được áp dụng 

để đánh giá cấp độ tiếng ồn và chấn động do thiết bị thi công và xe cộ vận hành gây 

ra.Giám sát tiếng ồn được yêu cầu cho giai đoạn thi công và trước khi thi công của dự án 

trên cơ sở kết quả quan trắc của nhà thầu thi công. 
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Bảng 13: Danh mục kiểm soát ảnh hưởng tiếng ồn 

Nguồn tác 
động tiềm tàng 

 

Mục tiêu giảm thiểu 
Các câu hỏi sàng lọc về các biện pháp 

giảm thiểu (Kiểm tra những hạng mục sau ) 

Máy móc xây 
dựng 

Hạn chế tối đa độ ồn, 
độ rung trong thời 
gian hoạt động  

• Thông số kỹ thuật của thiết bị phù hợp với các 
tiêu chuẩn thống nhất, hướng dẫn về tiếng ồn 
và độ rung? 

• Sử dụng máy móc trong thời gian cho phép ? 

 
Vận chuyển vật 
liệu 

Hạn chế độ ồn lớn • Thời gian thích hợp để vận chuyển ? 

• Đúng thông số kỹ thuật và bảo dưỡng định 
kỳ các phương tiện ? 

Các hoạt động 
khôi phục và gia 
cố 

Hạn chế độ ồn lớn 
trong thời gian thực 
hiện  

• Tuân thủ thời gian thi công được giới hạn 
trong các khu vực nhạy cảm? 

• Sử dụng rào cản tiếng ồn (nếu được lên kế 
hoạch trước )?  

• Thông báo cộng đồng về các hoạt động thi 
công và thời gian của những hoạt đồng phát 
sinh tiếng ồn và độ rung đáng kể ? 

b.4. Kế hoạch giám sát sức khỏe và an toàn lao động 
Giám sát sức khỏe và an toàn lao động sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

Bảng 14: Danh mục kiếm soát sức khỏe và an toàn lao động 

Nguồn tác động 
tiềm tàng 

Mục tiêu giảm thiểu 
Các câu hỏi sàng lọc về các biện pháp 

giảm thiểu (Kiểm tra những hạng mục sau ) 

Công việc thi công  Hạn chế tối đa nguy 
cơ tai nạn 

• PPE có mặt tại khu vực dự án ? 

• PPE được sử dụng bởi công nhân? 

• Công trường có hộp sơ cứu ? 

Điều kiện lán trại Cung cấp các dịch vụ 
cơ bản để giảm thiểu 
bệnh dịch và ô nhiễm 
xung quanh  

• Nguồn nước uống đáng tin cậy? 

• Đầy đủ nhà vệ sinh và công trình nhà tắm 
khác? 

• Đầy đủ hệ thống thoát nước và bể tự hoại tạm 
thời ?  

• Đầy đủ hệ thống chiếu sáng? 

• Lịch trình kiểm tra sức khỏe? 

• Chương trình nhận thức về lây lan bệnh dịch 
bao gồm HIV/AIDS 

Vận chuyến thiết 
bị và vật liệu 

Nâng cao an toàn 
giao thông 

• Biển báo phù hợp tại khu vực? 

• Người cầm cờ chỉ dẫn tại các khu vực quan 
trọng đề điều phối giao thông ?  
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b.5. Kế hoạch theo tiến độ công việc 

Các bước thực hiện cụ thể cho mỗi nhiệm vụ được hướng dẫn bởi các biện pháp giảm nhẹ 

tác động và các yêu cầu theo dõi xác minh đưa ra trong Kế hoạch quản lý môi trường của 

dự án, yêu cầu theo dõi đánh giá sẽ được thực hiện như sau: 

(1) Giai đoạn thi công 

(i) Chương trình theo dõi trong giai đoạn thi công nhằm đảm bảo đưa ra các biện pháp giảm 

nhẹ tác động môi trường phù hợp được Nhà thầu triển khai đúng với các điều khoản của 

hợp đồng. 

(ii) Tư vấn sẽ phát triển một Kế hoạch và Chương trình Theo dõi thi công phù hợp để xác 

định các hạng mục thi công, biện pháp theo dõi đưa ra, kế hoạch, vị trí và phương pháp 

trong quá trình thi công và giai đoạn vận hành sau đó nhằm đảm bảo sự tuân thủ của các 

nhà thầu với các điều khoản về môi trường trong hợp đồng thi công. 

(iii) Trong quá trình thi công, Tư vấn sẽ bám sát Kế hoạch và Chương trình Theo dõi Thi công 

để giám sát và kiểm tra các hoạt động thi công nhằm đảm bảo sự tuân thủ hợp lý của các 

hoạt động này đối với các yêu cầu về các biện pháp ngăn ngừa và giảm nhẹ tác động được 

quy định trong tài liệu hợp đồng. 

(iv)  Tư vấn sẽ hướng dẫn các CSC hoàn thành các mẫu giám sát môi trường (Xem Phụ lục 2), 

sau đó thu thập các mẫu đã hoàn thành này để có cơ sở giám sát và đánh giá sự tuân thủ 

của các nhà thầu trong việc thực hiện các ESIA / ESMP của TDA đã được phê duyệt. 

(v) Vấn đề cần theo dõi có thể bao gồm nhưng không hạn chế những vấn đề sau: 

- Điều tra kết quả sàng lọc môi trường do các PPMU chuẩn bị; Hoạt động này nhằm 

đảm bảo việc các tiểu dự án nào cần phải xây dựng Kế hoạch Quản lý Môi trường và 

tiểu dự án nào cần Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; 

- Điều tra việc hoàn thành công tác công khai EMP cho cộng đồng trước khi tiến hành 

giai đoạn thi công; Hoạt động này phải được tiến hành trước khi thi công và người bị 

ảnh hưởng cũng như cộng đồng phải biết, nắm được các biện pháp giảm thiểu cho mỗi 

nguồn gây tác động về môi trường. Các đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu đó; 

- Đưa tiêu chuẩn EMP vào hợp đồng xây lắp; Các tiêu chuẩn này được đưa vào hợp 

đồng xây lắp để đảm bảo các nhà thầu cần phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

cho các tác động về môi trường; 

- Phân bổ cán bộ công tác môi trường dự án trong phạm vi PPMU; Các cán bộ này cần 

phải có những hoạt động được phân định rõ với tần suất thăm hiện trường và các báo 

cáo hiện trường để có thể yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động đến môi trường. Các cán bộ này cũng cần phải phối hợp với Giám sát 

độc lập để đảm bảo các hoạt động giảm thiểu đã quy định trong EMP được tuân thủ; 
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- Vai trò của PPMU và kỹ sư giám sát thi công đối với công tác giám sát thường ngày 

vấn đề môi trường và an toàn; 

- Mức độ tuân thủ EMP của Nhà thầu; Được theo dõi và giám sát thông qua các tiêu chí 

về EMP đã được đưa vào hợp đồng xây lắp bao gồm các tiêu chuẩn về kỹ thuật (thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường) hoặc các cán bộ môi trường của 

nhà thầu; 

- Khiếu kiện của người bị ảnh hưởng; Các ý kiến của cộng đồng bị ảnh hưởng về các 

khía cạnh khác nhau trong vấn đề môi trường, có thể được phản ánh trực tiếp tới bên 

thi công hoặc với các bên liên quan khác nhau và thông qua Ban Giám sát cộng đồng; 

Việc giải quyết và trả lời các khiếu kiện cùng với các biện pháp can thiệp của các bên 

trong các vấn đề môi trường sẽ được Giám sát độc lập tìm hiểu; 

- Các ý kiến của cộng đồng về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường như 

trong quy định của EMP sẽ được Giám sát độc lập tìm hiểu thông qua các cuộc đến 

thăm và phỏng vấn cộng đồng người dân trong khu vực dự án (không chỉ bao gồm 

những người bị ảnh hưởng bởi kế hoạch tái định cư). 

- Những tai nạn liên quan đến hoạt động thi công; Việc đảm bảo an toàn lao động và an 

toàn cho cộng đồng là một tiêu chí của EMP; các tai nạn liên quan đến thi công bao 

gồm cả những tai nạn trong lưu thông giao thông mà được xác định do việc đổ đất đá, 

hoặc phân luồng giao thông không hợp lý cũng sẽ được Giám sát độc lập ghi chép và 

phản ánh lại; 

(v) Các địa điểm cần có sự theo dõi, giám sát về vấn đề môi trường bao gồm: 

- Tại khu vực đầu mối; 

- Dọc theo những tuyến đường và theo tuyến kênh chính; 

- Mỏ đất; 

- Bãi rác thải của công trình; 

- Khu vực tái định cư, nếu có; 

- Lán trại của công nhân; 

- Khu vực tập kết cây cối, nguyên vật liệu thi công. 

(vi) Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn và thu thập mẫu quan trắc từ nhà thầu, Tư vấn sẽ 

tập trung nhưng không giới hạn những vấn đề sau: 

- Việc xói lở và thoát nước ở mái dốc; Việc xói lở và thoát nước ở mái dốc được giảm 

thiểu bằng các biện pháp nào, có thể là đầm nén hoặc sử dụng phương pháp trồng cỏ 

hoặc các biện pháp đã được nêu ra trong Bản Đăng ký đạt tiêu chuẩn chất lượng môi 

trường hoặc EMP; 

- Giảm thiểu những ảnh hưởng tới cảnh quan tại mỏ đất, và bãi rác thải của công trình: 

mức độ san ủi/phục hồi của những khu vực này;Sau khi khai thác các mỏ đá, mỏ đất 
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hoặc bãi thải của công trình, các hoạt động san ủi/phục hồi lại các khu vực này được 

thực hiện như thế nào. Công tác hoàn trả mặt bằng, dọn sạch các các chất thải tại hiện 

trường hoặc các biện pháp đã được quy định trong EMP và bản Đăng ký đạt tiêu 

chuẩn chất lượng môi trường; 

- Giảm thiểu tiếng ồn và bụi trong quá trình thi công; Các biện pháo giảm thiểu tiếng 

ồn, các quy định về thời gian thi công nhằm giảm thiểu tiếng ồn. 

- Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước: dựng tường bao/kè tạm thời để ngăn cách nguyên vật 

liệu với nguồn nước; Việc xói lở, cuốn trôi đất đá xuống nguồn nước; Thải tràn dầu 

mỡ từ các thiết bị thi công xuống nguồn nước; Các chất thải sinh hoạt; 

- Những ảnh hưởng tới môi trường – xã hội như những tác động tạm thời (chất lắng cặn, 

đất cát, hay những nguyên vật liệu thi công khác rơi vào đất canh tác, kênh thủy lợi bị 

chặn cũng như các dịch vụ liên quan phải tạm ngừng …) trong quá trình thi công; 

- Hệ thống và điều kiện vệ sinh tại lán trại của công nhân: cung cấp nước sạch và những 

trang thiết bị hợp vệ sinh cho công nhân; 

(2) Giai đoạn vận hành 

(i) Người nông dân có thể gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu và/hoặc hóa chất (cho sản xuất 

nông nghiệp và thủy sản) có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước, chất lượng đất hoặc 

người sử dụng nước ở hạ lưu. Kế hoạch Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là một phần của 

EMP và có mục tiêu nhằm tăng cường công tác bảo vệ thực vật ở địa phương, giảm 

lượng thuốc sử dụng trên đồng ruộng, nâng cao hiệu quả phòng trừ, quản lý tốt thuốc bảo 

vệ thực vật và quá trình sử dụng thuốc, nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm do thuốc BVTV đối 

với môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người; 

(ii) Tư vấn sẽ thực hiện các hoạt động dưới đây nhằm đảm bảo chương trình IPM đạt được 

mục tiêu đã đề ra. 

- Giám sát việc thực hiện chương trình IPM của các TDA 

- Hướng dẫn Ban QLDA địa phương thực hiện chương trình IPM; 

- Kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình IPM của các TDA 

(3) Giai đoạn kết thúc dự án 

 Sau khi dự án kết thúc 1 tháng, các hoạt động của dự án bao gồm cả công tác tái định 

cư, hoàn nguyên môi trường sau xây dựng, tình trạng hoàn thành của các TDA, tư vấn 

sẽ tiến hành khảo sát tại hiện trường để đánh giá các kết quả của việc thực hiện. Việc 

đánh giá sẽ được tiến hành đối với tất cả các khía cạnh kỹ thuật, đấu thầu, tài chính, 

môi trườngvà xã hội. Các công việc cụ thể trong bước này bao gồm: 

 Thiết lập các chỉ số đánh giá, xác định đối tuợng và phạm vi đánh giá. 

(i) Đánh giá các hình thức hỗ trợ, các biện pháp phục hồi và tính hiệu quả của nó. 
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(ii) So sánh và đánh giá đời sống của các hộ bị ảnh hưởng ở các thời điểm trước, 

trong và sau khi thực hiện tái định cư. 

(iii) Đánh giá kế hoạch tái định cư ở tất cả các khía cạnh xem các mục tiêu của kế 

hoạch có đạt được không. 

(iv) Đánh giá việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và tình trạng hoàn nguyên 

môi trường sau dự án cũng như những biến đổi về môi trường, các yêu cầu về 

quan trắc môi trường cần được tiến hành tiếp tục sau khi dự án hoàn thành. 

(v) Đánh giá chất lượng của các công trình/dịch vụ đã hoàn thành trong dự án dựa 

trên các báo cáo của đơn vị giám sát thi công, nhà thầu xây lắp và đánh giá hiện 

trường. 

(vi) Đánh giá toàn diện việc thực hiện của dự án ở tất cả các khía cạnh kỹ thuật, đấu 

thầu, tài chính, môi trường, và xã hội; 

(vii) Mô tả các vấn đề được phát hiện cũng như các đề xuất để giải quyết đã được xem 

xét hay áp dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trình bày các kết quả, kiến 

nghị và bài học kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai.  

5.3. Kế hoạch theo thời gian 

(1)Nhiệm vụ sẽ kéo dài trong 5 năm, bắt đầu từ khi ký hợp đồng vào 3/2018 và yêu cầu các 

báo cáo của tư vấn cần được đệ trình phù hợp với lịch làm việc của đoàn giám sát/hỗ trợ dự 

án định kỳ (thường là vào đầu và giữa của mỗi năm), do đó kế hoạch thực hiện được tư vấn đề 

xuất như ở Phụ lục 10. 

(2)Đợt 1. Do yêu cầu của công việc, tư vấn sẽ tiến hành thực hiện việc điều tra cơ bản cùng 

với giám sát nhanh các vấn đề môi trường, xã hội và tiến độ chung của dự án nhằm phục vụ 

cho đoàn giám sát định kỳ của WB vào tháng 7/2018. 

(3)Sau đó, các đợt giám sát định kỳ sẽ được tiến hành tiếp tục với tần suất 2 lần/năm. Sau khi 

dự án kết thúc việc thi công 1 tháng, tư vấn sẽ tiến hành khảo sát hiện trường để đánh giá các 

kết quả của việc thực hiện các chính sách an toàn về môi trường, xã hội của dự án. 

(4)Tư vấn sẽ tiến hành các đợt thực địa đột xuất theo yêu cầu của CPO khi có sự cố xảy ra ở 

các địa phương trong vùng dự án hoặc khi có yêu cầu của WB. 

Do việc khởi công xây dựng các tiểu dự án và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư không 

thực sự đồng đều trên tất cả các tỉnh tham gia dự án, hơn nữa các tỉnh sẽ có số lượng các tiểu 

dự án được thực hiện theo các phân kỳ khác nhau, do vậy, không nhất định các đợt giám sát 

sẽ được tiến hành trên cả 34 tỉnh tham gia dự án. Vì vậy, tư vấn sẽ có kế hoạch cụ thể theo 

tiến độ của từng năm, tuy nhiên một nguyên tắc luôn luôn được đảm bảo đó là: Các tiểu dự án 

sẽ tối thiểu được tiến hành giám sát ít nhất 1÷3 lần, gồm (i) giai đoạn trước dự án; (ii) giai 

đoạn thực hiện dự án và (iii) giai đoạn vận hành. 

Kế hoạch thực hiện dịch vụ tư vấn được trình bày chi tiết ở Phụ lục 10. 
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5.4.  Kế hoạch nhân sự 

(1) Nhân sự được đề xuất bao gồm các chuyên gia chủ chốt và các nhóm hỗ trợ khác nhau. 
Tuy nhiên, các vị trí chuyên gia sẽ được huy động theo thời gian tại văn phòng và thực 
địa khác nhau dựa trên yêu cầu của công việc.  

(2) Công tác huy động các chuyên gia chủ chốt sẽ được thực hiện theo giai đoạn như sau: 

Bảng 15: Danh sách nhân sự đề xuất thực hiện gói tư vấn ISC 

STT Chức danh 
Giai đoạn 
khởi động 

Giai đoạn 
thực hiện 

Giai đoạn 
vận hành 

Số tháng 
công 

I Các chuyên gia chính 

1 
Đội trưởng tư vấn giám sát (chuyên 
gia quốc tế) 

Có Có Có 10 

2 Chuyên gia giám sát / Đội phó  Có Có Có 36 

3 Chuyên gia giám sát an toàn đập  Có Có Có 66 

4 Chuyên gia thuỷ văn  Có Có Có 24 

5 
Chuyên gia giám sát thi công xây 
dựng  

Có Có Có 66 

6 Chuyên gia giám sát tài chính  Có Có Có 24 

7 
Chuyên gia Tin học / GIS và cơ sở 
dữ liệu 

Có Có Có 36 

8 Chuyên gia môi trường Có Có Có 36 

9 Chuyên gia sinh thái Có Có Có 20 

10 Chuyên gia tái định cư Có Có Có 36 

11 Chuyên gia Dân tộc thiểu số Có Có Có 30 

12 Chuyên gia phát triển cộng đồng Có Có Có 20 

13 Chuyên gia về giới Có Có Có 24 

14 
Chuyên gia kiểm toán (trưởng nhóm 
kiểm toán nội bộ) 

Có Có Có 32 

15 
Kiểm toán viên nội bộ (2 chuyên 
gia trong nước) 

Không Có Có 58 

II Cán bộ hỗ trợ 

 
03 nhân viên hỗ trợ, kể cả phiên 
dịch 

    

 

Nhóm các cán bộ hỗ trợ sẽ được huy động để thực hiện các hoạt động: 
- Thực địa, phỏng vấn, lấy mẫu tại hiện trường; 
-  Nhập và xử lý các số liệu sơ cấp; 
- Thực hiện các công tác hành chính, văn phòng; 
- Hỗ trợ biên soạn tài liệu cho các chuyên gia; 
- Dịch thuật. 

144 

Danh sách các chuyên gia thực hiện nhiệm vụ được trình bày trong phụ lục 4 

5.5. Tổ chức trên thực địa 

Tại thực địa, tư vấn sẽ tiến hành làm việc với các đơn vị như sau: 
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- PPMUs và Các Tư vấn Môi trường xã hội của tỉnh– Làm việc với các cán bộ chuyên 

trách về quản lý dự án, môi trường và xã hội nhằm trao đổi, tìm hiểu các hoạt động 

của dự án trong kỳ giám sát; 

- HĐBT/TTPTQĐ các huyện – xem xét các vấn đề liên quan tới bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư, việc tham gia và tham vấn, giải quyết khiếu nại và các vấn đề tuân thủ; 

- UBND cấp xã – kiểm tra, giám sát sự tham gia, việc giải quyết khiếu nại và sự phối 

hợp giữa các bên; 

- Nhà thầu – kiểm tra các vấn đề về quản lý môi trường của nhà thầu; 

- Thu thập mẫu môi trường và phỏng vấn những người bị ảnh hưởng; 
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Bảng 16: Phân công, phối hợp nhóm và đầu vào của các chuyên gia 

STT 
Đầu vào chuyên gia (người/tháng) theo từng sản phẩm 

Tổng thời gian – đầu vào 
(Tháng) 

Tên chuyên gia Vị trí Công D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 Văn phòng Thực địa Tổng cộng 

1.  Chuyên gia chính                 279,5 238,5 518,0 

K-1 Sanjay Sharma 
Đội trưởng tư vấn giám sát 
(chuyên gia quốc tế) 

VP 1,0 1,0             2,0   
10,0 

Thực địa 
 

6,0   1,0 0,5         8,0 

K-2 Đào Trọng Tứ Chuyên gia giám sát / Đội 
phó 

VP 0,5 20,5 1,5 2,0 1,0       25,5   
36,0 

Thực địa   9,0 0,5 1,0           10,5 

K-3 Nguyễn Văn Thuấn Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 1 

VP 1,0 5,5 0,5 1,0 1,0       9,0   
24,0 

Thực địa   13,5 0,5 1,0           15,0 

K-4 Nguyễn Ngọc Sơn Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 2 

VP   4,5   1,0 1,0       6,5   
21,0 

Thực địa   13,5   1,0           14,5 

K-5 Đỗ Mạnh Toàn Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 3 

VP   4,5   1,0 1,0       6,5   
21,0 

Thực địa   13,5   1,0           14,5 

K-6 Trịnh Quang Tiến Chuyên gia thuỷ văn 
VP 1,0 10,5 0,5 0,5 1,0       13,5   

24,0 
Thực địa   9,5 0,5 0,5           10,5 

K-7 Lê Ngọc Quý Chuyên gia giám sát thi công 
xây dựng số 1 

VP 1,0 8,0 0,5 1,0 1,0       11,5   
24,0 

Thực địa   11,0 0,5 1,0           12,5 

K-8 Trịnh Vĩnh Thanh Chuyên gia giám sát thi công 
xây dựng số 2 

VP   8,0     1,0       9,0   
21,0 

Thực địa   12,0               12,0 

K-9 Tạ Văn Cộng Chuyên gia giám sát thi công 
xây dựng số 3 

VP   8,0     1,0       9,0   
21,0 

Thực địa   12,0               12,0 

K-10 Phạm Thị Xuân Thu Chuyên gia giám sát tài chính 
VP 1,0 11,0 0,5 0,5 1,0       14,0   

24,0 
Thực địa   9,0 0,5 0,5           10,0 

K-11 Lê Quang Thắng Chuyên gia Tin học / GIS và 
cơ sở dữ liệu 

VP 1,0 25,0 0,5 1,0 1,0   1,5   30,0   
36,0 

Thực địa   4,0 1,0 1,0           6,0 

K-12 Trần Thiện Cường Chuyên gia môi trường  
VP 1,0 18,0 0,5 1,0 1,0       21,5   

36,0 
Thực địa   13,0 0,5 1,0           14,5 

K-13 Phạm Ngọc Trang Chuyên gia sinh thái VP 0,5 7,5 0,5 1,0 1,0       10,5   20,0 
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Thực địa   8,0 0,5 1,0           9,5 

K-14 Trần Thị Lê Tâm Chuyên gia tái định cư 
VP 0,5 18,5 0,5 1,0 1,0       21,5   

36,0 
Thực địa  0,5 12,5 0,5 1,0           14,5 

K-15 Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên gia dân tộc thiểu số 
VP 0,5 12,5 0,5 1,0 1,0       15,5   

30,0 
Thực địa   13,0 0,5 1,0           14,5 

K-16 Phạm Thị Hồng Phương 
Chuyên gia phát triển cộng 
đồng 

VP 0,5 7,5 0,5 1,0 1,0       10,5   
20,0 

Thực địa   8,0 0,5 1,0           9,5 

K-17 Hoàng Hoa Chuyên gia về giới 
VP 0,5 10,5 0,5 1,0 1,0       13,5   

24,0 
Thực địa   9,0 0,5 1,0           10,5 

K-18 Chu Quang Tùng 
Chuyên gia kiểm toán (trưởng 
nhóm kiểm toán nội bộ) 

VP 1,0   0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 12,0 18,0   
32,0 

Thực địa     0,5 1,0       12,5   14,0 

K-19 Nguyễn Thị Phương Thảo Kiểm toán viên nội bộ 
VP       1,0 0,5 1,0 1,5 12,5 16,5   

29,0 
Thực địa       1,0       11,5   12,5 

K-20 Hoàng Lê Thúy Hằng Kiểm toán viên nội bộ 
VP         0,5 1,0 1,5 12,5 15,5   

29,0 
Thực địa       1,0       12,5   13,5 

2. Nhân viên hỗ trợ 106,5 37,5 144,0 

N-1 Vũ Văn Hợi Nhân viên hỗ trợ 
VP 1,0 12,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 13,5 32,5   

47,0 
Thực địa   6,0       1,0 0,5 7,0   14,5 

N-2 Đỗ Văn Hoan Nhân viên hỗ trợ 
VP 1,0 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 14,5 33,0   

47,0 
Thực địa   6,0       1,0 0,5 6,5   14,0 

N-3 Nguyễn Thị Bình Minh Phiên dịch 
VP 1,0 15,5 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 18,0 41,0   

50,0 
Thực địa   4,0       1,0   4,0   9,0 

    Tổng cộng                 
 

386,0 276,0 662,0 

Ghi chú: 
D-1  Báo cáo khởi đầu 
D-2  Báo cáo giám sát định kỳ 
D-3  Báo cáo giám sát đột xuất 
D-4  Báo cáo giám sát giữa kỳ 
D-5 Báo cáo đánh giá cuối cùng 

 

D-6   Báo cáo đánh giá sự khác biệt giữa hiện trạng kiểm toán nội bộ với các tiêu chuẩn kiểm toán quốc 
tế; đưa ra các kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung chức năng kiểm toán nội bộ cho các cơ quan liên quan 
và đề xuất kế hoạch thực hiện. 

D-7    Sổ tay kiểm toán nội bộ của dự án. Bao gồm các phương pháp kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm 
toán nội bộ, chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết 

D-8  Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm định kỳ 
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V. BÁO CÁO VÀ GIAO NHẬN BÁO CÁO 

6.1. Loại báo cáo và số lượng báo cáo 

6.1.1. Báo cáo khởi đầu 

Một (01) tháng sau khi bắt đầu, Tư vấn phải nộp cho CPMU một Báo cáo Khởi đầu. 

Nội dung bao gồm: 

 Chi tiết hóa và nếu cần thiết điều chỉnh phương pháp tiếp cận và phương pháp 
luận của Tư vấn trên cơ sở dữ liệu và thông tin thu thập được trong suốt giai 

đoạn khởi đầu; 

 Kế hoạch chi tiết các hoạt động của Tư vấn, bao gồm kế hoạch huy động cán bộ, 

xác nhận hoặc điều chỉnh nhiệm vụ của từng chuyên gia, kèm theo các nhiệm vụ 

chi tiết nếu cần thiết;   

 Các vấn đề xác định trong giai đoạn khởi đầu và khuyến nghị giải quyết các vấn 

đề đó.  

6.1.2. Báo cáo giám sát định kỳ 

Báo cáo giám sát định kỳ phải được nộp kịp thời để phục vụ đoàn công tác hỗ trợ 

thực hiện dự án định kỳ của Ngân hàng. Báo cáo sẽ cung cấp thông tin thu thập 

được từ các chuyến thăm quan thực địa, thảo luận với các PIAs và cơ quan liên 

quan về thực hiện dự án, đánh giá tất cả các khía cạnh liên quan đến hoạt động dự 

án, kể cả những vấn đề nổi cộm phát hiện từ đợt giám sát trước cần giải quyết. Báo 

cáo phải bao gồm các khuyến nghị chủ yếu và hành động để giải quyết bất kỳ vấn 

đề nào được xác định làm cản trở tiến độ và hiệu quả dự án. 

6.1.3. Báo cáo giám sát đột xuất 

Các báo cáo giám sát đột xuất sẽ được trình khi Tư vấn được yêu cầu tiến hành 

giám sát đột xuất bởi Chủ đầu tư. Báo cáo giám sát đột xuất sẽ bao gồm các thông 

tin thu được từ các chuyến đi thực địa và kết quả làm việc với các cơ quan thực hiện 

dự án và các cơ quan liên quan, đánh giá tất cả các khía cạnh liên quan đến các hoạt 

động của dự án để giải quyết bất kỳ vấn đề nào được xác định làm cản trở tiến độ và 

hiệu quả dự án. 

6.1.4. Báo cáo đánh giá giữa kỳ 

Dự kiến tổ chức đoàn công tác đánh giá giữa kỳ dự án (MTR) vào năm thứ ba của 

thời gian thực hiện dự án. Trước khi có đoàn công tác, Báo cáo đánh giá giữa kỳ dự 

án phải được chuẩn bị và đệ trình cho Ngân hàng và MARD. Báo cáo sẽ bao gồm 

các kết quả giám sát toàn diện và đánh giá 3 năm đầu triển khai thực hiện dự án. 

Báo cáo sẽ cung cấp các khuyến nghị và đề xuất nâng cao việc quản lý các hoạt 

động dự án và thực hiện dự án, phù hợp với Hiệp định tài trợ, và đảm bảo tiến độ và 

hiệu quả của dự án. 
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6.1.5. Báo cáo đánh giá cuối cùng 

Khi kết thúc thực hiện dự án, tư vấn sẽ phải nộp Báo cáo đánh giá cuối cùng. Báo 

cáo này sẽ phải bao gồm kết quả giám sát và đánh giá toàn diện thực hiện dự án ở 

tất cả khía cạnh kỹ thuật, đấu thầu, tài chính, môi trường, và xã hội. Báo cáo mô tả 

các kết quả, kiến nghị và bài học kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai.  

Yêu cầu Tư vấn phối hợp với Tư vấn PIC và Tư vấn M&E trong việc chuẩn bị báo 

cáo. Đề cương của các loại báo cáo được trình bày trong phụ lục 3. 

Báo cáo sẽ được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nộp bản mềm cùng với các 

bản in đóng tập, 6 bộ tiếng Việt Nam và 6 bộ tiếng Anh). Thời gian và số lượng 

báo cáo được đệ trình như sau:   

Bảng 17: Loại báo cáo, thời gian đệ trình và số lượng báo cáo 

STT Sản phẩm bàn giao 

Bản in Bản điện 
tử (đĩa 

CD) 

Thời gian nộp 
 Tiếng 

Việt 
Tiếng 
Anh 

1 Báo cáo khởi đầu 06 06 01 
1 tháng sau khi 
huy động 

2 
Báo cáo giám sát định 
kỳ  

06 06 01 
30 ngày sau khi 
kết thúc thực địa 

3 
Báo cáo giám sát đột 
xuất 

06 06 01 
30 ngày sau khi 
kết thúc thực địa 

4 
Báo cáo giám sát giữa 
kỳ 

06 06 01 
30 ngày sau khi 
kết thúc thực địa 

5 
Báo cáo giám sát cuối 
cùng 

08 08 01 
30 ngày sau khi 
hoàn thành dự 
án  

       Ngoài các báo cáo trên, ISC phải gửi báo cáo kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau: 

Bảng 18: Báo cáo kiểm toán nội bộ 

STT Sản phẩm bàn giao 

Bản in 
Bản điện tử 

(đĩa CD) 
Thời gian nộp Tiếng 

việt 
Tiếng 
anh 

1 

Báo cáo đánh giá sự 
khác nhau giữa hiện 
trạng kiểm toán nội bộ 
với các tiêu chuẩn kiểm 
toán quốc tế; đưa ra các 
khuyến nghị, điều 
chỉnh, bổ sung chức 

08 08 01 
Tuần thứ sáu 
kể từ ngày ký 
hợp đồng 
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năng kiểm toán nội bộ 
cho các cơ quan có liên 
quan và đề xuất kế 
hoạch thực hiện. 

2 

Sổ tay kiểm toán nội bộ 
của dự án. Bao gồm các 
phương pháp kiểm toán 
nội bộ, kế hoạch tổng 
thể kiểm toán nội bộ, 
chương trình kiểm toán 
nội bộ chi tiết 

08 08 01 

Trong vòng 2 
tháng kể từ 
ngày hoàn 
thành báo cáo 
kiểm toán nội 
bộ 6 tháng đầu 
năm. 

3 
Báo cáo kiểm toán nội 
bộ định kỳ nửa năm một 
lần 

08 08 01 
02 báo cáo / 
năm thực hiện 
dịch vụ 

6.2. Kiểm soát chất lượng 

- Việc kiểm soát chất lượng của Liên danh Tư vấn sẽ được chịu trách nhiệm bởi Đội 
trưởng cùng với sự hỗ trợ của các trưởng nhóm. Các trưởng nhóm sẽ chịu trách 

nhiệm chính về những nhiệm vụ mà nhóm của họ đảm nhiệm. Kế hoạch thực hiện và 

huy động tư vấn sẽ do đội trưởng chịu trách nhiệm chính. Việc thiết kế công cụ 
nghiên cứu và chọn mẫu cho các cuộc điều tra sẽ do các trưởng nhóm thực hiện và 

được đội trưởng xem xét, thông qua.  

- Các chuyên gia và nhân sự cho việc xử lý thông tin sẽ làm việc trực tiếp với các 

trưởng nhóm. Riêng đối với nhóm điều tra, các chuyên gia sau khi điều tra sẽ trực 

tiếp tiến hành nhập số liệu và xử lý, tổng hợp số liệu. 

- Đối với sản phẩm đầu ra, các trưởng nhóm sẽ là những người chịu trách nhiệm viết 

báo cáo phần công việc mà họ đảm nhận và được chấp thuận bởi đội trưởng trước khi 
đệ trình cho Ban Quản lý và Ngân hàng. 

- Đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng của dịch vụ tư vấn trước Liên danh, 
CPMU và Ngân hàng. 

- Sơ lược về các biểu mẫu và báo cáo cần nộp sẽ được cung cấp, vui lòng xem Phụ lục 
3. 

 

VI. PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN THAM GIA 

Tư vấn làm việc với nguyên tắc cộng tác chặt chẽ với các cơ quan và các tổ chức có 

liên quan khác trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đối với thành viên liên danh, việc duy 

trì mối liên hệ thông qua đội trưởng trong việc đệ trình các báo cáo và các công cụ 

phục vụ khảo sát. Những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực thi công việc cũng 

sẽ được thông tin kịp thời để có biện pháp giải quyết thông qua các cuộc họp giữa hai 

bên nên được tiến hành hàng tháng. Trong đó: 
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 Đối với CPO: Đội tư vấn sẽ thực hiện dịch vụ tuân thủ theo hợp đồng được quản 

lý bởi CPMU. Kết quả của dịch vụ tư vấn được đội ISC báo cáo lên CPMU thông 

qua các báo cáo bán niên/định kỳ, báo cáo giữa kỳ. Đội ISC sẽ cùng trao đổi với 

CPMU để hoàn thiện các báo cáo trước khi đệ trình lên MARD và WB.  

 Đối với WB: Đội ISC sẽ đệ trình các báo cáo giám sát lên WB thông qua CPO. 

Các báo cáo này sẽ là tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ giám sát/hỗ trợ định kỳ dự án 

của Ngân hàng. Các góp ý của WB đối với đội ISC sẽ giúp các hoạt động của dịch 

vụ tư vấn bám sát mục tiêu của dự án.   

 Đối với PPMU: Đội tư vấn ISC sẽ tiến hành xác minh công tác lập kế hoạch của 

PPMU và tiến độ thực hiện đáp ứng kế hoạch đó. ISC cũng hỗ trợ CPMU trong 

giám sát nội bộ tuân thủ với các khung chính sách của các hợp phần. PPMU sẽ có 

trách nhiệm tổ chức, bố trí cho Tư vấn làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong quá trình thực hiện dịch vụ.  

 ISC sẽ giám sát việc thực hiện quản lý môi trường của các cơ quan thực hiện dự 

án, chương trình quản lý môi trường của PPMU, bao gồm cả việc bổ nhiệm cán bộ 

môi trường chuyên trách và quy trình quản lý môi trường và các ghi chép hàng 

ngày và báo cáo giám sát nội bộ của PPMU. Từ đó, các khuyến nghị được ISC 

đưa ra trong trường hợp phát hiện những vấn đề cản trở tiến độ và hiệu quả của dự 

án 

 Đối với các cơ quan địa phương: Các cơ quan này bao gồm cả Hội đồng đền bù 

các cấp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất địa phương, các ban giám sát cộng 

đồng. Tư vấn sẽ tiến hành gặp gỡ, làm việc và phỏng vấn đối với những đại diện 

có trách nhiệm của các cơ quan này, giám sát việc thực hiện chi trả đền bù cũng 

như lưu trữ các hồ sơ liên quan. Các vấn đề được phát hiện trong quá trình giám 

sát sẽ được đội ISC khuyến nghị để giúp cải thiện hoạt động của các cơ quan này.  

 Đối với các cơ quan thực hiện dự án (PIA): Đội ISC sẽ cùng thảo luận với PIA, 

bao gồm các cơ quan hỗ trợ kỹ thuật, các đơn vị thi công nhằm đánh giá tất cả các 

khía cạnh liên quan đến hoạt động dự án. Nhà thầu thi công sẽ phối hợp với ISC, 

cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc giám sát, đánh giá tính tuân thủ 

của nhà thầu với các yêu cầu của Chủ đầu tư. Tư vấn ISC cũng chịu trách nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ giám sát-phát hiện-tham vấn-điều chỉnh các hoạt động của nhà 

thầu trong suốt quá trình thực hiện dự án 

 Các tư vấn giám sát khác: Các đơn vị giám sát trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, 

theo dõi, đánh giá quá trình thi công tại hiện trường như Giám sát thi công, giám 

sát lắp đặt thiết bị, giám sát an toàn tại công trường, cán bộ phụ trách giám sát của 

PPMU... 
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 Đội ISC sẽ sử dụng kết quả giám sát của các đơn vị này như một tài liệu thứ cấp 

và kết hợp với điều tra tại thực địa để xác minh tình trạng và tiến độ thực hiện của 

dự án. Ngược lại, các đơn vị tư vấn giám sát sẽ dựa trên những khuyến nghị được 

đưa ra của đội ISC để điều chỉnh hoạt động giám sát, đánh giá của mình bám sát 

với mục tiêu của dự án.   

 Đối với các tư vấn phụ khác, mọi thông tin được thường xuyên trao đổi và cập 

nhật thông qua nhân sự điều phối của tư vấn chính và có thể trực tiếp giữa các tư 

vấn phụ. Việc trao đổi thông tin trực tiếp giữa các tư vấn phụ sẽ đảm bảo nguyên 

tắc công khai và trung thực. 

Các quan hệ trong khi thực hiện nhiệm vụ với các tổ chức có liên quan thuộc các tỉnh 

tham gia dự án sẽ được Liên danh trực tiếp đảm nhận và tiến hành. Trong trường hợp 

cần hỗ trợ từ CPMU, các đề xuất sẽ được gửi tới CPMU. 

Đối với CPMU, mọi liên hệ của các chuyên gia đội tư vấn sẽ được thông qua liên 

danh hoặc chuyên gia sẽ làm việc trực tiếp với CPMU. 
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Hình 4 - Sự phối hợp giữa tư vấn và các tổ chức có liên quan 

Bộ NN&PTNT BQL TW các DA thủy lợi WB 

PPMU, DARD 

WAPCOS 

Limited (đứng đầu) 

CENCO.,JSC 

(Thành viên) 

Liên danh 

Nhóm giám sát độc lâp Nhóm kiểm 
toán nội bộ 

Nhân viên hỗ trợ 

Đội trưởng 

Chú thích: 

 Báo cáo/ giám sát  

 Chia sẻ, thảo luận, 

thống nhất 

Nhóm giám sát an toàn 



79 
 

PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1 – Danh sách tài liệu tham khảo 

 

1. Sổ tay vận hành dự án 

2. Báo cáo tiến độ dự án  

3. Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) 

4. Khung an toàn đập 

5. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) 

6. Khung chính sách tái định cư (RPF) 

7. Hiệp định tài trợ  

8. Tài liệu thẩm định khoản tín dụng của dự án 

9. Kế hoạch thực hiện từ FS 

10. Kế hoạch thực hiện tổng quát 
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Phụ lục 2 – Mẫu bảng hỏi Khảo sát về MT-XH 

 

 Bảng khảo sát hộ gia đình BAH 

 

BẢNG HỎI KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG 

 

Thưa anh/chị! 

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập sẽ tác động đến sản xuất và đời sống của người 

dân sinh sống trong khu vực dự án. Để đánh giá đúng tác động đó, đơn vị tư vấn tiến 

hành cuộc khảo sát: Kinh tế - Xã hội của các gia đình sinh sống trong khu vực dự án. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của gia đình bằng cách trả lời một các trung 

thực, theo đúng thực tế của gia đình mình từ các câu hỏi được đưa ra trong phiếu. 

 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác giúp đỡ của gia đình! 

 

Họ và tên chủ hộ:  _________________________________ 

Xã, thị trấn:  _________________________________ 

Huyện:   _________________________________ 

Tỉnh:   _________________________________ 

Tiểu dự án:   _________________________________ 

Mã số phiếu:   __ __ __ 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Họ và tên người trả lời: ____________________________ 

1.2. Giới tính:  

Nam    1   Nữ   2 
1.3. Dân tộc:…………………………………………………………………….. 

1.4. Anh chị có phải là chủ hộ không? 

Có:    1  Không   2  
 

1.5. Đối tượng dễ bị tổn thương:  

Phụ nữ đơn thân:   1  Dân tộc thiểu số:   2 

Người tàn tật:   3  Hộ nghèo:   4 

Hộ gia đình chính sách:  5 

 
1.6. Gia đình anh/chị có mấy khẩu? (bao gồm những người ăn chung ở chung): __ __ 

người. 
 

II. NHÀ Ở VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT 

2.1. Loại nhà gia đình đang ở?  

 Nhà 2 tầng trở lên (mái bằng hoặc mái ngói)  1 

 Nhà 1 tầng mái bằng  2 

 Nhà 1 tầng tường gạch mái ngói  3 

 Nhà 1 tầng tường tạm mái ngói  4 

 Nhà 1 tầng tường gạch mái tranh  5 

 Nhà gỗ  6 

 Nhà sàn  7 

 Nhà tranh tre, nhà tạm  8 
 

2.2. Diện tích mặt bằng ngôi nhà của anh (chị) là bao nhiêu? __ __ __ m2 

2.3. Diện tích sàn nhà ở của anh (chị) là bao nhiêu?  __ __ __ m2 

2.4. Diện tích đất ở (khuôn viên)?     __ __ __ m2 

2.5. Nhà anh (chị) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ) chưa? 

 Đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu  1 

 Có đủ tiêu chuẩn nhận giấy chứng nhận nhưng chưa nhận  2 

 Không đủ tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận  3 

 Không biết vì ở nhờ, thuê nhà, ở chung  4 
 

 



82 
 

III. ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 

3.1. Tổng diện tích gia đình anh (chị) sở hữu? __ __ __ __ __ m2, trong đó: 

Diện tích đất từng loại 
Đã được cấp sổ đỏ 

Đã cấp    =    1; Chưa cấp =   2 

Đất nông nghiệp __ __ __ __ m2 __ 

Đất thổ cư __ __ __ __ m2 __ 

Đất ao hồ __ __ __ __ m2 __ 

Đất đồi, đất rừng __ __ __ __ m2 __ 

Đất khác (ghi rõ) ___________ __ __ __ __ m2 __ 

IV. THU NHẬP – CHI TIÊU CỦA GIA ĐÌNH 

4.1. Thời điểm trước khi bị thu hồi đất, thu nhập trung bình của gia đình anh (chị) 
là bao nhiêu (đơn vị tính 1.000đ) 

 Tổng thu nhập cả năm: __ __ __ __ __ đồng 

4.2. Trong 12 tháng vừa qua, thu nhập của gia đình anh (chị) là bao nhiêu? (đơn vị 
tính 1.000đ) 

 Tổng thu nhập cả năm: __ __ __ __ __ đồng 

4.3. Trong các nguồn thu trên ai là người có thu nhập cao nhất? 

 Chồng  1 

 Vợ  2 

 Hai vợ chồng như nhau  3 

 Con  4 

 Khác (ghi rõ) _______________________  5 

4.4. Với thu nhập trên, anh (chị) tự nhận thấy gia đình mình thuộc loại nào? 

 Khá giả  1 

 Đủ ăn  2 

 Nghèo  3 

 Đói  4 

 

V. TÁC ĐỘNG DỰ ÁN 

5.1. Loại hộ bị ảnh hưởng ( lưu ý: một hộ có thể thuộc diện nhiều loại hộ BAH) 
 �1 Ảnh hưởng đất 

�2 Ảnh hưởng đất nông nghiệp 

 �3 Ảnh hưởng đất và các công trình khác 

 �4 Ảnh hưởng công trình thuê thuộc sở hữu của Nhà nước 

 �5 Ảnh hưởng kinh doanh 

 �6 Ảnh hưởng công trình sinh hoạt 
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VI. PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

6.1. Gia đình có biết thông tin về dự án?  

�1 Có  �2 Không 

6.2. Gia đình biết thông tin dự án bằng cách nào? 
�1 Tờ rơi    �4 Cán bộ chính quyền địa phương 

�2 Thông báo   �5 Cán bộ dự án 

�3 Phương tiện truyền thông (radio, báo, …) �6 Họp cộng đồng 

            �7 Nguồn khác (ghi cụ thể ):................................ 

6.3.  Ông/ Bà có hiểu rõ về các chính sách và quyền lợi mà Ông/Bà được hưởng thông 
qua việc phổ biến thông tin dự án ? 

�1  Có �2 Không 

       Nếu không nắm rõ, Ông/Bà cho biết lý dó?: 

�1 Phổ biến thông tin không rõ ràng �2 Không ai giải thích nên không biết 

VII. KIỂM ĐẾM THIỆT HẠI CHI TIẾT 

7.1. Ông/ Bà có được thông báo về thời gian kiểm đếm thiệt hại? 
�1 Có �2 Không   

7.2. Ông/ Bà có được tham  gia quá trình đo đạc và kiếm đếm tài sản bị ảnh hưởng?. 
�1 Có �2 Không   

7.3. Có bất kỳ tài sản nào không được kiểm đếm hay không?  
�1 Có �2 Không   

Nếu có thì tài sản đó cụ thể là gì? 

7.4. Đo đạc diện tích đất, nhà bị ảnh hưởng có chính xác?  
�1 Có �2 Không   

7.5. Ông/ Bà có được xem và ký vào biên bản kiểm đếm thiệt hại? 
�1 Có �2 Không   

7.6. Ông/ Bà có được lưu giữ một bản sao của biên bản kiểm đếm thiệt hại? 
�1 Có �2 Không   

VIII. BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ 

8.1. Ông/ Bà có được thảo luận để chọn phương án bồi thường. Ví dụ như chi trả bằng 
tiền mặt, đất hay nhà 

�1 Có �2 Không   

8.2. Ông/ Bà có được xem lại biên bản tính toán bồi thường ?   
�1 Có �2 Không   
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8.3. Ông/ Bà có nhận được bất cứ chi trả bồi thường nào?  
�1 Có �2 Chưa (Chuyển sang câu số 34) 

Nếu có chi trả bồi thường là gì?  

�1 Bồi thường đối với đất �2 Bồi thường cho tài sản 

�3 Bồi thường cho các ảnh hưởng khác 
(cây cối…) 

  

8.4. Khi nào gia đình nhận được chi trả bồi thường? 

�1 Trước khi xây dựng 

�2 Trong khi xây dựng 

�3 Sauk hi xây dựng 

8.5. Gia đình nhận được hỗ trợ nào trong các hỗ trợ dưới đây? 
�1 Ảnh hưởng đất nông nghiệp �5 Vận chuyển nguyên vật liệu 

�2 Ảnh hưởng cây cối và vụ mùa �6 Có, nhưng chưa nhận được but  

�3 Kinh doanh �7 Không được hỗ trợ 

�4 Đào tạo   

8.6. Ông/ Bà có hài lòng với giá bồi thường? 
�1 Có        �2 Không   

Nếu không, tại sao ?  

.................................................................................................................................................. 

 

Phần IX chỉ dành cho các hộ di dời........ 

IX. BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  

9.1. Ông/Bà mong muốn tái định cư ở đâu? 

Trong phường hiện tại                            1 

Tại khu tái định cư trong thành phố      2 

Tại chung cư                                3 

Mong muốn tự mua/ bố tri chỗ ở           4 

Khác (ghi rõ)……………………………5 

 

Phần X chỉ dành cho hộ bị ảnh hưởng nặng và hộ dễ bị tổn thương 

X. KHÔI PHỤC SINH KẾ 

10.1. Gia đình nhận được loại hỗ trợ nào? (Được chọn nhiều phương án) 
�1 Hỗ trợ mất sinh kế  �4Hỗ trợ dành cho hộ dễ bị tổn thương 
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�2 Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp �5  Thưởng khuyến khích 

�3 Hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm �6  Hỗ trợ sữa chữa 

10.2. Có thành viên nào trong gia đình bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập do dự án hay 
không? 

�1 Có      �2 Không         

10.3. Theo phương án tự tái định cư, thu nhập của gia đình thay đổi như thế nào so với lúc 
trước khi có dự án?  

�1 Cao hơn �2 Không thay đổi �3 
Gặp nhiều khó khăn 
hơn               

Lý do gặp nhiều khó khăn hơn? 

.................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………
Ông/ Bà có ý kiến nào khác về bồi thường/ hỗ trợ? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC  

10.4. Gia đình có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào?  

�1 Có �2 Không   

10.5. Khiếu nại của gia đình có được giải quyết?  

�1 Đã được giải quyết �2 Chưa được giải quyết 

Thời gian giải quyết khiếu nại là bao lâu 
............................................................................................. 

 

Phần XI chỉ dành cho hộ dân tộc thiểu số 

XI. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ 

11.1. Ông/ Bà có được phổ biến thông tin về tiểu dự án PTDTTS? 

�1 Có �2 Không   

 Nếu có bằng ngôn ngữ nào?  

�1 Ngôn ngữ mẹ đẻ �2 Khác……. 

11.2. Ông/ Bà có được tham gia các cuộc họp tham vấn cộng đồng và tham vấn có sự tham 
gia địa phương hay không? 

�1 Có  �2 Không   

11.3. Ông/ Bà có được tham gia đưa ra quyết định để thực hiện những can thiệp phát triển 
cụ thể đối với dân tộc thiểu số địa phương hay không? 

�1 Có  �2 Không   
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11.4. Ông/ Bà có hiểu về cơ chế giải quyết khiếu nại và các tài liệu tổ chức có liên quan và 
các báo cáo và giải pháp hay không?  

�1 Có  �2 Không   

XII. SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN TÁI 
ĐỊNH CƯ 

STT Nội dung Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng 

1 Phổ biến thông tin     

2 Khảo sát đo đạc chi tiết     

3 Bồi thường và chi trả    

4 Bố trí tái định cư     

5 Giải quyết khiếu nại     

6 Thực hiện Kế hoạch phát 
triển DTTS 

   

 

12.1. Ông/ Bà tự đánh giá về công tác thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư  [Chọn 
1 phương án cho mỗi nội dung] 

12.2. Ông/ Bà có đóng góp ý kiến nào khác đối với việc thực hiện tiểu dự án ?  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Người trả lời phỏng vấn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngày,….tháng..........năm 2018 

Người phỏng vấn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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 Biểu mẫu thu thập thông tin GS Môi trường 

BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG   
 

1. Đơn vị thực hiện:  
2.  Tần suất thực hiện: hàng tuần 
3. Thông tin về dự án: 
4. Thời gian giám sát môi trường: Từ ngày ................ đến ngày...............  
5. Thang đánh giá:  1 – Không   2- Thực hiện sơ sài    3- Thực hiện đầy đủ    4 – Thực hiện tốt 

                                                                 (đánh dấu vào ô tương ứng với mức độ tuân thủ) 

Nội dung 
Đánh giá mức độ thực hiện của Nhà thầu xây dựng  

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Phát sinh ồn và rung                 

1- Sử dụng máy móc, thiết bị thi 
công mới và hiện đại đáp ứng tiêu 
chuẩn về khí thải, tiếng ồn và độ 
rung theo quy định 

                

2- Tắt các thiết bị gây ồn không cần 
thiết để tránh tác động cộng 
hưởng tiếng ồn. 

                

3- Toàn bộ các hoạt động gây tiếng 
ồn phải được thực hiện với cường 
độ tác động tối thiểu và chỉ trong 
thời gian từ 07:00 đến 17:00 

                

4- Trang bị thiết bị chống ồn cho 
công nhân 

                

5- Trường hợp thiết bị gây tiếng ồn 
cần được vận hành vào thời gian 
Ban đêm và gần với khu dân cư, 
phải có kế hoạch cụ thể được xem 
xét và chấp thuận bởi tư vấn giám 
sát thi công CSC trước khi đưa 
vào áp dụng 

                

6- Nổ mìn sẽ không được thực hiện 
trong bán kính 200m từ khu dân 
cư hoặc cộng đồng địa phương 

                

II.Phát sinh bụi và khí thải                 

1- Che chắn công trường thi công, 
rào chắn cần cao 2 mét (có thể 
dùng hàng rào hoặc vải bạt) để 
tránh phát tán bụi 

                

2- Các hoạt động đào đắp cần phải 
tưới nước để hạn chế phát sinh 
bụi. Các hoạt động dọn vệ sinh 
trên công trường cần phải được 
thực hiện ít nhất 1 lần/ngày vào 
mùa mưa và 2 lần/ngày vào mùa 
khô 

                

3- Các hoạt động dọn vệ sinh cần 
phải được thực hiện ít nhất 1 
lần/ngày vào mùa mưa và 2 
lần/ngày vào mùa khô trên tuyến 
vận tải đi qua 
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Nội dung 
Đánh giá mức độ thực hiện của Nhà thầu xây dựng  

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4- Che phủ bãi chứa vật liệu, có kế 
hoạch huy động vật liệu trên công 
trường hợp lý để hạn chế hiện 
tượng ứ đọng trên công trường 

                

5- Máy móc và thiết bị tuân thủ theo 
tiêu chuẩn quốc gia về phát thải 
tại quy định số 249/2005/QĐ-TTg  

                

6- Mọi khu vực tập kết vật liệu phải 
đặt cách nhà dân ít nhất 50m 

                

7- Xe tải vận chuyển đồ phế thải/ 
VLXD phải được phủ bạt;  Xe tải 
sử dụng trong quá trình thi công 
có kích thước phù hợp và không 
chất tải quá khổ  

                

8- Cung cấp các chốt rửa bánh xe tại 
các điểm ra vào công trường 

                

9- Đất đá nếu bị rơi vãi trong quá 
trình vận chuyển thì cần phải làm 
sạch ngay lập tức 

                

III. Nước thải tác động đến khu vực 
xung quanh 

                

1- Công trường, lán lại, khu vực lưu 
chứa vật liệu, hoạt động bốc dỡ 
vật liệu cần phải đảm bảo khoảng 
cách ít nhất trên 200 mét so với 
các thủy vực  xung quanh 

                

2- Lưu chứa nhiên liệu, hóa chất, 
sơn, thức ăn cần phải có khu vực 
riêng, hoạt động tiếp nhiên liệu 
cần phải thực hiện trong khu vực 
có tường chắn, sàn chống thấm 

                

3- Sử dụng các cống thoát tạm thời 
để dẫn các dòng nước từ công 
trường đến khu vực tiếp nhận đã 
được chấp thuận bởi Chủ đầu tư 
và Tư vấn giám sát. 

                

4- Có nhà vệ sinh di động tại công 
trường 

                

5- Che phủ các bãi chứa vật liệu 
trong thời gian có mưa. Chất thải 
chứa tạm trên công trường không 
được để quá 24h 

                

6- Lập kế hoạch thi công hợp lý để 
tránh mùa mưa bão trong khu vực 
xây dựng và khu vực thượng 
nguồn của các con sông 

                

7- Không được phép thực hiện việc 
vệ sinh các thiết bị thi công gần 
các thủy vực để tránh tràn đổ dầu 
thải ra và ô nhiễm môi trường 
nước 

                

IV. Quản lý chất thải rắn                 
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Nội dung 
Đánh giá mức độ thực hiện của Nhà thầu xây dựng  

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1- Rác thải cần phải được thu gom 
và vận chuyển đến các vị trí đổ 
thải đã được thỏa thuận với chính 
quyền địa phương 

                

2- Chất thải sinh hoạt trên công 
trường cần phải được thu gom, 
vận chuyển, xử lý theo phương 
pháp đảm bảo vệ sinh môi trường 
thông qua các hợp đông kinh tế 
với các hợp tác xã môi trường tại 
địa phương. 

                

3- Cung cấp thùng rác và nhà vệ 
sinh di động trên công trường cho 
công nhân (ước tính có khoảng 4 
thùng chứa rác và 4 nhà vệ sinh di 
động trên mỗi công trường xây 
dựng 

                

V. Sử dụng vật chất nguy hại và 
quản lý chất thải nguy hại 

                

1- Đảm bảo việc lưu giữ an toàn đối 
với nhiên liệu và các chất nguy 
hại khác 

                

2- Hoạt động tiếp nhiên liệu và bão 
dưỡng thiết bị thi công phải được 
tiến hành trong khu vực đã được 
chấp thuận từ trước  

                

3- Khu vực lưu chứa nhiên liệu và 
hóa chất độc hại phải được lót 
nền bằng chất không thấm nước 

                

4- Đảm bảo mọi đồ chứa đều trong 
tình trạng tốt và được dán nhãn 
đầy đủ 

                

5- Việc thu gom, vận chuyển và xử 
lý được thực hiện qua hợp đồng 
với công ty có giấy phép hoạt 
động về xử lý chất thải độc hại 

                

VI. An toàn và sức khỏe cho công 
nhân 

                

1- Công nhân phải được trang bị 
miễn phí phương tiện bảo hộ cá 
nhân  

                

2-  Công nhân thi công phải được 
trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ 
lao động 

                

3- Đảm bảo cung cấp nước uống an 
toàn cho công nhân sử dụng hàng 
ngày 

                

4- Đảm bảo an toàn đối với những 
người được phép ra vào công 
trường 

                

5- Có hệ thống chiếu sáng, hàng rào 
bảo vệ, biển báo hiệu và biển 

                



90 
 

Nội dung 
Đánh giá mức độ thực hiện của Nhà thầu xây dựng  

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

cảnh báo tại những nơi cần thiết 
6- Thực hiện khám bệnh định kỳ 

cho công nhân 
                

VII. An toàn cộng đồng                 

1- Lắp đặt các rào chắn tạm thời 
trên công trường để ngăn cản 
cộng đồng địa phương xâm phạm 
và tư tiện đi vào công trường 

                

2- Bố trí một bảo vệ canh gác tại 
các khu vực đang thi công và 
nguy hiểm như khu vực đang 
đào, khu vực gần các thiết bị 
đang hoạt động 

                

3- Duy trì đèn đỏ vào ban đêm                 

4- Giới hạn tốc độ của các phương 
tiện giao thông khi đi qua các 
khu vực dân cư tập trung 

                

5- Vạch rõ và cẩn thận các tuyến 
đường an toàn cho người đi bộ 

                

6- Các hố lộ thiên có rào chắn và 
phải lắp ngay sau khi hoạt động 
thi công tại vị trí đó kết thúc 

                

7- Các loại thiết bị vận chuyển cần 
phải được phủ bạt, và không 
được vận chuyển quá trọng tải 
cho phép, rửa bánh xe trước khi 
ra vào công trường và mỏ vật 
liệu  

                

8- Trong quá trình nổ mình phải 
đảm bảo không gây ra nguy hiểm 
cho người dân địa phương, các 
công trình và cơ sở hạ tầng xung  

                

9- Thỏa thuận với chính quyền địa 
phương về việc sử dụng các 
tuyến đường vận chuyển và thực 
hiện các nghĩ vụ đền bù nếu gây 
nên các tổn hại 

                

10- Hạn chế tốc độ của các 
phương tiện vận chuyển đi qua 
khu vực đông dân cư không được 
quá 20km/h,  

                

VIII. Xói lở bờ sông và xói mòn đất                 

1- Có kế hoạch đào đắp hợp lý tránh 
các thời điểm có mưa 

                

2- Kiểm soát dòng nước chảy qua 
công trường xây dựng bằng 
mương, gờ ngăn, rãnh chặn, hàng 
rào … 

                

IX. Tác động đến đất canh tác nông 
nghiệp khu vực xung quanh 
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Nội dung 
Đánh giá mức độ thực hiện của Nhà thầu xây dựng  

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1- Không được để đất đá thải ra các 
khu vực canh tác xung quanh  

                

2- Cấm xả thải chất thải, nước thải 
ra khu vực canh tác nông nghiệp 
xung quanh 

                

3- Tất cả các hoạt động thi công chỉ 
được thực hiện trong phạm vi 
ranh giới giải phóng mặt bằng 

                

4- Vị trí của các bãi chứa vật liệu, 
chất thải, trạm trộn bê tông, khu 
vực lưu chứa chất độc hại cần 
phải cách các khu vực canh tác 
đất nông nghiệp xung quanh ít 
nhất 50 mét 

                

X. Tác động đến văn hóa                 

1- Khi có mộ chí được phát hiện 
trong quá trình xây dựng phải 
phối hợp với chính quyền địa 
phương để tổ chức di dời và phải 
vẽ lại bản đồ vị trí trước và sau 
khi di chuyển của mộ  

                

2- Dừng công việc thi công, bảo vệ 
công trường và thông báo với 
giám sát để được hướng dẫn xử 
lý nếu phát hiện có vật khảo cổ 
trong khu vực TC  

                

Nhận xét chung : 
- Các vấn đề môi trường chủ yếu cần lưu tâm: 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Nguyên nhân chính: 
 

 Nhà thầu không tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu  
  Giám sát thi công không quản lý nhắc nhở thường xuyên 
 Nguyên nhân khác (ghi rõ) 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

- Đề xuất biện pháp can thiệp với Ban QLDA:  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Đại diện Nhà thầu xây dựng  
(ký, ghi rõ họ tên) 

              Đại diện đơn vị giám sát CSC  
               (ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 3 – Đề cương báo cáo 

Phụ lục 3.1.  Đề cương báo cáo giám sát định kỳ – Thực hiện dự án 

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ  

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP 

 
CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

TÓM TẮT BÁO CÁO  

MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO  

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 

1. Giới thiệu chung về dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

2. Giới thiệu về địa bàn giám sát  

3. Giới thiệu về tiến độ thực hiện dự án 

4. Giới thiệu về tiến độ đền bù và giải phóng mặt bằng tại đợt giám sát 

II. NHIỆM VỤ GIÁM SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT 

1.  Nhiệm vụ giám sát  

2.  Phương pháp giám sát 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

3.1.  Tình hình thực hiện dự án 

3.1.1 Tiến độ thực hiện dự án:  

3.1.2 Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hơp đồng 

3.1.3 Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân 

3.1.4 Chất lượng công việc đạt được 

3.1.5 Chi phí khác liên quan đến dự án 

3.1.6 Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án 

3.2. Công tác quản lý dự án 

3.2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện 

3.2.2 Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án 

3.2.3 Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù 

hợp với yêu cầu 

3.2.4 Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án 

3.3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin 

3.3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo 

3.3.2 Xử lý thông tin báo cáo 

3.3.3 Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

7.1. Vấn đề thực hiện dự án  



93 
 

7.2. Kiến nghị   

V. PHỤ LỤC  

PHỤ LỤC LIÊN QUAN TỚI GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Phụ lục 1: Danh sách các tài liệu đã rà soát 

Phụ lục 2: Mẫu thông tin về dự án (chỉ thực hiện lần giám sát đầu tiên) 

Phụ lục 3: Tiến độ lập thiết kế kỹ thuật 

Phụ lục 4: Tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư 

Phụ lục 5: Tiến độ chi vốn thực hiện phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư 

Phụ lục 6: Tiến độ thực hiện đấu thầu 

Phụ lục 7: Tiến độ thực hiện hợp đồng 

Phụ lục 8: Tổng hợp tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư dự án 
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Phụ lục 3.2 .Đề cương báo cáo giám sát định kì - An toàn Môi trường 

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ  

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP 
 

CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

TÓM TẮT BÁO CÁO  

MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO  

VI. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 

5. Giới thiệu chung về dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

6. Giới thiệu về địa bàn giám sát  

7. Giới thiệu về tiến độ thực hiện dự án 

8. Giới thiệu về tiến độ đền bù và giải phóng mặt bằng tại đợt giám sát 

VII. NHIỆM VỤ GIÁM SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT 

3.  Nhiệm vụ giám sát  

4.  Phương pháp giám sát 

VIII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

3.2.  Tình hình thực hiện dự án 

3.1.7 Tiến độ thực hiện dự án:  

3.1.8 Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hơp đồng 

3.1.9 Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân 

3.1.10 Chất lượng công việc đạt được 

3.1.11 Chi phí khác liên quan đến dự án 

3.1.12 Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án 

3.2. Công tác quản lý dự án 

3.2.5 Kế hoạch triển khai thực hiện 

3.2.6 Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án 

3.2.7 Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù 

hợp với yêu cầu 

3.2.8 Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án 

3.3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin 

3.3.4 Việc đảm bảo thông tin báo cáo 

3.3.5 Xử lý thông tin báo cáo 

3.3.6 Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh 

IX. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP CÁC CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG 

4.1. Hồ sơ tại văn phòng  
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4.1.1. Sàng lọc môi trường 

4.1.2. Báo cáo tác động môi trường 

4.1.3. Kế hoạch quản lý môi trường 

4.1.4. Các tài liệu liên quan đến kế hoạch xây lắp và phạm vi, quy mô của các tiểu dự 

án; 

4.1.5. Các chính sách an toàn của WB và văn bản pháp luật của Nhà nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

4.1.6. Các tài liệu dự án như tờ thông tin, các biên bản tham vấn cộng đồng;  

4.1.7. Các tài liệu thứ cấp sẵn có của các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương có 

dự án; 

4.1.8.  Các ghi chép, báo cáo về môi trường của cán bộ môi trường của nhà thầu; 

4.2. Việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường của các nhà thầu  

4.2.1. Tập trung công nhân, huy động công nhân xây dựng 

4.2.2. Bụi và khí thải  

4.2.3. Tiếng ồn và rung 

4.2.4. Công tác đất, bạt dốc, mở đường công vụ, bãi đổ thải, khu vực tập kết vật liệu 

4.2.5. Đổ thải rác thải xây dựng 

4.2.6. Nước thải  

4.2.7. Chất thải rắn, chất thải nguy hại và chất thải hóa học 

4.2.8. Vận chuyển và lưu trữ không hợp lý các hợp chất nguy hại, hợp chất hóa học, và 

vật liệu xây dựng. 

4.2.9. Thi công tại các nguồn nước 

4.2.10. Động thực vật 

4.2.11. An toàn khu vực xây dựng 

4.2.12. Mối quan hệ với cộng đồng 

4.2.13. Vấn đề sức khoẻ 

4.3. Đánh giá kết quả quan trắc thu thập tại các gói thầu của các tiểu dự án  

4.3.1. Tiếng ồn và rung 

4.3.2. Chất lượng không khí 

4.3.3. Chất lượng nước mặt 

4.3.4. Chất lượng nước  ngầm 

4.3.5. Chất lượng trầm tích 

4.3.6. Chất lượng đất 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1.  Vấn đề thực hiện dự án 
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5.2.  Vấn đề môi trường 

XI. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC LIÊN QUAN TỚI GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG  

Phụ lục 1: Danh sách các tài liệu đã rà soát 

Phụ lục 2: Một số hình ảnh giám sát tại hiện trường 

Phụ lục 3: Kết quả quan trắc tại các gói thầu 
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Phụ lục 3.3 – Đề cương Báo cáo giám sát định kỳ - An toàn Xã hội 

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ  

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP 
 

CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

TÓM TẮT BÁO CÁO  

MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO  

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 

1.1. Giới thiệu chung về dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

1.2. Giới thiệu về địa bàn giám sát  

1.3. Giới thiệu về tiến độ thực hiện dự án 

1.4. Giới thiệu về tiến độ đền bù và giải phóng mặt bằng tại đợt giám sát 

II. NHIỆM VỤ GIÁM SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT 

2.1. Nhiệm vụ giám sát  

2.2. Phương pháp giám sát 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

3.1. Tình hình thực hiện dự án 

3.1.1 Tiến độ thực hiện dự án:  

3.1.2 Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hơp đồng 

3.1.3 Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân 

3.1.4 Chất lượng công việc đạt được 

3.1.5 Chi phí khác liên quan đến dự án 

3.1.6 Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án 

3.2. Công tác quản lý dự án 

3.2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện 

3.2.2 Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án 

3.2.3 Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho 

phù hợp với yêu cầu 

3.2.4 Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án 

3.3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin 

3.3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo 

3.3.2 Xử lý thông tin báo cáo 

3.3.3 Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI 

4.1   RAP 
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4.1.1 Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng 

4.1.2 Kiểm kê tài sản bị thiệt hại và lập phương án bồi thường 

4.1.3 Chi trả tiền bồi thường 

4.1.4 Các vấn đề sai sót và khắc phục 

4.1.5 Giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại 

4.2 EMDP 

4.3 GAP 

V. PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

Phụ lục 1: Danh sách các tài liệu đã rà soát 

Phụ lục 2: Danh sách các cán bộ đã làm việc cùng tại địa phương  

Phụ lục 3: Danh sách người dân đã gặp và phỏng vấn 

Phụ lục 4: Tóm tắt ý kiến của người dân  
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Phụ lục 3.4 – Đề cương Báo cáo kiểm toán nội bộ 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
 

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) 

Tiêu dự án ……. 

Cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày  … tháng …… năm …… 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

MỤC LỤC 

 

TÓM TẮT BÁO CÁO 

I. BÁO CÁO CHUNG 
1. Giới thiêu chung về dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập  
2. Cơ sở của đợt kiểm toán nội bộ 
3. Mục tiêu và phạm vi  
4. Tóm tắt các phát hiện  

II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN  
1. Quản lý chung  

a) Phát hiện 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 

2. Quy trình đấu thầu 
a) Phát hiện 
- Việc chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt mua bán không phù hợp với thứ tự, 

thẩm quyền và thời gian; 
- Nội dung không đủ mua bán; 
- Đấu thầu không hoàn thành, rõ ràng, chi tiết; 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 

3. Thanh toán và quản lý hợp đồng 
a) Phát hiện 
- Không có quy trình quản lý và giám sát hợp đồng; 
- Hợp đồng không chặt chẽ không đầy đủ theo quy định; 
- Tài liệu thanh toán không đầy đủ và chính xác; 
- Thanh toán không tuân thủ các điều khoản hợp đồng và ngày đến hạn thanh 

toán.; 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 
 

4. Hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản lý nội bộ 
a) Phát hiện 
- Thiếu kiến thức về kiểm soát và quản lý tài chính; 
- Không đủ nhân viên; 
- Thiếu đào tạo về kế toán và quản lý; 
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- Các chức năng và nhiệm vụ hàng ngày không rõ ràng; 
- Thiếu các thủ tục kiểm soát cho các hoạt động của dự án; 
- …. 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 
 

5. Hệ thống quản lý tài chính và kế toán 
a) Phát hiện 

- Thiếu trách nhiệm tách biệt trong kế toán và quản lý tài chính; 
- Lập kế hoạch tài chính không được thực hiện hoặc thực hiện kém; 
- Không có sổ kế toán và tài khoản ngân hàng riêng cho dự án; 
- Báo cáo tài chính không đủ điều kiện; …… 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 

 
6. Hệ thống thông tin  

a) Phát hiện 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 
 

7. Kiểm soát tham nhũng và chống tham nhũng 
a) Phát hiện 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 

8. ……….. 
a) Phát hiện 
b) Ảnh hưởng 
c) Khuyến nghị 

 

III. THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHUYẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NỘI BỘ KỲ 
TRƯỚC 

 

STT Nội dung kiến nghị Tình hình thực hiện 

1 Quản lý chung Đã thực hiện 

2 Quy trình đấu thầu Đã thực hiện một phần 

3 Thanh toán và quản lý hợp đồng Chưa thực hiện 

4 
Hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và 
quản lý nội bộ 

…. 

5 Hệ thống quản lý tài chính và kế toán …. 

…. …. …. 
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Phụ lục 4 – Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát 

STT Họ và Tên Chức danh Đơn vị 

I Chuyên gia   

1 Sanjay Sharma 
Đội trưởng tư vấn giám sát  

(chuyên gia quốc tế) 
WAPCOS 

2 Đào Trọng Tứ Chuyên gia giám sát / Đội phó  CENCO 

3 Nguyễn Văn Thuấn Chuyên gia giám sát an toàn đập số 1 CENCO 

4 Nguyễn Ngọc Sơn Chuyên gia giám sát an toàn đập số 2 CENCO 

5 Đỗ Mạnh Toàn Chuyên gia giám sát an toàn đập số 3 CENCO 

6 Trịnh Quang Tiến Chuyên gia thuỷ văn CENCO 

7 Lê Ngọc Quý 
Chuyên gia giám sát thi công xây 
dựng số 1 

CENCO 

8 Trịnh Vĩnh Thanh 
Chuyên gia giám sát thi công xây 
dựng số 2 

CENCO 

9 Tạ Văn Cộng 
Chuyên gia giám sát thi công xây 
dựng số 3 

CENCO 

10 Phạm Thị Xuân Thu Chuyên gia giám sát tài chính  CENCO 

11 Lê Quang Thắng 
Chuyên gia Tin học / GIS và cơ sở 
dữ liệu 

CENCO 

12 Trần Thiện Cường Chuyên gia môi trường  CENCO 

13 Phạm Ngọc Trang Chuyên gia sinh thái CENCO 

14 Trần Thị lệ Tâm Chuyên gia tái định cư CENCO 

15 Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên gia dân tộc thiểu số CENCO 

16 Phạm Thị Hồng Phương  Chuyên gia Phát triển cộng đồng CENCO 

17 Hoàng Hoa Chuyên gia về giới CENCO 

18 Chu Quang Tùng 
Chuyên gia kiểm toán (trưởng nhóm 
kiểm toán nội bộ) 

CENCO 

19 Nguyễn Thị Phương Thảo Kiểm toán viên nội bộ  CENCO 

20 Hoàng Lê Thúy Hằng Kiểm toán viên nội bộ  CENCO 

II Nhân sự hỗ trợ 

1 Vũ Văn Hợi Nhân viên hỗ trợ CENCO 

2 Đỗ Văn Hoan Nhân viên hỗ trợ CENCO 

3 Nguyễn Thị Bình Minh Phiên dịch CENCO 

 Ghi chú:  
- WAPCOS: Công ty TNHH WAPCOS 
- CENCO: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO 
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Phụ lục 5: Cơ sở pháp lý của Chính phủ về giám sát thực hiện dự án 

Nhiệm vụ 1: Giám sát thực hiện dự án  

 Các văn bản luật:  

• Pháp lệnh khai thác và bảo tồn công trình thủy lợi số 33/2001/PLUBTVQH ngày 
04/04/2001; 

• Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

• Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

• Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/06/2013; 

• Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012; 

 Nghị định của Chính phủ:  

• Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
pháp lệnh số 32/2001 / PLUBTVQH 

• Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

• Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì 
công trình. 

• Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

công trình. 

• Nghị định 114/2018 / ND-CP về quản lý an toàn đập và hồ chứa. 

• Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn 
thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. 

• Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về 
Hợp đồng xây dựng. 

• Nghị định số 112/2008 /NĐ-CP về quản lý, bảo tồn, khai thác tài nguyên và môi 
trường đập thủy điện, thủy lợi. 

• Nghị định số 201/2013 / NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Tài nguyên nước của Chính phủ. 

• Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng 
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.  

 Quyết định của Thủ tướng:  

• Quyết định số: 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt PDO dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập;  

 Thông tư:  

• Thông tư số 33/2008 /TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc ban hành một số điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP. 

• Thông tư số 45/2009/TT-BNN ngày 24/7/2009 của Bộ NN & PTNT hướng dẫn 
lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch bảo tồn công trình thủy lợi. 
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• Thông tư số 45/2009 / TT-BNN ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch và phê duyệt kế hoạch bảo tồn các 
công trình thủy lợi; 

• Thông tư số 40/2011/TT-BNN ngày 27/5/2011 của Bộ NN & PTNT quy định khả 
năng của các cá nhân và cơ quan liên quan trong việc quản lý và khai thác các 

công trình thủy lợi. 

• Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Thương mại quy định về 
dự án cải tạo an toàn đập của công trình thủy lợi. 

 Các văn bản pháp lý khác :  

• Quyết định số: 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) dự án 

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập;  

• Hướng dẫn của WB về mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn đối 
với các  khoản vay IBRD, khoản tín dụng và hỗ trợ không hoàn lại từ IDA (tháng 

1/2011); 

• Hướng dẫn của WB về tuyển chọn và thuê tư vấn đối với các  khoản vay IBRD, 
khoản tín dụng và hỗ trợ không hoàn lại từ IDA (tháng 1/2011); 

 Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  

• Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế 

- QCVN04-05:2012/BNNPTNT công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết 
kế. 

- TCVN 4253-2012  Công trình thuỷ lợi - Nền các công trình thủy công – Yêu cầu 
thiết kế. 

- TCVN 8216:2009 – Thiết kế đập đất đầm nén  

- TCVN 9137:2012 – Công trình thủy lợi – thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. 

- TCVN 9152:2012 Công trình thuỷ lợi – Quy trình thiết kế tường chắn. 

- TCVN 8299:2009 Công trình thuỷ lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, 
khe van bằng thép. 

• Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu 

- TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 4447:2012 Công tác đất – thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tong và bê tong cốt thép toàn khối – quy phạm thi 

công và nghiệm thu. 

- TCVN 8298:2009 – Công trình thủy lợi – yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp 

thiết bị cơ khí, kết cấu thép. 

Nhiệm vụ 2: Kiểm toán nội bộ  

 Các văn bản luật:  

• Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các quy định do Chính phủ Việt 
Nam ban hành. 
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• Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 16/6/2003. 

• Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

• Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. 

 Nghị định của Chính phủ:  

• Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 về quản lý và sử dụng vốn ODA. 

• Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi và bổ sung Nghị định 12/2009/ND-
CP về quản lý và sử dụng Quỹ Đầu tư Vốn. 

• Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu. 

• Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối 

thiểu vùng đối với người lao động. 

 Thông tư hướng dẫn:  

• Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính 

• Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính. 

Nhiệm vụ 3: Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn của Chính phủ Việt 

Nam  

a.  Áp dụng Khung quản lý môi trường và xã hội liên quan đến đánh giá tác động môi 

trường và quản lý môi trường  

 Các văn bản luật:  

• Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) số 55/2014/QH13 được ban hành ngày 23/06/2014, có 
hiệu lực từ 01/01/2015. Luật Bảo vệ Môi trường là cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo an toàn 
môi trường, thực thi tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và mở rộng hợp tác 

quốc tế về bảo vệ môi trường. Luật BVMT nhấn mạnh bảo vệ môi trường là một quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình và tổ chức; cho phép sự tham gia tích 

cực hơn của tất cả mọi người trong việc bảo vệ môi trường; và quy định rằng tất cả mọi 
người đều có quyền tiếp cận thông tin về môi trường và được tham gia vào cuộc tham vấn 

và đưa ra ý kiến của mình về các vấn đề bảo vệ môi trường. 

 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường:  

• Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo 
vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường.  

• Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

• Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ xác định thiệt hại đối với 
môi trường. 

• Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ 

chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.  

• Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế 
liệu. 
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• Nghị định số 43/2015 NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về Quy định lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

• Chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo hướng nghiệp cho nông dân có đất bị Nhà nước thu 
hồi. 

 Thông tư hướng dẫn:  

• Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi 

trường. 

 Các chính sách, luật, quy định và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên 

quan bao gồm:  

• Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012. 

• Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 yêu cầu các dự án đầu tư đề xuất trong phạm vi 
vùng đệm của các khu bảo tồn có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.  

• Luật Di sản văn hoá số 10 / VBHN-VPQH ngày 23 tháng 7 năm 2013 

• Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đưa ra các nguyên tắc cơ bản trong tất cả các giai đoạn 

của các dự án xây dựng bao gồm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn 

lao động và của cộng đồng, và phòng chống cháy nổ.  

 Các văn bản pháp lý khác:  

• Quyết định số: 3893/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/9/2015 của Bộ trưởng Bộ NN& 
PTNT về việc phê duyệt Khung quản lý môi trường xã hội (ESMF) dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập;  

 Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  

• Chất lượng không khí và tiêng ồn: 

- QCVN05:2013 /BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 
xung quanh 

- QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất độc hại trong 

không khí xung quanh  

- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn quy định giới 
hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và 

làm việc. 

• Độ rung: 

- QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Độ rung quy định giá 

trị tối đa cho phép mức gia tốc rung từ các hoạt động xây dựng và công nghiệp tại 

các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. 

• Chất lượng nước: 

- QCVN 01:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước ăn uống.  

- QCVN 09:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước mặt.  

- QCVN 02:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sinh hoạt.  
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- QCVN 10:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước biển 

ven bờ. 

• Chất lượng nước thải: 

- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.  

- QCVN 25:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải bãi chôn lấp 
chất thải rắn. 

• Chất lượng đất: 

- VN 03:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn kim loại nặng 

trong đất. 

b.  Áp dụng Khung quản lý môi trường và xã hội liên quan đến sử dụng đất và thu hồi đất  

 Các văn bản luật:  

• Luật đất đai 45/2013/QH13 ban hành ngày 29/11/2013 

• Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.  

 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:  

• Nghị định 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật đất đai. 

• Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về định giá đất. Cung 
cấp phương pháp định giá đất; điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất 

cụ thể và tư vấn định giá đất. 

• Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 
sử dụng đất; 

• Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 
thuê đất, thuê mặt nước; 

• Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

• Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  

• Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện Luật hôn nhân và 
gia đình, quy định tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản và quyền sử dụng đất phải đề 

tên của cả vợ và chồng.  

 Quyết định của Thủ tướng:  

• Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 

2020. 

• Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo hướng nghiệp cho nông dân có đất bị Nhà 

nước thu hồi. 

• Quyết định số 2127/TTg-QHQT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt khung chính sách tái định cư của dự án "Sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập” 
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 Thông tư:  

• Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

• Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ 
sơ địa chính; 

• Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về bản 
đồ địa chính; 

• Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định về 
thống kê, kiểm kê đất đai và lập BĐ hiện trạng sử dụng đất; 

• Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định chi 
tiết việc lập, điều chỉnh QHKH sử dụng đất; 

• Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ 
sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

• Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết 

phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể 
và tư vấn xác định giá đất. 

• Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

 Quyết định của UBND các tỉnh tham gia vào Dự án, bao gồm:  

• Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn các tỉnh. 

• Quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 
2015 - 2019; 

• Quyết định ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đàu tư vào đất còn lại, 
phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn các tỉnh; 

• Các quy định khác có liên quan; 

c. Áp dụng Khung chính sách dân tộc thiểu số 

 Các văn bản luật:  

• Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) ghi nhận 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam. 

 Nghị định của Chính phủ:  

• Nghị định số 84/2012/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/10/2012 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc 

(CEMA). 

• Nghị định số 82/2010/ND-CP ngày 20/7/2010 của chính phủ về dạy và học tiếng 
dân tộc ở các trường học. 

• Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 về công tác Dân tộc 
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• Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ban hành ngày 20/4/2007 (thay thế Nghị 

định 79/2003/NĐ-CP ban hành ngày 7/7/2003) về thực hiện dân chủ tại cấp xã, 
phường, và thị trấn/ thị xã. 

• Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm 
nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020. 

• Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình 
hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất. 

 Quyết định của Thủ tướng:  

• Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 
18/4/2005 quy định việc giám sát đầu tư của cộng đồng. 

• Quyết định 54/2012-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/12/2012 về Ban 
hành chính sách cho vay vốn phát triển đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó 
khăn giai đoạn 2012-2015. 

• Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 

 Thông tư:  

• Thông tư liên tịch số 05/2013-TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 

18/11/2013 hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển 
sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt 

khó khăn. 

• Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/1/1012 của Bộ Tư pháp 
và Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu 
số. 

• Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các 
dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về 
luật theo quyết định 112/2007/QD-TTg. 

 Các văn bản pháp lý khác:  

• Quyết định số 05/2007/QD-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban dân tộc chấp thuận 
ba vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát triển. 

• Quyết định số 01/2007/QD-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban dân tộc về việc 
công nhận các xã, huyện ở các khu vực miền núi. 

• Quyết định số 06/2007/QD-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban dân tộc về chiến 
lược truyền thông cho chương trình 135-giai đoạn 2. 

• Quyết định số: 4657/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ NN& 
PTNT về việc phê duyệt Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) dự án Sửa 
chữa và nâng cao an toàn đập. 
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Phụ lục 6 – Tiến độ triển khai các TDA năm đầu 

TT Tiểu dự án 
Kinh phí 
(tỷ VNĐ) 

Ngày trao 
hợp đồng 

Hoàn thành 
công trình 

Tỷ lệ hoàn 
thành 

1 
TDA Đập Làng tỉnh 
Quảng Ngãi 

17.899 15/5/2017 30/07/2018 100% 

2 
TDA hồ Thạch Bàn 
tỉnh Bình Định 

19.818 14/10/2017 31/12/2018 80% 

3 
TDA hồ Đại Thắng 
tỉnh Hòa Bình 

12.957 29/12/2017 26/08/2018 60% 

4 
TDA hồ Ngòi Là 2 
tỉnh Tuyên Quang 

35.183 08/01/2018 10/07/2019 35% 

5 
TDA hồ Đồng Bể tỉnh 
Thanh Hóa 

33.082 26/01/2018 31/08/2019 40% 

6 
TDA Hồ Đạ Teh Tỉnh 
Lâm Đồng 

69.756 24/05/2018 14/03/2020 35% 

7 
TDA hồ Phú Vinh 
tỉnh Quảng Bình 

65.847 13/07/2018 12/06/2020 3% 

8 
TDA hồ Ban tỉnh Phú 
Thọ 

11.273 29/11/2017 

Chưa thi 
công do chưa 
ký được thỏa 
thuận vay lại 

0% 

9 
TDA hồ Khe Gang - 
Khe Sân tỉnh Nghệ 
An 

44.236     
 

  Lô 1 Khe Gang 27.464 27/07/2018 19/12/2019 5% 

  Lô 2 Khe Sân 16.772 31/07/2018 18/01/2020 5% 

10 
TDA Khe Chè tỉnh 
Quảng Ninh 

25.136 31/07/2018 27/5/2019 3%  

11 
TDA hồ sông Quao 
tỉnh Bình Thuận 

0 
Đang ban  

hành HSMT 
    

  Tổng cộng 355.188       
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Phụ lục 7 - Tiến độ triển khai các TDA năm tiếp theo 

Tiến độ lập FS + DSR của Tư vấn 

TT Tỉnh 
Tuyển tư 

vấn lập FS 
+ DSR 

Lập FS + 
DSR 

Thẩm tra, xin 
ý kiến Bộ 

NN&PTNT và 
thông  qua 
Nhà tài trợ 

Thẩm 
định, phê 
duyệt  FS 

+ DSR 

Nguồn 
vốn 

I Các Tiểu dự án hoàn thành phê duyệt FS trong năm 2017 (01 TDA) 

01 Sơn La 
Đã hoàn 

thành tháng 
02/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

5/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 10/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

10/2017 
Đối ứng 

II Các Tiểu dự án hoàn thành phê duyệt FS trong 6 tháng đầu năm 2018 (06 TDA) 

1 Vĩnh Phúc 
Đã hoàn 

thành tháng 
12/2016 

Đã hoàn 
thành tháng 

9/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 4/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

4/2018 
Đối ứng 

2 Quảng Trị 
Đã hoàn 

thành tháng 
7/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

11/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 5/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

6/2018 
WB 

3 
Quảng Ngãi 
(TDA 02) 

Đã hoàn 
thành tháng 

01/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

04/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 05/2018 

Đã hoàn 
thành  
tháng 

06/2018 

WB 

4 Bình Định 
Đã hoàn 

thành tháng 
01/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

04/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 05/2018 

Đã hoàn 
thành  
tháng 

06/2018 

WB 

5 Khánh Hòa 
Đã hoàn 

thành tháng 
12/2016 

Đã hoàn 
thành tháng 

10/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 05/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

06/2018 
Đối ứng 

6 Đăk Nông 
Đã hoàn 

thành tháng 
12/2016 

Đã hoàn 
thành tháng 

10/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 5/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

6/2018 
Đối ứng 

III Các Tiểu dự án hoàn thành phê duyệt FS trong 6 tháng cuối năm 2018 (24 TDA) 

1 Hà Giang 
Đã hoàn 

thành tháng 
05/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

05/2018 
06-09/2018 09-10/2018 Đối ứng 

2 Lào Cai 
Đã hoàn 

thành tháng 
10/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

5/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 07/2018 

07-09/2018 WB 

3 Lạng Sơn 
Đã hoàn 

thành tháng 
06/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

06/2018 
06-10/2018 10-11/2018 Đối ứng 

4 Tuyên Quang 
Đã hoàn 

thành tháng 
5/2018 

05-09/2018 09-10/2018 11/2018 WB 

5 Bắc Kạn 
Đã hoàn 

thành tháng 
03/2018 

03-09/2018 09-11/2018 11-12/2018 WB 
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TT Tỉnh 
Tuyển tư 

vấn lập FS 
+ DSR 

Lập FS + 
DSR 

Thẩm tra, xin 
ý kiến Bộ 

NN&PTNT và 
thông  qua 
Nhà tài trợ 

Thẩm 
định, phê 
duyệt  FS 

+ DSR 

Nguồn 
vốn 

6 Yên Bái 
Đã hoàn 

thành tháng 
12/2016 

Đã hoàn 
thành tháng 

10/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 4/2018 

04-09/2018 Đối ứng 

7 Thái Nguyên 
Đã hoàn 

thành tháng 
01/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

03/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 07/2018 

07-09/2018 WB 

8 Bắc Giang 
Đã hoàn 

thành tháng 
03/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

08/2018 
08-10/2018 10-11/2018 WB 

9 Phú Thọ 
Đã hoàn 

thành tháng 
5/2018 

05-11/2018 11-12/2018 12/2018 WB 

10 Quảng Ninh 
Đã hoàn 

thành tháng 
12/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

05/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 06/2018 

09/2018 Đối ứng 

11 
Hòa Bình 
(TDA 02) 

Đã hoàn 
thành tháng 

12/2017 

12/2017-
09/2018 

09-11/2018 12/2018 WB 

12 Ninh Bình 03-08/2018 08-10/2018 11/2018 12/2018 WB 

13 
Thanh Hóa 
(TDA 02) 

Đã hoàn 
thành tháng 

10/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

7/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 8/2018 

09/2018 Đối ứng 

14 
Nghệ An 
(TDA 03) 

Đã hoàn 
thành  

Đã hoàn 
thành tháng 

7/2018 
08-09/2018 9-10/2018 Đối ứng 

15 
Hà Tĩnh (TDA 
01) 

Đã hoàn 
thành tháng 
7/2015 (gói 
tư vấn lập 
FS), tháng 
8/2017 (gói 
tư vấn lập 

DSR) 

Đã hoàn 
thành tháng 
2/2016 (gói 
tư vấn lập 
FS), tháng 
9/2017 (gói 
tư vấn lập 

DSR) 

Đã hoàn thành 
tháng 6/2018  

08-09/2018 Đối ứng 

16 Quảng Bình 
Đã hoàn 

thành tháng 
10/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

7/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 8/2018 

09/2018 WB 

17 
Thừa Thiên 
Huế 

Đã hoàn 
thành tháng 

11/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

3/2018 

Đã hoàn thành 
tháng 8/2018 

08-09/2018 WB 

18 Quảng  Nam 
Đã hoàn 

thành tháng 
8/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

10/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 4/2018 

04-09/2018 WB 

19 Phú Yên 
Đã hoàn 

thành tháng 
3/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

8/2018 
08-11/2018 12/2018 WB 
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TT Tỉnh 
Tuyển tư 

vấn lập FS 
+ DSR 

Lập FS + 
DSR 

Thẩm tra, xin 
ý kiến Bộ 

NN&PTNT và 
thông  qua 
Nhà tài trợ 

Thẩm 
định, phê 
duyệt  FS 

+ DSR 

Nguồn 
vốn 

20 Ninh Thuận 
Đã hoàn 

thành tháng 
01/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

04/2018 
04-11/2018 11-12/2018 Đối ứng 

21 Kon Tum 
Đã hoàn 

thành tháng 
7/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

11/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 8/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

7/2018 
WB 

22 Gia Lai 
Đã hoàn 

thành tháng 
02/2018 

Đã hoàn 
thành tháng 

6/2018 
06-09/2018 09-10/2018 WB 

23 
Đăk Lăk (TDA 
01) 

Đã hoàn 
thành tháng 

12/2016 

Đã hoàn 
thành 

05/2017 

Đã hoàn thành 
tháng 5/2018 

05-10/2018 Đối ứng 

24 Lâm Đồng 
Đã hoàn 

thành tháng 
12/2017 

Đã hoàn 
thành tháng 

7/2018 
07-09/2018 09-10/2018 Đối ứng 

IV Các Tiểu dự án hoàn thành phê duyệt FS trong năm 2019 (07 TDA) 

1 
Hòa Bình 
(TDA 03) 

05-10/2018 
10/2018-
01/2019 

01-03/2019 04/2019 WB 

2 
Thanh Hóa 
(TDA 03) 

11/2018-
02/2019 

02-06/2019 06-07/2019 07/2019 WB 

3 
Nghệ An 
(TDA 04) 

10/2018-
3/2019 

03-05/2019 05-06/2019 7/2019 WB 

4 
Hà Tĩnh (TDA 
02) 

09/2018-
02/2019 

02-05/2019 05-06/2019 7/2019 WB 

5 
Quảng Ngãi 
(TDA 03) 

08-12/2018 01-05/2019 06-07/2019 08/2019 WB 

6 Bình Thuận 08-12/2018 01-05/2019 06-07/2019 07/2019 WB 

7 
Đăk Lăk (TDA 
02) 

05/2018-
10/2018 

10/2018-
03/2019 

03-04/2019 05/2019 WB 

V Các Tiểu dự án hoàn thành phê duyệt FS trong năm 2020 (01 TDA) 

1 Hải Dương 06-10/2019 10-12/2019 01-03/2020 04/2020 Đối ứng 
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TT Tỉnh/TDA 

Tình hình thực hiện 

UBND 
tỉnh phê 

duyệt 

Đang trình 
UBND tỉnh 
phê duyệt 

Đã hoàn 
thành FS + 
DSR, thẩm 
tra và WB 
thông qua 

Đã hoàn thành 
FS + DSR, thẩm 
tra và Bộ đã có ý 
kiến thỏa thuận 
bằng văn bản 

Đã hoàn thành 
FS + DSR, 

thẩm tra và 
TCTL đã tổ 
chức họp để 

góp ý 

Đã hoàn 
thành lập 
hồ sơ FS 
+ DSR, 
đang 

thẩm tra 

Đã hoàn 
thành tuyển 
chọn tư vấn, 
đang lập hồ 
sơ FS + DSR 

Đang 
trong giai 

đoạn 
tuyển 

chọn tư 
vấn 

Bắt đầu 
triển 

khai lập 
TOR 

I. Các Tiểu dự án sử dụng vốn vay WB (24 TDA) 

1 Lào Cai 
 

x 
       

2 Bắc Kạn 
     

x 
   

3 Tuyên Quang 
     

x 
   

4 Thái Nguyên 
 

x 
       

5 Bắc Giang 
    

x 
    

6 Phú Thọ 
      

x 
  

7 Hòa Bình (TDA 02) 
     

x 
   

8 Hòa Bình (TDA 03) 
       

x 
 

9 Ninh Bình 
       

x 
 

10 Thanh Hóa (TDA 03) 
        

x 

11 Nghệ An (TDA 04) 
        

x 

12 Hà Tĩnh (TDA 02) 
        

x 

13 Quảng Bình 
 

x 
       

14 Quảng Trị x 
        

15 Thừa Thiên Huế 
 

x 
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TT Tỉnh/TDA 

Tình hình thực hiện 

UBND 
tỉnh phê 

duyệt 

Đang trình 
UBND tỉnh 
phê duyệt 

Đã hoàn 
thành FS + 
DSR, thẩm 
tra và WB 
thông qua 

Đã hoàn thành 
FS + DSR, thẩm 
tra và Bộ đã có ý 
kiến thỏa thuận 
bằng văn bản 

Đã hoàn thành 
FS + DSR, 

thẩm tra và 
TCTL đã tổ 
chức họp để 

góp ý 

Đã hoàn 
thành lập 
hồ sơ FS 
+ DSR, 
đang 

thẩm tra 

Đã hoàn 
thành tuyển 
chọn tư vấn, 
đang lập hồ 
sơ FS + DSR 

Đang 
trong giai 

đoạn 
tuyển 

chọn tư 
vấn 

Bắt đầu 
triển 

khai lập 
TOR 

16 Quảng  Nam 
 

x 
       

17 Quảng Ngãi (TDA 02) x 
        

18 Quảng Ngãi (TDA 03) 
        

x 

19 Bình Định x 
        

20 Phú Yên 
     

x 
   

21 Bình Thuận 
       

x 
 

22 Kon Tum x 
        

23 Gia Lai 
     

x 
   

24 Đăk Lăk (TDA 02) 
       

x 
 

  Cộng 4 5 0 0 1 5 1 4 4 

II. Các Tiểu dự án sử dụng vốn vay đối ứng (16 TDA) 

1 Hà Giang 
   

x 
     

2 Lạng Sơn 
    

x 
    

3 Sơn La x 
        

4 Yên Bái 
 

x 
       

5 Vĩnh Phúc x 
        

6 Hải Dương 
        

x 
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TT Tỉnh/TDA 

Tình hình thực hiện 

UBND 
tỉnh phê 

duyệt 

Đang trình 
UBND tỉnh 
phê duyệt 

Đã hoàn 
thành FS + 
DSR, thẩm 
tra và WB 
thông qua 

Đã hoàn thành 
FS + DSR, thẩm 
tra và Bộ đã có ý 
kiến thỏa thuận 
bằng văn bản 

Đã hoàn thành 
FS + DSR, 

thẩm tra và 
TCTL đã tổ 
chức họp để 

góp ý 

Đã hoàn 
thành lập 
hồ sơ FS 
+ DSR, 
đang 

thẩm tra 

Đã hoàn 
thành tuyển 
chọn tư vấn, 
đang lập hồ 
sơ FS + DSR 

Đang 
trong giai 

đoạn 
tuyển 

chọn tư 
vấn 

Bắt đầu 
triển 

khai lập 
TOR 

7 Quảng Ninh 
 

x 
       

8 Thanh Hóa (TDA 02) 
  

x 
      

9 Nghệ An (TDA 03) 
  

x 
      

10 Hà Tĩnh (TDA 01) 
 

x 
       

11 Khánh Hòa x 
        

12 Ninh Thuận 
    

x 
    

13 Đăk Lăk (TDA 01) 
 

x 
       

14 Đăk Nông x 
        

15 Lâm Đồng 
     

x 
   

16 
TDA hồ Dầu Tiếng tỉnh 
Tây Ninh      

x 
   

  Cộng 4 4 2 0 3 2 0 0 1 

  Tổng cộng (I+II) 8 9 2 0 4 7 1 4 5 
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Tiến độ lập báo cáo chính sách an toàn của Tư vấn 

STT Tỉnh 
Lựa chọn tư 
vấn an toàn  

Chuẩn bị báo 
cáo an toàn 

WB’s NOL  
Thẩm định và 
phê duyệt báo 

cáo bảo vệ  
Nguồn vốn 

I Các tiểu dự án hoàn thành phê duyệt báo cáo bảo vê năm 2018 (26 tiểu dự án)  

1 Hà Giang 
Hoàn thành 
vào 01/2018 

01-09/2018 09-10/2018 11/2018 
Quỹ đối 

ứng 

2 Lào Cai 
Hoàn thành 
vào 10/2017 

Hoàn thành vào 
08/2018 

08-10/2018 10-11/2018 WB 

3 Sơn La 
Hoàn thành 
vào 12/2017 

Hoàn thành vào 
08/2018 

08-09/2018 09/2018 
Quỹ đối 

ứng 

4 Tuyên Quang 
Hoàn thành 
vào 03/2018 

03-09/2018 09-10/2018 10-11/2018 WB 

5 Bắc Kạn 
Hoàn thành 
vào 3/2018 

03-09/2018 09-10/2018 11/2018 WB 

6 Yên Bái 
Hoàn thành 
vào 12/2017 

Hoàn thành vào 
06/2018 

06-09/2018 09-10/2018 
Quỹ đối 

ứng 

7 Thái Nguyên 
Hoàn thành 
vào 01/2018 

01-09/2018 09-10/2018 10-11/2018 WB 

8 Bắc Giang 
Hoàn thành 
vào 03/2018 

Hoàn thành vào 
07/2018 

07-09/2018 10/2018 WB 

9 Vĩnh Phúc 
Hoàn thành 
vào 05/2018 

Hoàn thành vào 
07/2018 

Hoàn thành 
vào08/2018 

Hoàn thành 
vào08/2018 

WB 

10 
Hòa Bình 
(TDA 02) 

Hoàn thành 
vào03/2018 

03-10/2018 10-11/2018 12/2018 WB 

11 Quảng Ninh 
Hoàn thành 
vào 12/2017 

01-09/2018 09-11/2018 12/2018 
Quỹ đối 

ứng 

12 
Thanh Hóa 
(TDA 02) 

Hoàn thành 
vào 10/2017 

10/2017-
08/2018 

09-10/2018 11-12/2018 
Quỹ đối 

ứng 

13 
Hà Tĩnh  
(TDA 01) 

Hoàn thành 
vào 02/2018 

Hoàn thành vào 
4/2018 

08-09/2018 09-10/2018 
Quỹ đối 

ứng 

14 Quảng Bình 
Hoàn thành 
vào 12/2017 

Hoàn thành vào 
3/2018 

03-08/2018 09-10/2018 WB 

15 Quảng Trị 
Hoàn thành 
vào7/2017 

Hoàn thành vào 
05/2018 

06-09/2018 09-10/2018 WB 

16 
Thừa Thiên 
Huế 

Hoàn thành 
vào03/2018 

Hoàn thành vào 
06/2018 

06-09/2018 10-11/2018 WB 

17 Quảng  Nam 
Hoàn thành 
vào 11/2017 

11/2017-
09/2018 

09-11/2018 11-12/2018 WB 

18 
Quảng Ngãi 
(TDA 02) 

Hoàn thành 
vào 6/2017 

Hoàn thành vào 
03/2018 

03-09/2018 09-10/2018 WB 

19 Bình Định 
Hoàn thành 
vào09/2017 

Hoàn thành vào 
05/2018 

05-09/2018 09-10/2018 WB 

20 Phú Yên 
Hoàn thành 
vào06/2018 

03-10/2018 10-12/2018 12/2018 WB 

21 Khánh Hòa Hoàn thành Hoàn thành vào 06-10/2018 10-11/2018 WB 



117 
 

STT Tỉnh 
Lựa chọn tư 
vấn an toàn  

Chuẩn bị báo 
cáo an toàn 

WB’s NOL  
Thẩm định và 
phê duyệt báo 

cáo bảo vệ  
Nguồn vốn 

vào03/2018 06/2018 

22 Ninh Thuận 
Hoàn thành 
vào06/2018 

06-10/2018 10-11/2018 12/2018 WB 

23 Kon Tum 
Hoàn thành 
vào07/2018 

07-10/2018 10-11/2018 11-12/2018 WB 

24 Gia Lai 
Hoàn thành 
vào03/2018 

03-09/2018 09-10/2018 10-11/2018 WB 

25 
Đăk Lăk  
(TDA 01) 

Hoàn thành 
vào12/2017 

Hoàn thành vào 
04/2018 

04-09/2018 09-10/2018 WB 

26 Đăk Nông 
Hoàn thành 
vào04/2018 

Hoàn thành vào 
08/2018 

08-09/2018 09-10/2018 WB 

II Các tiểu dự án hoàn thành phê duyệt báo cáo bảo vê năm 2019 (12 tiểu dự án) 

1 Lạng Sơn 
05/2018-
10/2018 

10-12/2018 01-02/2019 03-04/2019 WB 

2 Phú Thọ 03-09/2018 09-12/2018 12/2018 01/2019 WB 

3 
Hòa Bình  
(Tiểu dự án 03) 

08-12/2018 01-04/2019 04-05/2019 05/2019 WB 

4 Ninh Bình 06-10/2018 10-12/2018 
12/2018-
01/2019 

01-03/2019 WB 

5 
Thanh Hóa 
(Tiểu dự án 03) 

01/2019-
05/2019 

05-06/2019 06-07/2019 07/2019 WB 

6 
Nghệ An  
(Tiểu dự án 03) 

Hoàn thành 
vào 8/2018 

08-11/2018 11-12/2018 01/2019 
Quỹ đối 

ứng 

7 
Nghệ An  
(Tiểu dự án 04) 

01-03/2019 03-05/2019 05-06/2019 7/2019 WB 

8 
Hà Tĩnh  
(Tiểu dự án 02) 

8/2018-
02/2019 

02-4/2019 4-5/2019 6/2019 WB 

9 
Quảng Ngãi 
(Tiểu dự án 03) 

01-05/2019 05-08/2019 08-10/2019 11/2019 WB 

10 Bình Thuận 04-11/2018 
11/2018-
02/2019 

02-04/2019 05/2019 WB 

11 
Đăk Lăk  
(Tiểu dự án 02) 

09/2018-
01/2019 

01-04/2019 04-05/2019 06/2019 WB 

12 Lâm Đồng 05-11/2018 
11/2018-
02/2019 

02-04/2019 05/2019 WB 

III Các tiểu dự án hoàn thành phê duyệt báo cáo bảo vê năm 2020 (01 tiểu dự án) 

1 Hải Dương 06-10/2019 10-12/2019 01-03/2020 04/2020 
Quỹ đối 

ứng 
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 Phụ lục 8: Các phát hiện về  biện pháp bảo vệ môi trường xã hội 

 

I. Khái quát 

Tư vấn an toàn độc lập (ISC) đã được huy động từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 27 
tháng 9 năm 2018 để tham gia vào chuyến công tác khởi đầu của Ngân hàng Thế Giới. Vào 

ngày 17 tháng 9, chuyến công tác bắt đầu tại cuộc họp ở văn phòng CPMU với sự tham gia 

của tất cả các thành viên trong nhóm công tác WB, Giám đốc CPMU, Phó Giám đốc và 
cán bộ chức năng, các chuyên gia tư vấn về an toàn môi trường và xã hội. Từ ngày 19 

tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2018, tư vấn đã đến thăm các tỉnh dự án Bình Định, 

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bắc Kạn và Thái Nguyên. Một số đập, hồ chứa trong dự án đã 

được xác định trước để đến thăm. Tư vấn ISC đã gặp gỡ các đại diện từ các PPMU của các 
tỉnh dự án và cán bộ phụ trách an toàn môi trường và xã hội tại mỗi PPMU, tư vấn nghiên 

cứu khả thi và an toàn của tỉnh, chính quyền địa phương và người dân đặc biệt là những 

người hưởng lợi trực tiếp từ Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập Việt Nam (DRSIP). 
Số lượng ước tính bị ảnh hưởng bởi các công trình đã được đến thăm được trình bày trong 

bảng dưới đây: 
 

STT Tên đập/hồ chứa Tỉnh 
Dung tích 
(triệu m3) 

Diện tích bị ảnh hưởng (m2) 

Loại đất bị ảnh 
hưởng 

Diện tích 
bị thu hồi 

1 An Tường Bình Định  Đất nông nghiệp 50 

2 Núi Miếu Bình Định  Đất nông nghiệp 50 

3 Thạch Bàn Bình Định  Đất nông nghiệp 50 

4 Cây Khế Quảng Ngãi 0.882 
Đất nông nghiệp, 
và đất lâm nghiệp 

5,910 

5 Liệt Sơn Quảng Ngãi 29.91 0 0 

6 Đập Làng Quảng Ngãi 0.43 0 0 

7 Hố Mây Quảng Nam 1.8 Đất lâm nghiệp 1,300 

8 Đập Đá Quảng Nam 0.8 Đất lâm nghiệp 600 

9 Đồng Nhơn Quảng Nam 3.0 Đất lâm nghiệp 400 

10 Khuổi Sung Bắc Kạn 0.21 N/A1 N/A 

11 Thôm Bó Bắc Kạn 0.26 N/A N/A 

12 Mạy Đẩy Bắc Kạn 0.24 N/A N/A 

13 Nà Kiến Bac Kạn 0.27 N/A N/A 

14 Nà Tấc Thái Nguyên 0.63 N/A N/A 

15 Hố Chuối Thái Nguyên 0.21 N/A N/A 

 

                                                             
1   Hầu hết diện tích là đất trồng cây lâu năm 
  N/A: Không có sẵn do các hoạt động chưa được triển khai 
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II. Các phát hiện 

1. Các vấn đề an toàn xã hội 
Dựa trên dữ liệu thu thập được và quan sát thực địa, cho thấy diện tích đất bị thu hồi cho 
các tiểu dự án chủ yếu là đất nông nghiệp (cây lâu năm) và đất rừng sản xuất. Không có 
các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng như nhà cửa phải bị dỡ bỏ do xây dựng công trình. Hầu 
hết các công trình cần nâng cấp và sửa chữa các bộ phận xuống cấp. Quá trình xây dựng 
cần được sắp xếp để giảm thiểu tác động đến sinh kế của người dân địa phương. 

Thông tin được xác nhận bởi đại diện PPMU của 5 tỉnh dự án và thông qua các cuộc 
phỏng vấn với người dân địa phương và theo quan sát hiện trường, xác nhận rằng trong 
khu vực bị ảnh hưởng của các công trình đã đến thăm, không có hộ nào là dân tộc thiểu 
số. Các hộ gia đình sống xa khu vực bị ảnh hưởng của dự án. Có một số khu vực công 
trình và trồng cây nông nghiệp (nhà vệ sinh, chuồng trại, như hồ Hố Mây, tỉnh Quảng 
Nam), nghĩa trang (như hồ chứa Cây Khế, hồ chứa Liệt Sơn và hồ Đập Làng ở tỉnh Quảng 
Ngãi. 

2. Các vấn đề an toàn môi trường 

Hầu hết các công trình được tách biệt khỏi khu dân cư (trừ hồ Nà Tấc ở tỉnh Thái 

Nguyên), các công trình xây dựng không gây ra khó khăn bất tiện vì khu vực xây dựng 

được tách biệt với các hoạt động sinh hoạt của người dân như trường học, chợ, bệnh viện. 

Có thể thấy việc rò rỉ qua các thân đập ở hầu hết các đập, hồ đã đến thăm, một số đập gần 

đường giao thông chính, đất và nước đang bị rò rỉ khiến việc đi lại và vận chuyển trên 

đường trở nên bất tiện, nhất là trong mùa lũ. Một số đập đất bị ảnh hưởng do mối mọt. 

Cũng có thể thấy rằng công tác quản lý và bảo trì đối với tất cả các công trình là khá tốt. 

Một số đập, hồ chứa được chính quyền địa phương quản lý và bảo trì, một số đập khác do 

IMC bảo trì, các đập / hồ đang được quan tâm chú trọng do tầm quan trọng của chúng đối 

với sinh kế và môi trường của khu vực. 

III. Kết luận và kiến nghị 

Các PPMU cho biết rằng cộng đồng địa phương đang rất ủng hộ tiểu dự án. Người dân 

cảm thấy hài lòng về việc cải thiện các công trình có thể mang lại sự an toàn và lợi ích cho 

sinh kế địa phương. Việc xây dựng và vận hành các công trình có thể gây ra một số vấn đề 

cho cộng đồng cần được dự án giải quyết như: 

- Tham vấn cộng đồng: Trước khi thi công và trong quá trình thi công, tham vấn và họp 

cộng đồng, đặc biệt là với các hộ bị ảnh hưởng của dự án (PAH) để tham khảo ý kiến của 

họ về tác động của dự án đến sinh kế của người dân, điều kiện kinh tế xã hội của địa 

phương (nuôi trồng thủy sản trên mặt nước, tưới tiêu, cây trồng, vv), cơ cấu và cây trồng 

bị ảnh hưởng phải được kiểm kê cẩn thận để tránh sai sót. 

- Thời gian xây dựng công trình cần được lên kế hoạch cẩn thận, tốt nhất là bắt đầu xây 

dựng sau mùa thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại của người dân địa phương. 

- Cần lưu ý trước và trong quá trình thi công, máy móc và phương tiện thi công hạng nặng 

có thể gây tác động xấu đến các đường và cầu địa phương và các khu vực bị ảnh hưởng 
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tạm thời. Các nhà thầu cần phải được nhắc nhở và tuân theo ESMP / EMPs thuộc tài liệu 

đấu thầu của mỗi tiểu dự án. 

- Sự có mặt của người bên ngoài như công nhân trên công trường thi công có thể gây ra 

một số vấn đề như ô nhiễm môi trường do các hoạt động lán trại tạm thời, cờ bạc và tệ nạn 

xã hội, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, buôn bán trẻ em và phụ nữ, 

vv. Các PPMU khuyến nghị các nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương để giám 

sát và thực hiện các biện pháp hình phạt để tránh, kiểm soát các vấn đề này. 

- Trước và trong quá trình thi công, kiến nghị PPMU cập nhật thông tin cho người dân địa 

phương về những tác động tiêu cực của công trình đến môi trường xung quanh (phát thải, 

tiếng ồn, rung, xói lở đường, vv) và các sự cố có thể xảy ra và yêu cầu sự cộng tác của 

người dân. 

- Mức độ hài lòng của các hộ BAH về bồi thường cần được xem xét, cơ chế và cơ cấu giải 

quyết khiếu nại phải được thực hiện để người dân địa phương có thể trình khiếu nại và 

được giải quyết hợp lý. 
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Phụ lục 9: Một số hình ảnh quan sát được trong quá trình đi thực địa (19-25 tháng 9, 
2018) 

 

 

 

Hình 1: Hồ chứa An Tường, tỉnh Bình 
Định  

 

 

 

 Hình 2: Đập và hồ chứa Liệt Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 

Hình 3: Hồ chứa Mạy Đẩy, tỉnh Bắc Kạn   Hình 4: Hồ chứa Hố Chuối, tỉnh Thái 
Nguyên  
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Phụ lục 10: Kế hoạch công việc triển khai dịch vụ tư vấn được trình bày trong file đính 
kèm  

 

 



NĂM

THÁNG

NGÀY TRONG THÁNG

D-1  BÁO CÁO KHỞI ĐỘNG

1 Thiết lập văn phòng

2
Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các chuyên gia trong nhóm 

tư vấn, xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ tư vấn chi tiết

3

 Xác định các bên liên quan: Tham vấn các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân liên quan. Từ đó điều chỉnh, sửa đổi chi tiết lịch trình làm 

việc phù hợp và thu thập dữ liệu, thông tin từ các cơ quan liên 

quan

4

Sắp xếp các tài liệu được sử dụng làm cơ sở giám sát: Các quy 

định hiện hành trong nước (Luật đấu thầu, luật xây dựng, thông 

tư, nghị định, ....); Các chính sách tài trợ (hướng dẫn đấu thầu, 

hướng dẫn tài chính, chính sách an toàn, v.v.); Tài liệu dự án (FA, 

PAD, POM, DSF, ....) Tài liệu an toàn (RPF, EMDF, ESMF, RAP, 

EMDP, ESIA, ESMPs)

5 Nghiên cứu tài liệu, sàng lọc và phân tích thông tin tại văn phòng

6
Chuẩn bị các mẫu, tham vấn các tư vấn của Chủ đầu tư, các bên 

liên quan (PMO, PPMU, ...)

7 Lập đề cương báo cáo

8 Hoàn thiện báo cáo khởi động và được chủ đầu tư chấp thuận

D-2 BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

9

- Lập kế hoạch đi thực địa, hỏi ý kiến chủ đầu tư

- Thu thập thông tin, dữ liệu từ các cơ quan liên quan

- Phân tích thông tin tại văn phòng

- Thu thập các tài liệu từ các chuyến thực địa (Từ MIS, CPMU,..)

- Tiến hành đi thực địa

- Khảo sát, phỏng vấn, thu thập các mẫu 

- Lập báo cáo đánh giá nhanh 

- Thu thập, sàng lọc thông tin, phân tích dữ liệu

10

Báo cáo đánh giá, giám sát độc lập toàn bộ hoạt động của dự án 

về an toàn đập như: Thiết kế, thi công, kế hoạch, tổ chức về an 

toàn đập theo lĩnh vực được giao

11
Báo cáo đánh giá, giám sát độc lập toàn bộ hoạt động của dự án 

về mặt thủy văn (chủ yếu thuộc Hợp phần 2)

12
Báo cáo đánh giá, giám sát độc lập toàn bộ hoạt động của dự án 

về: thiết kế, cải tạo đập và nâng cấp

13 Báo cáo hoạt động tài chính, giải ngân của dự án

14

Phối hợp với các Tư vấn khác của Chủ đầu tư có liên quan để lên 

kế hoạch cho chương trình và cùng  tham gia hoàn thiện MIS. 

Trong quá trình thực hiện, Tư vấn sẽ làm việc với Chủ đầu tư, 

các Tư vấn khác và các bên liên quan để hoàn thiện và nâng cấp 

hệ thống MIS, đảm bảo phục vụ tốt và hiệu quả cho dự án; Báo 

cáo giám sát và đánh giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: 

Cơ sở dữ liệu, đường truyền dữ liệu và các hoạt động công nghệ 

thông tin khác

15
Báo cáo giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và 

xã hội của dự án.

16 Báo cáo giám sát việc thực hiện RAP, EMDP, GAP của dự án

17 Hoàn thiện báo cáo giám sát định kỳ

D-3 BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỘT XUẤT

18

- Lập kế hoạch đi thực địa, hỏi ý kiến chủ đầu tư

- Thu thập thông tin, dữ liệu từ các cơ quan liên quan

- Phân tích thông tin tại văn phòng

- Thu thập các tài liệu từ các chuyến thực địa (Từ MIS, CPMU,..)

- Tiến hành đi thực địa

- Khảo sát, phỏng vấn, thu thập các mẫu 

- Lập báo cáo đánh giá nhanh 

- Thu thập, sàng lọc thông tin, phân tích dữ liệu

6.th 7.th 8.th2.nd 3.rd 4.th 5.th1.st

2022

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1210 11 12

2021

1 2 3 4 5 6

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 8 97

45 46 47 48 49 5039 40 41 42 43 4412 13 14 33 34 35 36 37 3827 28 29 30 31 324 5 6

TIẾN ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KẾ HOẠCH NỘP SẢN PHẨM

7 24 25 2615 16 17 18 19 208 21 22 239 10 11

2018 2019

8 9 10 11

9.th

125 6 7

1 2 3



19

Báo cáo đánh giá, giám sát độc lập toàn bộ hoạt động của dự án 

về an toàn đập như: Thiết kế, thi công, kế hoạch, tổ chức về an 

toàn đập theo lĩnh vực được giao

20
Báo cáo đánh giá, giám sát độc lập toàn bộ hoạt động của dự án 

về mặt thủy văn (chủ yếu thuộc Hợp phần 2)

21
Báo cáo đánh giá, giám sát độc lập toàn bộ hoạt động của dự án 

về: thiết kế, tham quan cải tạo đập, nâng cấp

22 Báo cáo hoạt động tài chính, giải ngân của dự án

23

Báo cáo giám sát và đánh giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

như: Cơ sở dữ liệu, đường truyền dữ liệu và các hoạt động công 

nghệ thông tin khác

24
Báo cáo giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và 

xã hội của dự án.

25 Báo cáo giám sát việc thực hiện RAP, EMDP, GAP của dự án

26 Hoàn thành báo cáo giám sát đột xuất

D-4 BÁO CÁO GIÁM SÁT GIỮA KỲ

27 Lập kế hoạch đi thực địa, hỏi ý kiến chủ đầu tư

28
Tổng hợp, phân tích và đánh giá dữ liệu trong toàn bộ quá trình 

thực hiện

29 Hoàn thiên báo cáo giám sát giữa kỳ

D-5 BÁO CÁO GIÁM SÁT CUỐI CÙNG

30 Lập kế hoạch đi thực địa, hỏi ý kiến chủ đầu tư

31
Tổng hợp, phân tích và đánh giá dữ liệu trong toàn bộ quá trình 

thực hiện

32

Tư vấn sẽ chuẩn bị và nộp báo cáo giám sát cuối cùng bao gồm 

kết quả giám sát và đánh giá toàn diện việc thực hiện dự án về tất 

cả các khía cạnh kỹ thuật, đấu thầu, tài chính, môi trường và xã 

hội. Báo cáo phải mô tả kết quả, kiến nghị và rút kinh nghiệm cho 

các dự án trong tương lai.

33 Hoàn thiện báo cáo giám sát cuối cùng

D-6

 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HIỆN 

TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ SO VỚI TIÊU CHUẨN KIỂM 

TOÁN NỘI BỘ; ĐƯA RA KIẾN NGHỊ, ĐIỀU CHỈNH, BỔ 

SUNG CÁC NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO CÁC CƠ 

QUAN LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 

D-7

HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO DỰ ÁN BAO GỒM 

CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PHƯƠNG ÁN 

TỔNG THỂ CHO KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHI TIẾT 

D-8  BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỊNH KỲ NỬA NĂM MỘT LẦN 

Chú thích:

               :  Bán thời gian

               :  Toàn thời gian

Kế hoạch giám sát định kỳ, giám sát đột xuất và giám sát giữa kỳ chỉ là dự kiến, Chủ đầu tư sẽ phát hành thư huy động chính thức trước mỗi lần giám sát



                                                                         PH Ụ LỤC 10: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN SỰ CHI TIẾT CHO CÁC BÁO CÁO

D-2 D-8 D-2 D-8 D-2 D-8 D-2

I. CHUYÊN GIA CHÍNH VỊ TRÍ

VP 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

II. NHÂN SỰ HỖ TRỢ

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

HT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ghi chú: 

D-1 Báo cáo khởi động D-5     Báo cáo giám sát cuối cùng

D-2 Báo cáo giám sát định kỳ

D-3 Báo cáo giám sát đột xuất D-7   Sổ tay kiểm toán nội bộ của dự án. Bao gồm các phương pháp kiểm toán nội bộ, kế hoạch tổng thể kiểm toán nội bộ, chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết  
D-4 Báo cáo giám sát giữa kỳ D-8    Báo cáo kiểm toán nội bộ định kỳ nửa năm một lần

Chuyên gia tái định cư

Chuyên gia dân tộc thiểu số

Chuyên gia về giới

Chuyên gia kiểm toán 
(Trưởng nhóm kiểm toán nội 

bộ)

Kiểm toán viên nội bộ

Kiểm toán viên nội bộ

Nhân sự hỗ trợ

Nhân sự hỗ trợ

Phiên dịch

Chuyên gia phát triển cộng 
đồng

Chuyên gia giám sát thi công 
số 3

Chuyên gia giám sát tài chính

Chuyên gia tin học / GIS và 
cơ sở dữ liệu

Chuyên gia môi trường

Chuyên gia sinh thái

BÁO CÁO

Lần 2

D-4D-3

Lần 4 Lần 5

2810 11 12 13

Chuyên gia giám sát thi công 
số 2

Lần 3

23 24 25 26 27

D-1 D-2, D-6, D-8

16 17 18 19 20 21

11 12 1 2 3 4 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10

2019

6 7 8 9 9 10

2020

5 6 7

14 154 5 6 7 8 9 22TT

D-6    Báo cáo đánh giá sự khác nhau giữa hiện trạng kiểm toán nội bộ với các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế; đưa ra các khuyến nghị, điều chỉnh, bổ 
sung chức năng kiểm toán nội bộ cho các cơ quan có liên quan và đề xuất kế hoạch thực hiện.

NĂM

THÁNG

SỐ THỨ TỰ THÁNG

Báo cáo khởi động và báo cáo giám sát định kỳ lần 1

Đội trưởng tư vấn giám sát 
(chuyên gia quốc tế)

Chuyên gia giám sát/Đội phó 

Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 1

Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 3

Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 2

Chuyên gia thuỷ văn

Chuyên gia giám sát thi công 
số 1

1 2

2018

5

D-7

3

Vũ Văn Hợi21

22

23

Sanjay Sharma

Đào Trọng Tứ

Nguyễn Văn Thuấn

Nguyễn Ngọc Sơn

Đỗ Mạnh Toàn

Trịnh Quang Tiến

Lê Ngọc Quý

Trịnh Vĩnh Thanh

Tạ Văn Cộng

Phạm Thị Xuân Thu

Lê Quang Thắng

Trần Thiện Cường

Phạm Ngọc Trang

Trần Thị Lê Tâm

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Hồng Phương

Hoàng Hoa

Chu Quang Tùng

Nguyễn Thị Phương Thảo

Hoàng Lê Thúy Hằng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đỗ Văn Hoan

Nguyễn Thị Bình Minh



I. CHUYÊN GIA CHÍNH VỊ TRÍ

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

VP

HT

II. NHÂN SỰ HỖ TRỢ

VP

HT

VP

HT

VP

HT

Chuyên gia tái định cư

Chuyên gia dân tộc thiểu số

Chuyên gia về giới

Chuyên gia kiểm toán 
(Trưởng nhóm kiểm toán nội 

bộ)

Kiểm toán viên nội bộ

Kiểm toán viên nội bộ

Nhân sự hỗ trợ

Nhân sự hỗ trợ

Phiên dịch

Chuyên gia phát triển cộng 
đồng

Chuyên gia giám sát thi công 
số 3

Chuyên gia giám sát tài chính

Chuyên gia tin học / GIS và 
cơ sở dữ liệu

Chuyên gia môi trường

Chuyên gia sinh thái

BÁO CÁO

Chuyên gia giám sát thi công 
số 2

TT

NĂM

THÁNG

SỐ THỨ TỰ THÁNG

Đội trưởng tư vấn giám sát 
(chuyên gia quốc tế)

Chuyên gia giám sát/Đội phó 

Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 1

Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 3

Chuyên gia giám sát an toàn 
đập số 2

Chuyên gia thuỷ văn

Chuyên gia giám sát thi công 
số 1

Vũ Văn Hợi21

22

23

Sanjay Sharma

Đào Trọng Tứ

Nguyễn Văn Thuấn

Nguyễn Ngọc Sơn

Đỗ Mạnh Toàn

Trịnh Quang Tiến

Lê Ngọc Quý

Trịnh Vĩnh Thanh

Tạ Văn Cộng

Phạm Thị Xuân Thu

Lê Quang Thắng

Trần Thiện Cường

Phạm Ngọc Trang

Trần Thị Lê Tâm

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Hồng Phương

Hoàng Hoa

Chu Quang Tùng

Nguyễn Thị Phương Thảo

Hoàng Lê Thúy Hằng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đỗ Văn Hoan

Nguyễn Thị Bình Minh

D-8 D-2 D-8 D-2 D-8 D-2 D-8 vp ht tỔNG

279,5 238,5 518

0,5 0,5 2

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 25,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9

0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30

0,5 0,5 0,5 0,5 6

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13,5

106,5 37,5 144

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 32,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 41

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9

Ghi chú: 

D-1 Báo cáo khởi động D-5     Báo cáo giám sát cuối cùng

D-2 Báo cáo giám sát định kỳ

D-3 Báo cáo giám sát đột xuất D-7   Sổ tay kiểm toán nội bộ của dự án. Bao gồm các phương pháp kiểm toán nội bộ, kế hoạch tổng thể kiểm toán nội bộ, chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết  
D-4 Báo cáo giám sát giữa kỳ D-8    Báo cáo kiểm toán nội bộ định kỳ nửa năm một lần

40 41 42 43 44 4534 35 36 37 38 39

GHI CHÚ

46 47 48 49 50

D-2, D-8, D-5

THỜI GIAN

(THÁNG )
5

47

47

29

29

36

24

36

36

20

Lần 7 Lần 8 Lần 9ần 5 Lần 6

28 29 30 31

12 1 2 3 4115 6 7 8 9 10

2021 2022

1 2 3 47 8 9 10 11 12

32

10

36

24

21

21

24

24

21

21

30

20

24

32 33

 PHỤ LỤC 10: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN SỰ CHI TIẾT CHO CÁC BÁO CÁO

50

D-6    Báo cáo đánh giá sự khác nhau giữa hiện trạng kiểm toán nội bộ với các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế; đưa ra các khuyến nghị, điều chỉnh, bổ sung chức năng kiểm 
toán nội bộ cho các cơ quan có liên quan và đề xuất kế hoạch thực hiện.
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