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PHẦN I: TÓM TẮT BÁO CÁO

I. Thông tin chung

Dự án sửa chữa nâng cáo an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông
qua nguồn tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) có hiệu lực 8/7/2016 và đóng
khoản vay vào 30/6/2022. Mục tiêu của dự án là Hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo
đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng
cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ
tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du. Tổng mức đầu tư của dự án là 443 triệu US$ (bao
gồm 415 triệu US$ tài trợ từ IDA và 28 triệu US$ vốn đối ứng của Chính phủ Việt
Nam).

Dự án bao gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập. Hợp phần này
bao gồm các biện pháp công trình, thiết bị và giám sát vận hành hồ chứa. Các hoạt
động này sẽ hỗ trợ nâng cao an toàn của các công trình và khu vực hạ lưu. Hợp phần 2:
Quản lý an toàn đập. Hợp phần này sẽ hỗ trợ thực hiện các biện pháp phi công trình,
hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện chính sách và thiết lập các biện pháp trừng phạt để
tăng cường thực hiện. Hợp phần 3: Quản lý dự án. Hợp phần nàyhỗ 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.

II. Mục tiêu và phương pháp thực hiện
Báo cáo giám sát lần thứ ba nằm trong khuôn khổ tư vấn giám sát độc lập (ISC)

do Liên danh Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
dựng CENCO. Mục tiêu của các đợt giám sát đánh giá là giám sát quá trình thực hiện
dự án, nhằm xem xét lại quy trình triển khai của dự án từ lúc khởi động đến thời điểm
đánh giá. Mục tiêu cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp và thích hợp của dự án.

- Đánh giá tiến độ thực hiện của dự án.

- Giám sát tổ chức, quản lý và thực hiện dự án, bao gồm giám sát tính tuân thủ
của dự án từ công tác lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, công tác đấu thầu, quản lý thực
hiện hợp đồng, quản lý tài chính và công tác chi tiêu.

III. Tóm tắt đánh giá các hoạt động

Trên cơ sở công văn số 442/CPO-WB8 ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Ban
quản lý Trung Ương các dự án thủy lợi, về việc phối hợp làm việc với tư vấn giám sát
độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ), dự án WB8. Đơn vị tư vấn đã
thực hiện việc giám sát thực địa diễn ra tại 08/34 tỉnh tham gia chương trình bảo đảm

an toàn hồ chứa (chi tiết xem các phụ lục số8).Báo cáo tình hình thực hiện tiểu dự án
sửa chữa và nâng cao an toàn đập (wb8) của 34 tỉnh.
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Các tài liệu thu được theo email ngày 24/04/2020 của Ban quản lý trung ương
các dự án thủy lợi gửi các PPMU về việc chuẩn bị các tài liệu cho công tác giám sát
độc lập việc thực hiện chính sách an toàn, dự án WB8.

Tư vấn ISC có một số nhận xét sau:

- Mô hình tổ chức quản lý dự án của các PPMU:Về cơ bản đã tuân thủ theo các
hướng dẫn trong văn kiện dự án và các quy định của Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên
nguồn nhân lực của các PPMU còn thiếu và còn nhiều hạn chế: (i) Hạn chế khi thực
hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ theo quy định trong Luật xây dựng số
50/2013/QH13; (ii) Hầu hết các PPMU lần đầu thực hiện quản lý dự án từ nguồn vốn
vay nên còn gặp khó khăn trong việc thực hiện một số quy định của nhà tài trợ; (iii)
Một số các cán bộ của PPMU hiện nay đều kiêm nhiệm trong công tác quản lý: Ngoài
quản lý dự án WB8 các cán bộ này còn phải thực hiện quản lý các dự án đầu tư từ các
nguồn vốn khác,đặc biệt một số PPMU còn tự tổ chức thực hiện công tác giám sát chất
lượng thi công ngoài hiện trường nên dẫn đến tình trạng cán bộ làm công tác kiêm
nhiệm quá nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc được phân giao.

-Công tác thiết kế: Các hồ sơ thiết kế một số đang trình FS hoặc thiết kế BVTC
còn lạiđa phần đã được thẩm tra, thẩm định và có đầy đủ các quyết định phê duyệt cho
từng giai đoạn. Thành phần hồ sơ tuân thủ đầyđủ theo trình tự được qui định trong
khung an toàn đập và theo các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành (Báo cáo an toàn
đập, kế hoạch hành động cho các đập, hồ sơ lập dự án, hồ sơ thiết kế BVTC, các báo
cáo thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế). Tuy nhiên dù hồ sơ đã qua nhiều khâu thẩm
tra, thẩm định nhưng chất lượng hồ sơ còn tồn tại một số vấn đề như sau:

(i) Hạng mục Đập đất:

+Giải pháp xử lý chống thấm cho một số đập hiện trạng còn chưa hợp lý: Đơn cử
một số đập có đưa biện pháp chống thấm là tường nghiêng kết hợp chân khay, tuy
nhiên do tầng thấm mạnh có chiều dày lớn nên tại các mặt cắt vai đập hầu như chân
khay chỉ cắm lơ lửng trong tầng thấm mạnh mà không được cắm vào tầng thấm yếu;
hoặc hồ Bản Cưởm (Lạng Sơn) khoan phụt chống thấm toàn bộ tuyến đập, chiều sâu
chống thấm cắm sâu vào tầng thấm yếu, tuy nhiên lại không khoan phụt trong phạm vi
đáy cống lấy nước (đáy cống đặt trên tầng thấm mạnh).

+ Một số hồ thiết kế thoát nước thân đập chưa hợp lý: Đường bão hòa chọc ra
mái hạ lưu nằm cao hơn cao trình vật thoát nước áp mái (đơn cử hồ Làng Thum – Bắc
Giang);

(ii) Hạng mục Tràn xả lũ:

+Nhiều hồ chứa có hạng mục tràn xả lũ thiết kế kết cấu không hợp lý: Thép
tường tràn chỉ bố trí một lớp ngoài (hồ Tà Rinh) hay cốt thép của tường tràn hồ Ba
Cửa chỉ được bố trí 1 hàng và đặt ở giữa tường, hoặc cố thép chịu lực (D12) dốc nước
tràn hồ chóp dù lại được đơn vị tư vấn thiết kế đặt phía dưới lớp thép cấu tạo (D10)…
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+Một số công trình xả lũ không nâng cấp sửa chữa nhưng chỉ kiểm tra khả năng
tháo với lũ thiết kế mới nhưng lại không tính toán kiểm tra công trình tiêu năng có
đảm bảo với các lưu lượng xả mới hay không.

+ Đặc biệt có hồ Chóp Dù tại Yên Bái trong giai đoạn lập FS tính toán sai khả
năng xả của tràn, đến giai đoạn thiết kế BVTC tràn được thiết kế lại hoàn toàn nhưng
không tính toán thủy lực cũng không phân tích tại sao quy mô tràn lại thay đổi;

+Một số hồ chứa sau công trình xả lũ là các công trình dân sinh (cầu, cống qua
đường…) nhưng trong thiết kế chưa đưa ra các cảnh báo an toàn với người tham gia
giao thông.

(iii) Ngoài ra còn tồn tại một số vấn đề khác (chi tiết xem phụ lục số 8).

- Mua sắm đấu thầu: Tại các tỉnh thực hiện giám sát lần này đã trao thầu được

40/54 gói thầu sử dụng vốn ODA. Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết so với KHĐT là
676,886/1.307,684 tỷ VND (đạt 51,76%). Trong đó gói thầu tư vấn đạt 73,50% và xây

lắp đạt 49,58% giá trị so với KHĐT được phê duyệt. Tỷ lệ trao thầu các gói thầu xây

lắp còn thấp.Các Tiểu dự án được giao cho Ban quản lý chuyên ngành thay mặt Chủ
đầu tư (CĐT) quản lý dự án, mặc dù đã thực hiện quản lý nhiều dự án ĐTXDCB nói
chung và các dự án từ nguồn vốn ODA nói riêng, nhưng trong quá trình thực hiện mua

sắm đấu thầu Tổ chuyên gia còn nhiều hạn chế,chủ quan trong việc lập HSMT, đánh
giá HSDT, thương thảo và trao hợp đồng không đúng trình tự quy định,... nên dẫn đến

việc trao thầu thiếu thuyết phục như: Tại tỉnh Lào Cai giá trúng thầu và hợp đồng có

chênh lệch mà không có tài liệu (biên bản thương thảo hợp đồng, các văn bản pháp lý,

... đính kèm) chứng minh sự thay đổi đó (gói thầu số 08 (C1-LC-W1) thi công xây

dựng) và tỷ lệ tạm ứng cho nhà thầu cao hơn mức trung bình (35%giá trị hợp đồng);

Lạng Sơn quá trình lựa chọn nhà thầu xây kéo dài do thay đổi hình thức đấu thầu từ
trực tiếp sang online nên phải phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Công tác giải ngân đến thời điểm đánh giá, tính chung tại các tỉnh đã giải ngân

được 292,913/636,285 tỷ đồng (đạt 46,03%) so với giá trị hợp đồng đã ký kết. Trong

đó vốn đối ứng là 25,255/32,285tỷ đồng (đạt 78,23%) và vốn vay ODA là

267,658/604,001tỷ đồng (đạt 43,31%). Về cơ bản công tác giải ngân của các tỉnh đã

tuân thủ các quy định của Chính phủ và tài liệu hướng dẫn của dự án về quản lý hợp

đồng trong xây dựng. Tuy nhiên, cần lưu ý tỷ lệ giữ lại đối với các hợp đồng tư vấn

khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm trách nhiệm của nhà

thầu liên quan đến công tác giám sát tác giả nên thời gian thực hiện kéo dài đến khi

hoàn thành dự án) chưa đảm bảo theo các quy định cụ thể của hợp đồng như: Gói thầu

C1-YB-CS5- Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tỉnh Yên

Báicó quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CĐT đã thanh

toán cho nhà thầu đến 97%.
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- Tiến độ xây lắp:Trong 08 tỉnh mà đoàn giám sát lần này đến thì các tỉnh: Thừa
Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lào Cai và Yên Bái đang triển khai thi công.
Còn lại các tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang và Lạng Sơn chưa triển khai thi công.

- Công tác thi công: Mặc dù trong các đợt kiểm tra trước ISC cũng đã chỉ ra
nhiều sai phạm nhưng hầu như các sai phạm này vẫn không được các PPMU cũng như
đơn vị thi công lưu ý.

(i) Về công tácquản lý chất lượng:Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản chưa đáp ứng
được các yêu cầu theo quy định hiện hành của nhà tài trợ và của chính phủ Việt Nam:

+ Hầu hết không xuất trình được sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng của đơn vị thi
công và tư vấn giám sát;

+Hồ sơ QLCL: (1) Thiếu các biên bản đủ điều kiện khởi công; (2) Thiếu nhiều
các kết quả thí nghiệm và chứng chỉ xuất xứ vật liệu đầu vào; (3) Thiếu các kết quả thí
nghiệm khi nghiệm thu hạng mục.

(ii) Về công tác thi công trên hiện trường:Tại thời điểm kiểm tra vẫn còn phát
hiện nhiều sai phạm mặc dù đã được nhắc nhở trong lần kiểm tra trước đây:

+ Tại thời điểm kiểm tra có hồ chứa đơn vị thi công vẫn đang buộc thép và đổ bê
tông tràn xả lũ nhưng tư vấn giám sát lại không có mặt ở hiện trường (hồ Chóp Dù –
Yên Bái).

+ Công tác quản lý An toàn lao động và Vệ sinh môi trường: Theo báo cáo của
các PPMU và đơn vị TVGS thì công tác ATLĐ và VSMT đảm bảo. Tuy nhiên, khi
kiểm tra tại hiện trường công trình thì còn tồn tại một số vấn đề sau: (1) Công nhân
thiếu dụng cụ bảo hộ lao động, thiếu biển cảnh bảo; (2) Điều kiện thi công không đảm
bảo ALTĐ; (3) Nguồn nước và phế thải trong thi công có thể gây hại đến môi trường;
(4) Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS thiếu hẳn nhân sự có chuyên môn chuyên trách
về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

IV. Các khuyến nghị
 Cải thiện công tác tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện dự án:

- Xem xét lại quy mô nguồn nhân lực tại các PPMU, nếu không đảm bảo thì phải
bổ sung, thuê ngắn hạn hoặc Bộ NN&PTNT/CPO cần khuyến cáo UBND các tỉnh cắt
giảm, điều chỉnh một số nội dung do CĐT tự thực hiện như TVSG, đấu thầu.

- Bổ sung vào kế hoạch và tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực về quản

lý dự án ODA cho các cán bộ tại PPMU. Các khoá tập huấn cần thực tiễn, chia sẻ kiến

thức và kinh nghiệm giữa các tỉnh dự án. Ngoài ra CPMU cân nhắc ban hành quy định

mẫu một số các nội dung của DSR, EPP, TOR,…

- Hiện nay nguồn kinh phí quản lý dự án lấy từ vốn đối ứng của địa phương và
giá trị được tính toán theo quyết định 79/QĐ-BXD (% theo giá trị xây lắp). Các tiểu

Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập WB8 đều có giá trị tổng mức tương đối nhỏ và

thời gian triển khai dài (6 năm) dẫn đến kinh phí cho việc quản lý dự án và các hoạt
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động khác là quá ít, không thể đủ để thành lập một Ban Quản lý độc lập với đầy đủ
chức năng. Chính vì việc này nên hiện nay các cán bộ của Ban Quản lý đều thực hiện

công việc kiêm nhiệm, thậm trí trong một dự án (WB) có cán bộ còn phải kiêm nhiệm

nhiều công việc mà không liên quan đến chuyên môn của mình (môi trường, chính

sách dân tộc thiểu số, giới…).

 Cải thiện chất lượng công tác mua sắm đấu thầu:

- CPMU/PPMU xem xét tổ chức các hội thảo mời các chuyên gia có nhiều kinh

nghiệp về lĩnh vực đầu thầu như Cục đấu thầu - Bộ KHĐT để chia sẻ kinh nghiệm.

- Thuê hoặc mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia quá trình đánh
giá HSDT.

 Cải thiện công tác quản lý chất lượng:

- Đối với công tác lập FS và TKBVTC: Đối với các phát hiện cụ thể cho từng hồ,

ISC đã trao đổi và đề xuất giải pháp trực tiếp với các PPMU, ngoài ra ISC còn có các

đề xuất chung như sau:

+ Đối với các địa phương đã thực hiện trao thầu hoặc đã hoàn thành công tác lập

FS và thiết kế chi tiết đề xuất: Các PPMU cần đề nghị nhà thầu tư vấn thiết kế giai

đoạn TKBVTC và đơn vị tư vấn thẩm tra rà soát kỹ lưỡng lại toàn bộ hồ sơ thiết kế chi

tiết, tính toán điều chỉnh lại các kết cấu không hợp lý tuân thủ theo các quy định hiện

hành.

+ Đối với các PPMU đề xuất: Ưu tiên lựa chọn các cán bộ đã từng có kinh

nghiệm trong công tác thiết kế. Cần có sự chỉ đạo sát sao, liên tục của các PPMU ngay

trong giai đoạn khảo sát thiết kế và trong quá trình thực hiện dự án: Sự chỉ đạo này sẽ
đảm bảo thiết kế dự án sát với thực tế địa phương và có thể giải quyết kịp thời những

vấn đề phát sinh hoặc yếu tố làm chậm dự án như: giải phóng mặt bằng, các công việc

phát sinh trong quá trình thi công, cơ chế phối hợp làm việc giữa PPMU với các đơn vị
hữu quan. Chỉ đạo tư vấn thẩm tra xem xét triệt để nhằm làm giảm các sai sót trong

thiết kế.

+ Thực tế hiện nay nhiều Tiểu Dự án bị chậm do phải xin ý kiến nhiều đơn vị
trong giai đoạn lập FS (Tổng cục Thủy lợi, các tư vấn độc lập PIC, POE, thẩm tra…),
việc xin ý kiến này thường là không cùng một thời điểm dẫn đến hồ sơ thiết kế sửa đi
sửa lại nhiều lần. Đề xuất các PPMU sau khi hồ sơ thiết kế đã chỉnh sửa theo ý kiến

thẩm tra, gửi hồ sơ cho các bên cần xin ý kiến trước một hoặc 2 tuần, sau đó tổ chức

báo cáo mời tất cả các bên để xin ý kiến một hoặc hai lần (nếu có nhiều hồ có thiết kế
phức tạp) rồi hoàn thiện và phê duyệt.



Báo cáo giám sát thực hiện dự án – Lần 3

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

+ Nhiều hồ thuộc nhiều Tiểu Dự án đã phê duyệt FS, thậm trí đã phê duyệt thiết

kế BVTC nhưng vẫn còn tồn tại các vấn đề kỹ thuật trong khâu thiết kế (ISC mới kiểm

tra sơ bộ hồ sơ thiết kế một vài hồ chứa, kết qủa như đã nêu ở phần trên). Như vậy cần

nâng cao hơn nữa chất lượng của khâu thẩm tra, thẩm định, nâng cao hơn nữa vai trò

và trách nhiệm của tư vấn hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị dự án (PIC).

+ Nhiều Tiểu Dự án trong giai đoạn lập FS gồm nhiều gói thầu (lập báo cáo an

toàn đập, lập FS…) do hai hoặc nhiều hơn hai đơn vị tư vấn khác nhau lập. Do năng
lực PPMU yếu nên việc kết nối, điều hành giữa các đơn vị tư vấn là rất kém dẫn đến

chất lượng hồ sơ không đạt yêu cầu, các thông số tính toán đầu vào giữa các tư vấn

không khớp nhau dẫn đến tình trạng sửa lại hồ sơ nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ.

- Hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng: (1) Đối với các dự án đang thi công, các

Ban QLDA/CĐT phối kết hợp với các đơn vị có liên quan như TVGS, nhà thầu xây

lắp rà soát bổ sung hoàn thiện các tài liệu còn thiếu hoặc chưa thực hiện để hồ sơ quản

lý bảo đảm đúng theo các hướng dẫn quy định (việc này cũng đã được ISC khuyến

cáo, chỉ ra từng mục cần hoàn thiện cho PPMU trong đợt giám sát) ; (2) Đối với các

dự án chưa hoặc chuẩn bị thi công Ban QLDA/CĐT phối kết hợp với các đơn vị có

liên quan như TVGS, nhà thầu xây lắp để phát hành một bộ hồ sơ quản lý chất lượng

chung cho toàn bộ tiểu dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Rà soát năng lực thực hiện của các đơn vị TVGS cũng như số lượng, trình độ
nhân sự (đối với các PPMU tự thực hiện) nếu cần thì phải bổ sung nhân sự hoặc thay

thế nhà thầu nếu không đảm bảo về năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, CĐT cần có kế
hoạch và thực hiện trực tiếp kiểm tra hiện trường.

- Yêu cầu Nhà thầu xây lắp:(i) Phải có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng; (ii) Phải

có hồ sơ thể hiện biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục và phải được sự phê

chuẩn của TVGS; (iii) Huy động nhân sự đầy đủ và phù hợp với HSĐX, trong trường

hợp thay thế nhân sự phải được sự chấp thuận của CĐT; (iv) Tăng cường công tác

quản lý chất lượng, đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế, tuân thủ chặt chẽ các chỉ
dẫn kỹ thuật thi công trong hồ sơ thiết kế để nâng cao chất lượng đặc biệt là công tác

thi công bê tông cốt thép, đất đắp. Ngoài ra TVGS và nhà thầu xây lắp cần nâng cao

tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng các cam kết như hợp đồng đã ký kết.

 Tăng cường tiến độ thi công công trình:

Để tiến độ thực hiện đảm bảo tại các gói thầu/TDA cần yêu cầu nhà thầu lập tiến

độ theo tuần/tháng để theo dõi quản lý.

 Tuân thủ chặt chẽ và nghiêm túc vấn đề vệ sinh, an toàn lao động và các cam
kết bảo vệ môi trường:
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- Yêu cầu Nhà thầu xây lắp: (i) Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các cam kết trong

hồ sơ thầu về vấn đề vệ sinh, an toàn lao động; (ii) Trước khi thi công đơn vị thi công

phải hoàn thành cam kết bảo vệ môi trường với địa phương, các biên bản đồng thuận

với địa phương và người dân trong khu vực về việc sử dụng các tuyến đường để vận

chuyển vật liệu và đất đá thải trong quá trình thi công.

- Các PPMU: Phải đôn đốc thường xuyên nhà thầu thi công về việc thực hiện các

cam kết về vệ sinh, an toàn lao động, các cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình

thi công. Nếu vi phạm nhiều lần cần có chế tài xử phạt.

 Cải thiện công tác quản lý hợp đồng và giải ngân:

- PPMU nên đề xuất với các đơn vị có liên quan như Sở KHĐT, Sở Tài chính,

UBND tỉnh,… phân bổ kịp thời nguồn ngân sách địa phương đảm bảo giải ngân cho

các phần công việc đã và chuẩn bị thực hiện để không ảnh hưởng đến tiến độ chung

của các dự án.

- Ngoài ra Bộ NN&PTNT cũng cần giám sát và đề nghị UBND các tỉnh đảm bảo

cấp nguồn vốn đối ứng địa phương đúng như đã cam kết khi tham gia dự án, đặc biệt

là nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

- Căn cứ vào tình hình đấu thầu và trao hợp đồng CPO cần yêu cầu các PPMU

sớm báo cáo về nguồn vốn kết dư sau đấu thầu từ đó tổng hợp, đề xuất hướng giải

quyết  và báo cáo với Bộ NN&PNT cũng như Nhà trợ nhằm sử dụng hiệu quả nguồn

vay.

- Đối với hợp đồng Tư vấn đề nghị PPMU kịp thời rà soát việc thanh toán cho nhà

thầu phải tuân thủ quy định của hợp đồng.

- Đối với hợp đồng xây lắp tỷ lệ tạm ứng hợp đồng không nên cao, phải thu hồi

tạm ứng ngay từ lần đầu thanh toán và thu hồi hết khi nghiệm thu khối lượng đến 80%

khối lượng hợp đồng nhằm giảm thiểu rủi ro về tài chính cho Dự án.
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PHẦN II: BÁO CÁO CHI TIẾT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh của Dự án

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, ngành nông
nghiệp của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào tưới, tiêu, và kiểm soát lũ. Việt Nam
cũng là một trong những quốc gia chịu tác động lớn nhất với thiên tai và biến đổi khí
hậu do tính chất địa hình, địa lý, cơ cấu kinh tế, và phân bổ dân cư. Ngoài việc chịu
ảnh hưởng của lũ bão, Việt Nam đồng thời chịu nhiều ảnh hưởng do lũ lụt ở đồng bằng
và lũ quét kết hợp sạt lở đất xẩy ra ở miền núi.

Đánh giá được tầm quan trọng của phát triển tài nguyên nước và rủi ro thiên tai,
biến đổi khí hậu, Việt Nam đầu tư vào mạng lưới thủy lợi nói chung, và mạng lưới 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 ảnh hưởng đến kinh tế.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn các hồ chứa và phục
vụ phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam ban hành chương trình an toàn đập vào năm
2003 và đã xem xét điều chỉnh chương trình an toàn đập vào năm 2015. Theo thông tin
của MARD, có khoảng 1.150 đập cần khôi phục, trong đó 311 hồ có nguy cơ mất an
toàn cao, cần đầu tư khẩn trương nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Trong bối cảnh nói trên, ngày 8 tháng 4 năm 2016, nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đã ký một Hiệp định Tài chính
5749-VN về Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam (DRSIP/WB8). Mục
tiêu Phát triển của Dự án nhằm nâng cao tính an toàn của các đập, mục tiêu trong
khuôn khổ Chương trình An toàn Đập của Chính phủ nhằm bảo vệ các cộng đồng phía
hạ lưu và các hoạt động kinh tế thông qua các khoản đầu tư và củng cố năng lực.
Chuẩn bị dự án đã tính đến các bài học kinh nghiệm trong một số dự án liên quan đến
Ngân hàng Thế Giới bao gồm phương pháp tiếp cận tổng hợp và toàn diện về an toàn
đập và hoạt động đập trong lưu vực sông cũng như hỗ trợ cải tiến thể chế.

1.2. Thông tin chung về Dự án

Khoản tín dụng số Cr.5749-VN cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

(WB8) ký ngày 8 tháng 4 năm 2016, hiệp định có hiệu lực 8/7/2016, đóng khoản vay

vào 30/6/2022. Tóm tắt một số nội dung chính của dự án được phê duyệt tại quyết định

số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 như sau:
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1. Tên dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

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

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

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

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

5. Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2022

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các tỉnh thực hiện dự án là các tỉnh tham gia

Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa, 34 tỉnh bao gồm: Hà Giang, Yên Bái,

Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh
Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai,

Đăk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Tây Ninh.

7. Mục tiêu chính của dự án

Mục tiêu tổng quát:

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

Mục tiêu cụ thể:

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

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

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

8. Các hợp phần và phân bổ nguồn vốn của dự án

a. Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD)

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

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

b. Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD)

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

trên lưu vực.

- Trang bị công cụ hỗ trợ cho các đơn vị quản lý an toàn đập.
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- Cải thiện thể chế và chính sách an toàn đập.

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

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

- Đào tạo, truyền thông nâng cao năng lực và kỹ năng ứng phó với sự cố đập và

rủi ro thiên tai.

c. Hợp phần 3: Quản lý dự án (11 triệu USD)

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hỗ trợ thực hiện dự án (PIC), giám sát độc

lập bên thứ ba (ISC).

- Kiểm toán dự án.

- Đào tạo năng lực quản lý dự án cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cấp

Trung ương và cấp tỉnh trong và ngoài nước; Cung cấp trang thiết bị, tài chính, hỗ trợ
quản lý và thực hiện dự án.

9. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn dự án

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

đó:

- Vốn vay WB: 415 triệu USD.

- Vốn đối ứng: 28 triệu USD.

Bảng 1. Tổng mức đầu tư cho dự án theo loại nguồn vốn

TT Nguồn vốn SDR USD VNĐ

1 Vốn WB 297.092.786 415.000.000 9.337.500.000.000

2 Vốn đối ứng 20.044.814 28.000.000 630.000.000.000

2.1 Vốn đối ứng Trung ương 6.085.033 8.500.000 191.250.000.000

2.2 Vốn đối ứng địa phương 13.959.78 19.500.000 438.750.000.000

Tổng cộng 317.137.600 443.000.000 9.967.500.000.000

Tỷ giá tạm tính: 1 USD = 22.500 VND (Theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-

HTQT ngày 9/11/2016 v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi); 1 SDR = 1,39687

USD (Theo Tài liệu thẩm định dự án PAD1250).

Bảng 2. Phân bổ nguồn vốn cho các hợp phần (đơn vị: triệu USD)

TT Chủ đầu tư/
tiểu dự án

HP1 HP2 HP3 Tổng cộng
WB ĐU WB ĐU WB ĐU WB ĐU Tổng

1 Cáctỉnh 352,50 19,50 352,50 19,50 372,00

2 MONRE 7,75 0,25 7,75 0,25 8,00
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3 MOIT 3,75 0,25 3,75 0,25 4,00

4 MARD 36,00 4,00 5,50 2,27 9,50 1,73 51,00 8,00 59,00

CPMU/MARD 14,50 1,00 5,50 2,27 9,50 1,73 29,50 5,00 34,50

PPMU Dầu Tiếng 4,00 3,00 4,00 3,00 7,00

Dự phòng 17,50 17,50 17,50

Tổng:
388,50 23,50 17,00 2,77 9,50 1,73

415,00 28,00 443,00
412,00 19,77 11,23

10. Các hoạt động chính của Dự án

(i) Sửa chữa, cải tạo hồ đập

- Sửa chữa, cải tạo: 440 hồ, đập bị hư hỏng kết cấu

- Đầu tư 52 TDA: 12 TDA năm đầu, 40 TDA giai đoạn tiếp theo (tổng số có

khoảng 200 gói thầu trong đó: 79 gói thầu xây lắp và 121 gói thầu tư vấn)

- Phạm vi đầu tư: 33 tỉnh thuộc vùng dự án và TDA hồ Dầu Tiếng

- Tổng vốn đầu tư: 379 triệu USD, vốn WB: 356,5 triệu USD, vốn đối ứng: 22,5

triệu USD. Trong đó: (i) Vốn cho xây lắp là 278 triệu USD; (ii) Vốn cho tư vấn là 38

triệu USD; Vốn cho GPMB, chi khác và dự phòng là 63 triệu USD.

(ii) Nâng cao khả năng xả công trình tháo lũ

- Đang thực hiện rà soát công trình, dự kiến đầu tư 12 công trình nâng cao khả
năng xả.

- Tổng vốn đầu tư: 8 triệu USD, vốn WB: 7,2 triệu USD, vốn đối ứng: 0,8 triệu

USD

(iii) Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành

- Đang thực hiện rà soát, dự kiến đầu tư trang thiết bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát

và vận hành cho khoảng 160 hồ đập lớn có cửa van.

- Tổng vốn đầu tư: 6,0 triệu USD, vốn WB:5,8 triệu USD, vốn đối ứng: 0,2 triệu

USD.

(iv) Bộ Công thương và Tài nguyên môi trường

Tổng vốn đầu tư: 12 triệu USD, vốn WB: 11,5 triệu USD, vốn đối ứng: 0,5

triệu USD.

(v) Các hoạt động tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, hoạt động phi công trình khác

và dự phòng
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Tổng vốn đầu tư: 38 triệu USD, vốn WB: 16,5 triệu USD, vốn đối ứng: 21,5

triệu USD.

1.3. Địa bàn giám sát

Địa bàn thực hiện triển khai giám sát bao gồm toàn bộ 34 tỉnh tham gia Chương
trình bảo đảm an toàn hồ chứa, bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn,

Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang,

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

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh

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

Tây Ninh.

1.4. Thời gian thực hiện

Dự kiến, dự án sẽ được thực hiện trong 6 năm, bắt đầu từ đầu năm 2016 (thời

điểm Hiệp định có hiệu lực), kết thúc tháng 06 năm 2022.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Danh mục hồ đập

Bộ đã có văn bản thống nhất danh mục 438 hồ đập cho tổng số 52 tiểu dự án
(giảm 12 hồ đập theo Quyết định phê duyệt FS) cho 34 tỉnh (bao gồm cả hồ Dầu Tiếng
tỉnh Tây Ninh), trong số đó:

Có 8 tỉnh hiện nay vẫn giữ nguyên danh mục đã được phê duyệt tại quyết định số
4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 (Hải Dương, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình
Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Tây Ninh).

Có 112 hồ đập/26 tỉnh được điều chỉnh so với danh mục đã được Bộ phê
duyệt.(chi tiết xem phụ lục số 2).

2.2. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và báo cáo an toàn đập (DSR)

- Toàn dự án có tất cả 52 Tiểu dự án (TDA) bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 40
TDA giai đoạn tiếp theo được thực hiện tại 34 tỉnh. Tổng mức đầu tư của 52 TDA là
8.574,9 tỷ đồng (vốn WB là 7.809,6 tỷ đồng, vốn đối ứng là 765,3 tỷ đồng).

- Đến thời điểm này đã hoàn thành lập hồ sơ FS và DSR cho 51/52 TDA (đạt
98%), với tổng mức đầu tư là 8.278,2 tỷ đồng đạt 97% so với tổng mức đầu tư cho 52
TDA.

Trong số đó:
Có 45 TDA đã được UBND tỉnh phê duyệt FS, gồm 353 hồ (đạt 80% số hồ đầu

tư) với tổng vốn đầu tư 7.074,7 tỷ đồng đạt 83% so với tổng mức đầu tư cho 52 TDA.
6 TDA đã chuẩn bị xong FS, đang hoàn chỉnh các thủ tục xem xét, thẩm tra,

thẩm định, trình phê duyệt. Dự kiến hoàn thành phê duyệt trong quý II/2020.
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01 TDA đang trong giai đoạn lập TOR tuyển tư vấn lập hồ sơ FS+DSR (TDA2
Hà Tĩnh), dự kiến hoàn thành và phê duyệt FS trong quý III/2020. (Chi tiết xem phụ
lục 4 kèm theo).

- Số lượng gói thầu tư vấn lập FS+DSR dùng vốn WB là 24 gói thầu với kinh phí

là 111,3 tỷ đồng tương đương 4,8 triệu USD. Tới nay đã hoàn thành trao hợp đồng cho

23/24 gói thầu (còn 01 gói thầu thuộc TDA02 tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức lựa chọn nhà

thầu) với tổng giá trị trao hợp đồng là 105 tỷ đồng tương đương 4,6 triệu USD, trong

đó: có 18 gói thầu đã hoàn thành, còn 5 gói thầu đang thực hiện hợp đồng.

2.3. Lập thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)

- Có 37 TDA đã hoàn thành lập TKBVTC (đạt 71% số TDA), trong đó:

+ 34 TDA đã được phê duyệt TKBVTC với tổng số lượng hồ được phê duyệt

trong hồ sơ TKBVTC là 241 hồ.

+ 03 TDA đang trình phê duyệt hồ sơ TKBVTC, dự kiến phê duyệt trong quý

II/2020.

- 02 TDA đang triển khai lập hồ sơ TKBVTC.

- 13 TDA còn lại đang trong giai đoạn lựa chọn tư vấn lập TKBVTC.

- Số lượng gói thầu tư vấn lập TKBVTC dùng vốn WB là 32 gói thầu với kinh

phí là 163,9 tỷ đồng tương đương 7,3 triệu USD. Tới nay đã trao hợp đồng 25 gói thầu

với tổng giá trị là 129,5 tỷ đồng (tương đương 5,8 triệu USD).

2.4. Thực hiện chính sách an toàn xã hội

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

2.4.1. Thực hiện sàng lọc môi trường xã hội

- Có 51/52 báo cáo sàng lọc môi trường xã hội đã được WB thông qua.

- 01 báo cáo còn lại đang được gửi xin ý kiến đồng thuận của WB: Hải Dương,
dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối quý II/2020.

2.4.2. Báo cáo CSAT Môi trường (ESIA)

Có 42/52 báo cáo ESIA đã được WB thông qua, 04 TDA đang chỉnh sửa theo ý

kiến của WB (Gia Lai, Nghệ An (TDA04), Ninh Bình, Thanh Hóa TDA03), 01 TDA

đang chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của CPMU (Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh), 04 TDA

đang triển khai lập báo cáo (Hòa Bình (TDA03), Quảng Ngãi (TDA03), Hải Dương,
Đắk Lắk (TDA02)) và 01 TDA đang trong giai đoạn tuyển tư vấn (Hà Tĩnh (TDA2)).
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2.4.3. Báo cáo CSAT xã hội (RAP, EMDP, SA)

- Có 45/52 báo cáo CSAT xã hội đã được WB thông qua, 02 TDA đang chỉnh
sửa theo ý kiến của WB và CPMU, 04 TDA đang triển khai lập báo cáo và 01 TDA
đang trong giai đoạn tuyển tư vấn.

- Số lượng gói thầu tư vấn lập báo cáo CSAT dùng vốn WB là 31 gói thầu với
giá trị trao hợp đồng ước tính là 64,8 tỷ đồng tương đương 2,8 triệu USD. Tới nay đã
trao hợp đồng 28 gói thầu với tổng giá trị là 57,6 tỷ đồng (tương đương 2,5 triệu
USD).

2.5. Thi công xây dựng

- Toàn đự án có 30/52 TDA đã và đang thi công (58% số TDA) (52 gói thầu).
Tổng giá trị trao thầu xây lắp đạt 3.022,8 tỷ đồng. Tổng số hồ đã và đang được thi
công là 199 hồ, trong đó:

+ 07 TDA (13 hồ) đã hoàn thành (TDA Đập Làng tỉnh Quảng Ngãi, TDA hồ
Thạch Bàn tỉnh Bình Định, TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình, TDA hồ Đồng Bể tỉnh
Thanh Hóa, TDA tỉnh Sơn La, TDA hồ Ban tỉnh Phú Thọ, TDA hồ Khe Chè tỉnh
Quảng Ninh).

+ 23 TDA còn lại với tổng số 186 hồ đang thi công (6 hồ thuộc 6 TDA giai
đoạn 1 và 180 hồ thuộc 17 TDA năm tiếp theo).

- Giá trị giải ngân xây lắp được 1.340,2 tỷ đồng đạt 44% giá trị trao hợp đồng.

2.6. Các hoạt động thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

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

Mua sắm, lắp đặt hệ thống giám sát vận hành cho 36 hồ chứa và phòng điều
hành trung tâm của TCTL. Theo kế hoạch đấu thầu được Bộ phê duyệt, Ban CPO đã
huy động tư vấn thiết kế hệ thống và xây dựng danh mục mua sắm thiết bị.

Đến nay, đã hoàn thành dự thảo hồ sơ TKBVTC, tư vấn thẩm tra đang xem xét
báo cáo cuối cùng trước khi trình Bộ phê duyệt. Đồng thời các nội dung của hoạt động
này đã được Ban CPO báo cáo với WB và đang thương thảo để lấy ý kiến thống nhất
đầu tư. Dự kiến trong tháng 6/2020 trình Bộ xem xét phê duyệt danh mục và làm việc
với Nhà tài trợ thông qua danh mục thiết bị và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai
đấu thầu từ tháng 7/2020.

2.6.2. Nâng cao khả năng chống lũ cho các hồ chứa lớn

Đánh giá khả năng xả lũ và nâng cao khả năng phòng, chống lũ cho 9 hồ chứa

lớn. Nhóm đập này không có các hư hỏng về kết cấu và không có hiện tượng sạt lở,

xói mòn bề mặt hoặc nứt thân đập, thấm qua thân và nền đập ở mức cho phép. Tuy

nhiên,cần thực hiện rà soát, đánh giá khả năng xả lũ để có các can thiệp nhằm nâng

mức đảm bảo an toàn về mặt chống lũ. Theo kế hoạch đấu thầu được Bộ phê duyệt,
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Ban CPO đã huy động tư vấn lập đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, thiết kế và tư
vấn thẩm tra.

TCTL đang góp ý về giải pháp thiết kế sơ bộ, dự kiến trong tháng 06/2020 trình

Bộ xem xét phê duyệt và làm việc với Nhà tài trợ thông qua danh mục hồ cần nâng cao

khả năng xả, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Triển khai đấu thầu tuyển tư vấn thiết kế chi

tiết từ quý II/2020.

2.6.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng ngày 23/11/2018. Tư vấn đã
hoàn thành xây dựng phần mềm. Tổng cục Thủy lợi đã có ý kiến đồng ý về sản phẩm
của gói thầu. Dự kiến tổ chức Hội thảo phổ biến và tập huấn cho các tỉnh trong quý
II/2020.

2.6.4. Mua sắm Thiết bị đặc chủng hỗ trợ kiểm tra và đánh giá an toàn đập

Mua sắm các thiết bị với mục tiêu hỗ trợ công tác quản lý, khai thác đập, hồ
chứa thủy lợi nhằm kiểm tra, đánh giá và đưa ra kết luận kịp thời, chính xác về chất
lượng để công trình được khai thác, sử dụng hiểu quả.

Trên cơ sở ý kiến của TCTL tại văn bản số 398/TCTL-ATĐ ngày 17/3/2020,
ngày 23/3/2020 Ban CPO đã có email gửi Ngân hàng Thế giới (WB) xin ý kiến đồng
thuận về đề xuất cung cấp các thiết bị nêu trên. Ngày 11/4/2020, WB đã có ý kiến
phản hổi trong đó yêu cầu làm rõ, cung cấp hồ sơ thiết kế để xem xét. Hiện tại, Ban
CPO đang rà soát, giải trình theo các ý kiến của WB.

2.6.5. Đào tạo, tập huấn, hội thảo

- Đến thời điểm này, dự án đã tổ chức 31 hội thảo và khóa tập huấn nâng cao
năng lực cho các đơn vị thực hiện dự án.

- Trong năm 2020 sẽ tổ chức 10 lớp tập huấn về nâng cao năng lực quản lý an
toàn đập, dự kiến tổ chức từ qúy III-IV/2020.

2.6.6. Các hoạt động phi công trình

- 11/11 Hướng dẫn và thiết kế mẫu đã được lập, Bộ NN và PTNT đã phê duyệt
và ban hành.

- Bộ đã có chủ trương ưu tiên triển khai thực hiện 10 hoạt động về tăng cường
năng lực và thể chế, trong đó:

+ Ban CPO đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu, đang thực
hiện hợp đồng.

+ Đối với 07 hoạt động dùng vốn đối ứng còn lại là: (i) Lập Sổ tay quản lý an
toàn hồ chứa nước Cửa Đạt, Dầu Tiếng, Tả Trạch; (ii) Sổ tay hướng dẫn vận hành hồ
chứa theo thời gian thực; (iii) Hướng dẫn áp dụng công nghệ tràn bằng khối bê tông tự
lật; (iv) Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa
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và nhỏ; (v) Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu tường cọc đất đầm nện chống
thấm thân đập đất; (vi) Mô phỏng một số giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn đập; (vii)
Tư liệu truyền thông về quản lý an toàn đập, hiện đang trong giai đoạn lập TOR và tổ
chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến sẽ trao hợp đồng trong quý II-III/2020.

2.7. Các tư vấn quốc tế theo yêu cầu của WB

TT Tên gói thầu Nhà thầu
Giá trị hợp đồng

(triệu USD)
Ghi chú

1
Tư vấn giám sát
đánh giá (M&E)

Liên danh INCLAM -
APAVE - AMDI

1,30
Đã huy
động

2
Tư vấn giám sát độc
lập bên thứ 3 (ISC)

Liên danh Công ty
TNHH WAPCOS và

Công ty cổ phần đầu tư
& xây dựng CENCO

1,37
Đã huy
động

3
Đội chuyên gia an

toàn đập (POE)

07 thành viên, gồm 03
chuyên gia quốc tế và 04

chuyên gia trong nước
1,20

Đã huy
động

4
Tư vấn hỗ trợ thực
hiện dự án (PIC)

Liên danh
ICT+BEST+PACO

3,33
Đã huy
động

Tổng: 7,20

2.8. Kết quả trao hợp đồng, giải ngân

2.8.1. Trao hợp đồng

- Tổng toàn dự án đến thời điểm này tổng cộng có tất cả 254 gói thầu sử dụng vốn
ODA, trong đó:

+ Gói thầu xây lắp: 86 gói thầu.

+ Gói thầu tư vấn: 165 gói thầu.

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa: 3 gói thầu.

- Tiến độ thực hiện các gói thầu hiện nay như sau:
+ Đã hoàn thành hợp đồng/hoàn thành thi công: 66 gói thầu (9 gói thầu xây lắp;

56 gói thầu tư vấn, 01 gói thầu mua sắm hàng hóa).

+ Đang thực hiện hợp đồng: 108 gói thầu (42 gói thầu xây lắp, 66 gói thầu tư
vấn).

+ Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 gói thầu (6 gói thầu xây lắp, 9 gói thầu tư
vấn).

+ Chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu: 65 gói thầu (29 gói thầu xây lắp, 34 gói thầu
tư vấn, 02 gói thầu mua sắm hàng hóa).

- Kết quả trao hợp đồng toàn dự án đến nay đạt 3.993 tỷ đồng (vốn vay đạt
3.575 tỷ đồng tương đương 155,9 triệu USD, vốn đối ứng đạt 417,8 tỷ đồng), đạt 40%
TMĐT dự án. Phần do Bộ NN&PTNT quản lý đã trao hợp đồng được 234,5 tỷ đồng
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(vốn vay 186,5 tỷ đồng tương đương 8,26 triệu USD, vốn đối ứng 48,1 tỷ đồng).

- Riêng phần vốn ODA đã trao hợp đồng cho 174 gói thầu với giá trị chi tiết
như sau:

Giá trị trao hợp đồng xây lắp là: 3.022,8 tỷ đồng (52 gói thầu).

Giá trị trao hợp đồng tư vấn là: 548,9 tỷ đồng (121 gói thầu).

Giá trị trao hợp đồng mua sắm hàng hóa là: 3,41 tỷ đồng (01 gói thầu).

- Vốn đối ứng: giá trị trao hợp đồng vốn đối ứng toàn dự án đến nay đạt 417,8 tỷ
đồng, chủ yếu là các hoạt động tư vấn.

2.8.2. Giải ngân và thanh toán

a. Giải ngân

- Kết quả giải ngân toàn dự án đến nay đạt 114,94 triệu USD, trong đó vốn vay đạt
99,35 triệu USD (rút từ WB), vốn đối ứng đạt 15,59 triệu USD.

Đơn vị: triệu USD

TT Đơn vị thực hiện dự án
Lũy kế giá trị giải ngân (đến 30/04/2020)

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng
I Bộ NN&PTNT 2,53 2,04 4,57

CPMU 2,53 1,49 4,02

TDA hồ Dầu Tiếng Tây Ninh 0,55 0,55

II PMU Bộ TN&MT 0,06 0,02 0,07

III PMU Bộ Công thương 0,48 0,06 0,54

IV Các tỉnh 96,29 13,47 109,76

Tổng cộng 99,35 15,59 114,94

- Kết quả giải ngân toàn dự án các tháng đầu năm 2020 (đến 30/4/2020) đạt 30,86 triệu
USD, trong đó vốn vay đạt 28,59 triệu USD (rút từ WB), vốn đối ứng đạt 2,27 triệu
USD.

Đơn vị: triệu USD

TT Đơn vị thực hiện dự án
Lũy kế giá trị giải ngân (từ 01/01-30/04/2020)

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng
I Bộ NN&PTNT 0,79 0,09 0,88

CPMU 0,79 0,09 0,88

TDA hồ Dầu Tiếng Tây Ninh
II PMU Bộ TN&MT
III PMU Bộ Công thương 0,003 0,003

IV Các tỉnh 27,80 2,18 29,98

Tổng cộng 28,59 2,27 30,86
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b. Thanh toán

- Kết quả thanh toán toàn dự án đến nay đạt 1.995,6 tỷ đồng (tương đương 86,3 triệu
USD), trong đó vốn vay đạt 1.637 tỷ đồng; vốn đối ứng đạt 358,6 tỷ đồng.

Đơn vị: triệu

TT
Đơn vị thực hiện dự

án

Lũy kế giá trị thanh toán đến 30/04/2020

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

I Bộ NN&PTNT 50.859 2,20 47.004 2,04 97.863 4,24

CPMU 50.859 2,20 34.355 1,49 85.214 3,69

TDA hồ Dầu Tiếng Tây
Ninh

0 0,00 12.649 0,55 12.649 0,55

II PMU Bộ TN&MT 1.296 0,06 396 0,02 1.692 0,07

III PMU Bộ Công thương 5.227 0,23 1.365 0,06 6.592 0,28

IV Các tỉnh 1.579.650 68,24 309.801 13,47 1.889.451 81,71

Tổng cộng 1.637.031 70,72 358.566 15,59 1.995.597 86,31

- Kết quả thanh toán kế hoạch vốn năm 2020 (từ 01/02-30/4/2020) đạt 243,6 tỷ đồng

(tương đương 10,5 triệu USD), trong đó vốn vay đạt 191,4 tỷ đồng; vốn đối ứng đạt

52,2 tỷ đồng.

Đơn vị: triệu

TT
Đơn vị thực hiện dự

án

Giá trị thanh toán năm 2020

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

I Bộ NN&PTNT 1.206 0,05 2.094 0,09 3.300 0,14

CPMU 1.206 0,05 2.094 0,09 3.300 0,14

TDA hồ Dầu Tiếng
Tây Ninh

0,00

II PMU Bộ TN&MT 0,00

III PMU Bộ Công thương 73 0,003 73 0,003

IV Các tỉnh 190.086 8,18 50.152 2,18 240.238 10,36

Tổng cộng 191.365 8,24 52.246 2,27 243.611 10,51
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III. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT
3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ giám sát

Báo cáo giám sát lần thứ ba nằm trong khuôn khổ tư vấn giám sát độc lập (ISC)

do Liên danh Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ và Công ty Cổ phần đầu tư và xây
dựng CENCO. Mục tiêu của đánh giá kỳ 3được xác định là giám sát quá trình thực

hiện dự án, nhằm xem xét lại toàn bộ quy trình triển khai của dự án từ lúc khởi động

đến thời điểm 30tháng 04 năm 2020. Mục tiêu cụ thể của đánh giá kỳ này bao gồm:

- Xem xét đánh giá mức độ tuân thủ của Dự án với khung an toàn đập, các tiêu

chuẩn quy chuẩn của Việt Nam hiện hành.

- Đánh giá tiến độ tổng thể thực hiện của dự án đến thời điểm hiện tại.

- Đánh giá tính tuân thủ chính sách an toàn môi trường và xã hội của các TDA.

- Giám sát tổ chức, quản lý và thực hiện dự án, bao gồm giám sát tính tuân thủ
của dự án từ công tác lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, công tác đấu thầu, quản lý thực

hiện hợp đồng, quản lý tài chính, công tác chi tiêu và công tác thi công xây dựng.

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 tiến độ, hiệu quả và

hiệu suất của dự án. Rút ra bài học cho việc thực hiện các dự án tiếp theo.

3.2. Phương pháp và phạm vi giám sát

3.2.1. Phạm vi giám sát

Giám sát độc lập được thực hiện tại 34 tỉnh dự án, trong lần này ISC sẽ trực tiếp

kiểm tra tại 03 tỉnh Miền Trung và 05 tỉnh Miền Bắc, bao gồm: Thừa Thiên Huế,

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai và Yên Bái. Các
tỉnh còn lại, ISC sẽ căn cứ vào hồ sơ mà các PPMU đã gửi cho CPO (danh sách theo
công văn số442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của ban CPO) để tổng hợp viết báo cáo.

Lần giám sát kỳ 3 của đoàn ISC nhằm xác định là giám sát quá trình thực hiện dự
án, nhằm xem xét lại toàn bộ quy trình triển khai của dự án từ lúc khởi động đến thời
điểm hết tháng 04 năm 2020.

3.2.2. Các phương pháp thực hiện

 Rà soát tài liệu, thu thập số liệu thứ cấp

Tư vấn đã nghe báo cáo và thảo luận sơ bộ trong các cuộc họp mở đầu với các

PPMU để nắm bắt sơ bộ tình hình chung của Dự án, sau đó đã tiến hành rà soát những

báo cáo và tài liệu hiện có của dự án nhằm tổng hợp các thông tin liên quan tình hình

thực hiện dự án. Một số tài liệu dự án được rà soát như:
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- Nhân lực, các quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các vị trí tại các
PPMU.

- Các báo cáo an toàn đập (DSR), kế hoạch vận hành và bảo dưỡng (O&M) sơ bộ
và khung kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) trong giai đoạn trước khi lập FS.

- Báo cáo FS, báo cáo của tư vấn POE (nếu có) và các quyết định cũng như trình
tự phê duyệt FS.

- Trình tự và các quyết định phê duyệt thiết kế BVTC. Kiểm tra ngẫu nhiên về
thành phần hồ sơ, các bản vẽ thiết kế chi tiết của 1 đến 2 hồ để đánh giá sơ bộ việc
tuân thủ của công tác thiết kế so với các quy định của khung an toàn đập và các quy
chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Rà soát tiến độ của các gói thầu theo hợp đồng các PPMU đã kí với nhà thầu so
sánh đánh giá mức độ hoàn thành so với tiến độ thực tế của dự án đến thời điểm kiểm
tra.Việc rà soát thông tin cũng nhằm xem xét, đối chiếu các thông tin trong các hồ sơ
dự án, hồ sơ thiết kế, các quyết định, các văn bản chỉ đạo liên quan tới công tác thực
hiện dự án để đối chiếu với thực tế triển khai dự án tại từng PPMU.

 Giám sát đánh giá sự tuân thủ thi công ngoài hiện trường

Tư vấn đã kiểm tra hiện trường ngẫu nhiên 02 hồ (01 hồ lớn và 01 hồ nhỏ - với

các địa phương có từ lớn hơn 02 hồ đang thi công trở lên) để đánh giá sự tuân thủ về
công tác tổ chức thi công, công tác quản lý chất lượng và sơ bộ chất lượng thi công các

hạng mục. Các mục sẽ được kiểm tra đánh giá bao gồm:

- Sơ đồ khối tổ chức thi công và quản lý chất lượng của nhà thầu: Giám đốc dự
án, chỉ huy trưởng, các phòng ban chuyên môn (kỹ thuật, nội nghiệp…) và các tổ đội

thi công (xây dựng, lắp đặt, trắc đạc..). Việc kiểm tra này nhằm sơ bộ xác định năng
lực của nhà thầu thi công.

- Biện pháp và tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập.

- Hồ sơ quản lý chất lượng của đơn vị thi công: Nhật kí thi công; chứng chỉ CO,

CQ, các kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vàovà sản phẩm thi công; máy móc; các biên

bản nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục, các kết quả thí nghiệm hiện trường…

- Các công tác về vệ sinh và an toàn lao động

Ngoài ra, Tư vấn cũng sẽ tiến hành một số biện pháp trực quan như: Quan sát
bằng mắt, ghè, ghõ…và chụp ảnh nhằm đánh giá thực trạng về chất lượng công trình.

 Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm

Các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm đã được thực hiện dựa trên những

nội dung đã được tư vấn chuẩn bị trước. Các đối tượng chính đã được phỏng vấn sâu

bao gồm: (1) Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU); (2)  Các bên tham gia thực hiện dự
án (bao gồm TVTK, TVGS và các Nhà thầu xây lắp); (3) Các bên liên quan tại địa
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phương, bao gồm đại diện chính quyền xã/các đoàn thể nơi thực hiện dự án và các đối

tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Những thông tin thu thập từ PPMU và các đơn vị
hữu quan tại cấp tỉnh nhằm tìm hiểu về tình hình thực hiện dự án, công tác quản lý dự
án, những yếu tố tác động tới việc thực hiện dự án, cũng như những khuyến nghị cho

các đơn vị liên quan.

 Quan sát và chụp ảnh

Quan sát và chụp ảnh đã được thực hiện trong quá trình giám sát, đặc biệt là việc

quan sát và chụp ảnh các công trình thuộc hợp phần 1nhằm đánh giá tiến độ, chất

lượng công trình.

Ngoài việc chụp ảnh của chuyên gia tư vấn ISC thì tư vấn ISC sẽ hướng dẫn cho

các cán bộ của nhà thầu tư vấn giám sát và cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện

trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể
khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình.

Một website: http://iscwb8.com.vn đã được ISC thành lập. Mỗi PPMU đã được

cung cấp một tài khoản riêng trên website. ISC đã gửi bảng biểu thu thập thông tin và

hướng dẫn đăng bài, hình ảnh lên website tới các PPMU. Tại các PPMU mà ISC tới

làm việc trực tiếp, cán bộ của ISC đã hướng dẫn cán bộ kỹ thuật của PPMU cách đăng
bài và hình ảnh lên website. Theo quy địnhcứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng
tải các hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các

thông tin.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

4.1.1. Tổ chức và nhân lực

- Tổ chức bộ máy quản lý Dự án lồng ghép chặt chẽ với quản lý nhà nước từ cấp

trung ương đến cấp tỉnh, đảm bảo tính phân cấp rõ ràng. Cấu trúc này giúp Dự án luôn

nhận được chỉ đạo và điều phối từ phía cơ quan chức năng trong ngành NN&PTNT
cũng như điều phối đối với các cơ quan hữu quan khác.

- Bộ NN&PTNT là cơ quan chịu trách nhiệm về tổng thể dự án, là cơ quan đại

diện của Chính phủ Việt Nam để làm việc với các nhà tài trợ trong việc thực hiện dự
án. Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) của Bộ NN&PTNT là chủ dự án.

Một ban Quản lý dự án trung ương (CPMU) được thành lập trong Ban CPO để
thựchiện quản lý dự án trực tiếp và hỗ trợ, điều phối giữa các đơn vị thực hiện, WB,

các cơ quan của tỉnh và các cơ quan liên quan của Bộ NN&PTNT.
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- UBND tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm tổng thể về dự án trong tỉnh. Bộ
NN&PTNT sẽ phân cấp trách nhiệm về mọi mặt của thực hiện dự án cho các Chủ đầu

tư (Sở NN&PTNT hoặc Ban quản lý NN&PTNT) của tỉnh, để các đơn vị này chịu
trách nhiệm về đầu tư trong hệ thống và trong tiểu dự án. Các Sở có liên quan khác sẽ
hợp tác cùng nhau để thực hiện các tiểu dự án. UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo

các cơ quan phụ trách tiểu dự án, các sở và cơ quan của tỉnh trong thực hiện đền bù, tái

định cư, thu hồi đất, và kế hoạch hành động môi trường theo đúng quy định trong nước

và của nhà tài trợ. UBND tỉnh có quyền kiến nghị và đề xuất Bộ NN&PTNT và CPO

giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các tiểu dự án.

- Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) được UBND tỉnh thành lập. PPMUs chịu trách

nhiệm về tất cả các hoạt động lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, giám sát thi công,

thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường và xã hội

được xác định trong hướng dẫn của dự án, hoạt động trong mạng lưới quản lý dự án

tổng thể. PPMUs sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi CPMU, với sự trợ giúp của các cán

bộ kỹ thuật của Tư vấn thực hiện dự án (Chi tiết danh sách cán bộ của các PPMU

xem phụ lục 1).

- Nhân lực thực hiện các PPMU hiện tại đã được cải thiện nhiều về số lượng và

chất lượng so với đợt giám sát kỳ 2 trước đây. Trong 08 tỉnh giám sát lần 3 thì chỉ có

tỉnh Quảng Nam, Ban QLDA tự thực hiện giám sát thi côngvà theo quyết định thành

lập tổ tư vấn giám sát của Ban QLDA thì có 4cán bộ giám sát.

- Về quản lý tài chính, tổ chức và nhân sự quản lý tài chính của các PPMU là hợp

lý. Các PPMU đều bố trí 02 kế toán (1 KTT/ Phụ trách Kế toán và 1 Kế toán viên) và 1

Thủ quỹ phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

4.1.2. Tư vấn dự án

- Dự án có các tư vấn nhằm hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật cũng như quản lý. Các
tư vấn hỗ trợ hoạt động quản lý dự án như PIC, M&E, ISC và Kiểm toán độc lập đã và
sẽ được huy động để thực hiện các hoạt động hỗ trợ dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu,
mục tiêu đề ra của dự án cũng như WB.

- Tư vấn triển khai dự án (PIC) để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.

- Đánh giá và giám sát (M&E): được tuyển từ tháng 5 năm 2018 để thực hiện
đánh giá hiệu quả và tác động của dự án.

Tư vấn giám sát độc lập (ISC) ký hợp đồng vào tháng 3 năm 2018 giám sát và đánh
giá toàn bộ các hoạt động của dự án theo thiết kế và kế hoạch dự án đã được phê
duyệt, bao gồm từ khâu lập dự án, thiết kế chi tiết, mua sắm, quản lý thực hiện hợp
đồng, quản lý xây dựng, quản lý tài chính và thanh toán. Bên cạnh đó, tư vấn ISC giám
sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP), Kế hoạch Phát
triển Dân tộc Thiểu số (EMDP) và Kế hoạch hành động về Giới (GAP), Kế hoạch
Quản lý Môi trường (EMP) và Các Quy tắc Thực hành Môi trường (ECOP).
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- Kiểm toán độc lập được tuyển chọn tháng 12/2017 để kiểm toán tất cả các chi
tiêu của dự án.

- Ngoại trừ Tư vấn PIC mới được tuyển dụng, qua hơn một năm thực hiện nhưng
cả Tư vấn ISC và M&E được huy động thực hiện giám sát không nhiều. Ngoài ra, việc
chậm trễ trong việc huy động các Tư vấn dự án nói chung và Tư vấn PIC nói riêng ít
nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện dự án và hiệu quả hỗ trợ.

4.2. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng

4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
a) Lập, thẩm định và phê duyệt FS

- Về hồ sơ thiết kế: (i)Toàn bộ hồ sơ thiết kế của 12 TDA năm đầu đã được thông

qua thẩm tra, thẩm định và phê duyệt. (ii) Các hồ sơ của 40 TDA năm tiếp theo đã và

đang được thực hiện theo đúng trình tự quy định của Nhà tài trợ và Pháp luật.

Việt Nam, trong đó có 33 TDA đã được phê duyệt, 04 TDA hồ sơ FS đã được WB

thông qua, Bộ NN&PTNT có ý kiến về kỹ thuật và đang trình UBND tỉnh phê duyệt

Thanh Hóa (TDA3), Quảng Ngãi (TDA3), Hải Dương, Đắk Lắk (TDA02), 02 TDA

đang chỉnh sửa theo ý kiến của WB và Tổng cục thủy lợi Bình Thuận (TDA02), Hòa

Bình (TDA03), 01 TDA đang triển khai lựa chọn nhà thầu lập FS(TDA2 Hà Tĩnh).

- Thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ theo trình tự được qui định trong khung an

toàn đập và theo các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành (Báo cáo an toàn đập, kế
hoạch hành động cho các đập, hồ sơ lập dự án).

b) Chất lượng hồ sơ

Chất lượng hồ sơ đã đáp ứng theo ý kiến thẩm tra và thẩm định của các cơ quan
chuyên môn. Tuy nhiên còn khá nhiều tồn tại ở các tỉnh mà đoàn TVGS độc lập bên

thứ 3 đã yêu cầu xem xét lại và tính toán bổ sung (chi tiết xem phụ lục số 9).

c) Tiến độ thực hiện

+ Đến thời điểm này đã hoàn thành lập hồ sơ FS và DSR cho 51/52 TDA (đạt

98%), với tổng mức đầu tư là 8.278,2 tỷ đồng đạt 97% so với tổng mức đầu tư cho 52
TDA(chi tiết xem phụ lục kèm theo 3).

+ Nhìn chung tiến độ đáp ứng yêu của của dự án và toàn dự án có tất cả 52 Tiểu

dự án (TDA) bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 40 TDA giai đoạn tiếp theo được thực

hiện tại 34 tỉnh. Trong số đó có 45 TDA đã được UBND tỉnh phê duyệt FS, 06 TDA

đã chuẩn bị xong FS và đang hoàn chỉnh các thủ tục xem xét, thẩm tra, thẩm định. Dự
kiến hoàn thành phê duyệt trong quý II/2020, 01 TDA đang trong giai đoạn lập

TORtuyển tư vấn lập hồ sơ FS + DSR (TDA2 Hà Tĩnh), dự kiến hoàn thành và phê

duyệt FS trong quý III/2020.
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4.2.2. Giai đoạn thực hiện dự án

a) Giai đoạn thiết kế xây dựng công trình (thiết kế BVTC)

Thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ theo trình tự được qui định trong khung an

toàn đập và theo các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành (Báo cáo an toàn đập, kế
hoạch hành động cho các đập, hồ sơ lập dự án, hồ sơ thiết kế BVTC).

Chất lượng hồ sơ: Còn một số tồn tại ở các tỉnh mà đoàn TVGS độc lập bên thứ 3

đã yêu cầu xem xét lại và tính toán bổ sung (chi tiết xem phụ lục 8).

Tiến độ: Có 37 TDA đang được lập thiết kế BVTC (đạt 71% số TDA), trong đó
(chi tiết xem phụ lục kèm theo 4):

+ 34 TDA đã được phê duyệt TKBVTC với tổng số lượng hồ được phê duyệt

trong hồ sơ TKBVTC là 241 hồ.

+ 03 TDA đang trình phê duyệt hồ sơ TKBVTC, dự kiến phê duyệt trong quý

II/2020.

+ 02 TDA đang triển khai lập hồ sơ TKBVTC.

+ 13 TDA còn lại đang trong giai đoạn lựa chọn tư vấn lập TKBVTC.

b) Mua sắm đấu thầu và giải ngân

Công tác đấu thầu và giải ngân Tư vấn thực hiện rà soát những báo cáo và tài

liệu hiện có của dự án nhằm tổng hợp các thông tin liên quan tình hình thực hiện dự
án. Một số tài liệu dự án được rà soát như các quyết định phê duyệt dự án thành phần

tại các tỉnh, các báo cáo tiến độ dự án, kế hoạch đấu thầu và giải ngân, …Những thông

tin này nhằm giúp tư vấn nắm được tình hình chung của cả dự án và tiến độ thực hiện

dự án tại các PPMU.

Mua sắm đấu thầu

- Từ nguồn vốn đối ứng: Đối với các TDA năm đầu thì công tác tư vấn và xây

dựng phụ (như rà phá bom mìn, phòng chống mối,…) sẽ được sử dụng từ nguốn vốn

đối ứng, còn đối với các TDA năm tiếp theo chủ yếu được sử dụng cho công tác tư
vấn. Cụ thể tình hình thực hiện của các tỉnh như sau:

Bảng 9: Tổng hợp tiến độ đấu thầu từ nguốn vốn đối ứng

TT Tên tỉnh

Theo KHĐT được
duyệt

Đã thực hiện tính
đến 30/4/2020 Chưa thực hiện

Số gói Giá trị
(triệu đồng) Số gói Giá trị

(triệu đồng) Số gói Giá trị
(triệu đồng)

I. Tư vấn 119 70.442,20 112 65.401,50 7 1.708,40

1 Lào Cai 9 3.369,83 6 2.153,93 3 616,29

2 Lạng Sơn 6 7.832,74 4 6.908,49 2 924,23
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3 Yên Bái 8 11.529,90 8 11.532,69 0 0,00

4 Bắc Giang 13 3.873,79 11 3.332,03 2 167,88

5 Hải Dương 1 7.931,49 1 7.368,94 0 0,00

6 Thừa Thiên Huế 6 606,75 6 595,83 0 0,00

7 Quảng Nam 7 675,27 7 675,27 0 0,00

8 Quảng Ngãi 18 4.249,56 18 3.991,90 0 0,00

9 Đăk Lăk 23 8.925,96 23 8.652,03 0 0,00

10 Đăk Nông 10 10.788,17 10 10.665,58 0 0,00

11 Gia Lai 6 431,40 6 388,99 0 0,00

12 Kon Tum 7 3.152,45 7 2.789,63 0 0,00

13 Sơn La 5 7.074,91 5 6.346,18 0 0,00

II. Xây lắp 10 10.058,18 8 1.002.054,61 1 1.999,70

1 Lào Cai 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 Lạng Sơn 1 1.999,70 0 0,00 1 1.999,70

3 Yên Bái 0 0,00 0 0,00 0 0,00

4 Bắc Giang 1 1.000,00 1 996.758,00 0 0,00

5 Hải Dương 0 0,00 0 0,00 0,00

6 Thừa Thiên Huế 1 1.012,00 1 692,00 0 0,00

7 Quảng Nam 1 1.531,00 1 909,00 0 0,00

8 Quảng Ngãi 2 963,00 2 934,03 0 0,00

9 Đăk Lăk 1 499,69 1 454,52 0 0,00

10 Đăk Nông 1 2.128,25 1 1.442,63 0 0,00

11 Gia Lai 1 424,55 1 404,39 0 0,00

12 Kon Tum 1 500,00 0 460,04 0 0,00

13 Sơn La 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Tổng cộng: 129 80.500,39 120 1.067.456,11 8 3.708,10

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các PPMU tính đến 30/04/2020).

-Từ nguồn vốn WB: Nguồn vốn WB chủ yếu được sử dụng cho đấu thầu trong

lĩnh xây lắp và các gói thầu FS/TKBVTC và các báo cáo chính sách an toàn (cho các

TDA năm tiếp theo). Cụ thể tình hình thực hiện của các tỉnh như sau:
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Bảng 10: Tổng hợp tiến độ đấu thầu từ nguốn vốn WB

TT Tên tỉnh

Theo KHĐT được
duyệt

Đã thực hiện tính
đến 30/4//2019 Chưa thực hiện

Số gói Giá trị
(triệu đồng) Số gói Giá trị

(triệu đồng) Số gói Giá trị
(triệu đồng)

I. Tư vấn 53 187.587,08 45 143.744,25 8 21.589,90

1 Lào Cai 3 11.049,60 3 5.887,89 0 0,00

2 Lạng Sơn 4 12.124,48 3 9.442,18 1 1.854,02

3 Yên Bái 3 10.280,00 3 9.471,45 0 0,00

4 Bắc Giang 5 18.917,58 4 14.446,25 1 3.358,65

5 Hải Dương 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6 Thừa Thiên Huế 4 15.683,85 4 11.086,55 0 0,00

7 Quảng Nam 6 21.357,35 4 16.728,00 2 4.300,00

8 Quảng Ngãi 9 29.947,45 7 20.662,65 2 6.596,00

9 Đăk Lăk 4 12.567,96 4 12.398,58 0 1.973,11

10 Đăk Nông 3 11.476,87 3 10.013,03 0 0,00

11 Gia Lai 5 18.021,55 4 15.309,35 1 2.480,79

12 Kon Tum 6 24.270,63 5 16.299,58 1 1.027,33

13 Sơn La 1 1.889,76 1 1.998,76 0 0,00

II. Xây lắp 31 1.920.289,29 21 1.185.368,23 10 645.395,42

1 Lào Cai 1 58.123,21 1 57.609,91 0 0,00

2 Lạng Sơn 2 157.608,12 0 0,00 2 157.608,12

3 Yên Bái 3 269.854,69 3 245.545,61 0 0,00

4 Bắc Giang 4 139.876,81 0 0,00 4 139.876,81

5 Hải Dương 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6 Thừa Thiên Huế 2 94.887,92 2 87.477,15 0 0,00

7 Quảng Nam 2 208.519,00 1 62.430,00 1 142.001,00

8 Quảng Ngãi 6 259.453,98 5 136.098,94 1 108.041,00

9 Đăk Lăk 3 161.742,07 3 129.887,77 0 0,00

10 Đăk Nông 2 194.715,24 2 187.757,69 0 0,00

11 Gia Lai 2 97.883,49 0 0,00 2 97.868,49

12 Kon Tum 3 151.347,65 3 153.799,19 0 0,00

13 Sơn La 1 126.277,12 1 124.761,98 0 0,00

Tổng cộng: 84 2.107.876,37 66 1.329.112,49 18 666.985,32

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các PPMU tính đến 30/4/2020)
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Căn cứ vào số liệu tổng hợp tiến độ trao thầu của các tỉnh trong dự án, Tư vấn
có các nhận xét sau:

- Đối với các TDA năm đầu có gói thầu xây lắp đã được trao thầu đạt tỷ lệ
100%;  Đối với các TDA năm tiếp theo một số tỉnh đang bị chậm tiến độ như:Hải
Dương, Bắc Giang và Lạng Sơn chưa trao thầu các hợp đồng xây lắp nên Tư vấn quan
ngại rằng có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các gói thầu xây lắp.

- Công tác đấu thầu và trao thầu cơ bản các tỉnh đã tuân thủ các quy định của Hiệp
định và sổ tay hướng dẫn, Nhà tài trợ cũng như Luật/nghị định của Chính phủ Việt
Nam về công tác đấu thầu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nội dung sau:Tại tỉnh Lào Cai
giá trúng thầu và hợp đồng có chênh lệch mà không có tài liệu (biên bản thương thảo
hợp đồng, các văn bản pháp lý, ... đính kèm) chứng minh sự thay đổi đó (gói thầu số
08 (C1-LC-W1) thi công xây dựng và tỷ lệ tạm ứng cho nhà thầu cao hơn mức trung
bình (35%giá trị hợp đồng); Lạng Sơn quá trình lựa chọn nhà thầu xây kéo dài do thay
đổi hình thức đấu thầu từ trực tiếp sang online nên phải phê duyệt lại kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

 Giải ngân

Theo đánh giá của Tư vấn công tác giải ngân của các tỉnh đã cơ bản tuân thủ
quy định của nhà tài trợ cũng như Chính phủ về quản lý hợp đồng trong xây dựng, tuy

nhiên, cần lưu ý tỷ lệ giữ lại đối với các hợp đồng tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán chưa đảm bảo theo các quy định cụ thể của hợp đồng tại

điều 56 ĐKC và 35 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP như: Gói thầu C1-YB-CS5- Tư
vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tỉnh Yên Bái có quyết định

phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CĐT đã thanh toán cho nhà thầu

đến 97%. Đối với hợp đồng này trách nhiệm của nhà thầu liên quan đến công tác giám

sát tác giả nên thời gian thực hiện kéo dài đến khi hoàn thành dự án.

Không đủ vốn để tạm ứng hoặc thanh toán cho các gói thầu (như Quảng Nam,

Hải Dương).

Cụ thể tình hình thực hiện của các tỉnh như sau:

Bảng 11: Tổng hợp tiến độ giải ngân

TT Tên tỉnh
Tổng giá trị hợp
đồng đã ký kết

(triệu đồng)

Giá trị giải ngân
đến 30/04/2020

(triệu đồng)

Đạt tỷ lệ
(%)

A Vốn đối ứng 63.598,16 53.481,58

1 Lào Cai 2.153,93 651,37 30,24

2 Lạng Sơn 6.472,00 6.000,00 92,71

3 Sơn La 6.346,18 5.806,08 91,49
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TT Tên tỉnh
Tổng giá trị hợp
đồng đã ký kết

(triệu đồng)

Giá trị giải ngân
đến 30/04/2020

(triệu đồng)

Đạt tỷ lệ
(%)

4 Yên Bái 11.532,69 10.056,10 87,20

5 Bắc Giang 4.328,79 3.295,89 76,14

6 Hải Dương 0,00 0,00

7 Thừa Thiên Huế 1.287,00 791,83 61,53

8 Quảng Nam 1.584,27 390,79 24,67

9 Quảng Ngãi 4.925,94 4.069,48 82,61

10 Kon Tum 3.373,67 3.373,67 100,00

11 Gia Lai 793,38 177,57 22,38

12 Đăk Lăk 8.692,10 7.837,57 90,17

13 Đăk Nông 12.108,21 11.031,23 91,11

B Vốn WB 1.256.255,02 619.061,82

1 Lào Cai 63.497,80 28.747,58 45,27

2 Lạng Sơn 9.442,18 6.420,97 68,00

3 Sơn La 126.761,00 116.378,48 91,81

4 Yên Bái 255.017,06 77.035,00 30,21

5 Bắc Giang 8.512,45 8.430,20 99,03

6 Hải Dương 0,00 0,00 0,00

7 Thừa Thiên Huế 98.563,70 34.929,08 35,44

8 Quảng Nam 12.206,00 8.000,00 65,54

9 Quảng Ngãi 156.761,64 104.095,09 66,40

10 Kon Tum 170.098,77 66.139,74 38,88

11 Gia Lai 15.309,35 7.301,54 47,69

12 Đăk Lăk 142.314,36 49.032,37 34,45

13 Đăk Nông 197.770,72 112.551,79 56,91

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các PPMU tính đến tháng 30/04/2019)
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c) Giai đoạn thi công:

 Quản lý chất lượng:

- Đối với nhà thầu tư vấn thiết kế: Chưa quan tâm đến việc cử cán bộ thực hiện

nhiệm vụ giám sát quyền tác giả theo quy định tại điều 28 của NĐ 46/2015/NĐ-CP về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và điều 86 của Luật Xây dựng số
50/2014/QH 13.

- Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Về tổ chức thì hầu hết các PPMU thuê các

đơn vị tư vấn còn một số cử cán bộ PPMU tự thực hiện công tác giám sát chất lượng

công trình. Tuy nhiên còn tồn tại các vấn đề sau tại 08 tỉnh mà ISC đi giám sát thực

địa kỳ này như sau:

+ Tư vấn giám sát ở một số TDA không có mặt thường xuyên trên công trường,

trong khi nhà thầu thi công vẫn làm bình thường (Hồ Chóp Dù – Yên Bái).

+ Cán bộ TVGS chưa làm tròn vai trò của mình như:Không hướng dẫn nhà thầu

lập Hồ sơ QLCL công trình, các biên bản nghiệm thu đắp đất, biên bản nghiệm thu

giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng chuyển giai đoạn thi công(Hồ
Phong Niên, hồ Khe Quất – Lào Cai; Hồ Chóp Dù – Yên Bái; Hồ Tà Rinh, hồ Ka Tư,
hồ 3 Cửa và hồ Khe Rủng – Thừa Thiên Huế; Hồ Hố Lau, hồ Đồng Nhơn – Quảng

Nam; Hồ Hóc Khế, hồ Cây Khế và hồ Hố Đá – Quảng Ngãi ).

- Đối với nhà thầu xây lắp còn tồn tại các vấn đề sau tại 08 tỉnh mà ISC đi giám
sát thực địa:

+ Tại hiện trường công trình các nhà thầu đều cung cấp được các tài liệu hồ sơ
quản lý chất lượngnhưng nội dung không đầy đủtheo quy định của nghị định

46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Thiếu hoặc không đầy đủ các biên bản nghiệm thu trước khi khởi công xây

dựng như biên bản: Bàn giao mặt bằng, nghiệm thu vật tư thiết bị, máy móc, nhân sự,

phòng thí nghiệm, biện pháp và tiến độ thi công, vv….

+ Hầu như thiếu các biên bản nghiệm thu hoàn thành chuyển đổi giai đoạn(Biên

bản nghiệm thu móng đập đất chuyển sang đắp, biên bản nghiệm thu hố móng cống,

tràn chuyển giai đoạn sang đổ bê tông), hạng mục công trình ẩn dấu thiếu sự kiểm tra

của đơn vị TVTK.

+ Thi công ẩu, thiếu sự giám sát của đơn vị TVGS:

Tấm cách nước tại các khe lún trên tường tràn (đã đổ) không để thừa ra để có thể
hàn kín với tấm cách nước ở bản đáy hay nối tiếp giữa tường bên và bản đáy tràn có
lớp bê tông vát góc kích thước 20x20cm nhưng thi công lại không có (Hồ Chóp Dù –
Yên Bái).
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Hồ Ka Tư – Thừa Thiên Huế: đang thi công tường tràn bờ phải, Giấy dầu nhựa

đường và PVC các khớp nối  thi công chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật cần phải điều

chỉnh lại. Giấy dầu nhựa đường là phải thi công 3 lớp nhựa đường, 2 lớp giây dầu. Còn

PVC cần bố trí toàn bộ bề rộng đáy và cả 2 tường tạo thành chữ U.

- Nhận định về chất lượng công trình xây dựng: Thực tế quan sát tại các công

trình xây dựng, Tư vấn có các nhận xét sau:

+ Đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành: Qua quan sát bằng trực quan

Tư vấn đánh giá là chất lượng ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên chất lượng là không

đồng đều giữa các hạng mục trong cùng công trình và giữa các tỉnh tham gia dự án.

+ Đối với các hạng mục đang thi công:

Vật liệu: Gần như tại tất cả các hồ đang thi công, công tác bảo quản vật liệu tại

hiện trường không đảm bảo kỹ thuật, sắt thép, đá đổ bê tông để trực tiếp trên mặt đất

không có mái che chắn dẫn đến han gỉ.

Công tác bê tông, bê tông cốt thép: Nhìn chung chất lượng và hình thức tương
đối tốt.

Công tác đắp đất: Hầu hết các đập đã hoàn thành công tác đắp áp trúc và đang
tiến hành thi công các các kết cấu bảo vệ mái, nhìn chung công tác đắp đảm bảo đúng
kích thước và hệ số mái theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

 Quản lý tiến độ

Theo báo cáo của các tỉnh, tiến độ tính chung của các gói thầu đảm bảo tiến độ
như hợp đồng đã ký kết, nhưng tình hình thực hiện cũng rất khác biệt ở các tỉnh, cụ
thể:

Trong 8 tỉnh đi giám sát kỳ này thì có TDA của Hải Dương là chậm tiến độ đề ra.

TDA Lào Cai bị chậm tiến độ 01 tháng do dịch Covid 19 tuy nhiên nhìn chung tiến độ
thi công của nhà thầu đáp ứng tiến độ đã kí. TDA của Lạng Sơnđã trình 04/11 hồ đang
trình thẩm tra thiết kế, tuy nhiên BQLDA đang trình lại kế hoạch phê duyệt lại hình

thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu trực tiếp sang đấu thầu qua mạng (online) dẫn đến

quan ngại việc thực hiện công tác xây lắp sẽ bị chậm lại.

Thực tế tại hiện trường: Qua kiểm tra tại hiện trường các gói thầu tại các tỉnh thì

các nhà thầu đều không lập và cập nhật lại tiến độ thi công chi tiết/tổng thể để theo

đánh giá tiến độ thực hiện gói thầu, mà chỉ đưa ra bảng tiến độ thi công như HSDT.
Với cách thực hiện, quản lý tiến độ như vậy là rất khó kiểm soát và đánh giá được

chính xác tiến độ thực của nhà thầu đối với CĐT cũng như không phù hợp với các quy

định về quản lý tiến độ thi công trong nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng

và bảo trì công trình xây dựng.
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 Quản lý khối lượng

Qua công tác kiểm tra hồ sơ thấy rằng đa số các bên (PPMU, TVGS, nhà thầu thi
công) về cơ bản chưa thực hiện đúng quy trình: Nhiều thành phần khối lượng đã thi
công xong nhưng không có biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công cũng như khối
lượng nghiệm thu (công tác đắp đập...). Như vậy sau này nếu tiến hành nghiệm thu
thanh toán thì khối lượng lấy cơ sở ở đâu và có sát với thực tế thi công hay không.

 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng

Theo đánh giá của tư vấn công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các tỉnh
đã cơ bản tuân thủ quy định của nhà tài trợ cũng như Chính phủ về quản lý hợp đồng
trong xây dựng, tuy nhiên còn một số vấn đề sau Tư vấn quan ngại:

Việc thanh toán cho các đơn vị xây lắp cần lưu ý phải thu hồi tạm ứng ngay từ
lần đầu thanh toán và thu hồi hết khi nghiệm thu khối lượng đến 80% khối lượng hợp
đồng.

4.2.3. Giai đoạn kết thúc dự án: Nghiệm thu bàn giao và bảo hành

Hiện nay chỉ có 02 TDA đã bàn giao đưa vào sử dụng (TDA hồ Thạch Bàn tỉnh

Bình Định, TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình), các TDA đã thi công xong chưa bàn
giao Hồ Ngòi Là 2 (Tuyên Quang), hồ Khe Chè (Quảng Ninh), hồ Khe Gang (Nghệ
An), Phú Vinh (Quảng Bình), các hồ của Sơn La, Vĩnh Phúc…, tuy nhiên do mới bàn

giao nên hiện tại chưa phát sinh vường mắc gì trong quá trình vận hành. Các hồ còn lại

đều đang trong giai đoạn thi công, chưa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

nên chưa đánh giá được các tồn tại, khó khăn vướng mắc.

4.3. Tổ chức thực hiện chính sách an toàn môi trường

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, các TDA được thực hiện sàng lọc môi trường xã

hội để chuẩn bị cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội trong giai

đoạn thực hiện. Hiện nay đã có 51/52 TDA hoàn thành sàng lọc xã hội và 42/52 TDA

được phê duyệt báo cáo ESIA.

Sau khi báo cáo ESIA đã được phê duyệt, các nội dung về an toàn môi trường và

xã hội được lồng ghép vào HSMT của các gói thầu thi công xây lắp cũng như TVGS
thi công. 100% HSMT các gói thầu xây lắp và giám sát đảm bảo yêu cầu này. Hồ sơ
dự thầu của các nhà thầu phải đề cập đến biện pháp tổ chức, thực hiện ATMTXH và

các điều kiện này là một phần quan trọng trong các hợp đồng thi công xây lắp cũng
như giám sát thi công.

Các nhà thầu trước khi khởi công phải trình nộp Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu

lên đơn vị TVGS thi công xem xét và trình PPMU phê duyệt. Qua xem xét hồ sơ của

các gói thầu đã thi công thuộc các TDA, tư vấn gám sát độc lập nhận thấy tất cả các

nhà thầu đều đảm bảo yêu cầu này.
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Đối với các gói thầu đã triển khai thi công, nhà thầu và TVGS tiếp tục thực hiện
các báo cáo hàng tuần, hàng tháng về giám sát an toàn môi trường và xã hội trình lên
PPMU để theo dõi tình hình thực hiện các biện pháp giảm thiểu theo kế hoạch
QLMTXH đã được phê duyệt. Công tác báo cáo về ATMTXH được các nhà thầu,
TVGS thực hiện khá tốt. Chỉ một vài nhà thầu không nộp báo cáo đầy đủ như các gói
thầu ở Quảng Nam.

Tất cả các nhà thầu và TVGS đều bố trí cán bộ ATMT, có thể là chuyên trách, có
thể là cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm. Các cán bộ này thường được phân công phụ trách
một số gói thầu hoặc một số hồ khác nhau, do đó việc thường xuyên có mặt tại các
công trường thi công không được đảm bảo. Kinh nghiệm của cán bộ giám sát ATMT
của các nhà thầu cũng như tư vấn giám sát thi công về chính sách ATMTXH của WB
còn hạn chế.

Đối với việc thực hiện các biện pháp ATMTXH trên công trường của các nhà
thầu, qua giám sát trực tiếp tại hiện trường các hồ, 9 hồ tại 4 tỉnh trong lần giám sát
thứ 3, tư vấn giám sát độc lập nhận thấy có một số vấn đề bất cập

- Hầu hết các lán trại công nhân nằm ngay trong pham vi thi công hồ đập, xa khu
dân cư nên các nhà thầu thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt rất hạn chế và xử lý bằng
phương pháp đốt.

- Các lán trại công nhân không có bể xử lý nước thải sinh hoạt mà để nước thải tự
thấm vào đất. Với các lán trại nằm xa hồ, có không gian xung quanh rộng, lượng nước
thải ít thì nguy cơ gây ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt nhỏ, nhưng đối với một vài lán
trại nằm ngay mép hồ thì tư vấn giám sát độc lập yêu cầu nhà thầu phải xây bể xử lý
nước thải sinh hoạt để đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi
trường.

- Việc quản lý nhiên liệu (xăng, dầu) và các chất nguy hại khác chưa đạt yêu cầu.
Nhiên liệu thường không được xắp xếp vào các kho riêng biệt mà để lẫn trong khu vực
sinh hoạt của công nhân. Chất nguy hại không được bảo quản đúng cách, thường để
trên mặt đất, không có mái che.

- Các nhà thầu đều có thỏa thuận về bãi thải cho công trình thi công nhưng nhà
thầu thường không thu gom chất thải xây dựng ngay khi phát sinh mà để chất thải tồn
tại lâu trên công trường.

- Các nhà thầu có thực hiện các biện pháp chống bụi, giảm khí thải như che chắn
phương tiện vận chuyển đất đá, cát sỏi, kiểm tra bảo dưỡng máy móc định kì, tưới
nước dập bụi tại các tuyến đường qua các khu dân cư tập trung. Tuy nhiên, việc kiểm
soát bụi vẫn không thể đạt yêu cầu 100% do những khó khăn khách quan về thời tiết
khô nóng, lượng phương tiện giao thông nhiều…

- Vấn đề an toàn lao động như bảo hộ cho công nhân khi làm việc trên công
trường, an toàn điện, an toàn giao thông đều được thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu
như cam kết tại hầu hết các công trường.
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Nhận định về các nguyên nhân khách quan, chủ quan của các vấn đề bất cập nêu
trên, tư vấn giám sát độc lập thấy có các nguyên nhân sau đây:

1. Cán bộ giám sát ATMT của nhà thầu không kiểm soát được hết tất cả các yêu
cầu cần phải thực hiện

2.  Tư vấn giám sát chưa sát sao, kiên quyết yêu cầu các nhà thầu thực hiện các
biện pháp ATMT, đặc biệt là vấn đề ATLĐ và thu gom chất thải, do nhân lực của
TVGS phải đảm nhiệm nhiều hồ, hoặc kiêm nhiệm nhiều việc.

3. Cán bộ của PPMU cũng chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực tế
tại các công trường.

4.4. Tổ chức thực hiện chính sách an toàn xã hội

4.4.1. Năng lực và nhu cầu tăng cường năng lực của các PPMU

Hầu hết các ban QLDA đều đã đề cử các cán bộ phụ trách CSAT MT- XH. Tuy
nhiên, các cán bộ này phần nhiều là kiêm nghiệm và có nhiều dự án họ đang phải theo
dõi/đảm nhiệm nên việc dành thời gian cho dự án còn hạn chế. Không phải 100% các
cán bộ này đều đã được tham gia tập huấn liên quan tới CSAT MTXH, đã có những
cán bộ được tham gia tuy nhiên vì thay đổi cơ cấu cán bộ nên những cán bộ đã được đi
tập huấn lại bị luân chuyển sang cơ quan làm việc khác. Hay như việc thay đổi ban
điều hành/quản lý cũng gây ra những xáo trộn nhất định về mặt nhân sự của các ban.
Không những vậy, một số Ban QDLA việc phân công cán bộ chuyên trách lại được
phụ trách theo từng hồ, mỗi 1 hồ/gói thầu lại 1 cán bộ phụ trách khác nhau. Hơn nữa
các cán bộ phụ trách lại chủ yếu là cán bộ kỹ thuật nên chuyên môn về xã hội còn
nhiều hạn chế.

Theo số liệu báo cáo tình hinh thực hiện của các PPMU gửi về ban CPO cho
thấy có khoảng 54 nhân sự hiện đang phụ trách CSAT tại 27 TDA, trong đó nam  40
người chiếm 74,1% và nữ 14 người chiếm 25,9%. Trong số 54 nhân sự thì có 19 thành
viên (35,2%) đã được tham gia tập huấn CSAT do CPO/WB. Như vậy, có khoảng
64,8% số thành viên chưa được tham gia chính vì vậy một số PPMU đã có ý kiến họ
mong muốn được tham gia các khoá tập huấn từ phía CPO/WB và nhận được sự hỗ trợ
từ phía tư vấn PIC để thực hiện các hoạt động liên quan tới công tác chính sách ( Xem
chi tiết tại phục lục trong báo cáo cáo giám sát CSATXH lần 3 ).

4.4.2. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

Nhìn chung số hộ BAH tại các tiểu dự án không nhiều, hầu hết là BAH nhẹ vì
các hồ đập được cải tạo, nâng cấp trên nền hồ đập cũ. Số hộ BAH  phần nhiều tập
trung tại khu vực đường vào công trình/nhà quản lý. Do hiện trạng đường cũ thường
nhỏ. Tại thời báo cáo thực hiện tư vấn ghi nhận 05 TDA không phải chi trả bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, TDA3
Nghệ An và TDA Khánh Hoà.

Công trình thường nằm cách xa khu dân cư nên tình trạng hộ BAH kinh doanh,
buôn bán hay các công trình di tích lịch sử ( đình, đền chùa) là không có. Một vài hồ
có thể BAH bởi mồ mả như Bình Định TDA 2 ( 8 cái), Quảng Bình ( 5 cái), Quảng
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Ninh TDA năm 2 (3 cái), Quảng Ngãi TDA 1 ( 3 cái), Quảng Trịn ( 10 cái). Tổng số
mồ mả BAH tại 5 TDA là 29 cái.

Công trình thi công không ảnh hưởng tới sinh kế của các hộ gia đình do mức độ
bị ảnh hưởng nhẹ chủ yếu là cây cối/hoa màu do vậy chương trình IRP phần nhiều
không triển khai tại các TDA.

Tính đến thời điểm báo cáo định kỳ, theo báo cáo từ phía các PPMU gửi lên
cho thấy không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của các hộ dân BAH. Qua thực hiện
giám sát lần 3 tư vấn cũng ghi nhận không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại tại 3 tỉnh
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

 Một số tồn tại chính:

Qua xem xét hồ sơ công tác GPMB tư vấn nhận thấy: trong việc lập thống kê

DMS, lên phương án bồi thường hầu hết các tỉnh còn thiếu/chưa đề cập những thông

tin khác biệt liên quan tới chính sách hỗ trợ như: (i) Tỷ lệ mất đất của các hộ để xác

định số lượng hộ BAH nặng, nhẹ (ii) Số nhân khẩu BAH, (iii) tình trạng hỗ dễ bị tổn

thương. Chính vì điều này nên một số tỉnh chưa có mức hỗ trợ cho nhóm BAH nặng,

nhóm hộ dễ bị tổn thương như ma trận quyền lợi đã đề cập.

Chưa tổng hợp rõ ràng số lượng các cuộc tham vấn/công bố thông tin và phân

tách theo giới/tỷ lệ, dân tộc thiểu số cũng như nội dung các cuộc tham vấn/công bố
thông tin.

Trong các báo cáo tiến độ thực hiện các PPMU gửi cho CPO/đoàn công tác
thường chỉ đề cập đến các hoạt động kỹ thuật, tài chính, tái định cư và chưa đề cập

đến tình hình thực hiện EMDP/SA (GAP, truyền thông/tham vấn, quản lý sức khoẻ,

các vấn đề an toàn xã hội…) tại thời điểm báo cáo.

4.4.3. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) và các hoạt động đánh giá
xã hội (SA)

Đối với các tỉnh cần phải lập báo cáo EMDP/SA đều cho thấy các hoạt động

EMDP/SA dường như chưa được triển khai (ngoại trừ Thanh Hoá và một số tỉnh đang
thực hiện theo hình thức lồng ghép các hoạt động như Tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh Đăk
Nông, Gia Lai, Kon Tum, tỉnh Quảng Bình, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế). Việc

chưa triển khai các hoạt động EMDP/SA xuất phát từ nguyên nhân (i) Trong quá trình

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về phía địa phương chưa đề cập ngân sách cho mục

chi thực hiện EMDP/SA chính vì vậy trong giai đoạn triển khai thực hiện về phía địa
phương không có căn cứ để thực hiện mục chi này mặc dù báo cáo SA/EMDP đã được

WB thông qua nhưng lại được thông qua sau báo cáo nghiên cứu khả thi (ii) Các cán

bộ chuyên trách của ban chưa biết cách thực hiện các hoạt động không liên quan tới

tài chính được lồng ghép với các chương trình khác của dự án.
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Tính đến thời điểm tháng 5/2020, qua việc thực hiện giám sát tại các tỉnh/tiểu

dự án và nghiên cứu các tài liệu thu thập được như báo cáo từ phía nhà thầu, địa
phương và phỏng vấn một số hộ gia đình cho thấy: Không có những vấn đề phát

sinh/xảy ra trong quá trình thi công như việc tái lấn chiếm đất đai, xâm phạm tình dục

trẻ em/phụ nữ, sử dụng lao động trẻ em, xung đột văn hoá/sắc tộc giữa dòng di cư lao
động của các nhà thầu với người bản địa, tình trạng trộm cắp, tai nạn lao động/tai nạn

của người dân địa phương ở khu công trình…những vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục

theo dõi, giám sát trong các báo cáo giám sát định kỳ tiếp theo

4.4.4. Giải pháp cho một số vấn đề còn tồn tại

Tư vấn ISC đã (i) hướng dẫn, trao đổi với các PPMU và các cán bô phụ trách

CSATMT-XH tại các tỉnh đã đi giám sát lần 1,2,3 về việc cần phải thực hiện những

nguyên tắc/yêu cầu/sự khác biệt của WB so với các chính sách, quy định của tỉnh/địa
phương. Cần đưa các thông tin ngắn gọn về tình hình thực hiện liên quan tới CSATXH

( giới, DTTS..) vào các báo cáo khi trình nộp. (ii) thiết lập báo cáo, biểu mẫu thực hiện

RAP/EMDP/SA và tư vấn cũng đã hướng dẫn các cán bộ phụ tráchCSATMTXH tại

các ban về việc thực hiện báo cáo tình hình thực hiện/giám sát sát nội bộ và các biểu

mẫu thu thập số liệu/dữ liệu RAP, EMDP, SA, an toàn xã hội. (iii) Hướng dẫn các

PPMU thực hiện các hoạt động trong EMDP/SA theo hướng lồng ghép với các hoạt

động của PPMU, nhà thầu, tư vấn giám sát để đảm bảo được một số chỉ số đã đề cập

trong EMDP/SA.

V. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Qua chuyến giám sát độc lập cho thấy có những yếu tố tác động tích cực và tiêu

cực tới tiến độ và quá trình thực hiện dự án. Một số yếu tố cơ bản như:

5.1. Thiết kế chi tiết dự án

Nhìn chung thiết kế đạt tiến độ yêu cầu nhưng vẫn có PPMU bị chậm do thiết kế
chi tiết chưa đảm bảo hoặc do địa bàn dự án rộng.

Thực tế, vấn đề chậm tiến độ đều được các bên liên quan nhận thức được, tuy

nhiên việc giải quyết vấn đề này lại cần có thời gian và các PPMU cũng đã nỗ lực giải

quyết vấn đề trên qua các biện pháp như: (i) Đôn đốc, nhắc nhở các tư vấn đẩy nhanh

tiến độ, phải bám sát với thực tế tại từng địa bàn dự án; giám sát chặt chẽ tư vấn, đồng

thời hỗ trợ, kết nối tư vấn với các cơ quan chuyên môn tại địa phương để các bên trao

đổi, thống nhất những ý tưởng khi thiết kế để thiết kế chính xác hơn và đáp ứng được

yêu cầu của chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn. (ii) PPMU cũng phối hợp với các

đơn vị hữu quan để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế sớm hơn quy trình được đặt

ra.
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5.2. Công tác giải phóng mặt bằng và vốn đối ứng

Tính đến thời điểm giám sát 30/4/2019, trong số các TDA đã triển khai các hoạt

động bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất trong khuôn khổ dự án DRSIP, đã có 22 tiểu dự án

thuộc 22 tỉnh đã hoàn thành công việc giải phóng mặt bằng và tái định cư, đã trao thầu,

nhà thầu đã triển khai thi cộng.

Tới nay tư vấn ISC xác định có 22/52 TDA đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ
thu hồi đất, và một số tiểu dự án không Giải phóng mặt bằng đã được trao thầu và

đang thi công xây lắp.

Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời:

Tính đến thời điểm tháng 11/2019, theo số liệu tư vấn thu thập được từ báo cáo

giám sát nội bộ của 13 tỉnh gửi ban CPO cho thấy 13 tỉnh/15 TDA sẽ thu hồi đất vĩnh
viễn với tổng số m2 thu hồi là 344.624,25 m2 và 14 TDA có thu hồi đất tạm thời diện

tích là 192.104 m2. Tại thời điểm giám sát đợt 3 tư vấn ghi nhận có một số tiểu dự án

không có giải phóng mặt bằng, bao gồm: TDA hồ Đạ Teh tỉnh Lâm Đồng thuộc danh

mục các TDA năm đầu tiên do đất đã được bồi thường thu hồi từ giai đoạn trước. Hay

như TDA tại tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận cũng không có hộ BAH.

Số hộ bị ảnh hưởng:

Có 571 hộ BAH/13 tỉnh đã có những thông tin liên quan đến số hộ BAH. Đó là
các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng,

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hoá và Tuyên Quang. Trong số 571

hộBAH cho thấy: (i) 332 hộ (58,1%) thuộc điện hộ BAH nhẹ, (ii) 132 hộ BAH tạm

thời (23,1%), (iii) 275 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương (48,2%). Trong đó, 180 hộ
DTTS chiếm 31,5%, 70 hộ nghèo chiếm 12,3%.  18 hộ phụ nữ làm chủ hộ, 7 hộ chính

sách. (iv) 13 hộ BAH trên 20% đất sản xuất (chiếm 2,3%) và 6 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị
tổn thương mất >10% đất sản xuất. (v) Chỉ có 1 hộ TĐC tại tỉnh Đăk Lăk và 2 hộ
BAH là hộ kinh doanh tại Tỉnh Sơn La và Kon Tum.

5.3. Lịch mùa vụ

Tiến độ thi công xây lắp bị gián đoạn để đảm bảo lịch mùa vụ cho nông dân. Hầu

hết các công trình thi công xây lắp trong Hợp phần 1 đều có tác động ít nhiều tới việc

tưới và tiêu nước của người nông dân. Do vậy, công tác thi công thường bị gián đoạn

vào các thời điểm nông dân cần nước cho tưới. Điều này cũng ảnh hưởng tới tiến độ
thi công xây lắp do nhà thầu phải đảm bảo rằng quá trình thi công không ảnh hưởng

tới hoạt động canh tác của người dân. Qua quan sát và phỏng vấn một số người dân

cho thấy, công tác thi công không làm ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất nông

nghiệp của người nông dân.
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5.4. Năng lực thực hiện dự án của các PPMU

Năng lực quản lý và thực hiện dự án của các PPMU ảnh hưởng nhiều tới tiến độ
và chất lượng dự án. Thực tế các PPMU đều là những đơn vị đã có kinh nghiệm quản
lý và thực hiện các công trình xây lắp trong lĩnh vực thuỷ lợi và nông nghiệp, tuy
nhiên, vẫn có PPMU lần đầu tiên thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn vay của WB, do
vậy, thời gian đầu các PPMUcũng gặp khó khăn nhất định trong công tác chuẩn bị như
việc chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để thực hiện đấu thầu hoặc chuẩn bị các tờ trình để
đảm bảo đầy đủ thủ tục cho việc thực hiện dự án.

Đến nay, các PMU đều đã có kinh nghiệm và quen thuộc với các quy trình, thủ
tục thực hiện dự án. Các Ban quản lý đều đã nắm rõ cách thức thực hiện các công việc
của dự án, ví dụ như cần phải bắt đầu từ đâu, chuẩn bị những gì để hoàn thành được
công việc đó theo đúng tiến độ hoặc làm gì để giải quyết những vấn đề liên quan tới
việc phê duyệt thiết kế cũng như trao thầu và quản lý hợp đồng.

5.5. Sự hỗ trợ từ phía WB, CPMU, UBND tỉnh và chủ đầu tư
Theo đánh giá của các PPMU thì sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, CPMU là

kịp thời, đầy đủ và rất hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án. Các PPMU rất hài

lòng về sự hỗ trợ kỹ thuật của WB, CPMU trong suốt quá trình thực hiện dự án. Ngay

trong Tài liệu thẩm định dự án, WB đã xác định rõ các rủi ro và những biện pháp hỗ
trợ kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro cho bên thực hiện dự án. Kèm theo đó là kế hoạch hỗ
trợ từ phía WB và CPMU cho các PPMU thông qua các khoá đào tạo về quản lý tài
chính, đấu thầu. Ngoài ra, cứ 6 tháng, đoàn công tác của WB sẽ giám sát và hỗ trợ các
PPMU để giải quyết các vấn đề phát sinh và giám cũng như kiểm tra tiến độ thực hiện
dự án. Những khuyến nghị cho từng vấn đề và cho từng TDA đều được ghi nhận trong
Biên bản ghi nhớ. Bên cạnh đó, WB, CPMU đã hỗ trợ qua hình thức họp gọi điện,
email để giúp các PPMU tháo gỡ những khó khăn và nâng cao được năng lực thực
hiện dự án cho các PPMU.

Theo đánh giá của các PPMU, UBND tỉnh và chủ đầu tư rất quan tâm tới dự án
và luôn ưu tiên vốn đối ứng cho dự án này. Tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực
hiện dự án, đặc biệt là tiến độ và các vấn đề phát sinh đều được báo cáo kịp thời tới
Chủ đầu tư để có hướng giải quyết. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo các Chi
cục và các đơn vị hữu quan dành ưu tiên phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan
trong quá trình thực hiện dự án. Thường thì những đơn vị này cũng là thành viên của
PPMU hoặc tham gia vào tổ hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.

5.6. Thời tiết

Việc thi công công trình bị chậm tiến độ do gặp phải những yếu tố bất khả kháng

như thi công vào mùa mưa. Do các công trình thuỷ lợi chủ yếu thi công ngoài trời nên

khi gặp trời mưa rất khó để thi công hoặc tập kết vật liệu. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ
ảnh hưởng tạm thời chứ không ảnh hưởng tới tiến độ tổng thể của các PPMU.
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VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG THEO KHUYẾN CÁO GIÁM
SÁT CỦA WB THÁNG 11/2019

Bảng 12. Các hoạt động theo biên bản ghi nhớ đoàn Mission của WB tháng
11/2019 và tiến độ thực hiện các khuyến cáo

TT Các hoạt động chính Cơ quan
thực hiện

Ngày hoàn
thành Tiến độ thực hiện

Hợp phần 1

1
Phê duyệt FS của 10
tiểu dự án

Bộ
NN&PTNT+
UBND các

tỉnh

Tháng
12/2019

Đã phê duyệt 45 TDA, còn
lại 07 TDA, trong đó:
+ 03 TDA sẽ phê duyệt
trong quý II/2020
+ 03 TDA sẽ phê duyệt
trong quý III/2020
+ 01 TDA sẽ phê duyệt
trong quý IV/2020

2
Phê duyệt FS và kế
hoạch của TDA tỉnh
Hà Tĩnh

Bộ
NN&PTNT

+ UBND
các tỉnh

Tháng
01/2020

- TDA 01 đã phê duyệt
- TDA 02 đang tổ chức lựa
chọn nhà thầu, dự kiến phê
duyệt trong quý IV/2020

3
Phê duyệt 20 thiết kế
chi tiết và bản vẽ thi
công còn lại

UBND
các tỉnh

Tháng
6/2020

Đã phê duyệt 34 TDA, còn
lại 18 TDA, trong đó:
+ 04 TDA sẽ phê duyệt
trong quý II/2020.
+ 05 TDA sẽ phê duyệt
trong quý III/2020.
+ 09 TDA sẽ phê duyệt
trong quý IV/2020

4
Phê duyệt kế hoạch
đấu thầu cho 10 FS
còn lại

Các PPMU,
CPMU,

WB, UBND
các tỉnh

Tháng
12/2019

Đang thực hiện

5

Đệ trình báo cáo sàng
lọc an toàn cho TDA
Hải Dương để Ngân
hàng xem xét

CPMU,
Hai

Duong
PPMU

Tháng
12/2019

Đang chỉnh sửa theo các ý
kiến góp ý của WB ngày
28/4/2020

6

Đệ trình 7 ESIA còn
lại và các báo cáo an
toàn có liên quan để
Ngân hàng xem xét

PPMUs+
CPMU

Tháng
01/2020

Đang thực hiện

7

Giải quyết các vấn đề
không tuân thủ EHS
ghi nhận trong thời
gian giám sát ở các hồ
Dak R’La, Dak
R’Lon, Suối Đá, Dak
B’Lieng ở tỉnh Đắc
Nông; Rào Băng,

CPMU,
các

PPMU
(Đắk
Nông,
Nghệ
Anvà
Quảng

Sớm nhất
có thể

CPMU, PIC, ISC đã cung
cấp các hỗ trợ kỹ thuật, thực
hiện giám sát tại hiện trường
và yêu cầu các bên liên quan
(PPMU, Nhà thầu, tư vấn
giám sát) khắc phục và thực
hiện các biện pháp để tránh
các rủi ro và tác động về
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TT Các hoạt động chính Cơ quan
thực hiện

Ngày hoàn
thành Tiến độ thực hiện

Thanh Thuy và La
Nga ở tỉnh Nghệ An
và hồ Phú Vinh ở
Quảng Bình

Bình) EHS trên công trường.

8
Lập và phê duyệt EPP
cho 110 đập lớn

PPMUs,
CPMU,

WB

Cuối
năm
2020

Đến thời điểm hiện tại đã
lập xong EPP cho 36 hồ đập
lớn

9

Tổ chức và thực hiện
đào tạo về chính sách
an toàn trong thời
gian thực hiện hợp
đồng

CPMU,
PIC, ISC

Sớm nhất
có thể

Đã thực hiện thông qua các
cuộc họp, trao đổi trực tiếp
giữa CPMU, Tư vấn PIC với
PPMU, nhà thầu và tư vấn
giám sát của địa phương

10

Hoàn thành sàng lọc
an toàn cho Hải
Dương và TDA3
Thanh Hóa

CPMU,
PMUs Hải
Dương và

Thanh Hóa

Tháng
12/2019

- TDA3 tỉnh Thanh Hóa đã
được WB thông qua.
- TDA tỉnh Hải Dương đang
chỉnh sửa theo ý kiến góp ý
của WB ngày 28/4/2020.

11 Lập kế hoạch O&M

Các Công
ty Quản lý
Thủy nông

của tỉnh

Sớm nhất
có thể Đang thực hiện

12
Hoàn thiện và đệ trình
12 SA/RAP/EMDP

Các
PPMU,
CPMU

Tháng
12/2019

Đã đệ trình 5/12 báo cáo
SA/RAP/EMDP; Còn lại
7/12 TDA bao gồm: Hòa
Bình (TDA 3), Quảng Ngãi
(TDA 3), Hải Dương, Thanh
Hóa (TDA 3), Hà Tĩnh
(TDA 2), Đắk Lắk (TDA 2),
Quảng Bình (TDA 2).

13
Cập nhật số liệu đền
bù và tái định cư

Các
PPMU,
CPMU,

PIC

Định kỳ Đang thực hiện

14 Bố trí kinh phí O&M

Các Công
ty Quản lý
Thủy nông,
UBND các

tỉnh

Đang thực hiện

15

Danh mục các đập có
nhiều rủi ro cần hỗ trợ
bởi Đội chuyên gia an
toàn đập quốc tế

CPMU,
các PPMU

Tháng
12/2019

Đang thực hiện

16
Đệ trình tiến độ thi
công sửa chữa đập

PPMU,
CPMU

Hàng quý Đang thực hiện

17
Đảm bảo đủ kinh phí
trong Kế hoạch Đầu

Các
PPMU,

Tháng
12/2019

Số vốn trung hạn của 3 tỉnh
còn thiếu là 171,9 tỷ đồng.
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TT Các hoạt động chính Cơ quan
thực hiện

Ngày hoàn
thành Tiến độ thực hiện

tư Trung hạn giai
đoạn 2016-2020 cho
các hoạt động sửa
chữa trong năm 2020
ở các TDA tỉnh
Quảng Trị, Bình Định
và Đắk Nông

UBND
các tỉnh,
CPMU

Các tỉnh đã có văn bản báo
cáo Bộ KH&ĐT xin bổ sung.

18

Đệ trình hồ sơ thanh
toán cho các nhà thầu
để cải thiện tình hình
giải ngân của dự án

Các
PPMU,
CPMU

Thường
xuyên

Đang thực hiện

Hợp phần 2

19

Bộ NN&PTNT gửi
danh sách các hoạt
động phi công trình
cho Ngân hàng

CPMU, Bộ
NN&PTNT

Tháng
12/2019

Đang thực hiện

20
Bản điều chỉnh danh
mục đập cần gửi cho
Ngân hàng

CPMU
Tháng

12/2019
Đang thực hiện

21

Hoàn thành cơ sở dữ
liệu đập ở Tổng cục
Thủy lợi của Bộ
NN&PTNT

CPMU
Tháng

12/2019

Đã hoàn thành CSDL và
phẩn mềm (có thể truy cập
vào trang web
thuyloivietnam.vn). Do dịch
COVID 19 nên chưa thực
hiện được các nội công việc:
đào tạo và hội thảo. Dự kiến
sẽ hoàn thành các nội dung
công việc nêu trên trong quý
II/2020

22

Chia sẻ cơ sở dữ liệu
đập với Tổng cục
thiên tai của Bộ
NN&PTNT

CPMU
Tháng

12/2019
Đang thực hiện

23
Quyết định đầu tư vào
Hệ thống SCADA cho
các đập lớn và vừa

Bộ
NN&PTNT,

CPMU

Tháng
12/2019

Tư vấn đã hoàn thành hồ sơ
thiết kế, đang gửi tư vấn
thẩm tra xem xét. Đồng thời
đang xin ý kiến NOL của
WB về chủ trường đầu tư.

24
Hoàn thành ToR cơ
sở dữ liệu cho các đập
thủy điện

Bộ Công
thương

Tháng
12/2019

25

Hoàn thành ToR
hướng dẫn lập và quy
trình giám sát an toàn
cho các đập thủy điện

Bộ Công
thương

Tháng
12/2019
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TT Các hoạt động chính Cơ quan
thực hiện

Ngày hoàn
thành Tiến độ thực hiện

và các mô-đul ứng
dụng

26

Tiến hành quy trình
đấu thầu đối với các
hoạt động của Bộ
Công thương

Bộ Công
thương

Tháng
01/2020

27

Phê duyệt các quy
chuẩn và định mức về
giám sát và quản lý an
toàn cho các đập thủy
điện

Bộ Công
thương

Tháng
12/2019

28
Phê duyệt bản điều
chỉnh FS

Bộ
TNMT

Tháng
12/2019

29
Phê duyệt kế hoạch
đấu thầu

Bộ
TNMT

Tháng
01/2020

30
Phê duyệt thiết kế chi
tiết và dự toán chi phí

Bộ
TNMT

Tháng
3/2020

31
Hoàn thành đấu thầu
xây lắp và thiết bị

Bộ
TNMT

Tháng
5/2020

32

Đệ trình danh sách
điều chỉnh các hoạt
động của dự án do Bộ
TNMT quản lý

Bộ
TNMT

Tháng
12/2019

Hợp phần 3

33
Đệ trình báo cáo kiểm
toán cho năm 2019

CPMU
30/6/202

0
Đang thực hiện

34

Đào tạo và xây dựng
năng lực cho các cộng
đồng để quản lý các
đập nhỏ

CPMU,
các

PPMU
Chưa thực hiện

35

Chấp thuận và dự
toán kinh phí cho
chương trình truyền
thông

Bộ
NN&PTNT,

CPMU

Tháng
12/2019

Đã được Bộ NN&PTNT phê
duyệt KHLCNT tháng
4/2020. Ban CPO đang lập
dự toán kinh phí và tổ chức
lựa chọn nhà thầu trong tháng
6/2020.

36
Đào tạo quốc tế đến
Hoa Kỳ, Brazil,
Mexico…

Bộ
NN&PTNT

, CPMU,
Các PPMU

Chưa thực hiện
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VII. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1. Bài học kinh nghiệm

Nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút qua quá trình triển khai dự án đến giai
đoạn giám sát kỳ 3(Đến hết tháng 04 năm 2020). Những bài học kinh nghiệm này, nếu
được xem xét và áp dụng, sẽ giúp các ban quản lý dự án và các bên liên quan cải thiện
tiến độ và chất lượng hoạt động của dự án trong giai đoạn còn lại.

 Quản lý và điều phối dự án:

Cần có sự chỉ đạo sát sao, liên tục của các PPMU ngay trong giai đoạn khảo sát
thiết kế và trong quá trình thực hiện dự án: Sự chỉ đạo này sẽ đảm bảo thiết kế dự án
sát với thực tế địa phương và có thể giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh hoặc

yếu tố làm chậm dự án như: giải phóng mặt bằng, các công việc phát sinh trong quá
trình thi công, cơ chế phối hợp làm việc giữa PPMU với các đơn vị hữu quan. Chỉ đạo
tư vấn thẩm tra xem xét triệt để nhằm làm giảm các sai sót trong thiết kế;

Đơn vị thẩm định chuyên ngành của Bộ như Tổng cục thủy lợi và các đơn vị tư
vấn độc lập (POE, PIC…) cũng cần sát sao hơn nữa trong công tác thẩm định đóng
góp ý kiến cho hồ sơ FS đạt chất lượng cũng như tiến độ.

Hỗ trợ thường xuyên qua các chuyến công tác, các buổi họp giữa WB với CPMU
và PPMU để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các bên cũng như nâng cao năng
lực cho các PPMU trong việc chuẩn bị và thực hiện dự án. Những vấn đề liên quan tới
việc tuân thủ về chính sách trong đấu thầu cần được thực hiện đúng.

Sự tham gia, đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương. Để đạt được
sự đồng thuận cao nhất đòi hỏi công tác tham vấn với người dân, chính quyền địa
phương phải làm tốt. Cần áp dụng nhiều cách thức khác nhau để nâng cao nhận thức
cho cộng đồng và chính quyền địa phương hiểu rõ về dự án và cơ hội tham gia dự án
và lợi ích của dự án.

Sự chủ động trong việc tuyển dụng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân sự để
công tác chuẩn bị được thực hiện sớm: Thực tế, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền chủ
động trong việc tuyển dụng tư vấn hỗ trợ hoặc nhân sự để thực hiện dự án. Do vậy,
trong thời gian đầu thực hiện dự án, việc tuyển dụng tư vấn có chất lượng, đặc biệt là
tư vấn thiết kế và tận dụng tốt sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tư vấn sẽ góp phần đẩy nhanh
tiến độ dự án. Bên cạnh đó, trong các gói tuyển dụng tư vấn, PPMU cần xây dựng điều
khoản tham chiếu chính xác, cụ thể và giám sát chặt chẽ tư vấn để chất lượng thiết kế
đảm bảo yêu cầu.

 Lập kế hoạch

Việc lập danh mục công trình trong báo cáo đầu tư cần có sự kế thừa. Tuy nhiên

sự kế thừa này cần được xem xét cẩn trọng về mặt kỹ thuật để tránh trường hợp đến

giai đoạn triển khai phải thay đổi danh mục công trình(có 112 hồ/26 tỉnh phải thay thế
điều chỉnh) có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
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 Quản lý tư vấn

Công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn phải đảm bảo về năng lực (cả về nguồn nhân

lực và trình độ chuyên môn). Cần thiết phải bổ sung điều khoản xử lý các vi phạm về
nhân sự và chất lượng giúp cho các nội dung liên quan đến hợp đồng đảm bảo được

tiến độ của dự án.

 Tăng cường năng lực

Việc giao cho CĐT tự thực hiện một số công việc trong quá trình thực hiện là cần
thiết, nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ của các PPMU. Tuy nhiên, trước khi phân

giao cần xem xét, đánh giá về nguồn lực cũng như trình độ cán bộ để việc thực hiện dự
án đạt được hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công tác mua sắm đấu thầu là việc làm thường xuyên của các CĐT, tuy nhiên
đây là dự án với nguồn vốn vay nên việc mua sắm đấu thầu theo quy định của Nhà tài
trợ. Do vậy công tác tập huấn, hội thảo hay hỗ trợ thực hiện từ phía CPO trong quá
trình thực hiện dự án cần được quan tâm.

7.2. Kết luận

(i) Mục tiêu và thiết kế của dự án vẫn phù hợp với thiết kế ban đầu và nhu cầu
hiện tại của chính quyền địa phương và người dân.

(ii) Dự án tuân thủ tốt các quy trình về quản lý vốn ODA. Quá trình triển khai dự
án, CPMU và các PPMU đã tuân thủ đầy đủ các quy định về việc chuẩn bị đầu tư, phê
duyệt dự án đầu tư, thực hiện dự án, cũng như những giải quyết các vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định;

(iii)Dự án đã thiết lập một hệ thống quản lý tài chính tốt từ CPMU đến các
PPMU và hệ thống nay tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý tài chính và các yêu
cầu trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án;

(iv)CPMU đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thực hiện dự án cho các PPMU thông
qua sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên viên của CPMU và các tư vấn do CPMU tuyển
dụng như Tư vấn PIC, Tư vấn M&E.

7.3. Khuyến nghị

 Cải thiện công tác tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện dự án:

Xem xét lại quy mô nguồn nhân lực tại các PPMU. Nếu không đảm bảo thì phải

bổ sung, thuê ngắn hạn hoặc Bộ NN&PTNT/CPO cần khuyến cáo UBND các tỉnh cắt

giảm, điều chỉnh một số nội dung do CĐT tự thực hiện như TVSG, đầu thầu.

Bổ sung vào kế hoạch và tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực về quản lý

dự án ODA cho các cán bộ tại PPMU. Các khoá tập huấn cần thực tiễn, chia sẻ kiến

thức và kinh nghiệm giữa các tỉnh dự án. Ngoài ra CPMU cân nhắc ban hành quy định

mẫu một số các nội dung của DSR, EPP, TOR,…
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Cải thiện chất lượng công tác mua sắm đấu thầu:

- Đề nghị PPMU rà soát bổ sung các tài liệu còn thiếu vào Tập hồ sơ pháp lý, báo
cáo đánh giá HSDT.

- Yêu cầu PPMU rà soát lại năng lực của các thành viên tổ chuyên gia nếu không
đảm bảo có thể thuê ngoài hoặc thành lập một gói thầu để tuyển chọn đơn vị tư vấn
thực hiện công tác mua sắm đấu thầu.

- Yêu cầu PPMU nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Luật/Nghị định về
lập KHĐT và quy trình lựa chọn nhà thầu.

- CPMU/PPMU xem xét tổ chức các hội thảo mời các chuyên gia có nhiều kinh

nghiệp về lĩnh vực đầu thầu như Cục đấu thầu – Bộ KHĐT để chia sẻ kinh nghiệm.

- Thuê hoặc mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia quá trình đánh
giá HSDT.

 Cải thiện công tác quản lý chất lượng:

Đối với công tác lập FS và TKBVTC:(1) Với các Tiểu Dự án đã hoàn thành công
tác thiết kế cần rà soát lại hồ sơ theo các khuyến cáo của ISC và các đơn vị tư vấn độc
lập khác; (2) Với các Tiểu Dự án chưa lập FS và TKBVTC cần tiến hành tuyển chọn
nhà thầu tư vấn có năng lực, uy tín và chất lượng trong khâu khảo sát thiết kế.

Hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng: Các Ban QLDA/CĐT phối kết hợp với các
đơn vị có liên quan như TVGS, nhà thầu xây lắp rà soát bổ sung hoàn thiện các tài liệu
còn thiếu hoặc chưa thực hiện để hồ sơ quản lý bảo đảm đúng theo các hướng dẫn quy
định. Với các Tiểu Dự án chưa thi công thì các bên cần thống nhất phát hành bộ hồ sơ
quản lý chất lượng chung cho toàn Tiểu Dự án.

Rà soát năng lực thực hiện của các đơn vị TVGS cũng như số lượng, trình độ
nhân sự (đối với các PPMU tự thực hiện) nếu cần thì phải bổ sung nhân sự hoặc thay
thế nhà thầu nếu không đảm bảo về năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, CĐT cần có kế
hoạch và thực hiện trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Yêu cầu Nhà thầu xây lắp:(i) Huy động nhân lực và máy móc đầy đủ và phù hợp
với HSĐX, trong trường hợp thay thế nhân sự phải được sự chấp thuận của CĐT; (ii)
Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế
nâng cao chất lượng đặc biệt là công tác thi công bê tông cốt thép, đất đắp. Ngoài ra
TVGS và nhà thầu xây lắp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng các
cam kết như hợp đồng đã ký kết.

 Tăng cường tiến độ thi công công trình:

Để tiến độ thực hiện đảm bảo tại các gói thầu/TDA cần yêu cầu nhà thầu lập tiến

độ theo tuần/tháng để theo dõi quản lý.
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 Cải thiện công tác quản lý hợp đồng và giải ngân:

Đề nghị PPMU rà soát kiểm tra lại hồ sơ thanh toán đảm bảo tính pháp lý và quy

định về tài chính.

Đề nghị CPMU/Bộ NN&PTNT cần sớm làm việc với các đơn vị có liên quan

như WB, Chính Phủ và Bộ KHĐT cũng như UBND các tỉnh phẩn bổ đủ kịp thời và đủ
vốn để các CĐT thực hiện dự án đúng như kế hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra Bộ NN&PTNT cũng cần giám sát và đề nghị UBND các tỉnh đảm bảo

cấp nguồn vốn đối ứng địa phương đúng như đã cam kết khi tham gia dự án, đặc biệt

là nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đề nghị PPMU lập kế hoạch và thực hiện giải ngân phần vốn chi cho QLDA

tương ứng với khối lượng công việc thực hiện được tránh trường hợp thiếu vốn để
thực hiện các phần công việc còn lại của toàn dự án.

Căn cứ vào tình hình đấu thầu và trao hợp đồng CPO cần yêu cầu các PPMU

sớm báo cáo về nguồn vốn kết dư sau đấu thầu từ đó tổng hợp, đề xuất hướng giải

quyết và báo cáo với Bộ NN&PNT cũng như Nhà trợ nhằm sử dụng hiệu quả nguồn

vay.
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Phụ lục 1: Danh sách các cán bộ PPMU

TT Tên tỉnh Họ và tên cán bộ Chức vụ Ghi chú

1 HÀ GIANG Nguyễn Song Tứ Giám đốc Ban QLDA

2 LẠNG SƠN Trần Quang Vinh Giám đốc Ban QLDA

3 BẮC KẠN Mã Văn Thịnh Giám đốc Ban QLDA

4 TUYÊN QUANG

Lê Hải Hùng Giám đốc Ban QLDA
Phụ trách
chung

Lê Quang Thuận Trưởng phòng QLDA

Phụ trách an
toàn đập, đấu

thầu

Vũ Ngọc Thế Cán bộ kỹ thuật

Lương Văn Cường
Trưởng phòng Kỹ thuật –
Thẩm định

Nguyễn Thanh Tùng Cán bộ kỹ thuật

Hà Kim Truyền
Phụ trách chính sách an
toàn Phụ trách chính

sách an toàn
Nguyễn Văn Đông Cán bộ chính sách an toàn

Nguyễn Thành Đức Kế toán trưởng
Phụ trách tài

chính

5 LÀO CAI
Anh Hưng Phó giám đốc ban QLDA

Đặng Văn Hồng Trưởng Phòng QLDA

6 YÊN BÁI Hoàng Việt Hóa Giám đốc Ban QLDA

7 THÁI NGUYÊN Bùi Tiến Chính Giám đốc Ban QLDA

8 SƠN LA

Nguyễn Văn Thể Phó giám đốc Ban QLDA
Phụ trách

chung

Lô Văn Huyên Trưởng phòng quản lý dự
án

Ngô Thuyết Trình Trưởng phòng kỹ thuật
Phụ trách kỹ

thuật

Phí Đình Thành Phó trưởng phòng kỹ thuật Đấu thầu

Trần Văn Quán Trưởng phòng kế hoạch
tài chính Môi trường

Đào Thị Hồng Hà Cán bộ kỹ thuật

Nguyễn Thị Hải Kế toán trưởng Tài chính

9 PHÚ THỌ

Nguyễn Đức Lương Giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Anh Hùng Phó giám đốc Ban QLDA

Đinh Thị Hoa
Trưởng phòng Kế hoạch -
Tổng hợp

Nguyễn Long Sơn Phó trưởng phòng Kế
hoạch - Tổng hợp

Vũ Thành Sơn Phó trưởng phòng Tài vụ Phụ trách vốn,
giải ngân

Nguyễn Thị Kim Loan Cán bộ tổng hợp
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TT Tên tỉnh Họ và tên cán bộ Chức vụ Ghi chú

Cao Thu Vân Chuyên quản

Hà Kế Tuấn Cán bộ môi trường

Nguyễn Đình Sang Cán bộ GPMB-TĐC
Đào Thanh Tùng Cán bộ hiện trường-ATLĐ
Ngô Thị Thúy Hằng Cán bộ lưu trữ

10 VĨNH PHÚC

Nguyễn Văn Ngọc Giám đốc Ban QLDA

Lưu Đình Thế Phó giám đốc Ban QLDA

Lê Thị Hồng Vinh Phụ trách kế toán

Trần Xuân Mậu Quản lý đấu thầu

Nguyễn Văn Toàn CSAT môi trường

Nguyễn Thị Nga CSAT Xã  hội

Nguyễn Anh Đông Quản lý kế hoạch

11 HÒA BÌNH

Trần Văn Vượng Giám đốc Ban QLDA

Đặng Hoàng Bình Phó giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Anh Dũng Phó giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Hữu Mạnh Kế toán trưởng DA

Nguyễn Thanh Khải
Cán bộ quản lý tài chính
DA, Đấu thầu

Hoàng Trọng Nghĩa Cán bộ đấu thầu

Bùi Văn Hiện Cán bộ kế hoạch đấu thầu

Nguyễn Thanh Tuấn Cán bộ kế hoạch đấu thầu

Lưu Thị Năm Cán bộ kế hoạch, văn thư,
lưu trữ

Đặng Văn Kết
Cán bộ GPMB, tái định
cư, quản lý môi trường và
các CSAT

Phạm Đức Quang
Cán bộ GPMB, tái định
cư, quản lý môi trường và
các CSAT

Vũ Văn Dũng
Cán bộ GPMB, tái định
cư, quản lý môi trường và
các CSAT

Hoàng Trọng Nghĩa Cán bộ quản lý môi trường
và các CSAT

12 BẮC GIANG Mạnh Quân Phúc Giám đốc Ban QLDA

13 HẢI DƯƠNG Phạm Duy Nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA

14 QUẢNG NINH

Bùi Xuân Hiến Giám đốc Ban QLDA

Bùi Mạnh Tuấn
Trưởng phòng kế hoạch-
Kỹ Thuật

Nguyễn Ngọc Việt Cán bộ kỹ thuật

Vũ Thị Thúy Kế toán
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TT Tên tỉnh Họ và tên cán bộ Chức vụ Ghi chú

15 NINH BÌNH Nguyễn Quang Vinh Phó Giám đốc Ban

16 THANH HÓA

Trần Hữu Quý
Phó Giám đốc Ban - Giám
đốc dự án

Đỗ Kim Xuân
Phó trưởng phòng ĐHDA
1

Hoàng Thị Biên
Cán bộ kỹ thuật - phòng
ĐHDA 1

Nguyễn Xuân Quang
Trưởng phòng Kế hoạch -
Tổng hợp

Nguyễn Đức Luận
Cán bộ phòng Kế hoạch -
Tổng hợp

Lê Văn Tuấn
Cán bộ phòng Kế hoach -
Tổng hợp

Nguyễn Thọ Sơn Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân
Cán bộ phòng Tài chính -
Kế toán

17 NGHỆ AN

Nguyễn Hào Giám đốc Ban QLDA

Trần Thanh Thủy Trưởng phòng kỹ thuật

Nguyễn Duy Đông Kế toán trưởng

Phan Doãn Hòa Phó phòng kế hoạch

Vi Bảo Tuấn Phó phòng kế toán

Đặng Thị Xuyến Cán bộ kỹ thuật

18 HÀ TĨNH

Nguyễn Bá Đức Giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Đình Dũng Phó GĐ ban_Phụ trách
DA

Lê Quang Thông Phụ trách kỹ thuật chung

Nguyễn Thanh Lâm Cán bộ kế hoạch-Kỹ thuật

Trương Quang Huy Cán bộ CSAT (môi
trường)

Phan Thị Lài
Cán bộ CSAT (Xã hội,
TĐC)

Nguyễn Minh Tâm Kế toán

19 QUẢNG BÌNH

Phạm Chính Lâm Phó Giám đốc Ban QLDA

Đinh Duy Chiến Cán bộ đấu thầu

Lê Đức Thiện TP.KT-QLTC

Lê Đình Thông PP.KT –QLTC (TĐC)

Trần Mạnh Chung
Cán bộ (Giới và Môi
trường)

20 QUẢNG TRỊ
Trần Hoàng Việt P.Giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

Kế toán trưởng
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TT Tên tỉnh Họ và tên cán bộ Chức vụ Ghi chú

Lưu Thị Hải Hà Kế toán

Nguyễn Xuân Thắng Phó TP QLDA

Trần Thái Chung Phó TP. KHKT

Phan Ánh Chuyên viên

Dương Đăng Linh Cán bộ KT DA

21 THỪA THIÊN
HUẾ Mai Quang Tuấn Phó Giám đốc Ban QLDA

22 QUẢNG NAM Anh Lâm Phó Giám đốc Ban QLDA

23 QUẢNG NGÃI Huỳnh Khương Giám đốc Ban QLDA

24 KON TUM Nguyễn Văn Dẫn Giám đốc Ban QLDA

25 GIA LAI

Nguyễn Sơn Giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Quang
Thương Phó Giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Đức Thịnh PP. QLDA

Trần Văn Dương Cán bộ kế hoạch, tổng hợp

Trần Nhật Thăng Kế toán

Bùi Quang Thắng Cán bộ kỹ thuật

Thái Duy Tài Cán bộ CSAT

Trần Thị Hằng Cán bộ hành chính

26 BÌNH ĐỊNH

Tô Tấn Thi Giám đốc Ban QLDA

Hồ Nguyên Sĩ Phó Giám đốc Ban QLDA

Đào Minh Phương Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Trường Quản lý đấu thầu

Nguyễn Tấn Vinh
Quản lý CSAT Môi
trường

Lê Đình Tân Quản lý CSAT Xã hội

Nguyễn Nhật Tiến QL kế hoạch, GS đánh giá
Lê Quang Tuấn QL kỹ thuật an toàn đập

Trương Đại Thắng QL kỹ thuật an toàn đập

Nguyễn Thị Ngọc Lệ Kế toán viên

Tô Thị Lệ Ngân Cán bộ QL đào tạo

Bùi Thị Loan Hành chính, văn thư
Huỳnh Thị Bích Sa Phụ trách thủ quỹ

27 PHÚ YÊN Đặng Khoa Đãm Phó Giám đốc Ban QLDA

28 ĐĂK LĂK

Vũ Đức Côn Giám đốc Ban QLDA

Mai Thành Long Cán bộ kỹ thuật

Phạm Hùng Cán bộ kỹ thuật

Nguyễn Thị Bích
Ngọc

Cán bộ kế toán
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TT Tên tỉnh Họ và tên cán bộ Chức vụ Ghi chú

Nguyễn Thị Thu Nga Cán bộ CSAT

29 ĐẮK Nông

Lê Trọng Yên Giám đốc Ban QLDA

Phạm Vũ Lâm Phó Giám đốc Ban QLDA

Lê Viết Thuận Phó Giám đốc Ban QLDA

Nguyễn Thành Long Cán bộ kỹ thuật-Đấu thầu

Đặng Trung Kiên Kế toán trưởng

Trần Hằng Thu Kế toán viên

Lê Việt Hà Cán bộ CSAT (MT, TĐC)
Nguyễn Hồng Nguyên Tổng hợp số liệu

Trần Thị Thủy Văn Thư

30 LÂM ĐỒNG

Hà Thanh Bình Giám đốc Ban QLDA

Lê Xuân Mạnh Phó Giám đốc Ban QLDA

Phạm Văn Miến Kế toán trưởng

Lê Văn Bình TP. Kế hoạch

31 KHÁNH HÒA Lê Tuấn Bản Giám đốc Ban QLDA

32 NINH THUẬN Nguyễn Vinh Quang Giám đốc Ban QLDA

33 BÌNH THUẬN

Nguyễn Hữu Phước Giám đốc Ban QLDA

Võ Đức Anh Phó Giám đốc Ban QLDA

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

Phạm Trọng Thắng Cán bộ kỹ thuật-Đấu thầu

Bùi Quốc Dũng Cán bộ kỹ thuật (TĐC)

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

Phạm Trọng Thắng Cán bộ kỹ thuật

Ngô Đình Phương
Uyên

Kế toán trưởng

34 TÂY NINH Anh Nam Phòng kỹ thuật Dự án
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Phụ lục 2:Thống nhất danh mục hồ đập tại các tỉnh

Bộ đã có văn bản thống nhất danh mục 438 hồ đập (giảm 12 hồ đập theo Quyết
định phê duyệt FS) cho 34 tỉnh (bao gồm cả hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh), trong số đó:

- Có 8 tỉnh hiện nay vẫn giữ nguyên danh mục đã được phê duyệt tại quyết định số
4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 (Hải Dương, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình
Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Tây Ninh).

- Có 112 hồ đập/26 tỉnh được điều chỉnh so với danh mục đã được Bộ phê duyệt.

TT Tỉnh Theo QĐ 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Theo văn bản
thống nhất của Bộ

NN&PTNT

Số lượng hồ thay
đổi danh mục

1 Hà Giang 15 14 8

2 Lào Cai 10 6 4

3 Bắc Kạn 7 7 7

4 Lạng Sơn 10 10 4

5 Sơn La 8 7 1

6 Tuyên Quang 14 14 1

7 Yên Bái 17 16 3

8 Thái Nguyên 11 11 1

9 Bắc Giang 13 11 2

10 Vĩnh Phúc 12 11 1

11 Phú Thọ 14 14 5

12 Quảng Ninh 12 9 4

13 Hòa Bình 23 27 13

14 Hải Dương 11 11 0

15 Ninh Bình 8 7 1

16 Thanh Hóa 24 24 10

17 Nghệ An 27 33 15

18 Hà Tĩnh 25 25 5

19 Quảng Bình 10 10 1

20 Quảng Trị 14 12 5

21 Thừa Thiên Huế 9 9 1

22 Quảng Nam 15 14 2

23 Quảng Ngãi 20 19 3
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TT Tỉnh Theo QĐ 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Theo văn bản
thống nhất của Bộ

NN&PTNT

Số lượng hồ thay
đổi danh mục

24 Bình Định 16 16 2

25 Phú Yên 8 6 2

26 Khánh Hòa 8 8 0

27 Ninh Thuận 5 5 0

28 Bình Thuận 7 7 0

29 Kon Tum 14 14 0

30 Gia Lai 8 8 0

31 Đăk Lăk 26 25 7

32 Đăk Nông 18 18 0

33 Lâm Đồng 10 9 4

34 Tây Ninh 1 1 0

Tổng cộng 450 438 112
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Phụ lục 3:Tiến độ lập hồ sơ FS+DSR

TT Nội dung Tỉnh/TDA

1 45 TDA đã được phê duyệt hồ
sơ FS+DSR

- Bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 33 TDA tiếp
theo (Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái,
Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc,
Quảng Ninh (TDA02), Thanh Hóa (TDA2),
Nghệ An (TDA3), Hà Tĩnh (TDA1), Quảng
Bình (TDA02), Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,
Quảng Nam, Quảng Ngãi (TDA2), Bình Định
(TDA02), Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum,
Gia Lai, Đăk Lăk (TDA01), Đăk Nông, TDA hồ
Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh, Hòa Bình (TDA2),
Lâm Đồng (TDA02), Tuyên Quang (TDA02),
Phú Yên, Nghệ An (TDA4), Bắc Kạn, Phú Thọ
(TDA2), Ninh Bình.
- 45 TDA được phê duyệt thuộc 32 tỉnh, trong
đó có 10 tỉnh có 2 TDA là: Hòa Bình, Quảng
Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình,
Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Tuyên
Quang, Phú Thọ.
- Tổng số lượng hồ được phê duyệt trong hồ sơ
FS là 345 hồ.
- Tổng mức đầu tư của 45 TDA đã được phê
duyệt là 6.679,4 tỷ đồng tương đương 290,4
triệu USD.

2 04 TDA hồ sơ FS đã được
WB thông qua và Bộ
NN&PTNT có ý kiến kỹ
thuật, đang trình phê duyệt

Thanh Hóa (TDA3), Quảng Ngãi (TDA3), Hải
Dương, Đắk Lắk (TDA02)

3 02 TDA đang chỉnh sửa theo
ý kiến của WB và TCTL

Bình Thuận (TDA02), Hòa Bình (TDA03)

4 00 TDA hồ sơ FS đang được
tư vấn thẩm tra

5 01 TDA đang tổ chức lựa
chọn nhà thầu tư vấn lập FS

Hà Tĩnh (TDA2)
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Phụ lục 4: Tiến độ lập hồ sơ thiết kế BVTC

TT Nội dung Tỉnh/TDA

1 34 TDA đã được phê duyệt hồ
sơ TKBVTC

- Bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 22 TDA tiếp
theo (Vĩnh Phúc – (11 hồ), Sơn La (7 hồ),
Quảng Ninh (TDA02 – 8 hồ) , Đắk Nông (18
hồ), Quảng Trị (12 hồ), Bình Định (TDA02 – 13
hồ), Quảng Ngãi (TDA2 – 10 hồ), Nghệ An
(TDA03 – 13 hồ), Lào Cai (6 hồ), Yên Bái (16
hồ), Thừa Thiên Huế (9 hồ), Đắk Lắk (TDA01 –
10 hồ), Quảng Bình (TDA02 – 09 hồ), Quảng
Nam (6 hồ), Khánh Hòa (8 hồ), Kon Tum (14
hồ), Ninh Thuận (5 hồ), Thanh Hóa (TDA02 –
11 hồ), Thái Nguyên (10 hồ), Hà Giang (10 hồ) ,
Tuyên Quang (TDA2 – 13 hồ), Lạng Sơn (10
hồ)).

- Tổng số lượng hồ được phê duyệt trong hồ sơ
TKBVTC là 241 hồ

2 03 TDA đang trình phê duyệt
hồ sơ TKBVTC

Hà Tĩnh (TDA01), Hòa Bình (TDA2), Gia Lai

3 02 TDA đang triển khai lập
hồ sơ TKBVTC

TDA hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng
(TDA02)

4 04 TDA ở giai đoạn đang tổ
chức lựa chọn nhà thầu tư vấn

Bắc Giang, Nghệ An (TDA4), Bắc Kạn, Phú
Yên

5 09 TDA đang trong giai đoạn
chuẩn bị lập TOR

Phú Thọ (TDA2), Ninh Bình, Quảng Ngãi
(TDA3), Hòa Bình (TDA03), Hải Dương, Bình
Thuận (TDA02), Đắk Lắk (TDA02), Thanh Hóa
(TDA3), Hà Tĩnh (TDA2)
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Phụ lục 5: Bảng tổng hợp tiến độ xây lắp các tỉnh trong dự án

TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

1
TDA Đập Làng
tỉnh Quảng Ngãi

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

2
TDA hồ Thạch
Bàn tỉnh Bình
Định

19.818 14/10/2017 01/3/2018 14/10/2019 100%

3
TDA hồ Đại
Thắng tỉnh Hòa
Bình

13.353 29/12/2017 24/2/2018 22/06/2019 100%

4
TDA hồ Ngòi Là
2 tỉnh Tuyên
Quang

34.487 11/01/2018 01/3/2018 31/12/2020 80%

5
TDA hồ Đồng Bể
tỉnh Thanh Hóa

35.210 26/01/2018 01/3/2018 31/08/2019 100%

6
TDA Hồ Đạ Teh
tỉnh Lâm Đồng

69.756 24/05/2018 17/6/2018 01/05/2020 63%
Chậm
tiến độ

7
TDA hồ Phú
Vinh tỉnh Quảng
Bình

65.624 13/07/2018 23/7/2018 12/06/2020 89%

8
TDA hồ Ban tỉnh
Phú Thọ 10.982 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2019 100%

9

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

44.236

Lô 1 Khe Gang 27.464 27/07/2018 01/10/2018 30/06/2020 90%

Lô 2 Khe Sân 16.772 27/07/2018 01/10/2018 30/06/2020 90%

10
TDA Khe Chè
tỉnh Quảng Ninh

27.434 31/07/2018 15/8/2018 27/05/2019 100%

11
TDA hồ sông
Quao tỉnh Bình
Thuận

170.987

Lô 1 64.048 20/12/2018 03/01/2019 19/12/2020
Tạm
ứng

Lô 2 94.622 20/12/2018 03/01/2019 19/12/2020 72%

Lô 3 12.317 20/12/2018 03/01/2019 19/12/2020 64%

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

13
TDA tỉnh Vĩnh
Phúc

126.813
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TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

Gói 1 81.682

Lô 1 21.974 14/11/2018 30/11/2018 30/05/2020 65%
Chậm
tiến độ

Lô 2 28.401 19/11/2018 15/12/2018 15/06/2020 70%

Lô 3 31.307 19/11/2018 15/12/2018 15/06/2020 65%

Gói 2 45.131

Lô 1 30.211 19/11/2018 15/12/2018 20/06/2020 60%

Lô 2 9.486 14/11/2018 30/11/2018 30/05/2020 50%
Chậm
tiến độ

Lô 3 5.434 14/11/2018 30/11/2018 29/04/2019 100%

14
TDA tỉnh Quảng
Ninh (TDA02)

162.099 14/05/2019 14/05/2019 17/06/2020 65%

15
TDA tỉnh Quảng
Ngãi (TDA02)

118.514

Gói thầu số 1 40.654

+ Lot 1: Go
Lang, Hoc Bua

17.535 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 95%

+ Lot 2: Lien Tri,
Ho Da

23.119 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 90%

Gói thầu số 2 26.526 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 93%

Gói thầu số 3 51.334

+ Lot 1: Hoc
Khe, Ho Hieu

22.554 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 75%

+ Lot 2: An
Phong, Hoc Co

28.781 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 35%

16
TDA tỉnh Bình
Định (TDA02)

182.449

Gói thầu số 1 26.092 25/12/2018 01/03/2019 14/12/2020 100%

Gói thầu số 2 81.288

Lô 1 42.543 01/03/2019 01/03/2019 18/02/2021 98%

Lô 2 38.746 01/03/2019 01/03/2019 18/02/2021 92%

Gói thầu số 3 75.068

Lô 1 33.747 03/12/2019 01/02/2020 22/11/2021 10%

Lô 2 41.321 03/12/2019 01/02/2020 22/11/2021 8%

17
TDA tỉnh Quảng
Trị 174.296

Gói thầu số 1 107.731

Lô 1 64.323 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 51%
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TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

Lô 2 43.409 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 14%

Gói thầu số 2 34.052

Lô 1 10.253 02/08/2019

Lô 2 4.541 30/07/2019

Lô 3 7.201 30/07/2019

Lô 4 4.781 31/07/2019

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

Gói thầu số 3 32.512

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

Lô 2 5.864 30/07/2019

Lô 3 6.524 02/08/2019

Lô 4 6.396 31/07/2019

Lô 5 6.214 30/07/2019

18
TDA tỉnh Đăk
Nông

187.758

Gói thầu số 1 95.880

Lô 1 60.026 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 65%

Lô 2 35.854 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 75%

Gói thầu số 2 91.877

Lô 1 20.118 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 75%

Lô 2 71.759 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 75%

19
TDA tỉnh Nghệ
An (TDA03)

195.727

Gói thầu số 1 54.618

Lô 1 36.106 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 30%

Lô 2 18.511 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 50%

Gói thầu số 2 46.955

Lô 1 23.568 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 60%

Lô 2 23.387 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 85%

Gói thầu số 3 35.713

Lô 1 26.027 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 50%

Lô 2 9.686 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 80%

Gói thầu số 4 55.003

Lô 1 24.770 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 80%

Lô 2 30.233 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 70%

Gói thầu số 5 3.439 27/05/2019 01/07/2019 28/12/2019 100%
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TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

20
TDA tỉnh Quảng
Bình (TDA02)

135.659

Gói thầu số 1 44.619 21/08/2019 05/10/2019 29/09/2020 27%

Gói thầu số 2 22.908 11/11/2019 01/12/2019 23/02/2021 17%

Gói thầu số 4 1.827 100%

Gói thầu số 3 66.306

Lô 1 17.192 30/12/2019 01/02/2020 21/01/2022 9%

Lô 2 13.463 30/12/2019 01/02/2020 21/01/2022 3%

Lô 3 15.521 30/12/2019 01/02/2020 21/01/2022
Tạm
ứng

Lô 4 20.130 30/12/2019 01/02/2020 21/01/2022 6%

21
TDA tỉnh Thừa
Thiên Huế 87.477

Gói thầu số 1 40.421

Lô 1 19.335 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 30%

Lô 2 21.086 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 30%

Gói thầu số 2 47.056

Lô 1 19.147 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 30%

Lô 2 13.836 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 30%

Lô 3 14.073 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 30%

22
TDA tỉnh Quảng
Nam

62.430

Gói thầu số 1 62.430

Lô 1 17.400 23/10/2019 23/10/2019 12/10/2021 10%

Lô 2 18.206 23/10/2019 23/10/2019 12/10/2021 27%

Lô 3 26.824 23/10/2019 23/10/2019 12/10/2021 30%

23
TDA tỉnh Kon
Tum

153.799

Gói thầu số 1 62.008

Lô 1 37.112 13/11/2019 01/12/2019 30/11/2021 33%

Lô 2 24.896 13/11/2019 01/12/2019 30/11/2021 33%

Gói thầu số 2 51.988

Lô 1 14.026 13/11/2019 01/12/2019 21/09/2021 35%

Lô 2 27.767 13/11/2019 01/12/2019 21/09/2021 10%

Lô 3 10.195 13/11/2019 01/12/2019 21/09/2021 91%

Gói thầu số 3 39.803

Lô 1 11.948 14/11/2019 01/12/2019 24/05/2021 37%

Lô 2 11.668 14/11/2019 01/12/2019 21/09/2021 42%
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TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

Lô 3 16.187 18/11/2019 01/12/2019 21/09/2021 26%

24
TDA 02 tỉnh
Thanh Hóa

72.011

Gói thầu số 1 72.011

Lô 1 22.180 15/11/2019 20/11/2019 13/05/2021 47%

Lô 2 24.012 15/11/2019 20/11/2019 10/09/2021 37%

Lô 3 25.820 15/11/2019 20/11/2019 10/09/2021 30%

25
TDA tỉnh Hà
Giang

163.872

Gói thầu số 1 163.872

Lô 1 65.335 25/12/2019 25/12/2019 14/12/2021
Tạm
ứng

Lô 2 98.538 25/12/2019 25/12/2019 14/12/2021
Tạm
ứng

26
TDA tỉnh Đăk
Lăk (TDA01) 129.888

Gói thầu số 1 61.433

Lô 1 31.966 06/12/2019 06/12/2019 29/05/2021 7%

Lô 2 29.467 06/12/2019 06/12/2019 29/05/2021 5%

Gói thầu số 2 65.382

Lô 1 18.537 06/12/2019 06/12/2019 29/05/2021 3%

Lô 2 17.203 06/12/2019 06/12/2019 29/05/2021
Tạm
ứng

Lô 3 29.642 06/12/2019 06/12/2019 29/05/2021 10%

Gói thầu số 3 3.073 19/11/2019 19/11/2019 18/01/2020

27
TDA tỉnh Ninh
Thuận

56.643

Gói thầu số 1 56.643

Lô 1 40.589 23/12/2019 23/12/2019 15/06/2021 65%

Lô 2 16.055 23/12/2019 23/12/2019 15/06/2021 40%

28
TDA tỉnh Lào
Cai

57.610

Gói thầu số 1 57.610

Lô 1 24.463 28/12/2019 28/12/2019 22/12/2020 40%

Lô 2 33.146 28/12/2019 28/12/2019 22/12/2020 45%

29 TDA tỉnh Yên 245.546
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TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

Bái

Gói thầu số 1 74.946

Lô 1 37.859 16/12/2019 01/02/2020 25/07/2021 10%

Lô 2 37.087 10/02/2020 10/02/2020 03/08/2021

Gói thầu số 2 67.905

Lô 1 30.337 16/12/2019 01/02/2020 25/07/2021 10%

Lô 2 37.568 10/02/2020 10/02/2020 03/08/2021

Gói thầu số 3 102.694

Lô 1 25.738 16/12/2019 01/02/2020 25/07/2021 10%

Lô 2 38.164 16/12/2019 01/02/2020 25/07/2021 10%

Lô 3 38.792 16/12/2019 01/02/2020 25/07/2021 10%

30
TDA tỉnh Khánh
Hòa

75.976

Gói thầu số 1 75.976

Lô 1 40.291 07/04/2020 05/05/2020 27/10/2021

Lô 2 35.685 07/04/2020 05/05/2020 27/10/2021

Tổng cộng: 3.022.802
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Phụ luc 6: Tổng giá trị trao hợp đồng toàn dự án

Đơn vị: Triệu đồng

TT
Đơn vị thực hiện

dự án

Giá trị trao hợp
đồng vốn ODA

Giá trị trao hợp
đồng vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

I Bộ NN&PTNT 186.454 8,26 48.059 2,09 234.513 10,35

CPMU 186.454 8,26 35.346 1,54 221.800 9,80

TDA hồ Dầu
Tiếng Tây Ninh 0 0,00 12.713 0,55 12.713 0,55

II PMU Bộ TN&MT 4.318 0,07 200 0,01 4.518 0,07

III
PMU Bộ Công
thương 6.035 0,26 1.400 0,06 7.435 0,32

IV Các tỉnh 3.378.315 147,33 368.171 16,01 3.746.486 163,34

1 Hà Giang 174.092 7,51 12.982 0,56 187.074 8,07

2 Lào Cai 63.497 2,74 2.074 0,09 65.571 2,83

3 Bắc Kạn 2.695 0,12 627 0,03 3.322 0,14

4 Lạng Sơn 9.442 0,41 8.533 0,37 17.976 0,78

5 Sơn La 126.761 5,44 9.133 0,40 135.894 5,84

6 Tuyên Quang 53.574 2,31 25.842 1,12 79.416 3,43

7 Yên Bái 255.017 10,98 18.425 0,80 273.442 11,78

8 Thái Nguyên 12.273 0,53 3.859 0,17 16.132 0,70

9 Bắc Giang 14.746 0,63 4.359 0,19 19.105 0,82

10 Vĩnh Phúc 135.459 5,84 10.351 0,45 145.810 6,29

11 Phú Thọ 17.987 0,78 4.646 0,20 22.633 0,98

12 Quảng Ninh 189.533 8,17 34.416 1,50 223.949 9,66

13 Hòa Bình 35.233 1,75 8.720 0,38 43.953 2,13

14 Hải Dương 0 0,00 7.369 0,32 7.369 0,32

15 Ninh Bình 4.637 0,20 136 0,01 4.773 0,21
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TT
Đơn vị thực hiện

dự án

Giá trị trao hợp
đồng vốn ODA

Giá trị trao hợp
đồng vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

16 Thanh Hóa 126.608 5,47 21.834 0,95 148.442 6,42

17 Nghệ An 254.674 10,99 37.959 1,65 292.633 12,64

18 Hà Tĩnh 4.434 0,19 14.429 0,63 18.863 0,82

19 Quảng Bình 217.842 9,90 10.003 0,43 227.845 10,33

20 Quảng Trị 191.290 8,24 10.147 0,44 201.437 8,68

21 Thừa Thiên Huế 98.565 4,24 2.969 0,13 101.534 4,37

22 Quảng Nam 79.155 3,42 7.736 0,34 86.891 3,75

23 Quảng Ngãi 156.762 6,87 18.679 0,81 175.441 7,68

24 Bình Định 219.440 9,60 11.343 0,49 230.783 10,09

25 Phú Yên 5.284 0,23 812 0,04 6.096 0,26

26 Khánh Hòa 84.819 3,80 7.382 0,32 92.201 4,12

27 Ninh Thuận 59.021 2,55 4.622 0,20 63.643 2,75

28 Bình Thuận 180.656 7,84 7.964 0,35 188.619 8,18

29 Kon Tum 170.314 7,36 10.257 0,45 180.571 7,81

30 Gia Lai 15.361 0,66 5.123 0,22 20.484 0,88

31 Đăk Lăk 142.314 6,16 13.724 0,60 156.038 6,76

32 Đăk Nông 197.771 8,52 22.669 0,99 220.439 9,51

33 Lâm Đồng 79.056 3,90 9.048 0,39 88.104 4,30

Tổng cộng 3.575.123 155,91 417.830 18,17 3.992.953 174,08
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Phụ lục 7: Kết quả giải ngân toàn dự án (đến thời điểm 30/04/2020)
Đơn vị: triệu đồng

TT
Đơn vị thực hiện dự

án

Giá trị giải ngân

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

I Bộ NN&PTNT 50.859 2,20 47.004 2,04 97.863 4,24

CPMU 50.859 2,20 34.355 1,49 85.214 3,69

TDA hồ Dầu Tiếng Tây
Ninh

0 0,00 12.649 0,55 12.649 0,55

II PMU Bộ TN&MT 1.296 0,06 396 0,02 1.692 0,07

III PMU Bộ Công thương 5.227 0,23 1.365 0,06 6.592 0,28

IV Các tỉnh 1.579.650 68,24 309.801 13,47 1.889.451 81,71

1 Hà Giang 35.054 1,52 12.000 0,52 47.054 2,04

2 Lào Cai 33.229 1,43 4.232 0,18 37.461 1,62

3 Bắc Kạn 0 0,00 0 0,00

4 Lạng Sơn 3.785 0,16 6.236 0,27 10.022 0,43

5 Sơn La 116.378 5,00 7.430 0,32 123.808 5,32

6 Tuyên Quang 40.757 1,77 25.842 1,12 66.599 2,89

7 Yên Bái 77.034 3,33 11.800 0,51 88.834 3,84

8 Thái Nguyên 9.022 0,39 2.230 0,10 11.252 0,49

9 Bắc Giang 8.430 0,36 4.046 0,18 12.476 0,54

10 Vĩnh Phúc 86.937 3,75 7.507 0,33 94.444 4,08

11 Phú Thọ 14.148 0,61 3.200 0,14 17.348 0,75

12 Quảng Ninh 107.324 4,63 34.416 1,50 141.740 6,12

13 Hòa Bình 29.410 1,27 5.283 0,23 34.693 1,50

14 Hải Dương 7.369 0,32 7.369 0,32
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TT
Đơn vị thực hiện dự

án

Giá trị giải ngân

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

15 Ninh Bình 0 0,00

16 Thanh Hóa 81.636 3,53 18.389 0,80 100.025 4,33

17 Nghệ An 155.101 6,69 16.618 0,72 171.719 7,41

18 Hà Tĩnh 14.429 0,63 14.429 0,63

19 Quảng Bình 111.717 4,83 11.016 0,48 122.733 5,31

20 Quảng Trị 21.505 0,93 10.147 0,44 31.653 1,37

21 Thừa Thiên Huế 34.334 1,49 2.303 0,10 36.637 1,59

22 Quảng Nam 33.328 1,44 3.533 0,15 36.861 1,59

23 Quảng Ngãi 104.015 4,50 18.670 0,81 122.685 5,32

24 Bình Định 79.500 3,44 11.343 0,49 90.843 3,93

25 Phú Yên 4.962 0,21 1.691 0,07 6.653 0,29

26 Khánh Hòa 7.445 0,32 7.236 0,31 14.681 0,64

27 Ninh Thuận 17.672 0,76 3.598 0,16 21.270 0,92

28 Bình Thuận 94.939 4,14 5.595 0,24 100.534 4,38

29 Kon Tum 63.610 2,75 9.118 0,40 72.728 3,14

30 Gia Lai 3.453 0,15 1.442 0,06 4.895 0,21

31 Đăk Lăk 49.032 2,12 13.724 0,60 62.756 2,72

32 Đăk Nông 110.552 4,76 20.309 0,88 130.861 5,65

33 Lâm Đồng 45.339 1,95 9.048 0,39 54.387 2,35

Tổng cộng 1.637.031 70,72 358.566 15,59 1.995.597 86,31
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Phụ luc 8: Báo cáo chi tiết làm việc với các tỉnh tại thực địa.

Phụ luc 8.1:Cập nhật danh sách các hồ chứa tại các tỉnh đi thực địa

TT Tỉnh Quyết định 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Cập nhật đến 30/04/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ

I. Đắk Lăk 26 26 3 23 Thay thế: 6
1

TDA 01

Ea Uy Thượng Ea Uy Thượng x

2 Buôn Dung II Buôn Dung II x

3 Ea Blong Thượng Ea Blong Thượng x

4 Ea Kmien 3 Ea Kmien 3 x

5 Ea Brơ 2 Ea Brơ 2 x

6 Ea Nao Đar Ea Nao Đar x

7 Ea Ngach Ea Ngach x

8 C19 (Đội 12) C19 (Đội 12) x

9 725 (C32) 725 (C32) x

10 Đội 11 Đội 11 x

11

TDA 02

Buôn Triết Buôn Triết x

12 Ea tul 1 Ea tul 1 x

13 Ea Khal 2 Ea Khal 2 x

14 Ea Kuang Ea Kuang x x

15 Đội 36 Độii 36 x

16 Ea Suy Ea Suy x

17
Phú Khánh (Buôn
Lang 2)

Phú Khánh (Buôn
Lang 2) x

18
Ea Mtá (Đội 1 – Chế
Biến)

Ea Mtá (Đội 1 – Chế
Biến) x

19 Đội 3 Đội 3 x

20 Ea Ung Ea Ung x

21 Đội 6 (Đội 9 cũ) Krông Ana Thay thế

22 Ea Ngao Ea Khal 1 x Thay thế

23 Buôn Lang 1 Đội 2 x Thay thế

24 Ea KMam Đội 4 x Thay thế

25 Vườn Ươm Ea Znin x Thay thế

26 Đội 4 Yang Cang Thượng x Thay thế

II. Đắk Nông 18 18 18

1 Suối Đá Suối Đá x

2 Đắk R'Lá Đắk R'Lá x
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TT Tỉnh Quyết định 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Cập nhật đến 30/04/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ

3
Nông Trường Thuận
An

Nông Trường Thuận An x

4 Đắk Loou (Đắk Klou) Đắk Loou Đắk Klou) x

5 Bi Zê Rê Bi Zê Rê x

6 ĐậpÔng Hiên Đập Ông Hiên x

7 Đập Ông Truyền Đập Ông Truyền x

8 Đắk Bliêng Đắk Bliêng x

9 Sa Đa Cô Sa Đa Cô x

10 Nao Ma A Nao Ma A x

11 Đắk Ken Đắk Ken x

12 Km 41 Km 41 x

13 Ba Trong Ba Trong x

14 Thôn 7 (Bu Boong) Thôn 7 (Bu Boong) x

15 Thôn 3 Thôn 3 x

16 Đắk R'Lon Đắk R'Lon x

17 Đắk Ha Đắk Ha x

18 Đắk Snao 1 Đắk Snao 1 x

III. Kon Tum 14 14 2 12

1 C3 C3 x

2 C4 C4 x

3 Đội 5 Đội 5 x

4 Cà Sâm Cà Sâm x

5 Ia Bang Thượng Ia Bang Thượng x

6 Đăk Hơ Niêng Đắk Hơ Niêng x

7 Kon Tu Zốp Kon Tu Zốp x

8 Đăk Tin Đăk Tin x

9 C2 C2 x

10 A1 Đội 4 A1 Đội 4 x

11 Thôn 9 Thôn 9 x

12 Ya Xăng Ya Xăng x

13 C3 (704) C3 (704) x

14 Đăk Ngót Đăk Ngót x

IV. Gia Lai 8 8 5 3

1 Buôn Lưới Buôn Lưới x
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TT Tỉnh Quyết định 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Cập nhật đến 30/04/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ
2 PleitôKôn PleitôKôn x

3 Ayun Hạ Ayun Hạ x

4 Hà Tam Hà Tam x

5 Ia Năng Ia Năng x

6 Làng Me Làng Me x

7 Ea Dreh Ea Dreh x

8 Ia Ring Ia Ring x

V. Sơn La 8 7 1 6 Loại bỏ: 1

1 Bản Ỏ Bản Ỏ x

2 Noong Chạy Noong Chạy x

3 Huổi Nhả – Khơ Mú Huổi Nhả – Khơ Mú x

4 Xa Căn Xa Căn x

5 Xum Lo Xum Lo x

6 Bản Củ Bản Củ x

7 Nà Bó Nà Bó x

8 Ban Lem Loại bỏ

VI. Hải Dương 11 11 11

1 Phú Lợi Phú Lợi x

2 Vễn Vễn x

3 Trại Sen Trại Sen x

4 Chín Thượng Chín Thượng x

5 Cánh Gà Cánh Gà x

6 Hố Dầu Hố Dầu x

7 Nghè Lấm Nghè Lấm x

8 Lộc Đa Lộc Đa x

9 Bến Tắm Ngoài Bến Tắm Ngoài x

10 Đá Trắng Đá Trắng x

11 Hố Gỗ Hố Gỗ x

VII. Bắc Giang 13 11 3 8 Loại bỏ: 2
1 Làng Thum Làng Thum x

2 Chồng Chềnh Chồng Chềnh x

3 Khe Đặng Khe Đặng x

4 Đồng Man Đồng Man x

5 Khe Ráy Khe Ráy x



Báo cáo giám sát thực hiện dự án – Lần 3

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 73 -

TT Tỉnh Quyết định 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Cập nhật đến 30/04/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ
6 Khe Cát Khe Cát x

7 Chùa Ông Chùa Ông x

8 Bầu Lầy Bầu Lầy x

9 Chín Suối Chín Suối x

10 Khe Chão Khe Chão x

11 Ba Bãi Ba Bãi x

12 Cua Coc Loại bỏ

13 Vat Phu Loại bỏ

VIII. Lạng Sơn 10 10 7 3 Thay thế: 4
1 Bản Cưởm Bản Cưởm x

2 Ba Sơn Ba Sơn x

3 Kỳ Nà Kỳ Nà x

4 Khuôn Pinh Khuôn Pinh x

5 Cốc Lùng Cốc Lùng x

6 Bó Chuông Bó Chuông x

7 Phai Thuống Kai Hiển x Thay thế

8 Nà Tâm Thâm Sỉnh x Thay thế

9 Nà Chào Khuổi Mặn x Thay thế

10 Tà Keo Khau Piều x Thay thế

IX. Yên Bái 17 16 4 12 Thay thế: 2;
Loại bỏ: 1

1 Tự Do Tự Do x

2 Khe Vải Khe Vải x

3 Tặng An Tặng An x

4 Khe Dứa Khe Dứa x

5 Roong Đen Roong Đen x

6 Gốc Nhội Gốc Nhội x

7 Khe Hoài Khe Hoài x

8 Khe Hóp Khe Hóp x

9 Hang Luồn Hang Luồn x

10 Khe Chinh Khe Chinh x

11 Làng Át Làng Át x

12 Chóp Dù Chóp Dù x

13 Phù Nham Phù Nham x
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TT Tỉnh Quyết định 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Cập nhật đến 30/04/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ
14 Nông trường Nghĩa Lộ Nông trường Nghĩa Lộ x

15 Ngòi Thót Khe Ngang x Thay thế

16 Đất Đỏ Thôn 26 x Thay thế

17 Gò Cao Loại bỏ

X. Lào Cai 10 6 0 6 Loại bỏ: 4
1 Hồ chứa xã Phú Nhuận Hồ chứaxã Phú Nhuận x

2
Hồ chứa thị trấn Phố
Ràng

Hồ chứa thị trấn Phố
Ràng

x

3
Hồ chứa xã Phong
Niên

Hồ chứa xã Phong
Niên

x

4 Cán Cấu Loại bỏ

5 Sung Lảng Sung Lảng x

6 Tả Xín Tả Xín x

7 Hồ chứa xã Tân An Hồ chứa xã Tân An x

8
Hồ chứa ở Võ Lao
(Cốc Phường) Loại bỏ

9
Hồ chứa ở Võ Lao,
Văn Sơn (đập Leo
Lieng )

Loại bỏ

10 Nhà Kíp Loại bỏ

XI. Thừa Thiên
Huế 9 9 1 8 Thay thế: 1

1 Phu Bai 2 Phu Bai 2 x

2 Ba Cua Ba Cua x

3 Ca Tu Ca Tu x

4 Ta Rinh Ta Rinh x

5 Nam Lang Nam Lang x

6 Cua Cua x

7 Cay Coi Cay Coi x

8 Phu Nu Phu Nu x

9 Khe Nuoc Khe Rung x Thay thế

XII. Quảng Nam 15 14 3 11 Thay thế: 1;
Loại bỏ: 1

1 Hố Mây Hố Mây x

2 Đập Đá Đập Đá x

3 Đá Vách Đá Vách x
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TT Tỉnh Quyết định 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Cập nhật đến 30/04/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ
4 Thắng Lợi Thắng Lợi x

5 Đông Nhơn Đông Nhơn x

6 Hố Giang Hố Giang x

7 Cao Ngạn Cao Ngạn x

8 Hố Lau Hố Lau x

9 Hóc Bầu Hóc Bầu x

10 Hố Trầu Hố Trầu x

11 Hóc Két Hóc Két x

12 Hố Chình Hố Chình x

13 Hương Mao Hương Mao x

14 Nước Rôn Thái Xuân x Thay thế

15 Chấn Sơn Loại bỏ

XIII. Quảng Ngãi 20 19 1 18 Thay thế: 2;
Loại bỏ: 1

1 Đập Làng Đập Làng x

2 Liệt Sơn Liệt Sơn x

3 An Phong An Phong x

4 Hóc Cơ Hóc Cơ x

5 Cây Khế Cây Khế x

6 Hóc Khế Hóc Khế x

7 Liên Trì Liên Trì x

8 Gò Lang Gò Lang x

9 Hố Đá Hố Đá x

10 Hóc Bứa Hóc Bứa x

11 Hố Hiểu Hố Hiểu x

12 Sơn Rái Sơn Rái x

13 Ông Thơ Ông Thơ x

14 Tuyền Tung Tuyền Tung x

15 Hóc Mua Hóc Mua x

16 Gia Hội Gia Hội x

17 Hóc Cày Hóc Cày x

18 Hàm Rồng Phố Tinh x Thay thế

19 Hóc Doc Hố Vàng x Thay thế

20 Hóc Sầm Loại bỏ
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Phụ lục 8.2: Kết quả giám sát dự án sửa chữa và nâng cao an toàn
đập (WB8)



Báo cáo tóm tắt PPMU Hải Dương

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

KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới

(WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo

cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày

09/11/2015. Theo đó, tỉnh Hải Dương được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp

11 hồ chứa tiềm năng, với Tổng mức đầu tư: 176.830.000 đồng.

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Đã có quyết định giao cho BQLDA chuyên ngành của tỉnh quản lý dự án

WB8, và Ban đã có quyết định bổ nhiệm các chức danh phụ trách dự án WB8.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Hiện tại cả 11 hồ đang trình Sở Nông nghiệp thẩm định thiết kế cơ sở để
phê duyệt FS

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra báo cáo ATĐ, hồ sơ thiết kế cơ sở của 1 số hồ. Sau khi xem

xét hồ sơ thiết kế đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 có một số nhận xét chung như
sau:

Các lưu lượng xả đỉnh (PL02) ứng với các đường quá trình xả lũ với các

tần suất thiết kế, kiểm tra và tần suất kiểm tra theo WB là không khớp nhau, điều

này sẽ dẫn đến cao trình các mực nước lũ sẽ bị thay đổi ảnh hưởng đến việc tính

toán cao trình đỉnh đập. Lấy ví dụ hồ Trại Sen:

Trong bảng tổng kết của PL02:    Qxả,p=2%=6,52m3/s

Qxả,p=1%=7,15m3/s

Qxả,p=0,01%=11,14m3/s

Trong bảng tính toán điều tiết lũ:  Qxả,p=2%=4,763m3/s

Qxả,p=1%=5,20m3/s

Qxả,p=0,01%=8,245m3/s
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Ngoài ra trong hồ sơ FS, ISC còn thấy một số vấn đề như sau:

 Hồ Trại Sen:

- Trong bản vẽ thiết kế cơ sở tràn xả lũ: Cao trình đáy bản cầu công tác là
11+1,8=12,8m (kích thước tràn BxH=2x1,8m) tuy nhiên cao trình mực nước lũ
ứng với tần suất 0,01% là 12,89m. Như vậy mực nước lũ đã vượt 9cm so với đáy
bản cầu dẫn đến làm cản trở dòng thoát và mực nước lũ có thể dâng cao hơn nên
cần thiết phải kiểm tra lại (ảnh hưởng đến cao trình đỉnh đập).

- Trong báo cáo chính khi so chọn các phương án B tràn, đơn vị tư vấn
thiết kế có viết: Do kênh sau tràn đã được kiên cố hoá và chỉ tải được với lưu
lượng Qmax=4,8m3 và nếu lớn hơn sẽ gây ngập lụt hạ lưu, tuy nhiên lưu lượng
lũ thiết kế ứng với B tràn được chọn là Qxả,p=2%=6,52m3/s.

 Hồ Vễn:

- Cao trình đáy dầm cầu công tác là 11,25m, cao trình mực nước lũ
0,1%(WB) là 11,35m. Như vậy cầu công tác đã ảnh hưởng đến khả năng thoát
của lũ 0,1% và mực nước lũ có thể dâng cao hơn ảnh hưởng đến việc xác định
cao trình đỉnh đập.

- Trong thân đập hồ Vễn có lớp 1 và 1a có hệ số thấm theo kết quả thí
nghiệm địa chất là lớn hơn 10-4cm/s, báo cáo an toàn đập cũng kết luận có thấm
ở chân hạ lưu đập. Phương án xử lý chống thấm của đơn vị tư vấn thiết kế là đắp
tường nghiêng kết hợp chân khay cắm qua lớp thấm vào lớp không thấm, tuy
nhiên tại các cọc bên vai đập do lớp đất thấm dày chân khay chỉ được cắm lơ
lửng trong lớp thấm. Điều này cần lưu ý và có thêm biện pháp chống thấm vì sẽ
rất dễ bị trường hợp dòng thấm đùn ra vai đập (hồ Suối Đá - Đắk Nông).

 Hồ Phú Lợi:

Các phát hiện giống như hồ Vễn trong thiết kế xử lý chống thấm cho đập.

Tại cuối buổi làm việc ISC đã đề nghị Ban QLDA yêu cầu tư vấn thiết kế
xem xét lại các phát hiện như trên đã nêu và sẽ có ý kiến phản hồi lại sau

c) Nội dung giám sát hiện trường

Chưa có hồ nào thi công nên chưa có nội dung này.

d) Các khuyến nghị

Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề
xuất các giải pháp tới PPMU Hải Dương.

1. Về hồ sơ thiết kế:

- Rà soát lại toàn bộ giá trị đỉnh lũ cũng như đường quá trình lũ thiết kế,

lũ kiểm tra theo các tần suất quy định trong khung an toàn đập (các giá trị này

phải khớp giữa FS và báo cáo an toàn đập).
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- Kiểm tra lại toàn bộ phụ lục tính toán điều tiết lũ với tần suất tương ứng.
Với những hồ có mực nước lũ cao hơn đáy dầm cầu công tác trên tràn thì cần
nâng cao cầu để không ảnh hưởng đến khả năng tháo lũ.

- Với những hồ có lớp đất đắp trong thân dày, hệ số thấm lớn thì việc
chống thấm bằng tường nghiêng kết hợp chân khay là không hợp lý, cần nghiên
cứu thêm phương án chống thấm bằng khoan phụt.

2. Về công tác thi công: Chưa có hồ nào thi công nên chưa có nội dung
này.

2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng giải ngân lũy kế của dự án đến 31/12/2019 là 3.326  triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán
viên.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

a. Phát hiện

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn
đập, lập báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội có tiến độ:

 Ngày ký hợp đồng 01/04/2019

 Ngày dự kiến hoàn thành 01/06/2019

 Khối lượng nghiệm thu 53%

Tính đến thời điểm kiểm toán, dự án đang chậm tiến độ so với ngày dự
kiến hoàn thành, chậm so với thỏa thuận trong hợp đồng khoảng 10 tháng.

b. Nguyên nhân

Do nguồn vốn đối ứng chưa được bố trí kịp thời và nhà thầu gặp khó khăn
trong quá trình lập hồ sơ thanh toán.

c. Giải pháp

Chậm cấp vốn có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn Dự án.
Ngoài ra, không thanh toán đầy đủ và kịp thời là vi phạm hợp đồng và có thể gây
khó khăn cho nhà thầu trong việc huy động các nguồn lực cần thiết để thực hiện
hợp đồng, có thể ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng công trình.

BQLDA cần làm việc với các cơ quan hữu quan để vốn đối ứng được bố
trí kịp thời theo nhu cầu của BQLDA, đồng thời phối hợp với nhà thầu để tìm ra
và giải quyết các khó khăn trong quá trình lập hồ sơ thanh toán.
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3. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH

LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC đã hướng dẫn cho anh Toàn – Cán bộ kỹ thuật của
PPMU Hải Dương về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang
Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh
hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan
có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các
công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các
hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các
thông tin.

4. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Họp tại văn phòng PPMU Hải Dương
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới

(WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo

cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày

09/11/2015. Theo đó, tỉnh Bắc Giang được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp

11 hồ chứa tiềm năng, với Tổng mức đầu tư: 224.690.000 đồng.

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Đã có quyết định giao cho BQLDA chuyên ngành của tỉnh quản lý dự án

WB8, và Ban đã có quyết định bổ nhiệm các chức danh phụ trách dự án WB8.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho 11 hồ chứa, trong đó có 03 hồ cấp
II và 08 hồ cấp III .

Hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), báo cáo an toàn
đập (DSR) tại QĐ 262/ QĐ – UBND ngày 14/2/2019.

Phê duyệt các báo cáo chính sách an toàn tại QĐ số 979 / QĐ – UBND
ngày 21/6/2019

Hoàn thành gói thầu rà phá bom mìn và gói thầu tư Tư vấn thiết kế BVTC
04 hồ Khe Cát , Khe Ráy, Chùa Ông, Ba Bãi đang trình Sở nông nghiệp thẩm
định. 04 /07 hồ còn lại đã phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra báo cáo ATĐ, hồ sơ thiết kế cơ sở của 03 hồ cấp II và hồ sơ
thiết kế BVTC của 01 hồ cấp III. Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế đoàn TVGS độc
lập bên thứ 3 có một số nhận xét chung như sau:

 Hồ Khe Đặng

Chỉ tính toán khả năng xả của tràn nhưng không tính toán kiểm tra tiêu
năng. Bể tiêu năng được giữ nguyên theo kích thước cũ yêu cầu cần phải tính
toán kiểm tra xem có nước nhảy ngập trong bể ứng với các cấp lưu lượng xả hay
không ? Có đảm bảo không gây xói hạ lưu hay không ?
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 Hồ Làng Thun

- Tại các mặt cắt ngang đập chính cọc 2, cọc 3, cọc 4 đường bão hoà thấm
dâng cao chọc ra mái đất hạ lưu nhưng thiết bị thoát nước áp mái lại làm quá
thấp (thấp hơn nhiều so với điểm chọc ra của đường bão hoà). Tương tự tại cọc
DP1-3 của đập phụ số 1.

- Thiếu biện pháp dẫn dòng thi công để phục vụ công tác thi công gia cố
mái thượng lưu.

- Chỉ tính toán khả năng xả của tràn nhưng không tính toán kiểm tra tiêu
năng. Bể tiêu năng được giữ nguyên theo kích thước cũ yêu cầu cần phải tính
toán kiểm tra xem có nước nhảy ngập trong bể ứng với các cấp lưu lượng xả hay
không ? Có đảm bảo không gây xói hạ lưu hay không ?
 Hồ Chùa Ông

- Thiếu phần thiết kế tổ chức xây dựng công tác đắp đất, thi công bê tông,
các bản vẽ biện pháp an toàn thi công...

- Thiếu chỉ dẫn kỹ thuật thi công.

- Toàn bộ chiều dài theo tim đập đước thiết kế khoan phụt chống thấm
đến lớp đất có hệ số thấm nhỏ (lớp 5), tuy nhiên tại vị trí đáy cống lấy nước được
đặt trên lớp 4 có K thấm lớn lại không được khoan phụt chống thấm.

c) Giám sát thi công hiện trường

Chưa có hồ nào thi công nên chưa có nội dung này.

d) Các khuyến nghị
Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề

xuất các giải pháp tới PPMU Bắc Giang:

1. Về hồ sơ thiết kế:

- Với những hồ không có hạng mục nâng cấp công trình xả lũ, ngoài việc
tính toán kiểm tra lại khả năng tháo ứng với các tần suất quy định trong khung an
toàn đập còn cần phải kiểm tra tiêu năng ở hạ lưu công trình. Nếu kiểm tra thấy
việc tính toán tiêu năng hạ lưu không đảm bảo thì cần chuẩn bị rọ đá (hoặc đá
hộc) để gia cố phần sân sau để chống xói cho hạ lưu.

- Rà soát, kiểm tra lại toàn bộ việc tính toán thấm, xác định chính xác tọa
độ điểm đường bão hòa chọc ra mái hạ lưu để thiết kế vật thoát nước hạ lưu cho
hợp lý.

- Bổ sung chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng, biện pháp dẫn dòng thi công, tổ
chức xây dựng với những hồ còn thiếu phần này (liên quan đến khối lượng và
việc áp mã dự toán).

- Bổ sung thêm phạm vi khoan phụt dưới đáy cống (hồ Chùa Ông, khoan
phụt trước sau đó mới thi công cống).

2. Về công tác thi công: Chưa có hồ nào thi công nên chưa có nội dung
này.
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2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng giải ngân lũy kế của Dự án đến 31/12/2019 là 12.377 triệu đồng

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán
viên đều là các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

2.2.1 Hồ sơ thanh toán cho nhà thầu chưa tập hợp đầy đủ chứng từ theo quy định:

a. Phát hiện

BQL đã tiến hành nghiệm thu thanh toán một số hợp đồng dịch vụ tư vấn
của Dự án. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh toán, BQL chưa thu thập đầy đủ hóa
đơn GTGT theo quy định.

Cụ thể:

 Tại Hợp đồng Dịch vụ tư vấn số 99/HDTV-DANN:  ngày 30/03/2018 và
ngày 20/05/2019 Ban Quản lý đã thanh toán số tiền cho nhà thầu
3.004.359.400 đồng. Tuy nhiên, thời điểm xuất hóa đơn GTGT của nhà thầu
Công ty TNHH Tư Vấn Trường Đại Học Thủy Lợi  là  ngày 31/12/2019.

 Tại Hợp đồng Dịch vụ tư vấn số 102: đến ngày 08/05/2019 BQL thanh toán
cho nhà thầu Công ty CP Cơ Khí Xây dựng Thương mại THT số tiền
130.726.000.  Tuy nhiên, thời điểm xuất hóa đơn GTGT là ngày 05/06/2019.

 Hợp đồng số 28a/2019/HDTV: ngày 14/04/2019 đã thanh toán số tiền ứng
đến nay chưa có hóa đơn GTGT.

 Hợp đồng 90/HDTV ngày 30/08/2019 đã thanh toán số tiền 1.875.511.000
chưa có hóa đơn GTGT

 Hợp đồng 92a/2019/HDTV ngày 04/09/2019 đã thanh toán số tiền
40.740.000 chưa có hóa đơn GTGT

b. Nguyên nhân

Theo BQL dự án, trong hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán không
yêu cầu hóa đơn GTGT nên BQL chưa yêu cầu các nhà thầu cung cấp kịp thời.

c. Giải pháp

Theo quy định của chế độ kế toán, cũng như quy định về Luật thuế
TNDN, luật thuế GTGT, thời điểm xuất hóa đơn tài chính đối với hợp đồng tư
vấn xây dựng là thời điểm nghiệm thu thanh toán.

Việc BQL chưa kịp thời thu thập hóa đơn tài chính có thể tạo cơ hội cho
nhà thầu chậm trễ trong kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng
thời, sau khi đã nhận được tiền thanh toán thì nhà thầu giảm lệ thuộc vào chủ đầu
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tư, BQL có thể mất thời gian và công sức nhiều hơn trong việc yêu cầu nhà thầu
cung cấp đầy đủ chứng từ.

Vì vậy, BQL nên khẩn trương đôn đốc nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ,
chứng từ hóa đơn GTGT theo quy định.

2.2.2 Quản lý thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp vào Ngân sách Nhà nước khi thu
tiền bán hồ sơ thầu

a. Phát hiện

Năm 2018, BQLDA đã thu tiền bán hồ sơ mời thầu với số tiền 4 triệu
đồng. BQL chưa kê khai và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế TNDN
(1%), thuế GTGT (1%) phát sinh từ việc thu tiền bán hồ sơ thầu, đồng thời
BQLDA cũng chưa phản ánh nghĩa vụ phải nộp thuế vào báo cáo tài chính của
dự án.

b. Nguyên nhân

Do nhân sự kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án nên chưa
phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán các phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu tiền
bán hồ sơ thầu.

c. Giải pháp

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi
hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày
18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thuế GTGT:

+ Tại khoản 2 Điều 3 chương I quy định về người nộp thuế:

“2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự
nghiệp và các tổ chức khác;”

+ Tại khoản 2 Điều 13 Mục 2 chương II quy định phương pháp tính trực tiến

trên

GTGT: “2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực

tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

….

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động

như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%...”

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày
26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp quy định về phương pháp tính thuế TNDN:
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“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập

và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá

trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch

vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định

được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động

kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên

doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.”

Mặc dù việc thu tiền bán hồ sơ thầu phát sinh ít, tuy nhiên nghiệp vụ
này sẽ phát sinh nhiều khi Dự án đấu thầu xây lắp, vì vậy BQL cũng cần lưu ý
việc kê khai và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế TNDN, thuế
GTGT phát sinh từ việc thu tiền bán hồ sơ thầu theo quy định. Đồng thời, phản
ánh vào sổ sách, báo cáo tài chính của dự án.

2.2.3 Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

a. Phát hiện

Dự án ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ chưa phù
hợp với quy định tại Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn
kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó, tỷ giá ngoại tệ được đánh giá lại
cuối kỳ theo phương pháp bình quân gia quyền. Tuy nhiên, BQL chưa phản ánh
chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Cụ thể số tiền chênh lệch tỷ giá do các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại
tệ chưa ghi nhận là 108.473.786 đồng

b. Nguyên nhân

Nguyên nhân do kế toán phản chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý tài
chính có nguồn vốn bằng ngoại tệ.

c. Giải pháp

Dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 13. Hướng dẫn kế toán áp
dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư, Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài
chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó,  phần nội
dung hướng dẫn hạch toán tài khoản Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối
đoái quy định:

“Số chênh lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm) phát sinh trong kỳ được phản ánh trên
Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được bù trừ giữa số tăng và số
giảm và theo dõi luỹ kế đến thời điểm dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục
công trình hoàn thành bàn giao”

Dự án cần hạch toán bổ sung bút toán về Chênh lệch tỷ giá cho phù hợp
quy định.

Bút toán đề nghị điều chỉnh: Nợ TK 112/Có TK 413: 108.473.786 đồng
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3. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH

LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Lê Thị Trâm – Cán bộ tổng
hợp của PPMU Bắc Giang về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên
trang Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh
hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan
có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các
công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các
hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các
thông tin.

4. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Họp tại văn phòng PPMB Bắc Giang
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới

(WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo

cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày

09/11/2015. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp

10 hồ chứa.. Tổng mức đầu tư: 196.830.000.000 đồng

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Đã có quyết định giao cho BQLDA chuyên ngành của tỉnh quản lý dự án

WB8, và Ban đã có quyết định bổ nhiệm các chức danh phụ trách dự án WB8.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Hiện tại cả 10 hồ đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công chuẩn bị đấu thầu xây lắp

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra nhanh báo cáo ATĐ, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC

của hai hồ Bản Cưởm và hồ Khuôn Ping, ISC có một số nhận xét như sau:

 Hồ Bản Cưởm

- Tràn xả lũ hồ Bản Cưởm là tràn dọc, dốc nước và tiêu năng đáy. Trong
tính toán thiết kế đơn vị tư vấn đã tính toán khả năng xả của tràn ứng với các trận

lũ theo quy định.

- Bể tiêu năng được giữ nguyên theo hiện trạng thì tư vấn lại không tính

toán kiểm tra khi xả với các cấp lưu lượng trên có đảm bảo nước nhảy ngập

trong bể hay không ? Ngoài ra cần kiểm tra xem có nước nhảy phóng xa không

để có biện pháp gia cố hạ lưu bằng rọ đá hoặc đá xây.

- Màng khoan phụt chống thấm được tư vấn làm cho toàn bộ cắt dọc tim

đập và một phần trước ngưỡng tràn mà không khép kín, đồng thời bỏ qua phần

nền có lớp thấm mạnh dưới đáy cống. Đề xuất cần khép kín màng khoan phụt

chống thấm dọc tim đập và nối với màng chống thấm trước ngưỡng tràn.
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 Hồ Khuôn Ping:

- Tràn hiện trạng của hồ là đất kết hợp đá xây và đã được tính toán khả
năng xả trong báo cáo an toàn đập. Phương án sửa chữa nâng cấp là kiên cố hoá

lại toàn bộ tràn bằng BTCT với ngưỡng tràn - dốc nước - bể tiêu năng, tuy nhiên
trong thiết kế cơ sở lại không tính toán lại điều tiết lũ cũng như khả năng xả của

tràn mới mà lấy nguyên kết quả của tràn hiện trạng (trong báo cáo ATĐ), điều

này sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán cao trình đỉnh đập.

- Sau bể tiêu năng là các cống qua đường dân sinh nhưng mặt cắt ướt của

cống bị thu hẹp nên nếu xả lũ với các tần suất thiết kế thì nước sẽ ngập tràn qua

mặt có thể gây nguy hiểm cho người đi qua. Do đó cần thiết kế mở rộng cống

hoặc bố trí các cột thuỷ trí để cảnh báo người dân với mực nước ngập cao bao

nhiêu thì không được qua lại.

c) Giám sát thi công hiện trường

Chưa có hồ thi công nên chưa có mục này.

d) Các khuyến nghị

Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề
xuất các giải pháp tới PPMU Lạng Sơn.

1. Về hồ sơ thiết kế:

- Với những hồ không có hạng mục nâng cấp công trình xả lũ, ngoài việc

tính toán kiểm tra lại khả năng tháo ứng với các tần suất quy định trong khung an

toàn đập còn cần phải kiểm tra tiêu năng ở hạ lưu công trình. Nếu kiểm tra thấy

việc tính toán tiêu năng hạ lưu không đảm bảo thì cần chuẩn bị rọ đá (hoặc đá
hộc) để gia cố phần sân sau để chống xói cho hạ lưu.

- Màn khoan phụt chống thấm cần được cắm sâu vào lớp có thấm yếu từ
3-5m và phải liền mạch không đứt đoạn. Với hồ Bản Cưởm, do phần cống tại vị
trí tim đập không làm lại nên việc khoan phụt qua đó là không khả thi. Đề xuất

khi khoan phụt dọc tim đập đến vị trí cống, đường viền khoan cần vòng qua (về
phía thượng lưu) sau đó nối lên tim đập tiếp tục về vai đập.

- Với những hồ không có hạng mục nâng cấp công trình xả lũ, ngoài việc

tính toán kiểm tra lại khả năng tháo ứng với các tần suất quy định trong khung an

toàn đập còn cần phải kiểm tra tiêu năng ở hạ lưu công trình. Nếu kiểm tra thấy

việc tính toán tiêu năng hạ lưu không đảm bảo thì cần chuẩn bị rọ đá (hoặc đá
hộc) để gia cố phần sân sau để chống xói cho hạ lưu.

- Với hồ Khuôn Ping, hạ lưu bể tiêu năng tràn là cống dân sinh có diện

tích mặt cắt ướt bé (không đủ khả năng tháo). Đề xuất: tính toán thủy lực tháo
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qua cống, xác định cột nước ngập trên cống, cắm cột thủy trí quy định mực nước

không được tham gia giao thông qua cống.

2. Về công tác thi công: Chưa có hồ thi công nên chưa có mục này.

2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng lũy kế giải ngân đến thời điểm 31/12/2019 là 12.377 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán

viên đều là các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

2.2.1. Thanh toán cho nhà thầu nhiều hơn so với quy định tại hợp đồng

a. Phát hiện

Gói thầu tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán (C1-

LANGSON-CS2). Hợp đồng số 69/2019/HĐ-TV-WB8 ngày 23/09/2019 với nhà

thầu là Liên doanh Công ty TNHH Trường Đại học Thủy lợi, Công ty CP Tư vấn

XD Thủy lợi thủy điện Thăng Long, Công ty CP Thủy Công và Công ty CP

Phòng trừ mối Việt Nam, giá trị hợp đồng  4.464 triệu đồng.

Theo điều khoản thanh toán quy định:

 Tạm ứng hợp đồng: tỷ lệ thanh toán 50% giá hợp đồng

 Thanh toán lần 1: ngay sau khi nộp đầy đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế
BVTC và được phê duyệt bởi UBND tỉnh Lạng Sơn và Ngân hàng thế
giới (thông qua thư không phản đối) tỷ lệ thanh toán đến 85% giá trị
hợp đồng.

 Thanh toán lần 2: sau khi dự án thi công hoàn thành và được bàn giao

đưa vào sử dụng  và nhà thầu đã thực hiện xong công tác giám sát tác

giả theo quy định tỷ lệ thanh toán 15% giá trị hợp đồng.

Đến 31/12/2019, nhà thầu nộp đầy đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế BVTC và

được phê duyệt, giá trị nghiệm thu là 4.371,68 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hết 30/01/2020, BQL đã thanh toán 94% giá trị
hơp đồng, tương đương số tiền 4.120,71 triệu đồng. Giá trị thanh toán thừa cho

nhà thầu 9% so với quy định tại hợp đồng, tương đương 404 triệu đồng.
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b. Nguyên nhân

Khi thanh toán BQL chưa căn cứ theo quy định tại hợp đồng để thực hiện.

Việc thanh toán nhiều hơn quy định hợp đồng có thể dẫn đến rủi ro cho Chủ đầu

tư. Trong khi giá trị thanh toán cao hơn thì nhà thầu vẫn chưa hoàn thành công
việc theo quy định tại hợp đồng (như thực hiện xong công tác giám sát tác giả).

c. Giải pháp

Dự án cần theo dõi hợp đồng sát sao để thực hiện thanh toán theo đúng
điều khoản trong hợp đồng quy định. BQL cần xem xét để thu hồi các khoản đã

thanh toán thừa cho nhà thầu.

2.2.2. BQLDA thanh toán cho nhà thầu nhưng còn thiếu hồ sơ kế toán :

a. Phát hiện

Hợp đồng 75a/2019/HDTV-WB8 BQLDA thanh toán đã thanh toán số
tiền 236.490.000 đồng, tuy nhiên chưa có hóa đơn GTGT theo quy định.

b. Nguyên nhân

Do nhân sự kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án nên kiểm

tra kỹ lưỡng và tuân thủ các thủ tục trong quá trình thanh thoán cho nhà thầu.

c. Giải pháp

BQLDA cần rà soát, yêu cầu nhà thầu cung cấp các hồ sơ chứng từ đầy

đủ quy định trước khi thanh toán, giảm thiểu các rủi ro cho chủ đầu tư.

Đối với các khoản đã thanh toán mà chưa có hóa đơn GTGT theo quy
định, BQT cần khẩn trương yêu cầu nhà thầu hoàn thiện và cung cấp cho BQL.

2.2.3. Công tác đối chiếu công nợ phải trả nhà thầu

a. Phát hiện

Theo nguyên tắc quản lý tài chính, khi kết thúc năm tài chính kế toán

phải tiến hành đối chiếu số dư công nợ phải thu, phải trả để rà soát và điều

chỉnh các sai lệch nếu có.

Tuy nhiên, tại BQLDA chưa có đối chiếu đầy đủ công nợ với các nhà

thầu.

b. Nguyên nhân

Do số lượng nhà thầu không nhiều chủ yếu là công nợ phải trả, BQLDA

chưa thực hiện việc đối chiếu đầy đủ công nợ nhà thầu.
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c. Giải pháp

Không thực hiện đối chiếu công nợ với nhà thầu là chưa tuân thủ các

nguyên tắcquản lý tài chính của Dự án, có thể dẫn đến các sai lệch không được

phát hiện và điều chỉnh kịp thời.

Dự án đối chiếu công nợ định kỳ và biên bản cần được lưu lại theo quy

định.

3. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH
LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Lâm – Cán bộ kỹ thuật của

PPMU Lạng Sơn về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang

Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh

hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan

có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các

công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các

hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các

thông tin.

4. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Họp tại văn phòng PPMU Lạng Sơn
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH LÀO CAI

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới

(WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo

cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày

09/11/2015. Theo đó, tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 6

hồ chứa tiềm năng, với Tổng mức đầu tư: 178.603.376.000 đồng

+ Vốn WB: 161.933 triệu đồng

+ Vốn đối ứng: 16.670 triệu đồng

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có quyết định thành lập, kiện toàn

BQLDA để triển khai thực hiện quản lý dự án.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự gồm: Giám đốc ban, 02 phó giám đốc ban, các

cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, 02 cán bộ quản lý đấu thầu, 02 cán bộ quản lý

chính xách an toàn xã hội, 02 cán bộ quản lý chính sách môi trường, 02 kỹ thuật

an toàn đập,  giám sát ME, 01 kể toán trưởng và 05 cán bộ kế hoạch tổng hợp,

hành chính

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho 6 hồ chứa, trong đó cả 06 hồ đều
đang triển khai thi công xây lắp đạt khối lượng khoảng 16,25%.

Tổng giá trị chi phí đền bù GPMB của Dự án là 2.200.793.925 đồng

- Các hồ đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng là hồ Phố
Ràng, hồ Phong Niên, hồ Tân An

- Hồ Sung Lảng đang đợi tỉnh phê duyệt do trong quá trình phát sinh 01
hộ phải thu hồi đất do đơn vị tư vấn cắm mốc GPMB chưa đủ. Tuy nhiên không
ảnh hưởng quá nhiều đến công tác triển khai thi công.

- Hồ Phú Nhuận: Hoàn thành kiểm đếm, áp giá đền bù GPMB và đang
niêm yết công khai khối lượng, đơn giá, giá trị GPMB theo quy định. Hội đồng
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GPMB huyện Bảo Thắng thẩm định và phê duyệt phương án, kinh phí đảm bảo

chi trả trong tháng 5/2020.

- Hồ Tả Xín, huyện Bát Xát: Do vướng mắc cột, đường dây điện 0,4Kv

và mốc cao độ quốc gia hạng III. Đến nay hoàn thành công tác kiểm đếm, các

ngành quản lý tài sản đã thống nhất bằng văn bản, đang tổng hợp lập hồ sơ thiết kế,

phê duyệt di chuyển theo quy định. Hoàn thành trong tháng 5/2020. Tài sản phải

di chuyển không ảnh hưởng đến công việc thi công của nhà thầu.

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra nhanh báo cáo ATĐ, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC

của hai hồ, ISC có một số nhận xét như sau:

 Hồ Khe Quất

- Báo cáo đánh giá an toàn đập kết luận hồ này thấm rất mạnh. Trong báo

cáo khảo sát địa chất, trong thân và nền đập có lớp 1 và lớp 4 có tính thấm mạnh

vượt giá trị cho phép của tiêu chuẩn. Biện pháp xử lý thấm được đơn vị tư vấn

thiết kế sử dụng là đắp tường nghiêng và chân khay cắm vào lớp thấm yếu,

nhưng do lớp thấm rất dày (đặc biệt là bên vai) nên chân khay đã không cắm hết

lớp thấm mạnh, điều này có khả năng sẽ vẫn xảy ra tình trạng dòng thấm đùn ra
bên vai đập (giống như hồ Suối Đá - Đắk Nông).

- Địa tầng các mặt cắt ngang đập thiết kế trong giai đoạn thiết kế cơ sở và

thiết kế bản vẽ thi công không khớp nhau.

 Hồ Phú Nhuận

- Trong báo cáo khảo sát địa chất, trong thân và nền đập có lớp 3 và lớp 4

có tính thấm mạnh vượt giá trị cho phép của tiêu chuẩn. Biện pháp xử lý thấm

được đơn vị tư vấn thiết kế sử dụng là đắp tường nghiêng và chân khay cắm vào

lớp thấm yếu, nhưng do lớp thấm rất dày (đặc biệt là bên vai) nên chân khay đã

không cắm hết lớp thấm mạnh, điều này có khả năng sẽ vẫn xảy ra tình trạng

dòng thấm đùn ra bên vai đập (giống như hồ Suối Đá - Đắk Nông).

- Địa tầng các mặt cắt ngang đập thiết kế trong giai đoạn thiết kế cơ sở và

thiết kế bản vẽ thi công không khớp nhau.

c) Giám sát thi công hiện trường

Dự án được khởi công tháng 1/2020 tính đến thời điểm hiện tại thực hiện được

như bảng tổng hợp sau.
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TT
Tên dự án/
công trình

Giá trị hợp
đồng

Giá trị thực
hiện đến hết

29/4/2020

Nội dung công việc
thực hiện

Tỷ lệ % theo
Hợp đồng

1 Hồ Phố Ràng 12.047.739.000 2.426.702.000 Đắp đê quây đập
chính và đập phụ,
phá đá và đổ bê tông
lõi đập tràn xả lũ.

20,14%

2 Hồ Phong Niên 6.003.119.000 1.450.000.000 Đắp đê quây đập, đổ
bê tông dầm, lắp đặt
cống tháo cạn, bê
tông nhà van, bể tiêu
năng, mương dẫn.

24,15%

3 Hồ Tả Xín 6.412.613.000 475.589.000 Làm lán trại, Bê tông
lát mái thượng lưu,
đào hố móng chân
khay mái thượng lưu

7,42%

4 Hồ Tân An 13.573.099.000 2.730.000.000 Đổ tấm đan lát mái
thượng lưu, đổ kênh
dẫn nước và tràn xả
lũ, lắp đặt tấm đan
kênh dẫn nước về hồ

20,11%

5 Hồ Phú Nhuận 11.927.645.000 1.532.000.000 Đắp đê quây dẫn
dòng đập chính, thi
công đập phụ 3, xong
tuyến tràn xả lũ

12,84%

6 Hồ Sung Lảng 7.645.697.000 749.875.732 Đắp đất đập, xong
tấm lát mái 700 tấm,
đổ bê tông lát mái,
đắp đất thượng lưu
đập

9,81%

Cộng: 57.609.912.000 9.364.166.732 16,25%

Về hồ sơ quản lý chất lượng, kiểm tra nhanh hồ Phong Niên, về cơ bản hồ sơ
quản lý chất lượng tương đối đầy đủ tính đến thời điểm thi công hiện tại, tuy nhiên cũng
còn thiếu sót một số loại biên bản cần bổ sung như sau:

- Chưa có giấy phép hoạt động của đơn vị thí nghiệm, không có biên bản kiểm

tra cũng như chứng chỉ chất lượng của các thiết bị thí nghiệm.

- Thiếu các biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu khi đưa vào sử dụng

trong công trường
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- Thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đào móng và cho phép chuyển

giai đoạn thi công (đắp đất).

Kiểm tra thực địa hồ Phú Nhuận, các công việc đang triển khai trên công trường:

Đắp đê quây thượng lưu, thi công tràn xả lũ và kênh dẫn nước hạ lưu cống. Các phát

hiện cần chỉnh sửa:

- Không có biển báo công trường.

- Công nhân khi thi công không mang các đồ bảo hộ lao động: mũ, giày, găng
tay …

- Vật liệu xây dựng không được kê kích che chắn theo đúng quy định

- Các thùng chứa nhiên liệu, dầu mỡ phục vụ thi công không được tập kết theo

đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi trên công trường.

Tư vấn ISC đã nhắc nhở đơn vị thi công cần tuân thủ đúng các quy định về vệ
sinh an toàn lao động, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật thi công khác.

d) Các khuyến nghị
Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề

xuất các giải pháp tới PPMU Lào Cai.

1. Về hồ sơ thiết kế:

Với những hồ có lớp đất đắp trong thân dày, hệ số thấm lớn thì việc

chống thấm bằng tường nghiêng kết hợp chân khay là không hợp lý, cần nghiên

cứu thêm phương án chống thấm bằng khoan phụt.

2. Về công tác thi công:

- Bổ sung: Giấy phép hoạt động của đơn vị thí nghiệm, biên bản kiểm tra

và chứng chỉ chất lượng của các thiết bị thí nghiệm.

- Bổ sung các biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu khi đưa vào
sử dụng trong công trường.

- Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đào móng và cho
phép chuyển  giai đoạn thi công (đắp đất).

Ngoài ra cần bổ sung tại công trường các hạng mục sau:

- Biển báo công trường.

- Yêu cầu công nhân khi thi công cần mang các đồ bảo hộ lao động: mũ,
giày, găng tay …

- Vật liệu xây dựng cần được kê kích che chắn theo đúng quy định

- Các thùng chứa nhiên liệu, dầu mỡ phục vụ thi công phải được tập kết

theo  đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi trên công trường.
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2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo là 29.786 triệu đồng

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên đều là

các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

2.2.1 Tỷ lệ tạm ứng cho nhà thầu cao hơn mức quy định của dự án

a. Phát hiện

Cũng tại gói thầu số 08 (C1-LC-W1) thi công xây dựng Lô 1 và Lô 2 nêu

trên, tỷ lệ tạm ứng cho nhà thầu là 35% giá trị hợp đồng. Cụ thể:

Tên nhà thầu
Giá trị

hợp đồng
(triệu đồng)

Giá trị
tạm ứng

(triệu đồng)

Tỷ lệ
tạm ứng

Liên doanh CTCP Xây dựng và cơ giới
Vạn Thắng - CTCP Xây dựng Công trình
Huy Hoàng - CTCP TODECO Việt Nam

24.463 8.671 35,45%

Liên doanh Công ty TNHH Đông Đô -
Công ty TNHH Hồng Hảo - Công ty
TNHH đầu tư XD Đức Tuấn

33.146 11.749 35,45%

Tổng cộng: 57.609 20.420

Tuy nhiên, đến ngày 24/04/2020, tiền tạm ứng của gói thầu nêu trên đã

được hoàn trả số tiền 3.752 triệu đồng bằng việc khấu trừ 30% giá trị thanh toán

khối lượng hoàn thành số 01. Theo đó, số dư tạm ứng còn lại so với giá trị hợp

đồng khoảng 29,5%.

b. Nguyên nhân

Tại thời điểm cuối năm 2019, BQLDA đã có văn bản xin tạm ứng cho

nhà thầu để phục vụ kịp thời nhu cầu vốn để thực hiện công trình.

c. Giải pháp

Điều khoản thanh toán tạm ứng trong hợp đồng chưa tuân thủ theo quy

định của Dự án về tỷ lệ tạm ứng tối đa 30%. Vì vậy, nếu thực hiện tạm ứng cho

nhà thầu cao hơn quy định có thể tăng rủi ro cho Chủ đầu tư.
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BQLDA kịp thời rà soát điều khoản tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng cho các nhà

thầu khi đàm phán hợp đồng, rút kinh nghiệm thực hiện tại các gói thầu tiếp theo

để để đảm bảo tỷ lệ tạm ứng hợp đồng phù hợp với quy định của Dự án.

2.2.2. Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

a. Phát hiện

Dự án ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ chưa phù
hợp với quy định tại Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó, tỷ giá ngoại tệ được đánh giá lại

cuối kỳ theo phương pháp bình quân gia quyền.

Tuy nhiên, BQL chưa phản ánh chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Mặc dù Tổng tài sản bằng USD không thay đổi, tuy nhiên, do không ghi

nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái làm sai lệch một số chỉ tiêu trên cho Báo cáo

Tài chính trình bày bằng đồng Việt Nam. Theo đó, tổng Tài sản (chỉ tiêu Tiền

gửi ngân hàng) và Tổng nguồn vốn (chỉ tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái) đều bị
trình bày thiếu số tiền tương ứng.

b. Nguyên nhân

Nguyên nhân do kế toán chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý tài

chính có nguồn vốn bằng ngoại tệ.

c. Giải pháp

Dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 13. Hướng dẫn kế toán áp

dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư, Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài

chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó,  phần nội

dung hướng dẫn hạch toán tài khoản Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối

đoái quy định:

“Số chênh lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm) phát sinh trong kỳ được phản ánh trên

Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được bù trừ giữa số tăng và số
giảm và theo dõi luỹ kế đến thời điểm dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục

công trình hoàn thành bàn giao”

Dự án cần hạch toán bổ sung bút toán về Chênh lệch tỷ giá cho phù hợp

quy định.

2 CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH

LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Thắng – Cán bộ kỹ thuật của
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PPMU Lào Cai về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang Web:

iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh

hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan

có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các

công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các

hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các

thông tin.

3 ẢNH ĐI THỰC TẾ

Họp tại văn phòng PPMU Lào Cai
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Ảnh thực địa đang thi công cuả hồ Phú Nhuận
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH LÀO CAI

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới
(WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo
cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày
09/11/2015. Theo đó, tỉnh Yên Bái được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 11
hồ chứa tiềm năng, với Tổng mức đầu tư: 304.650.000.000 đồng.

+ Vốn WB: 288.675 triệu đồng

+ Vốn đối ứng: 15.975 triệu đồng

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Đã có quyết định giao cho BQLDA chuyên ngành của tỉnh quản lý dự án
WB8, và Ban đã có quyết định bổ nhiệm các chức danh phụ trách dự án WB8.

a) Thực trạng

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho 16 hồ chứa, trong đó cả 13/16 hồ
đang triển khai thi công xây lắp đạt khối lượng khoảng 20%.

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra nhanh báo cáo ATĐ, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC
của hai hồ, ISC có một số nhận xét như sau:

+ Hồ Tặng An:

- Theo báo cáo an toàn đập đánh giá có hiện tượng thấm mạnh ra hạ lưu gần
cống lấy nước. Trong FS đơn vị tư vấn đã đưa ra biện pháp xử lý là khoan phụt
từ tim cống về hai phía với chiều sâu khoan từ đỉnh đập là 12m (cao trình đáy
màng phụt là 95m) nhưng chưa qua cao trình đặt cống (khoảng 92m), địa chất
các lớp đắp đập ở khu vực đó được đánh giá có tính thấm trung bình (nằm trong
quy phạm cho phép. Như vậy biện pháp xử lý chống thấm của tư vấn là chưa
triệt để, có khả năng đây là hiện tượng thấm dọc thân cống.

- Cần lưu ý thống nhất phương án chọn bề rộng tràn trong báo cáo FS và thuyết
minh TKCS (6m hay 8m).

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế BVTC: Phần xử lý thấm tư vấn đã tính toán lại và kéo
dài màn khoan phụt chống thấm qua đáy cống. Như vậy biện pháp xử lý là hợp
lý.
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+ Hồ Chóp Dù:

Trong báo cáo FS ngưỡng tràn hồ Chóp Dù có bề rộng B=12m; tiếp sau
ngưỡng là đoạn kênh dẫn dài 33m với bề rộng thay đổi từ 12m về 10m, độ dốc
0% và cao độ đáy kênh bằng cao độ ngưỡng; tiếp đến là dốc nước và bể tiêu
năng. Khi tính toán khả năng xả của tràn, đơn vị tư vấn tính với chiều rộng
B=12m và kết luận đủ khả năng tháo.

Theo ISC tính toán như vậy là không đúng vì thực chất ngưỡng tràn ở
đây là đoạn kênh dài 33m có bề rộng thay đổi từ 12m về 10m. Khi kiểm tra hồ sơ
thiết kế BVTC (tư vấn khác làm) thì tràn lại được thiết kế hầu như khác: Bề rộng
ngưỡng là 13m, dài 5m; tiếp sau là các đoạn dốc nước có độ dốc dọc khác với đã
phê duyệt trong TKCS và bể tiêu năng. Tuy vậy đơn vị tư vấn đã không kiểm tra
lại khả năng tháo của tràn, thuỷ lực dốc nước và phân tích tại sao lại có sự thay
đổi quy mô như vậy.

c) Giám sát thi công hiện trường

(1) Về hồ sơ quản lý chất lượng, kiểm tra nhanh hồ Chóp Dù, phát hiện thiếu rất
nhiều các loại biên bản:

- Thiếu toàn bộ các biên bản để đủ điều kiện khởi công.

- Thiếu các biên bản và các kết quả thí nghiệm về nguồn gốc các loại vật liệu sẽ
đưa vào thi công.

- Thiếu các biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu khi đưa vào sử dụng
trong công trường.

- Thiếu các biên bản về phòng thí nghiệm.

- Thiếu các biên bản nghiệm thu, các chứng chỉ chất lượng máy móc, thiết bị
của nhà thầu thi công.

- Thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đào móng tràn xả lũ cho phép
chuyển giai đoạn.

- Ngoài ra còn một số biên bản nghiệm thu công tác xây dựng khác chưa khớp
với trình tự thi công.

Kiểm tra thực địa hồ Chóp Dù, các công việc đang triển khai trên công trường:
Đắp đê quây thượng lưu, thi công tràn xả lũ. Các phát hiện cần chỉnh sửa:

(2) Công tác vệ sinh, an toàn lao động:

- Không có biển báo công trường.

- Công nhân khi thi công không mang các đồ bảo hộ lao động: mũ, giày, găng
tay …

- Vật liệu xây dựng không được kê kích che chắn theo đúng quy định

- Các thung chứa nhiên liệu, dầu mỡ phục vụ thi công không được tập kết theo
đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi trên công trường.
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(3) Công tác thi công:

- Tại thời điểm kiểm tra đang tiến hành lắp dựng cốt thép một đoạn dốc nước và
đổ bê tông đoạn khác nhưng không có mặt tư vấn giám sát tại hiện trường.

- Một số khớp lún giữa bản đáy và tường không để phần chờ để nối vào các phần
đổ bê tông lần sau.

- Cốt thép có đường kính lớn hơn (thép chịu lực 12) lại được bố trí nằm dưới

thép cấu tạo (10).

Tư vấn ISC đã nhắc nhở đơn vị thi công cần tuân thủ đúng các quy định về vệ
sinh an toàn lao động, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật thi công khác và cần làm việc lại
với tư vấn thiết kế về cốt thép tràn.

d) Các khuyến nghị
Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề

xuất các giải pháp tới PPMU Yên Bái.

1. Về hồ sơ thiết kế
- Do tràn hồ Chóp Dù trong giai đoạn  thiết kế BVTC đã thay đổi hoàn

toàn quy mô so với TKCS, do đó cần:

+ Phân tích với quy mô tràn trong giai đoạn TKCS là không đủ khả năng
tháo lũ và cần tính toán thiết kế lại.

+ Kiểm tra lại khả năng tháo của tràn.

+ Tính toán lại tiêu năng.
2. Về công tác thi công

(1) Về hồ sơ quản lý chất lượng:

- Bổ sung các biên bản để đủ điều kiện khởi công.

- Bổ sung các biên bản và các kết quả thí nghiệm về nguồn gốc các loại
vật liệu đưa vào thi công.

- Bổ sung các biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu khi đưa vào
sử dụng trong công trường.

- Bổ sung các biên bản về phòng thí nghiệm.

- Bổ sung các biên bản nghiệm thu, các chứng chỉ chất lượng máy móc,
thiết bị của nhà thầu thi công.

- Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đào móng tràn xả lũ
cho phép chuyển giai đoạn.

- Rà soát lại toàn bộ các biên bản nghiệm thu công tác xây dựng vì một số
biên bản nghiệm thu công tác xây dựng khác chưa khớp với trình tự thi công.

Ngoài ra cần bổ sung tại công trường các hạng mục sau:

(2) Công tác vệ sinh, an toàn lao động

- Bổ sung biển báo công trường.
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- Cung cấp và yêu cầu công nhân khi thi công phải mang các đồ bảo hộ
lao động: mũ, giày, găng tay …

- Vật liệu xây dựng phải được kê kích che chắn theo đúng quy định

- Các thung chứa nhiên liệu, dầu mỡ phục vụ thi công phải được tập kết
theo đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi trên công trường.

(3) Công tác thi công

- Yêu cầu đơn vị TVGS phải thường xuyên có cán bộ trực tại công trường
tránh tình trạng công nhân vẫn thi công mà không có cán bộ giám sát.

2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng lũy kế giải ngân đến thời điểm 31/12/2019 là  67.464 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên đều là
các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

2.2.1. Thanh toán cho nhà thầu nhiều hơn so với quy định tại hợp đồng

a. Phát hiện

Gói thầu C1-YB-CS5: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán 16 hồ chứa (gồm: Hồ Tự Do, hồ Chóp Dù, hồ Gốc Nhội, hồ Khe
Hoài, hồ Hang Luồn, hồ Nông trường Nghĩa Lộ, hồ thôn 26-3, hồ Làng Át, hồ
Khe Hóp, hồ Khe Ngang, hồ Khe Dứa, hồ Khe Vải, hồ Khe Chinh, hồ Phù Nham,
hồ Tặng An, hồ Roong Đen). Hợp đồng số 51/2018/HĐ-TV với nhà thầu là Liên
doanh Liên danh Công ty TNHH tư vấn Trường Đại học thủy lợi; Công ty cổ
phần tư vấn thiết kế thủy lợi - thủy điện Yên Bái và Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng thủy lợi thủy điện Thăng Long, giá trị hợp đồng 5.464 triệu đồng.

Theo điều khoản thanh toán quy định:

- Thanh toán lần 1: ngay sau khi nộp đầy đủ hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán
giai đoạn 1 được phê duyệt tỷ lệ thanh toán đến 25% giá trị hợp đồng

- Thanh toán lần 2: sau khi đầy đủ hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán giai đoạn 2
được phê duyệt tỷ lệ thanh toán đến 25% giá trị hợp đồng (lũy kế là 50% giá
trị hợp đồng)

- Thanh toán lần 3: sau khi đầy đủ hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán giai đoạn 3
được phê duyệt tỷ lệ thanh toán đến 40% giá trị hợp đồng (lũy kế là 90% giá
trị hợp đồng)

- Thanh toán lần 4: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng còn lại

Đối với lần 4 tương đương với việc nhà thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ
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theo hợp đồng bao gồm cả nghĩa vụ công tác giám sát tác giả.

Đến nay, BQL đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng, tương đương số tiền
5.324 triệu đồng (theo giá trị quyết toán hợp đồng). Giá trị thanh toán thừa cho
nhà thầu 10% so với quy định tại hợp đồng, tương đương 532 triệu đồng.

b. Nguyên nhân

Khi thanh toán BQL chưa căn cứ theo quy định tại hợp đồng để thực hiện.

Việc thanh toán nhiều hơn quy định hợp đồng có thể dẫn đến rủi ro cho Chủ đầu
tư. Trong khi giá trị thanh toán cao hơn thì nhà thầu vẫn chưa hoàn thành công
việc theo quy định tại hợp đồng (như thực hiện xong công tác giám sát tác giả).

c. Giải pháp

Dự án cần theo dõi hợp đồng sát sao để thực hiện thanh toán theo đúng
điều khoản trong hợp đồng quy định. BQL cần xem xét để thu hồi các khoản đã
thanh toán thừa cho nhà thầu.

2.2.2. Việc ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
khi thu tiền bán Hồ sơ thầu

a. Phát hiện

Năm 2019, BQLDA đã thu tiền bán hồ sơ mời thầu tư vấn. BQL chưa kê
khai và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế TNDN (1%), thuế GTGT
(1%) phát sinh từ việc thu tiền bán hồ sơ thầu, chưa hạch toán báo cáo tài chính
của dự án. Số tiền thu từ việc bán hồ sơ thầu là 116.000.000   đồng.

b. Nguyên nhân

Theo BQLDA thì Do nhân sự kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý
dự án nên chưa phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán các phát sinh liên quan đến
nghiệp vụ thu tiền bán hồ sơ thầu..

c. Giải pháp

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi
hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày
18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thuế GTGT:

+ Tại khoản 2 Điều 3 chương I quy định về người nộp thuế:

“2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp
và các tổ chức khác;”

+ Tại khoản 2 Điều 13 Mục 2 chương II quy định phương pháp tính trực tiến
trên GTGT:
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“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị
gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động
như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%...”

- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013
của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
quy định về phương pháp tính thuế TNDN:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập
và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá
trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định
được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh
doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh
thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.”

Mặc dù việc thu tiền bán hồ sơ thầu phát sinh ít, tuy nhiên nghiệp vụ
này sẽ phát sinh nhiều khi Dự án đấu thầu xây lắp giai đoạn 2, vì vậy BQL
cũng cần lưu ý việc kê khai và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế
TNDN, thuế GTGT phát sinh từ việc thu tiền bán hồ sơ thầu theo quy định.

2.2.3. Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

a. Phát hiện

Dự án ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ chưa phù
hợp với quy định tại Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn
kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó, tỷ giá ngoại tệ được đánh giá lại
cuối kỳ theo phương pháp bình quân gia quyền. Tuy nhiên, BQL chưa phản ánh
chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Cụ thể số tiền chênh lệch tỷ giá do các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại
tệ chưa ghi nhận là 575.772.307 đồng.

b. Nguyên nhân

Nguyên nhân do kế toán phản chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý tài
chính có nguồn vốn bằng ngoại tệ.

c. Giải pháp

Dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 13. Hướng dẫn kế toán áp
dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư, Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài
chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó,  phần nội
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dung hướng dẫn hạch toán tài khoản Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối
đoái quy định:

“Số chênh lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm) phát sinh trong kỳ được phản
ánh trên Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được bù trừ giữa số tăng
và số giảm và theo dõi luỹ kế đến thời điểm dự án, tiểu dự án, công trình, hạng
mục công trình hoàn thành bàn giao”

Dự án cần hạch toán bổ sung bút toán về Chênh lệch tỷ giá cho phù hợp
quy định.

Bút toán đề nghị điều chỉnh: Nợ TK 112/Có TK 413: 575.772.307 đồng

2.2.4. Công tác đối chiếu công nợ phải trả nhà thầu

a. Phát hiện

Theo nguyên tắc quản lý tài chính, khi kết thúc năm tài chính kế toán
phải tiến hành đối chiếu số dư công nợ phải thu, phải trả để rà soát và điều
chỉnh các sai lệch nếu có.

Tuy nhiên, tại BQLDA chưa có đối chiếu đầy đủ công nợ với các nhà
thầu.

b. Nguyên nhân

Do số lượng nhà thầu không nhiều chủ yếu là công nợ phải trả, BQLDA
chưa thực hiện việc đối chiếu đầy đủ công nợ nhà thầu.

c. Giải pháp

Không thực hiện đối chiếu công nợ với nhà thầu là chưa tuân thủ các
nguyên tắc quản lý tài chính của Dự án, có thể dẫn đến các sai lệch không
được phát hiện và điều chỉnh kịp thời.

Dự án đối chiếu công nợ định kỳ và biên bản cần được lưu lại theo quy
định.

3. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH

LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Hoàng Trung Dũng – Cán bộ
phòng kế hoạch tổng hợp của PPMU Yên Bái về công tác đăng bài, cập nhật tình
hình tiểu dự án lên trang Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh
hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan
có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các
công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các
hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các
thông tin.
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4. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Họp tại PPMU Yên Bái

Hình ảnh thi công tràn xả lũ của hồ Chóp Dù
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Hình ảnh thi công của hồ Chóp Dù
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

I. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thực trạng

Tiểu dự án WB8 tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 9 hồ chứa. Hiện tại công tác

KSTK, đấu thầu xây lắp và lựa chọn nhà thầu thi công đã hoàn thành. Tất cả các hồ
chứa đang triển khai thi công ước tính đạt 30% khối lượng.

Như vậy so với tiến độ thực hiện dự án đề ra là bảo đảm.

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Về tố chức Ban quản lý: Đã có đầy đủ quyết định giao cho BQLDA chuyên

ngành của tỉnh quản lý dự án WB8 và quyết định bổ nhiệm nhân sự của ban.

1.3 . Thiết kế, thi công

a) Hồ sơ thiết kế:

Về hồ sơ thiết kế: sau khi xem xét 9 hồ sơ thiết kế BVTC, đoàn TVGS độc lập

bên thứ 3 đề nghị xem xét lại và tính toán bổ sung các hạng mục sau:

1. Hồ Cây Cơi: Bể tiêu năng tràn xả lũ được bố trí như bậc nước không có bể để
tiêu năng. Cần tính toán thủy lực để bố trí kích thước bể tiêu năng và gia cố nối tiếp hạ
lưu. Nếu không hạ lưu tràn sẽ bị xói lở ngay chân đập hạ lưu ảnh hưởng đến an toàn ổn

định công trình.

2. Hồ Ka Tư : Cần kiểm tra lại tính toán thủy lực tràn để xác định lại kích thước

bể tiêu năng cũ có đáp ứng lưu lượng lũ nâng cấp mới hay không. Từ đó có thể bổ sung

tường tiêu năng ở sân sau để gia tăng khả năng tiêu năng của bể tiêu năng cũ, tránh hiện

tượng nước nhảy phóng xa.

3. Hồ Tà  Rinh: Xem lại kết cấu của tường tràn chỉ bố trí thép 1 lớp ngoài là

không hợp lý cần bố trí thép cả mặt trong. Nhất là đoạn bể tiêu năng với chiều cao 2.7

bê rộng tường 0.4m chỉ bố trí thép mặt ngoài 5 D16. Phụ luc tính toán thủy lực hc>hcd

là hoàn toàn sai về nguyên lý thủy lực. Cần tính toán lại để có giải pháp tiêu năng hợp

lý phù hợp với thực tế.

4. Hồ ba cửa: Tường cánh thượng hạ lưu cống hộp của tràn được nâng cao thêm

từ 0-2.2m với giải pháp liên kết 1 hàng thép D16 a=50cm bố trí ở giữa tường là chưa
hợp lý chưa bảo đảm về an toàn ổn định. Tuy nhiên hiện tại hạng mục này đã thi công

xong. Vậy để giảm thiểu các tác nhân gây nguy hiểm phần phạm vi trên lưng tường cần

khoanh lại không cho phép chất tải.
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b) Công tác thi công ngoài hiện trường:

- Tình hình thi công trên công trường tại Tà Rinh và Hồ Ka Tư:

+ Hồ Tà Rinh: Đang thi công rãnh thoát nước phía Hạ lưu, khối lượng thi công
không nhiều.

+ Hồ Ka Tư: đang thi công tường tràn bờ phải, Giấy dầu nhựa đường và PVC
các khớp nối  thi công chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật cần phải điều chỉnh lại. Giấy dầu
nhựa đường là phải thi công 3 lớp nhựa đường, 2 lớp giây dầu. Còn PVC cần bố trí toàn
bộ bề rộng đáy và cả 2 tường tạo thành chữ u.

- Hồ sơ quản lý chất lượng:

+ Hồ 3 Cửa: Đầy đủ hồ sơ (Nhật ký thi công, Các biên bản pháp lý trước khi
khởi công, nghiệm thu vật liệu đầu vào, hồ sơ QLCL). Tuy nhiên toàn bộ công tác bê
tông cần phải bổ sung thêm Biên bản nghiệm thu công tác đổ bê tông. Các kết quả thí
nghiệm nên để sau BBNT công việc (Thí nghiệm R28 của bê tông, thí nghiệm đầm chặt)
để hồ sơ được rõ ràng.

+ Hồ Khe Rủng: Đầy đủ hồ sơ (Nhật ký thi công, Các biên bản pháp lý trước khi
khởi công, nghiệm thu vật liệu đầu vào. Tuy nhiên Hạng mục Bê tông và đắp đất đã thi
công, được nghiệm thu nhưng thiếu các kết quả thí nghiệm kèm theo.

+ Hồ Rà Rinh: Đầy đủ hồ sơ (Nhật ký thi công, Các biên bản pháp lý trước khi
khởi công). Tuy nhiên thiếu toàn bộ kết quả thí nghiệm để nghiệm thu vật liệu đầu vào
để thi công. Toàn bộ công tác bê tông cần phải bổ sung thêm Biên bản nghiệm thu công
tác đổ bê tông. Các kết quả thí nghiệm nên để sau BBNT công việc (Thí nghiệm R28
của bê tông) để hồ sơ được rõ ràng.

+ Hồ Ka Tư: Chưa có hồ sơ như Nhật ký thi công, Các biên bản pháp lý trước
khi khởi công, nghiệm thu vật liệu đầu vào, hồ sơ QLCL.

c) Các khuyến nghị
Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề xuất các

giải pháp tới PPMU Thừa Thiên Huế:

1. Về hồ sơ thiết kế

- Với những hồ không có hạng mục nâng cấp công trình xả lũ, ngoài việc tính
toán kiểm tra lại khả năng tháo ứng với các tần suất quy định trong khung an toàn đập
còn cần phải kiểm tra tiêu năng ở hạ lưu công trình. Nếu kiểm tra thấy việc tính toán
tiêu năng hạ lưu không đảm bảo thì cần chuẩn bị rọ đá (hoặc đá hộc) để gia cố phần sân
sau để chống xói cho hạ lưu.

- Rà soát kiểm tra tính toán kết cấu các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước.

2. Về công tác thi công

- Bổ sung: Giấy phép hoạt động của đơn vị thí nghiệm, biên bản kiểm tra và
chứng chỉ chất lượng của các thiết bị thí nghiệm.
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- Bổ sung các biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu khi đưa vào sử dụng
trong công trường

- Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đào móng và cho phép
chuyển  giai đoạn thi công (đắp đất).

Ngoài ra cần bổ sung tại công trường các hạng mục sau:

- Biển báo công trường.

- Yêu cầu công nhân khi thi công cần mang các đồ bảo hộ lao động: mũ, giày,
găng tay …

- Vật liệu xây dựng cần được kê kích che chắn theo đúng quy định

- Các thùng chứa nhiên liệu, dầu mỡ phục vụ thi công phải được tập kết theo
đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi trên công trường.

II. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
2.1. Thông tin chung

Tiểu dự án “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam” Tỉnh Thừa
Thiên Huế thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam” (WB8) với tổng
mức đầu tư 124.931 triệu đồng. Bao gồm tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an
toàn 9 hồ chứa nước.

Tổng giải ngân lũy kế đến 31/12/2019 là 36.834 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm kế toán trưởng, kế toán viên và thủ quỹ đều là
các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

2.2.1. Quản lý hồ sơ đấu thầu

Kiểm tra chọn mẫu:

- Gói thầu số 01 (C1-TTH-CS1): Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và
lập báo cáo an toàn đập (DSR).

- Gói thầu số 06 (C1-TTH-W1) Thi công sửa chữa 3 hồ chứa gồm 2 lô: Lô số 1:
Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Phú Bài 2; Lô số 2: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ
Phụ Nữ và hồ Cây Cơi

- Gói thầu số 07 (C1-TTH-W2) Thi công sửa chữa 6 hồ chứa gồm 3 lô: Lô số 1:
Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Cừa và hồ Khe Rưng; Lô số 2: Sửa chữa và nâng cao
an toàn hồ Ka Tư và hồ Tà Rinh; Lô số 3: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Năm Lăng
và hồ Ba Cửa.

a) Phát hiện

Số lượng nhà thầu tham dự không cao, hầu hết các gói thầu chỉ có tối đa 3 nhà
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thầu tham gia dự thầu.

Tại gói thầu số 7:  Lô số 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Cừa và hồ Khe
Rưng; Lô số 3 Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Năm Lăng và hồ Ba Cửa chỉ có 2 nhà
thầu tham dự.

Trong đó, có một số nhà thầu tham dự nhiều lần và luôn luôn không trúng thầu
gồm Công ty TNHH Hằng Trung, Công ty Cổ phần Tân Sơn.

b) Nguyên nhân

Theo BQL thì do số lượng nhà thầu ở địa phương không nhiều, mặc dù các gói
thầu đã được công bố rộng rãi nhưng có không có nhiều nhà thầu tham dự.

Ngoài ra, BQL đã xin ý kiến của Chủ đầu tư về việc có 2 nhà thầu tham dự trước
khi mở thầu. Tuy nhiên, không có văn bản lưu trữ nội dung trả lời.

c) Giải pháp

BQL cần lưu trữ tài liệu bằng văn bản về ý kiến của Chủ đầu tư trong các trường
hợp gói thầu chỉ có 2 nhà thầu tham dự.

2.2.2. Điều khoản quy định tại hợp đồng xây lắp chưa phù hợp:

a) Phát hiện

Tại PPMUS, thực hiện đã ký hầu hết các hợp đồng xây lắp với điều khoản như
sau:

Điều khoản chung (ĐKC):
“56. Tiền giữ lại:

56.1 Mỗi lần thanh toán cho nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy
định trong ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.

56.2 Khi Giám đốc dự án đã phát hành chứng chỉ hoàn thành công trình theo
đúng quy định trong khoản 63.1 ĐKC, một nửa tổng số tiền gữi lại sẽ được hoàn trả
cho nhà thầu và nửa còn lại sẽ được hoàn trả khi kết thúc thời hạn chịu trách nhiệm
sửa chữa sai sót và Giám đốc dự án đã xác nhận rằng mọi sai xót mà Giám đốc dự án
đã thông báo cho nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có
thể thay thế tiền giữ lại bằng một bảo đảm “trả tiền ngay khi có yêu cầu” của ngân
hàng.”

Điều khoản chi tiết (ĐKCT):
“44.1 Thời hạn chịu trách nhiệm sửa chữa sai sót là 365 ngày.

56.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% giá trị của đợt thanh toán.”

Ví dụ:

STT Tên gói thầu Nhà Thầu Giá trị
hợp đồng Nội dung HĐ Tỷ lệ

giữ lại

1
Gói Gói thầu số 06
(C1-TTH-W1) – Lô

Liên danh Phát
triển nông thôn 19.335

Lô số 1: Sửa
chữa và nâng

5%
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số 1 Thanh Hóa; Công
ty Trường lợi;
Công nghệ sinh
Thái Việt

cao an toàn hồ
Phú Bài 2

2
Gói Gói thầu số 06
(C1-TTH-W1) – Lô
số 2

Liên danh Công ty
TNHH Xây dựng
Mạnh Linh-Công
ty Cổ phần 1-5-
Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh
Thái Việt

21.086

Lô số 2: Sửa
chữa và nâng
cao an toàn hồ
Phụ Nữ và hồ
Cây Cơi

5%

Theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng
và bảo trì công trình xây dựng:

“2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới

hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và

Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:

a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt

và cấp I;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn

lại;

…..
7. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được

quy định như sau:
a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;

b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;”
Như vậy, theo các điều khoản quy định trong hợp đồng thì đến thời điểm hoàn

thành, nghiệm thu thì mức tiền giữ lại để bảo hành là 2,5% (một nửa của 5% giữ lại)
trong khi theo quy định hiện hành mức tiền bảo hành tối thiểu áp dụng cho dự án là 5%.

b) Giải pháp

Dự án cần cân nhắc, xem xét đầy đủ các điều khoản quy định tại các hợp đồng
xây lắp với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
xây dựng để có điều chỉnh phù hợp.

PPMUS cần kịp thời thực hiện các thủ tục điều chỉnh điều khoản hợp đồng (ví dụ
như ký PLHĐ).

2.2.3. Tiến độ giải ngân các gói thầu chậm

a) Phát hiện

Tại gói số 6, Lô số 2: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Phụ Nữ và hồ Cây Cơi,
Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh-Công ty Cổ phần 1-5-Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh Thái Việt, giá trị 21.086 triệu đồng:
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Ngày hợp đồng 03/9/2019, quy định tạm ứng cho nhà thầu chậm nhất 28 ngày kể
từ khi có bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Tạm ứng bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực nhà thầu cung
cấp vào ngày 29/9 và 01/10

Thời gian tạm ứng 12/11/2019, quá quy định trong điều khoản hợp đồng

Như vậy, Ttiến độ giải ngân các gói thầu chậm ảnh hưởng tới khả năng huy động
nguồn lực của nhà thầu phục vụ công tác thi công dự án. Do đó có thể ảnh hưởng tới
chất lượng và tiến độ công trình nói riêng cũng như độ giải ngân của Dự án nói chung.

b) Nguyên nhân

Việc rà soát hồ sơ và cấp vốn về PPMU còn kéo dài.

c) Giải pháp

Dự án cần theo dõi hợp đồng sát sao để thực hiện thanh toán theo đúng điều
khoản trong hợp đồng quy định.

2.2.4. Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
a) Phát hiện

Dự án ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ chưa phù hợp với
quy định tại Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng
cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó, tỷ giá ngoại tệ được đánh giá lại cuối kỳ theo phương
pháp bình quân gia quyền.

Số tiền chênh lệch tỷ cần đánh giá giảm là 37,3 triệu đồng.

b) Nguyên nhân

Nguyên nhân do kế toán các đơn vị chưa nắm rõ quy định nên chưa thực kịp thời
phản ánh vào sổ sách kế toán.

c) Giải pháp

Dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 13. Hướng dẫn kế toán áp dụng cho
Ban quản lý dự án đầu tư, Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế
toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó,  phần nội dung hướng dẫn hạch toán tài
khoản Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái quy định:

“Số chênh lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm) phát sinh trong kỳ được phản ánh trên
Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được bù trừ giữa số tăng và số giảm và theo
dõi luỹ kế đến thời điểm dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành
bàn giao”

Dự án cần hạch toán bổ sung bút toán về Chênh lệch tỷ giá cho phù hợp quy định.

III. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
& XÃ HỘI

Thời gian giám sát : Ngày 4 và 5 tháng 5 năm 2020
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Gói thầu 06 (3 hồ Phú Bài 2, Phụ Nữ, Cây Cơi) và gói thầu 07 ( Hồ Cừa, Khe
Rưng, Ka Tư, Tà Rinh, Năm Lăng, Ba Cửa). Ký kết hợp đồng xây lắp ngày 23/9/2019,
bắt đầu triển khai thi công từ ngày 01/10/2019, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng ngày
24/3/2021 (18 tháng). Hiện thi công ước tính 30%.

3.1. Kế hoạch tái định cư:
Tiến độ thi công: Cả 9 hồ hiện đang thi công trên nền đập cũ không bị ảnh hưởng

đến hộ dân, thi công khoảng 20-30%.

a) Tình hình Tái định cư:

Dự án thực hiện sửa chữa, cải tạo trên nền đất của hồ cũ nên số hộ BAH không
nhiều. Theo số liệu báo cáo RAP có khoảng 62 hộ BAH, không có hộ BAH nặng, có 5
hộ dễ bị tổn thương là đồng bào Cơ Tu  xã Thượng Nhất huyện Nam. Không có sự thay
đổi nhiều giữa báo cáo khả thi và thiết kế. Hiện ( tháng 5/2020) chưa xác định tổng hợp
số hộ BAH/ hộ ảnh hưởng nặng, nhẹ…tại 9 hồ do một số hồ đã, đang và chưa thực hiện
kiểm đếm, lên phương án bồi thường. Cụ thể:

- Hồ Phú Bài, Ba cửa, Năm Lang hiện đang trong giai đoạn kiểm đếm bắt đầu từ
ngày 4/5/2020 và kết thúc 15/5/2020.

- Hồ Ka Tư, Tà Rinh đã công khai giá với đân (cách đây khoảng 1,5 tháng).
Trong đó hồ (i) Tà Rinh đã của xã Thường Nhật huyện Nam Đông BAH nhẹ ảnh hưởng
đến cây cối do mở rộng đường quản lý. (ii) Hồ Ka Tu xã Nam Thương có khảong 6 hộ
BAH hiện đã công khai giá về cây cối, hoa màu. Đối với đất đai BAH chưa áp dụng
đơn giá về hệ số đất điều chỉnh. Không có hộ di dời, hộ BAH kinh doanh, không ảnh
hưởng đến các di tích lịch sử. Tham vấn người dân đồng tình với đơn giá trong dự án,
không có khiếu kiện, khiếu nại.

- 4 hồ còn lại hiện đã thực hiện công tác DMS (tháng 2/2020) hiện đang thực
hiện áp giá.

b) Khiếu kiện/khiếu nại:

Đã có sổ nhật ký theo dõi khiếu kiện, khiếu nại và đã đề cử cán bộ theo dõi công
tác này. Trong quá trình đo đạc, kiểm đếm, công khai phương án đền bù…không có hộ
khiếu kiện, khiếu nại. Người dân đồng ý với đơn giá bồi thường ( hồ Ka Tư, Ta Ring
huyện Nam Đông).

c) Chương trình phục hồi sinh kế:

Theo báo cáo RAP không thực hiện IRP vì phần nhiều số hộ BAH nhẹ. Tham
vấn hộ dân cũng cho thấy việc dự án triển khai cũng không ảnh hưởng đến đời sống của
hộ gia đình.

d) Ban giám sát cộng đồng/ban quản lý cộng đồng:

Rà soát các xã có ban giám sát cộng đồng nếu có và bổ sung nhân lực đảm bảo
30% nữ. Cần kiện toàn các xã về việc thành lập ban giám sát cộng đồng/ban quản lý
cộng đồng.
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Nguồn ngân sách chi trả cho công tác GPMB đã được bố trí để thực hiện. Ngân
sách chi trả sẽ căn cứ theo các phương án bồi thường được phê duyệt.. Tiến độ chi trả
hoàn tất cho các hộ dân BAH tại 9 hồ dự kiến thực hiện trong quý 3/2020.

Phương án bồi thường: chưa đề cập nhóm hộ dễ bị tổn thương và các khoản hỗ
trợ.

3.2. Hoạt động đánh giá xã hội (SA):

GAP ( Không đề cập kinh phí trong báo cáo SA) – Kế hoạch truyền thông (Kinh

phí lồng ghép vào kinh phí của Nhà thầu )– kế hoạch quản lý sức khoẻ đều chưa triển khai
(Nguồn kính phí của nhà thầu nằm trong hợp đồng thi công xây lắp và nằm trong kế hoạch

quản lý môi trường của nhà thầu.). Dự kiến thực hiện quý 3/2020. Tư vấn đã hướng dẫn
cho cán bộ phụ trách CSAT của ban về việc lập báo cáo thực hiện hiện SA/EMDP và
hướng dẫn lồng ghép các hoạt động vào trong các hoạt động của nhà thầu trong giai
đoạn tiếp theo. Đồng thời cũng đã trao đổi với nhà thầu tại 2 hồ Ta Ring và Ka Tư về
việc cùng thực hiện các chỉ số đã được đề cập trong SA, đặc biệt là trong GAP.

3.3. Hoạt động kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP):

Chưa thực hiện cũng do chưa có nguồn ngân sách ( 120 triệu), dự kiến thực hiện
trong quý 3/2020. Tư vấn cũng đã hướng dẫn cán bộ chính sách an toàn của ban về việc
lồng ghép các hoạt động trong thời gian tiếp theo.

3.4. Nâng cao năng lực

Đã tham gia: Mr Nhật – đã tham gia tập huấn 11 năm 2018 về sàng lọc và ma
trận quyền lợi tái định cư. Có anh Hoàng Kim Hùng – cán bộ về kế hoạh đấu thầu cùng
tham gia.

Có nhu cầu tập huấn chính sách và có tư vấn hỗ trợ PISC hướng dẫn thực hiện
các hoạt động đã đề cập trong báo cáo SA, EMDP.

Các cán bộ chính sách an toàn:

- Phan Viết Hoài: Cán bộ phụ trách TĐC- pviethoai@gmail.com - 0982025494

- Nguyễn Thịnh: Cán bộ phụ trách tái định cư – 0914014632

- Lê Tự Nhật: Cán bộ kế hoạch dự án (GAP – EMDP và các vấn đề xã hội);
tunhat169@gmail.com 0934795426.

3.5. Khó khăn và đề xuất của ban

Ngân sách thực hiên cho các hoạt động theo các hoạt động trong báo cáo SA,
EMDP là 120 triệu chưa bố trí được nguồn vốn. Vì do, phê duyệt báo cáo nghiên cứu
khảo thi của dự án trước (25/9/2018) các chính sách an toàn xã hội ( thông qua WB
tháng 12 và phê duyệt UBND tỉnh là 31/1/2019) nên các chi phí thực hiện trong báo cáo
đánh giá SA, EMDP không thực hiện. Chưa có danh mục/hạng mục chi phí trong tổng
mức đầu tư.  Đề xuất của Ban khi nào có điều chỉnh tổng mức đầu tư/điều chỉnh báo
cáo nghiên cứu khả thi thì sẽ bổ sung thêm phần chi phí cho các hạng mục liên quan
đến chính sách MTXH.
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Tư vấn hỗ trợ PIC cần hướng dẫn cán bộ chính sách an toàn của ban về việc thực
hiện các hoạt động trong báo cáo SA, EMDP đã đề cập.

Về phía tư vấn ISC đã hương dẫn cán bộ chính sách an toàn của ban và 2 nhà
thầu về việc lồng ghép các hoạt động đông trong giai đoạn tiếp theo.

3.6. Các vần đề tồn tại:

Báo cáo tiến độ Ban gửi cho đoàn chưa đề cập đến việc thực hiện các hoạt động
liên quan đến đánh giá xã hội SA ( GAP, truyền thông,…) EMDP.

Các hoạt động trong báo cáo đánh giá xã hội (SA): GAP – Kế hoạch truyền
thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ đều chưa triển khai.

Các hoạt động đề cập trong báo cáo EMDP cũng chưa triển khai.

Chưa thành lập ban giám sát cộng đồng/quản lý cộng đồng tại các xã đối với dự
án.

Về phía ban cần Rà soát chính sách thực hiện hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương
và được thiết lập trong bản tính toán DMS cũng như lập phương án  tại các huyện, tỷ lệ
mất đất sản xuất, nhân khẩu BAH. Tham vấn hộ dân Nguyễn Văn Phụng thôn Ka Tư xã
Hưng Phú  thuộc hồ Ka Tư cho biết hộ dân mất khoảng 200-300m2 đất ao cá, chuồng
bò, đất trồng keo trên tổng số 1000m2. Mong muốn của hộ dân muốn sớm được biết
đơn giá hệ số điều chỉnh và lên phương án bồi thường. Cả thôn có 6 hộ BAH đã có đơn
giá về cây cối và cả 6 hộ đều đồng tình với đơn giá.

Cán bộ theo dõi chính sách ATXH chưa được tham gia nhiều các khoá tập huấn

Chưa có hồ sơ lưu trữ đầy đủ tại ban, xã hiện đã xong công tác kiểm đếm

Tại các nhà thầu đang thi công hồ Ka Tư và Tà Rinh:
- Người lao động vẫn chưa được đóng bảo hiểm XH/y tế.

- Các nhà thầu đang thi công hiện chưa có sổ theo dõi/ghi chép các hoạt động
ATXH đã triển khai của nhà thầu.

- Chưa có hotline, biển thông tin về dự án, các biển cảnh báo, biện hạn chế đi lại,
thùng rác tại các công trường.

- Tủ thuốc di động và thiết yếu vẫn còn thiếu tại một số nhà thầu. Chưa có tờ rơi
phòng chống HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), bao cao su
trong các tủ thuốc.

Giải pháp cho các vấn đề tồn tại:

Tư vấn ISC cũng đã đề cập với Ban quản lỷ về những vần đề còn tồn tại và
hướng khắc phục, bổ sung các tài liệu, hồ sơ báo cáo. Bên cạnh đó, tư vấn ISC cũng đã
hướng dẫn cho cán bộ phụ trách chính sách an toàn của ban, các nhà thầu đã thực hiện
giám sát về việc lồng ghép các hoạt động SA/EMDP trong thời gian sắp tới. Những vấn
đề này sẽ được tư vấn tiếp tục theo dõi và cập nhật trong báo cáo giám sát tiếp theo. Tư
vấn ISC cũng đề xuất tư vấn PIC cần hỗ trợ cho các cán bộ chuyên trách của ban việc
thực hiện các CSAT theo yêu cầu của WB.
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IV. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

4.1. Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu:

TT Gói thầu Báo cáo QĐ phê duyệt Nhà thầu

1 Lô 1 Gói CW06: Hồ
Phú Bài 2

Gộp trong Báo
cáo Biện pháp thi
công của nhà thầu

QĐ Số
112/WB8-KT
ngày
10/10/2019 về
việc chấp thuận
tiến độ và biện
pháp thiết kế
thi công các
công trình
thuộc tiểu dự
án Sửa chữa và
ATĐ (WB8)
tỉnh Thừa
Thiên Huế

(Tổng công ty XDNN
& PTNT Thanh Hóa)

2 Lô 2 Gói CW06: Hồ
Phụ nữ và Cây Cơi

Quy tắc ứng xử
MTXH

Liên danh công ty
TNHH Xây dựng
Mạnh Linh - Công ty
Cổ phần 1-5- Công ty
Cổ phần Công nghệ
Sinh Thái Việt

3 Gói CW07:

Lô 1: Hồ Cừa và Khe
Rưng

Gộp trong Báo
cáo Biện pháp thi
công của nhà thầu

Cty Hoàng Ngọc,
Rồng Việt, Cty
NN&PTNT Thanh
Hóa, Cty Công Nghệ
Sinh thái Việt

4 Lô 2 Gói CW07: Hồ Ka
Tư và Khe Rinh

Gộp trong Báo
cáo Biện pháp thi
công của nhầ thầu

Tổng công ty XDNN
& PTNT Thanh Hóa

5 Lô 3 Gói CW07: Hồ
Năm Lăng và Ba Cửa

Báo cáo
KHQLTM của
nhà thầu

4.2. Vấn đề trồng rừng thay thế:

Ban QLDA chưa có kế hoạch trồng rừng thay thế theo Thông tư 13/2019/TT-

BNNPTNT ngày 25/10/2019 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích
sử dụng rừng sang mục đích khác. Kế hoạch này sẽ được lập khi đã có quyết định thu

hồi đất rừng sản xuất. Đề nghị Ban QLDA sau khi có quyết định thu hồi đất rừng sản

xuất thì xây dựng Kế hoạch Trồng rừng thay thế theo quy định.

4.3. Rà phá bom mìn:

Đã hoàn thành theo Cam kết An toàn số 01/CKAT-CoB ngày 20/6/2019 của.

4.4. Mỏ đất đắp:

- Mỏ Động Tranh cấp cho lô 2 – lô 3 ở Nam Đông và Hương Thủy; đã có quyết

định phê duyệt Mỏ Động Tranh cấp cho Công ty Thành Long, Giấy phép Số 75/GP-

UBND n gày 14/11/2018.

- Các gói còn lại là tân dụng đất đào để đắp.
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4.5. Bãi thải của các gói thầu:

- Biên bản xác nhận bãi thải: Chỉ có 2 hồ Ba Cửa và Phụ Nữ có đổ thải. Hồ Ba

Cửa đã có Biên bản xác định vị trí bãi thải với chính quyền địa phương.
- Hồ Ba Cửa đang thi công đập tràn chính – khối lượng chất thải nhỏ, tập kết

hiện trường. Các chất thải từ bóc phong hóa, dọn dẹp hiện trường trước khi thi công:

nhà thầu gom lại, đổ trong phạm vi hành lang hồ, các vị trí hố sâu. Bãi thải của Hồ này

cách 8km – do đó đề nghị TVGS việc vận chuyển chất thải của nhà thầu đến bãi thải

phải có che phủ, ko chở quá tải, không làm rơi vãi chất thải trên tuyến đường này làm

ảnh hưởng đến ngươid dân 2 bên đường.

- Hồ Phụ nữ đã có Biên bản xác nhận bãi thải với chính quyền địa phương, cách
hồ 600m.

4.6. Quan trắc môi trường: đã thực hiện 2 lần theo đúng kế hoạch.

Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm thuộc Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến
bộ KH&CN.

Yêu cầu quan trắc:

Môi trường không khí: quý/lần; điểm quan trắc: 1 điểm/hồ

Môi trường nước: 6 tháng/lần; điểm quan trắc: 2 điểm/hồ

- Có 2 báo cáo:

1. Công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước lập báo cáo cho 4
Hồ: ba Cửa, Phụ Nữ, Cây Cơi và Phú Bài 2 (thuộc gói thầu Số 05).

Lần 1: tháng 1/2020 – 4 điểm quan trắc Không khí và 8 điểm quan trắc nước
mặt

Lần 2: tháng 3/2020 – 4 điểm quan trắc không khí (ko quan trắc nước mặt do tần
suất quan trắc nước mặt là 6 tháng/lần).

2. Công ty TNHH Tư vấn và Đấu thầu xây lắp KK lập báo cáo cho 5 Hồ: Hồ
Cừa, Hồ Khe Rưng, Năm Lăng, Ka Tư, Tà Rinh.

Lần 1: tháng 12/2019 – mẫu không khí – 10 điểm quan trắc.

Lần 2: Tháng 3/2020 - 10 điểm quan trắc Không khí và 10 điểm quan trắc nước
mặt.
Kết quả quan trắc: các chỉ số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

4.7. Tập huấn ATLĐ của nhà thầu:

- Nhà thầu lô 3 Gói 7 hồ Năm Lăng và Ba Cửa đã thực hiện tập huấn ATLĐ cho
công nhân.

- Đề nghị TVGS và PPMU kiểm tra lại việc thực hiện tập huấn ATLĐ của các
nhà thầu khác và đề nghị các nhà thầu thực hiện việc này.
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4.8. Cán bộ GSAT môi trường của nhà thầu:

Ban QLDA: Lê Văn Mẫn – Cán bộ Phụ trách công tác GS của PPMU. Đã tham

dự tập huấn GSCSAT của CPO.

ĐT: 0914 203 988

Email: lvmannnhue@gmail.com

Công ty Phát triển Tài nguyên Nước:

Anh: Nguyễn Thịnh – Đội trưởng tư vấn – Công ty CP TV và Phát triển Tài

nguyên nước (WATEC)

ĐT: 0914014632

Email: nguyenthinh92X2C@gmail.com

Cán bộ phụ trách ATLĐ&MT: Trương Việt Đức – Kỹ sư môi trường.

4.9. Giám sát thực địa:

* Hồ Tà Rinh:Vấn đề cần lưu ý:

- Biển báo công trình cũng như giới hạn phạm vi công trường không có

- Công nhân không mang BHLĐ.

- Lán trại công nhân chưa có thùng rác, nước sinh hoạt cho công nhân lấy từ mó

nước về cần phải có biện pháp lắng lọc, khử trung để đảm bảo an toàn.

- Nguyên vật liệu có che phủ nhưng cần phải có kệ kê cao hơn mặt đất để đảm

bảo ko bị hỏng do mưa.

- Các thùng dầu cần thu gom vào chỗ có mái che để ko bị rò rỉ dầu ra đất.

- Phỏng vấn đại diện người dân địa phương: thì việc thi công của nhà thầu chưa
có ảnh hưởng gì đến người dân.

- Lưu ý nhà thầu: đảm bảo việc che phủ xe chở nguyên vật liệu qua khu dân cư
để giảm bụi, nếu mùa khô nắng nóng mà phương tiện của nhà thầu chạy nhiều thì đề
nghị nhà thầu có tưới nước để dập bụi trên đoạn đường qua trung tâm khu dân cư.

- Cán bộ ATLĐ và MT của nhà thầu không có mặt tại hiện trường.

* Hồ Ka Tư: Vấn đề cần lưu ý:

- Biển báo thông tin về công trình bị cháy do người dân đốt vườn tràm của họ
nên đề nghị nhà thầu phải bổ sung.

- Ngay điểm đầu vào công trường, điểm giao giữa đường liên xã là có 1 trường

tiểu học và cấp 2 Nam Đông nên đề nghị nhà thầu phải có người điều tiết giao thông tại

điểm này khi mà nhà thầu có tần xuất phương tiện hoạt động nhiều vào những giờ đi
học hoặc tan học của học sinh để đảm bảo an toàn.
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- Nếu phương tiện của nhà thầu hoạt động nhiều gây bụi trên tuyến đường này

thì đề nghị nhà thầu tưới nước dập bụi trên đoạn đường từ điểm giao đến cổng trường.

- Nhà thầu chưa có bãi thải: chất thải xây dựng (như các khối bê tông cũ bị phá

vỡ, đất đá..) được nhà thầu vận chuyển về bãi tập kết nguyên vật liệu của công ty ở xã

Hương Lộc – Nam Đông. Đề nghị TVGS giám sát, kiểm tra việc thu gom và vận

chuyển chất thải xây dựng của nhà thầu ở công trường về đúng nơi đổ thải quy định.

- Nhà thầu cũng ko có mỏ đất trong khu vực mà tận dụng đất đào từ các công

trình khác của nhà thầu để đắp vào công trình này. Đề nghị TVGS lưu ý việc này để
đảm bảo nhà thầu có đủ lượng đất đắp cho công trình để đảm bảo tiến độ cũng như
kiểm tra chất lượng đất đắp.

- Tham vấn đại diện người dân địa phương: việc thi công của nhà thầu chưa có
ảnh hưởng gì đến người dân.

- Đề nghị cán bộ ATLĐ và MT của nhà thầu phải có mặt tại hiện trường.

4.10. Giám sát dựa vào cộng đồng:

- Việc giám sát tuân thủ về môi trường của nhà thầu cũng dựa vào Ban GSCĐ,
nên khi Ban GSCĐ được thành lập thì đề nghị Ban QLDA và TVGS cũng trao đổi với
Ban GSCĐ về việc giám sát các tác động môi trường và thu thập ý kiến của người dân
nếu có các khiếu nại gì về môi trường.

4.11 Giám sát của TVGS:

- Tư vấn giám sát có nhật kí giám sát tại công trường nhưng chưa có nội dung về
thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

- Tư vấn có thực hiện các báo cáo tháng về ATMT gửi cho PPMU theo mẫu

- Cán bộ giám sát ATMT của TVGS không có mặt tại hiện trường

- TVGS chưa giám sát đầy đủ các yêu cầu nên có nhiều vấn đề trên hiện trường
chưa được nhà thầu thực hiện (như phần giám sát hiện trường đã nêu ở trên)

- TVGS có thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường theo
quý và nộp báo cáo đầy đủ cho PPMU

V. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÊN
TRANG WEB iscwb8.com.vn (Geo-Tagging)

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Lê Tự Nhật – Cán bộ kỹ thuật của
PPMU Thừa Thiên Huế về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang
Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện
trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể khai
thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình. Theo
quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các hình ảnh thi công, bài viết
và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các thông tin.
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VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Hình ảnh đang thi công tại hồ Tà Rinh
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Hình ảnh đang thi công tại hồ Ka Tư
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP
(WB8), TỈNH QUẢNG NAM

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

I. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1 Thực trạng

Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Nam bao gồm 14 hồ chứa. Hiện tại công tác KSTK,
đấu thầu xây lắp và lựa chọn nhà thầu thi công 6 hồ đã hoàn thành. 6 hồ này đang triển
khai thi công ước tính đạt 20% khối lượng. 8 hồ còn lại đã lập xong hồ sơ KSTK, đang
trình duyệt các cấp.

Như vậy so với tiến độ thực hiện dự án đề ra là hơi chậm cần khẩn trương để đáp
ứng tiến độ.

1.2 Cơ cấu tổ chức PPMU

Về tố chức Ban quản lý: Đã có đầy đủ quyết định giao cho BQLDA chuyên
ngành của tỉnh quản lý dự án WB8 và quyết định bổ nhiệm nhân sự của ban.

1.3 Thiết kế, thi công

a) Hồ sơ thiết kế:

Về hồ sơ thiết kế: sau khi xem xét hồ sơ thiết kế BVTC của 14 hồ, đoàn TVGS
độc lập bên thứ 3 đề nghị xem xét lại và tính toán bổ sung các hạng mục sau:

1. Hồ Hóc Két: Tư vấn thiết kế cần xem lại tường tràn đoạn nước rơi có chiều
cao 1.72-2.8m chỉ bố trí 1 lớp thép mặt ngoài, mặt trong không có thép là thiếu an toàn,
Liên kết tường và đáy có vát nhưng thiếu thép nách tăng cứng.

2. Hồ Đồng Nhơn : Tính toán thủy lực tràn xác định kích thước bể tiêu năng
chưa đúng nên có nước nhảy phóng xa sẽ gây xói kênh xả hạ lưu. Tường bể tiêu năng
kết cấu chữ U nhưng TVTK chọn tường dày 89cm, đáy dày 40cm trong khi chịu lực
cùng 1 mô mem, gây lãng phí. Thiếu hệ thống lọc giảm áp….Tuy nhiên hạng mục này
đã thi công xong không có cơ hội để chỉnh sửa. Quá trình quản lý vận hành sau này cần
chuẩn bị sẵn đá hộc để gia cố chống xói kênh xả hạ lưu, vì nối tiếp bể tiêu năng là cầu ô
tô qua đường tường cánh hạ lưu cầu rất dễ bị xói lở gây ảnh hưởng đến ổn định của cầu.

3. Hồ Hố Mây : Tường tràn được nối cao thêm 91cm với bề rộng 30cm, cần
kiểm tra lại ổn định, kết cấu của tường cũ (mặt cắt đáy tường và mặt cắt tại vị trí nối)
rất dễ bị lật, trượt, vì khi tăng chiều cao tường để đắp đất thêm sẽ gia tăng áp lực đất rất
lớn.

4, Hồ Hố Lau: Tràn là đập tràn đỉnh rộng trên nền đá gốc bờ phải là trường trọng
lực BTCT làm mới đã thi công xong nhưng không bố trí hệ thống lọc giảm áp, bờ trái là
tường đá xây cũ dự kiến bọc thêm 1 lớp BTCT mỏng ở ngoài, tuy nhiên qua đi thực tế
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hiện trường cho thấy tường đá xây bờ trái vữa liên kết của đá xây xói sâu vào thân
tường, chất lượng vữa không còn tính chất dích kết nên tường đá xây này sẽ không bảo
đảm an toàn ổn định. Cần phá bỏ tường này bố trí lại thành tường BTCT mới. Kết cấu
tường cần lựa chọn kích thước phù hợp với tường chắn đất. Tường bở phải cần bố trí
thêm ống dọc thu nước ở lưng tường để chuyển nước về hạ lưu, đồng thời tường này
nên kéo dài thêm 1 đoạn phía hạ lưu để cắm vào vai núi.

5. Hồ Đập Đá. Phần tràn xả lũ TVTK lựa chọn kích thước kết cấu không hợp lý,
phản khoa học. Kết cấu tường và bản đáy là chữ U có chổ cao 4.5m nhưng TVTK chọn
chiều dày tường 81-91cm, còn bản đáy dày 50cm. Thép bố trí phần tường có bê tông
dày 5D=16 còn phần đáy có bê tông mỏng 5 d12, trong khi chịu lực cùng 1 mô mem.
Lưng tường thiếu hệ thống lọc giảm áp, TVTK cần phải có tính toán kết cấu để lựa
chọn chiều dày bê tông và cốt thép phù hợp theo sơ đồ làm việc của kết cấu.

6. Hồ Đá Vách: Tràn xả lũ hồ Đá Vách là tràn cũ được sửa chữa nâng cấp, tuy
nhiên tại các tường tràn phía trên đỉnh được chắp nối thêm tường BTCT cao 1.9m, rộng
30cm phía trên tôn cao thêm đất gia cố mái vát cao 1.96m. Với giải pháp kỹ thuật nâng
cao như đồ án thì khi thi công xong chỉ cần 1 trận mưa là công trình đổ sập. Cần phải
xem xét lại giải pháp kỹ thuật nâng cấp sửa chữa, cần tính toán ổn định lật trượt, kết cấu
tường cũ khi tăng thêm gần 4m chiều cao áp lực đất. xem có chịu lực được không????.
Thiếu hệ thống lọc giảm áp.

7. Hồ Hương Mao: Tường tràn cao 3.3m kết cấu chữ L chân tường dày 53cm,
bản đáy dày 30cm. Kết cấu chưa hợp lý, thiếu hệ thống lọc giảm áp.

b) Công tác thi công ngoài hiện trường:

Tình hình thi công trên công trường tại hồ Hố Lau, hồ Đập Đá và Hồ Đồng Nhơn:

- Hồ Hố Lau (Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh):

+ Đập Phụ: Đang thi công bê tông dầm khóa mái Thượng lưu và thi công xong
tường tràn bên phải. Tường tràn bên trái không làm mới, chỉ bọc thêm 15cm bê tông.
Thực tế tường cũ tràn bên trái bằng đá xây đã xuống cấp, nên BQL đang yêu cầu TVTK
bổ sung làm mới tường tràn bên trái và kéo dài thêm 1 đoạn tường tràn bên phải để
không bị xói phía sau. Chất lượng bê tông tốt.

+ Đập chính: chưa thi công (Bao gồm gia cố mái TL, HL và làm cống lấy nước
mới).

- Hồ Đập Đá (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh): Chưa thi công (gồm các hạng mục:
Gia cố mái TL, HL, phá bỏ cống cũ để làm mới, phá bỏ tràn cũ để làm mới).

- Hồ Đồng Nhơn (xã Mỹ Tai, huyện Núi Thành): thi công được khoảng 50%
khối lượng, trong đó:

+ Tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông: Đã thi công xong, chất lượng tốt.

+ Gia cố mái Thượng lưu: Đã thi công xong, chất lượng tốt.

+ Gia cố mái Hạ Lưu: Đang thi công.
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+ Cống lấy nước: Chưa thi công.
+ Bê tông mặt đập: Đã thi công xong ½ khối lượng, chất lượng bê tông tốt. Phần

mặt đập còn lại: đang thi công lu lèn cấp phối đá dăm.
- Hồ sơ quản lý chất lượng:

+ Hồ Hố Lau Cửa: Đầy đủ hồ sơ Nhật ký thi công; Các biên bản pháp lý trước
khi khởi công, nghiệm thu vật liệu đầu vào, Thuyết minh biện pháp thi công: Chưa có.
Biên bản nghiệm thu công việc đầy đủ, tuy nhiên toàn bộ công tác bê tông cần phải bổ
sung thêm Biên bản nghiệm thu công tác đổ bê tông. Kiến nghị Các kết quả thí nghiệm
nên để sau BBNT công việc (Thí nghiệm R28 của bê tông, thí nghiệm đầm chặt) để hồ
sơ được rõ ràng; Toàn bộ hồ sơ thiếu phải hoàn thiện trong tháng 5/2020.

+ Hồ Đồng Nhơn: Nhà thầu đã làm thanh toán 2 lần, tuy nhiên Hồ sơ QLCL
chưa hoàn thiện. Nhật ký thi công: Đầy đủ, tuy nhiên thành phần ký không cần thiết
đưa cả TVTK vào nhật ký; Hồ sơ pháp lý trước khi khởi công: Còn thiếu BB bàn giao
mặt bằng trước khi thi công, BB kiểm tra điều kiện khởi công; Thiếu BBNT Bê tông
các hạng mục + Kết quả thí nghiệm. Toàn bộ công tác bê tông cần phải bổ sung thêm
Biên bản nghiệm thu công tác đổ bê tông. Các kết quả thí nghiệm nên để sau BBNT
công việc (Thí nghiệm R28 của bê tông). Toàn bộ hồ sơ thiếu phải hoàn thiện trong
tháng 5/2020.

c) Các khuyến nghị
Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề xuất các

giải pháp tới PPMU Quảng Nam:

1. Về hồ sơ thiết kế

- Với những hồ không có hạng mục nâng cấp công trình xả lũ, ngoài việc tính
toán kiểm tra lại khả năng tháo ứng với các tần suất quy định trong khung an toàn đập
còn cần phải kiểm tra tiêu năng ở hạ lưu công trình. Nếu kiểm tra thấy việc tính toán
tiêu năng hạ lưu không đảm bảo thì cần chuẩn bị rọ đá (hoặc đá hộc) để gia cố phần sân
sau để chống xói cho hạ lưu.

- Rà soát kiểm tra tính toán ổn định, kết cấu các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy
nước.

2. Về công tác thi công

- Bổ sung: Giấy phép hoạt động của đơn vị thí nghiệm, biên bản kiểm tra và
chứng chỉ chất lượng của các thiết bị thí nghiệm.

- Bổ sung các biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu khi đưa vào sử dụng
trong công trường

- Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đào móng và cho phép
chuyển  giai đoạn thi công (đắp đất).

Ngoài ra cần bổ sung tại công trường các hạng mục sau:
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- Biển báo công trường.

- Yêu cầu công nhân khi thi công cần mang các đồ bảo hộ lao động: mũ, giày,
găng tay …

- Vật liệu xây dựng cần được kê kích che chắn theo đúng quy định

- Các thùng chứa nhiên liệu, dầu mỡ phục vụ thi công phải được tập kết theo
đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi trên công trường.

II. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
2.1. Thông tin chung

Tiểu dự án “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam” Tỉnh Quảng
Nam thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam” (WB8) với tổng mức
đầu tư là 13,312 triệu USD, tương đương 299.520 triệu đồng. Bao gồm sửa chữa, nâng
cấp đảm bảo an toàn 14 hồ chứa nước.

Tổng giải ngân lũy kế đến 31/12/2019 là 31.221 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên đều
là các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

2.2.1. Kiểm tra Đấu thầu

Kiểm tra chọn mẫu:

- Gói thầu C1-QN-CS1: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an
toàn đập.

- Gói thầu tư vấn C1-QN-CS3: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, mối, lập
TKBVTC và dự toán cho 6 hồ gồm Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu, Đồng Nhơn
và Hố Mây.

- Gói thầu C1-QN-W1: Thi công xây lắp 6 hồ chứa gồm 3 lô, trong đó: Lô 1 gồm
2 hồ Đập Đá, Hố Lau; Lô 2 gồm 2 hồ Hóc Két, Hóc Bầu; Lô 3 gồm 2 hồ Đồng Nhơn và
Hố Mây.

a) Phát hiện

BQL chưa cung cấp quyết định thành lập tổ chuyên gia của các gói (C1-QN-

CS1), C1-QN-W1.

Đối với gói thầu C1-QN-CS3: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây
dựng Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Phòng Trừ mối Việt Nam:

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia được đánh số QĐ và ngày bằng bút chì,

chưa có chữ ký và dấu của Giám đốc, chưa cung cấp các chứng chỉ, văn bằng chứng

minh năng lực của tổ chuyên gia.

+ Thời gian trên Báo cáo đánh hồ sơ quan tâm của tổ chuyên gia ghi ngày tháng
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không nhất quan (30/11/2018 và 02/12/2018- chủ nhật).

+ So sánh nhân sự tham gia thực hiện và nhân sự quy định trong hợp đồng: Một

số thực hiện không được phê duyệt trong hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng quy định chủ trì thiết kế BVTC – thủy lực là Trương Thị Hồng

Ngọc, thực hiện Lương Trần Nhất Chính, Trần Văn Nam (là các chuyên gia hỗ trợ theo

hợp đồng), nhân sự thực hiện kiểm tra Lê Tuấn Huy không có trong hợp đồng.

b) Nguyên nhân

BQL chưa rà soát, xem xét hồ sơ đầu thầu, quyết định thành lập tổ chuyên gia.

c) Giải pháp

BQL rà soát, xem xét hồ sơ đầu thầu, quyết định thành lập tổ chuyên gia.

2.2.2. Điều khoản quy định tại hợp đồng xây lắp chưa phù hợp:

a) Phát hiện

Tại PPMUS, thực hiện đã ký hầu hết các hợp đồng xây lắp với điều khoản như
sau:

Điều khoản chung (ĐKC):
“56. Tiền giữ lại:

56.1 Mỗi lần thanh toán cho nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy

định trong ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.

56.2 Khi Giám đốc dự án đã phát hành chứng chỉ hoàn thành công trình theo

đúng quy định trong khoản 63.1 ĐKC, một nửa tổng số tiền gữi lại sẽ được hoàn trả
cho nhà thầu và nửa còn lại sẽ được hoàn trả khi kết thúc thời hạn chịu trách nhiệm
sửa chữa sai sót và Giám đốc dự án đã xác nhận rằng mọi sai xót mà Giám đốc dự án

đã thông báo cho nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có

thể thay thế tiền giữ lại bằng một bảo đảm “trả tiền ngay khi có yêu cầu” của ngân

hàng.”
Điều khoản chi tiết (ĐKCT):
“44.1 Thời hạn chịu trách nhiệm sửa chữa sai sót là 365 ngày.

56.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% giá trị của đợt thanh toán.”

Ví dụ:

STT Tên gói thầu Nhà Thầu Giá trị
hợp đồng Nội dung HĐ Tỷ lệ

giữ lại

1
Gói thầu C1-
QN-W1

Công ty CPXD Thủy
Lợi I 17.400

Lô 1 gồm 2 hồ
Đập Đá, Hố Lau 5%

2
Gói thầu C1-
QN-W1

Liên doanh Cty
PTNN Thanh Hóa-
Cty Thủy Lợi và Cty
TM Thăng Long

18.206,4
Lô 2 gồm 2 hồ
Hóc Két, Hóc Bầu 5%
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3
Gói thầu C1-
QN-W1

Liên danh Xây dựng
Khuê Trung -
MESCO 7

26.823,8

Lô 3 gồm 2 hồ
Đồng Nhơn và Hố
Mây

5%

Theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng
và bảo trì công trình xây dựng:

“2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới

hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và

Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:
a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt

và cấp I;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn

lại;

…..

7. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được

quy định như sau:

a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;

b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;”

Như vậy, theo các điều khoản quy định trong hợp đồng thì đến thời điểm hoàn
thành, nghiệm thu thì mức tiền giữ lại để bảo hành là 2,5% (một nửa của 5% giữ lại)
trong khi theo quy định hiện hành mức tiền bảo hành tối thiểu áp dụng cho dự án là 5%.

b) Giải pháp

Dự án cần cân nhắc, xem xét đầy đủ các điều khoản quy định tại các hợp đồng
xây lắp với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
xây dựng để có điều chỉnh phù hợp.

PPMUS cần kịp thời thực hiện các thủ tục điều chỉnh điều khoản hợp đồng (ví dụ
như ký PLHĐ)

2.2.3. Thanh toán cho nhà thầu nhiều hơn so với quy định tại hợp đồng

a) Phát hiện

Gói thầu tư vấn (C1-QN-CS3) Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, mối, lập
TKBVTC và dự toán cho 6 hồ: Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu, Đồng Nhơn và Hố
Mây.

Hợp đồng ngày 24/12/2018 quy định: Thanh toán lần 1: thanh toán giá trị hoàn
thành không quá 90% giá trị hợp đồng, giá trị 3.719.789.000 đồng

Lần 2: sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành chủ đầu tư sẽ thanh toán
100% giá trị hoàn thành thực tế.

Khi thực hiện: BQL đã thanh toán 95% giá trị hơp đồng, nhiều hơn 5% so với
quy định.
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b) Nguyên nhân

Khi thanh toán BQL chưa căn cứ theo quy định tại hợp đồng.

c) Giải pháp

Dự án cần theo dõi hợp đồng sát sao để thực hiện thanh toán theo đúng điều
khoản trong hợp đồng quy định.

2.2.4. Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
a) Phát hiện

Dự án ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ chưa phù hợp với
quy định tại Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng
cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó, tỷ giá ngoại tệ được đánh giá lại cuối kỳ theo phương
pháp bình quân gia quyền.

Tuy nhiên, BQL đang phản ánh chênh lệch tỷ giá theo phương pháp nhập trước,
xuất trước. Số tiền chênh lệch tỷ cần đánh giá giảm là 23 triệu đồng.

b) Nguyên nhân

Nguyên nhân do kế toán phản ánh chênh lệch tỷ giá theo phương pháp nhập
trước, xuất trước nên có sự chênh lệch với phương pháp đang áp dụng tại dự án WB8.

c) Giải pháp

Dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 13. Hướng dẫn kế toán áp dụng cho
Ban quản lý dự án đầu tư, Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế
toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó,  phần nội dung hướng dẫn hạch toán tài
khoản Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái quy định:

“Số chênh lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm) phát sinh trong kỳ được phản ánh trên

Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được bù trừ giữa số tăng và số giảm và

theo dõi luỹ kế đến thời điểm dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn

thành bàn giao”
Dự án cần hạch toán bổ sung bút toán về Chênh lệch tỷ giá cho phù hợp quy định.

III. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG &
XÃ HỘI

Thời gian giám sát : Ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2020
Số hồ trong dự án: Dự án có 14 hồ được triển khai trên địa bàn 7 huyện; Núi

Thành, Phú Vinh, Quế Sơn,Tiên Phước, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc

Tiến độ thi công:

Hiện có 3 hồ đang triển khai thi công, hồ Đồng Nhơn (thi công được khoảng
50%), Hố Lau (10%), Hồ Mây (10%). Các hồ hiện đang chậm thi công do dịch Covid.

Thông qua/phê duyệt các báo cáo:
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CPO có công văn 243/CPO-WB8 ngày 12/3/2019 về việc thông qua bao cáo
chính sách an toàn xã hội.

CPO công căn số 1513/CPO – WB8 ngày 13/12/2019 về việc phê duyệt báo cáo
RAP.

Tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt RAP theo quyết định 97/ QĐ- UBND ngày
9/1/2020, tổng kinh phí 3.341.891.000 đồng.

3.1. Kế hoạch tái định cư:
a) Tình hình Tái định cư:

Hồ Đập Đá và Hố Lau: Được triển khai tại 2 thôn Kỳ Tân (19 hộ BAH) và thôn

Ngọc Tú (17 hộ BAH) xã Tam Dân huyện Phú Ninh. Đã chi trả cho dân vào tháng

4/2020, tổng số tiền chi trả theo quyết định 791/QĐ-UBND huyện ngày 25 tháng 3 năm
2020 là 1.154.562.014 đồng. Theo QĐ 791 chưa đề cập cụ thể số nhân khẩu BAH, hộ
dễ bị tổn thương BAH và chưa đề cập đến mức hỗ trợ dành cho nhóm hộ dễ bị tổn

thương cũng như không đề cập đến có bao nhiêu hộ BAH nặng, nhẹ ( các phương án
bồi thường được thực hiện theo chính sách của địa phương). Qua rà soát với chính

quyền địa phương xã Tam Dân cho thấy sẽ có khoảng 10 hộ thuộc nhóm đối tượng

này.. Không có hộ DTTS, hộ kinh doanh BAH và các công trình di tích đình chùa, miếu

BAH. Có 6 mộ BAH, 34 hộ dân đều đã đồng tình với đơn giá đền bù và không có khiếu

kiện, khiếu nại. 2 hộ nằm trong hành lang thi công tại tuyến đường quản lý để vận

chuyển thiết bị để thi công chưa nhận tiền bù là Phạm Văn Đức ( 90.407.520 đồng) lý

do là họ muốn giữ lại đất không thống nhất đền bù, GPMB công trình; Nguyễn Ngọc

Thọ (20.974.574 đồng) thuộc thôn Kỳ Tân – hồ Đập Đá chưa nhận tiền, lý do họ muốn

giữ lại đất để không ảnh hưởng đến các mồ mã của gia đình.

Ý kiến chủ dự án: Làm việc với đơn vị thực hiện đền bù và UBND xã Tam Dân

có Biên bản về các hộ không nhận tiền để đơn vị đền bù quyết toán công tác đền bù và

khi thi công công trình không đi qua phần đất của các hộ:

- 2 hộ chưa nhận tiền bù là Phạm Văn Đức và Nguyễn Ngọc Thọ

- 4 hồ; Hồ Đồng Nhơn, Hố Mây, Hóc Két, Hóc Bầu đang thực hiện công tác

kiểm đếm. Đối với phần đất không BAH đến hộ dân các hồ Mây, Đồng Nhơn đang
triển khai thi công.

- 8 hồ còn lại: hiện đang trong giai đoạn thiết kế.

b) Khiếu kiện/khiếu nại:

Chưa có sổ nhật ký theo dõi khiếu kiện, khiếu nại và chưa đề cử cán bộ theo dõi
công tác này.

c) Chương trình phục hồi sinh kế ( IRP) :

Vì hầu hết các hồ chưa hoàn thành xong công tác DMS, lập phương án bồi
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thường, chi trả. Trong báo cáo RAP chương trình IRP của dự án khoảng 379.500.000
đồng.

d) Ban giám sát cộng đồng.

Rà soát các xã có ban giám sát cộng đồng nếu có và bổ sung nhân lực đảm bảo
30% là nữ. Nếu xã nào chưa có ban giám sát cộng đồng cần thực hiện kiện toàn và
thành lập ban.

3.2. Hoạt động đánh giá xã hội (SA):

Các hoạt động trong 4 kế hoạch đều chưa triển khai. Do cán bộ chuyên trách
CSAT chưa biết cách thức triển khai các hoạt động và chưa có kinh phí (775 triệu) để
thực hiện:

- Kế hoạch hành động Giới với kinh phí 300 triệu.

- Kế hoạch bảo vệ sức khoẻ – kinh phí 150 triệu.

- Kế hoạch tham gia và chiến lược truyền thông – 250 triệu.

- Phổ biến thông tin truyền thông – 75 triệu.

3.3. Hoạt động kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP):

Dự án không triển khai thực hiện EMDP do phạm vi thực hiện dự án không có
đồng bào dân tộc.

3.4. Nâng cao năng lực

Các cán bộ của ban phụ trách về mảng chính sách an toàn xã hội đều là cán bộ
kỹ thuật nên chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án ODA. Bên cạnh đó họ đều
chưa được tham gia các khoá tập huấn liên quan tới CSAT và có nhu cầu được tập huấn
trong thời gian sắp tới.

- Các cán bộ phụ trách chính sách an toàn:

Lê Văn Lực – 0983098080- lucbqlnn@gmail.com

Nguyễn Thanh Niệm – 0905313305 – niembql@gmail.com

3.5. Các vần đề tồn tại:

Báo cáo “Tình hình thực hiện và tổng hợp sử dụng vốn…” ban gửi cho đoàn
chưa đề cập đến tiến độ thực hiện các hoạt động liên quan đến các hoạt động trong báo
cáo đánh giá xã hội (SA).

Ban chưa gửi báo cáo giám sát nội bộ tới CPO và tư vấn ISC.

Chưa công khai báo cáo RAP tới các xã trong vùng dự án.

Tổng hợp DMS chưa đề cập tới nhân khẩu BAH, thống kê hộ BAH nặng, nhẹ,
hộ dễ bị tổn thương, mức hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương theo ma trận trong báo cáo
RAP đã đề cập. Do vậy, về phía ban cần Rà soát và trao đổi với trung tâm quỹ đất các
huyện về việc áp dụng các chính sách thực hiện hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương như
đề cập trong ma trận tại báo cáo RAP. Tỷ lệ hộ BAH nặng, nhẹ, nhân khẩu BAH.
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4 hoạt động trong báo cáo đánh giá xã hội (SA): đều chưa triển khai.

Đề nghị ban rà soát lại việc thành lập ban giám sát cộng đồng tại các xã có triển
khai dự án và đảm bảo 30% số thành viên tham gia là nữ.

Cán bộ phụ trách chính sách ATXH của ban chưa được tham gia các khoá tập
huấn CSAT. Không những vậy mỗi 1 hồ lại có 1 cán bộ phụ trách nên việc hiểu chính
sách có thể sẽ rất khó khăn cho các cán bộ này.

Chưa có hồ sơ lưu trữ đầy đủ tại Ban, xã Tam Dân hiện đã xong công tác kiểm
đếm ( hồ Đập Đá và Hố Lau xã Tam Dân) do huyện chưa hoàn thành xong công tác bồi
thường, hỗ trợ TĐC đối với 2 hồ này.

Chưa thống kê số lượng các cuộc tham vấn, số người tham vấn (nam, nữ/tỷ lệ)

3.6. Khảo sát hiện trường đối với các nhà thầu

Tại 2 nhà thầu đang thi công hồ Hố Lau huyện Phú Ninh và Đồng Nhơn – huyện
Núi Thành cho thấy:

- Không có tai nạn lao động, mất trộm cắp tại các nhà thầu đang thi công.
- Các nhà thầu đều không sử dụng lao động trẻ em.

- Mức lương chi trả cho lao động phổ thông tại 2 nhà thầu thường từ 300-350

nghìn/người/ngày.

- Đã có nhà vệ sinh tại các nhà thầu. Tuy nhiên, NVS tại hồ Đồng Nhơn chưa
được kín đáo.

- Người lao động vẫn chưa được đóng bảo hiểm XH/y tế.

- Có Bản quy tắc ứng xử môi trường, xã hội, sức khoẻ và an toàn (MXSA) nhưng
lại chưa có sổ ghi chép/nhật ký ghi chép hàng tháng về các hoạt động đã được đề cập

trong bản quy tắc này đặc biệt là các vấn đề xã hội.

- Tại hồ Đồng Nhơn không có lao động phổ thông là người địa phương, hồ
HốLau 13/18 cán bộ kỹ thuật, lao động phổ thông là người địa phương (72%). (Theo

yêu cầu của dự án là 30% lao động phổ thông là người địa phương tại các nhà thầu và

ưu tiên lao động nữ.). Các nhà thầu đều chưa có bản thống kê theo dõi nhân sự hàng

tháng.

- Chưa có hotline, biển thông tin về dự án ( hồ Lau), các biển cảnh báo, biện hạn

chế đi lại, thùng rác tại các công trường.

- Tủ thuốc chưa có bao cao su, tờ rơi truyền thông về HIV/AIDS và các bệnh lây

truyền qua đường tình dục. Cần bổ sung thêm tủ thuốc di động tại công trường.

3.7. Khó khăn và đề xuất của ban

Ngân sách thực hiên cho các hoạt động theo các hoạt động trong báo cáo SA

chưa bố trí được nguồn vốn. Chưa biết cách triển khai các hoạt động thực hiện trong SA

và IRP. Do vậy về phía ban đề xuất Tư vấn hỗ trợ PIC cần hướng dẫn cán bộ chính sách
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an toàn của ban về việc thực hiện các hoạt động trong báo cáo SA (với 4 hoạt động) và

chương trình IRP đã đề cập trong báo cáo RAP.

Đề xuất các cán bộ phụ trách chính sách an toàn được tham gia các lớp tập huấn

chính sách an toàn trong thời gian tới.

Giải pháp cho các vấn đề tồn tại từ phía tư vấn ISC:

Tư vấn ISC cũng đã đề cập với Ban quản lỷ về những vần đề còn tồn tại và

hướng khắc phục, bổ sung các tài liệu báo cáo/hồ sơ còn thiếu. Bên cạnh đó, tư vấn ISC

cũng đã hướng dẫn cho cán bộ phụ trách chính sách an toàn của ban, các nhà thầu đã

thực hiện giám sát về việc lồng ghép các hoạt động SA trong thời gian sắp tới. Những

vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục theo dõi và cập nhật trong báo cáo giám sát tiếp theo.

Tư vấn ISC cũng đề xuất tư vấn PIC cần hỗ trợ cho các cán bộ chuyên trách của ban

việc thực hiện các CSAT theo yêu cầu của WB.

3.8. Dự kiến công tác thực hiện các hoạt động chính tiếp theo:

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: (i) Tại Hồ Đồng Nhơn, Hố Mây ( tháng 7/2020

chi trả xong), Hóc Két, Hóc Bầu tháng 6/2020 và (ii) 8 hồ còn lại cuối năm 2020.

Thực hiện các hoạt động trong SA: sẽ làm việc với ban CPO về tình hình thực

hiện việc này

Kiện toàn việc thành lập ban giám sát cộng đồng tại các xã có dư án:  Sẽ làm

việc các xã trong tháng 5 và 6 năm 2020.

Khảo sát chi tiết nhu cầu sinh kế để triển khai chương trình phục hồi sinh kế
(IRP). Sau khi chi trả xong tại các địa phương

IV. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

4.1. Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu:

Đã có báo cáo nhưng chưa có quyết định phê duyệt của Ban QLDA.

Bảng 1: Báo cáo KHQLMT&XH của nhà thầu

TT Gói thầu Báo cáo QĐ phê duyệt Nhà thầu

1 Lô 1 Gói C1-
QN-W1: Hồ Đập
Đá và Hố Lau

Báo cáo Kế hoạch thi
công và quy tắc ứng xử
môi trường, xã hội, sức
khỏe, an toàn

Nộp cho PPMU tháng
10/2019

Ban QLDA
không ban hành
quyết định phê
duyệt.

Đã công khai tại
các xã sau khi
báo cáo được
phê duyệt

Công ty Xây dựng
Thủy lợi 1

2 Lô 2 Gói C1-
QN-W1: Hồ Hóc
Két và Hóc Bầu

Nộp cho PPMU tháng
10/2019

Liên danh công ty Xây
dựng NN&PTNT
Thanh Hóa – Công ty
CP Xây dựng Thủy
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TT Gói thầu Báo cáo QĐ phê duyệt Nhà thầu
Lợi và Thương mại
Thăng Long

3 Lô 3 Gói C1-
QN-W1:  Hồ
Đồng Nhơn và
Hồ Hố Mây

Nộp cho PPMU tháng
10/2019

Liên danh công ty Cổ
phần Khuê Trung và
MESCO7

4 Gói thầu số 2:
Đang phê duyệt
BVTKTC

Chưa có nhà thầu

4.2. Rà phá bom mìn:

Theo báo cáo Chính sách an toàn của Ban QLDA thì đã được Tổng công ty xây

dựng Lũng Lô thực hiện, hoàn thành tháng 9/2019, đề nghị Ban QLDA gửi báo cáo

hoàn thành việc này cho TV ISC để đưa vào báo cáo cho Ban CPO.

4.3. Bãi thải của các gói thầu:

Vị trí đổ thải của các gói thầu là các vị trí trũng thấp quanh các hồ, có thỏa thuận

với địa phương.

4.4. Mỏ đất đắp:

- Hồ Đồng Nhơn: Có hợp đồng cung cấp đất đắp.

- Hồ Hố Lau và Đập Đá, các hồ khác: tận dụng đất đào để đắp.

4.5. Vấn đề trồng rừng thay thế:

Có thu hồi đất rừng sản xuất nhưng Ban QLDA chưa có kế hoạch trồng rừng

thay thế theo Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 Quy định về trồng

rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Kế hoạch này

sẽ được lập khi đã có quyết định thu hồi đất rừng sản xuất.

4.6. Quan trắc môi trường:

Ban QLDA chưa lập Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường. Các nhà thầu

đã thi công được 6 tháng và tần suất giám sát yêu cầu trong KHQLMT và XH là 3

tháng/lần. Như vậy nhà thầu đã bỏ qua mất gần 2 đợt quan trắc lấy mẫu phân tích chất

lượng môi trường.

4.7. Cán bộ GSAT môi trường và ATLĐ của TVGS và công tác báo cáo về ATMT

- Cán bộ GSATMT và ATLĐ của TVGS hay Ban QLDA: do cán bộ kỹ thuật

kiêm nhiệm, ko có cán bộ chuyên trách.

- Hiện tại, nhà thầu ko có báo cáo về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác

động môi trường cho TVGS/Ban QLDA

- TVGS cũng ko làm báo cáo (tuần hay tháng) về ATMT cho Ban QLDA hay

nói cách khác là hiện tại Ban QLDA ko có báo cáo nào về ATMT trừ báo cáo giám sát
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môi trường gửi cho Ban QLDA TW.

4.8. Giám sát dựa vào cộng đồng:

- Xã Tam Dân (có hồ Hố Lau và Đập Đá) có Ban GSCĐ của xã tham gia giám

sát các vấn đề môi trường và xã hội của 2 hồ Hố Lau và Đập Đá.

- Đại diện xã xác nhận việc thi công của nhà thầu hiện chưa ảnh hưởng gì đến

người dân địa phương.

4.9. Giám sát thực địa:

Vấn đề chung của 2 nhà thầu:

- Không có hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt cũng như chất thải nguy hại.

Chất thải sinh hoạt được thu gom rất hạn chế và thải ra khu vực xung quanh lán trại.

Các thùng dầu ko được thu gom vào chỗ có mái che.

- Một số thùng dầu để rò rỉ dầu ra đất.

- Công nhân không mang BHLĐ.

- Nhật ký công trình của nhà thầu không có phần thực hiện các biện pháp giảm

thiểu tác động môi trường.

- Chất thải xây dựng như bao bì, đầu thừa sắt thép, gỗ không được thu gom mà

bỏ trên khắp công trường, xung quanh lán trại.

- Cán bộ ATLĐ và MT của nhà thầu ko có mặt tại hiện trường.

* Hồ Hố Lau: Vấn đề cần lưu ý:

- Không có Biển báo công trình cũng như giới hạn phạm vi công trường

- Lán trại công nhân: chưa có thùng rác, tủ thuốc sơ cứu

- Nguyên vật liệu có che phủ nhưng cần phải có kệ kê cao hơn mặt đất để đảm

bảo ko bị hỏng do mưa

- Chất thải từ việc bóc phong hóa (cây cỏ, đất cát) và chặt cây keo (cành lá) ở
mái đập phụ chưa được dọn dẹp

* Hồ Đồng Nhơn:Vấn đề cần lưu ý:

- Nước thải sinh hoạt hiện đang chảy thẳng theo rãnh nước ra bãi đất trống rồi

chảy vào hồ.

- Vấn đề AT cháy nổ cần phải được thực hiện tốt hơn do lán trại có nhiều dây

dẫn điện và bình ga.

- Biển báo thông tin về công trình cần được bổ sung tại điểm phía ngoài đường

vào công trình và phía dưới tràn.
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4.10. Khuyến nghị các vấn đề cần quan tâm của TVGS ISC:

- Đề nghị Ban QLDA thực hiện ngay việc lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc

chất lượng môi trường của các gói thầu trước 15/ 5/2020. Thực hiện lấy mẫu giám sát

lần thứ nhất ngay sau khi hợp đồng với đơn vị quan trắc vào tháng 5/2020.

- Đề nghị Ban QLDA sau khi có hoàn thành việc thu hồi đất rừng sản xuất thì

xây dựng Kế hoạch Trồng rừng thay thế theo quy định.

- Đề nghị cán bộ ATLĐ và MT của nhà thầu phải có mặt tại hiện trường để giám

sát.

- Ban QLDA ban hành quyết định phê duyệt KHQLMT&XH của nhà thầu.

- Nhà thầu thi công Hồ Hố Lau: tuyệt đối không được đốt cây cỏ từ việc bóc

phong hóa và cành lá khô trên mái đập phụ, phải thu gom và vận chuyển về vị trí đổ
thải. Do dưới chân mái đập là rừng keo của người dân, hiện rất nhiều cành lá khô và

điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ làm cho nguy cơ cháy rừng rất cao.

- Nhà thầu thi công Hồ Đồng Nhơn: Đề nghị làm bể thu gom, xử lý nước thải

sinh hoạt trước khi thải ra ngoài môi trường (Theo Báo cáo Đánh giá tác động môi

trường và xã hội hay Chương 4 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và

phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án – Biện pháp giảm thiểu tác động do nước

thải).

- TVGS của Ban QLDA nhắc nhở và giám sát các nhà thầu thực hiện các biện

pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại mà TVGS ISC đã nêu ra qua giám sát thực địa
(theo Bảng Quy tắc môi trường thực tiễn để giảm thiểu tác động trong quá trình thi

công)

- Đề nghị Ban QLDA có quyết định phân công cán bộ giám sát ATMT của các

gói thầu, theo các yêu cầu về cán bộ MT và XH trong Bảng Vai trò và trách nhiệm của

các bên liên quan theo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội.

- Đề nghị Ban QLDA thực hiện đầy đủ công tác báo cáo về giám sát ATMT: nhà

thầu báo cáo hàng tháng cho TVGS, TVGS báo cáo hàng tháng cho Ban QLDA tỉnh,

Ban QLDA tỉnh báo cáo cho Sở TNMT, WB 6 tháng/lần, báo cáo cho CPO theo quý –
đã hướng dẫn Mẫu báo cáo giám sát nội bộ về môi trường.

4.11. Trao đổi thêm:

Trong báo cáo Chính sách an toàn của PPMU, chương 4. Kết luận và kiến nghị,
phần Kiến nghị có:

- Yêu cầu về năng lực và cơ chế tài chính cho chi phí tư vấn quản lý, giám sát

môi trường: khuyến nghị này vì những điều này đã ghi rất rõ trong báo cáo

KHQLMT&XH của TDA – Phần chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KH QLMT và
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XH và đào tạo, nguồn vốn thực hiện – ESIA: Ban QLDA chỉ kiến nghị về năng lực của

cán bộ GS hiện trường chứ ko có kiến nghị về vấn đề kinh phí (lỗi báo cáo).

- Hướng dẫn lập các báo cáo chính sách an toàn khi kết thúc dự án: ghi nhận đề
báo cáo CPO.

- Hướng dẫn cụ thể cách lập và tổ chức thực hiện các chính sách về ATMT&XH:

đã hướng dẫn về Mẫu giám sát nội bộ về môi trường hàng quý cho CB CSAT của Ban,

giải thích chính sách cho CB GSHT để hiểu và thực hiện.

V. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÊN
TRANG WEB iscwb8.com.vn (Geo-Tagging)

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Phan Hoàng Thông – Cán bộ kỹ thuật
của PPMU Quảng Nam về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang
Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện
trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể khai
thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình. Theo
quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các hình ảnh thi công, bài viết
và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các thông tin.

VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Họp tại văn phòng PPMU Quảng Nam



Báo cáo tóm tắt PPMU Quảng Nam

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO 64

Một số hình ảnh đang thi công tại hồ Hố Lau
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Một số hình ảnh tại hồ Đập Đá
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Một số hình ảnh đang thi công tại hồ Đồng Nhơn
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 442/CPO-WB8 ngày 24/04/2020 của Ban CPO)

I. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thực trạng

Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 19 hồ chứa. Tiểu dự án năm đầu 1 hồ
đã thi công xong. Tiểu dự án 1 gồm 10 hồ chứa đang triển khai thi công ước tính đạt
70% khối lượng. Tiểu dự án 2 bao gồm 8 hồ còn lại đã lập xong hồ sơ FS, đang trình
duyệt các cấp.

Như vậy so với tiến độ thực hiện dự án đề ra tiểu dự án 2 hơi chậm cần khẩn
trương để đáp ứng tiến độ.

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Về tố chức Ban quản lý: Đã có đầy đủ quyết định giao cho BQLDA chuyên
ngành của tỉnh quản lý dự án WB8 và quyết định bổ nhiệm nhân sự của ban.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Hồ sơ thiết kế:

Về hồ sơ thiết kế: sau khi xem xét  10 hồ sơ thiết kế BVTC của tiểu dự án 1,
đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đề nghị xem xét lại và tính toán bổ sung các hạng mục
sau:

1. HồLiên Trì: Tràn hồ Liên Trì là tràn đỉnh rộng nối tiếp dóc nước tiêu năng
mũi phóng, tường tràn thiếu hệ thống lọc giảm áp.

2. Hồ Hiểu : Tường tràn TVTK đã bố trí lỗ thoát nước PVC đầu ống nhựa PVC
tiếp giáp với đất bố trí vải lọc, việc bố trí như thiết kế không có tác dụng thu nước ở
lưng tường vì hệ số thấm của đất rất nhỏ, còn vải lọc chỉ có tác dụng ngăn đất mà thôi.
Cần phải bố trí thêm lọc cát sỏi hình thang để thu nước ở lưng tường thoát về các ống
PVC. Thiếu lọc tam giác phần mái gia cố BTCT hạ lưu bể tiêu năng.

3. Hồ Liệt Sơn: Kích thước bê tông đáy bể tiêu năng bố trí chưa hợp lý từ đầu bể
đến cuối bể có cùng chiều dày, mà nên bố trí 1/3 đầu bể có bê tông dày, 2/3 cuối bể có
bê tông mỏng hơn. Chỉ đục lỗ giảm áp 2/3 cuối bể. Do bản đáy bể tiêu năng cắt rời
tường bên chiều dày mỏng nên cần kiểm tra đẩy nổi tấm tiêu năng. Vị trí liên kết giữa
bản đáy và tường tại cọc TT7-1 km0+140 bị thủng. Cần tính toán lại kết cấu tường
sườn, kích thước lựa chọn chưa hợp lý tường cao có chổ 10m, tường dày 30cm, bản đáy
dày 80cm, sườn dày 40cm. với cách bố trí này chân tường quá mỏng thiếu thép, nên bố
trí chân tường sườn lấn thêm vào phần trong của B tràn từ 0.5-1m thì sẽ tiết kiệm khối
lượng hơn. Hoặc bố trí thành tường trọng lực liền khối với bản đáy. Tuy nhiên do công
trình đã thi công xong, Cần phải tính toán lại kết cấu, xem lại thép chịu kéo ở lưng
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tường sườn theo đồ án thiết kế TVTK chưa tính toán và bố trí thép chịu kéo này, trong
khi lực kéo ở đây rất lớn rất nguy hiểm cho an toàn ổn định của tường vì tường rất cao
có chổ 10m nên áp lực đất rất lớn. Từ đó để có giải pháp bảo đảm an toàn ổn định của
công trình.

4. Hồ Hố Đá. Phần hệ thống lọc tương tự hố Hiểu thiếu lọc cát sỏi hình thang và
tam giác.

Cần tính toán lại kết cấu tường bể tiêu năng với chiều cao tường 3.3m kết cấu
chữ U bê tông chân tường dày 30cm, bố trí thép 5D14 là thiếu thép và bê tông chân
tường quá mỏng, tường rất dẽ bị gãy. Tường đoạn chuyển tiếp nước rơi cũng tương tự.

5. Hồ Gò Lang: Tường cánh thượng lưu tràn cao 2.35m kết cấu chữ U chân
tường bê tông dày 20cm bố trí 5d12 là thiếu thép và bê tông chân tường quá mỏng,
tường rất dễ bị gãy. Đáy bể tiêu năng thiếu hệ thống lọc giảm áp.

6. Hồ Hóc Bứa: Hệ thống thoát nước giảm áp lưng tường tương tự các công trình
khác thiếu lọc cát sỏi. Cốt thép đoạn chuyển tiếp từ dốc nước sang bể tiêu năng tường
cao 1.2-2.5m  kết cấu chữ U tường dày 30cm chỉ bố trí 1 lớp thép mặt ngoài 5D14
không có thép mặt trong là thiếu an toàn cần bố trí thêm thép mặt trong như bể tiêu
năng. Cần kiểm tra kết cấu của bể tiêu năng.

b) Công tác thi công ngoài hiện trường:

Về hiện trườnng thi công, việc thi công của các hồ cơ bản đã hoàn thành đang
hoàn thiện chờ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, qua xem xét cơ bản điều đạt chất
lượng cả kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Tuy nhiên do chất lượng đồ án thiết kế có những vấn đề
nêu trên nên vấn đề an toàn ổn định của công cần phải tính toán lại để có các giải pháp
xử lý phù hợp với từng công trình nhằm giảm thiểu lực tác động hạn chế nguy hiểm cho
công trình.

Tình hình thi công cụ thể trên công trường tại hồ Hóc Khế, hồ Hố Đá, hồ Gò
Lang và hồ Hóc Bứa như sau:

1. Hồ Hóc Khế (xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh): khối lượng thi công ước đạt
65%.

+ Đang thi công dầm khung hộc bê tông gia cố mái Thượng Lưu.
+ Đã thi công xong tràn xả lũ.
+ Nhà quản lý vận hành: Đang thi công.

+ Cống lấy nước: Đã thi công xông, đang thi công nhà van Hạ lưu
2. Hồ Hố Đá: Đã hoàn thành 90% khối lượng công việc.

+ Đã thi công xong: Tràn + dốc nước+ bể tiêu năng: Hình thức đẹp, chất lượng
bê tông tốt.

+ Gia cố đập mái Thượng Lưu, Hạ Lưu: Đã thi công xong.

3. Hồ Gò Lang (xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn).
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- Đã thi công xong đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, bể tiêu năng, cống lấy nước.

- Nhà quản lý vận hành: Chưa thi công.
4. Hồ Hóc Bứa: Đã thi công xong, chỉ còn dọn dẹp hoàn trả mặt bằng để bàn

giao đưa vào xử dụng.

- Hồ sơ quản lý chất lượng:

+ Hồ Hố Hóc Khế: Hồ sơ QLCL về cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên cần bổ sung các
tài liệu sau: BB kiểm tra phòng thí nghiệm, Thuyết minh biện pháp thi công. Toàn bộ
công tác bê tông cần phải bổ sung thêm Biên bản nghiệm thu công tác đổ bê tông và
BBNT Bê tông khi có kết quả thí nghiệm R28.

+ Hồ Cây Khế: Hồ sơ Pháp lý trước khi khởi công đầy đủ, tuy nhiên chưa ghi số
BB; Toàn bộ BBNT công việc chưa ghi số BBNT.

+ Hồ Hố Đá: Hồ sơ pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên các BB thiếu chữ ký của TVGS
và CĐT. Toàn bộ công tác bê tông cần phải bổ sung thêm Biên bản nghiệm thu công tác
đổ bê tông và BBNT Bê tông khi có kết quả thí nghiệm R28.

c) Các khuyến nghị

Tại cuộc họp (vào cuối buổi làm việc) ISC đã nêu các phát hiện và đề xuất các

giải pháp tới PPMU Quảng Ngãi:

1. Về hồ sơ thiết kế

- Các hệ thống thoát nước để giảm áp cho lưng tường cần được thiết kế lại.

- Rà soát kiểm tra tính toán kết cấu các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước.

2. Về công tác thi công

- Bổ sung: Giấy phép hoạt động của đơn vị thí nghiệm, biên bản kiểm tra và

chứng chỉ chất lượng của các thiết bị thí nghiệm.

- Bổ sung các biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu khi đưa vào sử dụng

trong công trường

- Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đào móng và cho phép

chuyển  giai đoạn thi công (đắp đất).

Ngoài ra cần bổ sung tại công trường các hạng mục sau:

- Biển báo công trường.

- Yêu cầu công nhân khi thi công cần mang các đồ bảo hộ lao động: mũ, giày,

găng tay …

- Vật liệu xây dựng cần được kê kích che chắn theo đúng quy định.

- Các thùng chứa nhiên liệu, dầu mỡ phục vụ thi công phải được tập kết theo

đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi trên công trường.
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II. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
2.1. Thông tin chung

Tiểu dự án “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam” Tỉnh Quảng
Ngãi thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam” (WB8) với tổng mức
đầu tư là 319.950 triệu đồng. Bao gồm sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn 19 hồ chứa
nước.

Tổng giải ngân lũy kế đến 31/12/2019 là 117.620 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên đều
là các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

2.2.1. Kiểm tra Đấu thầu

Kiểm tra chọn mẫu:

- Gói thầu số 4 (C1-QN-GD1-CS4): Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và
kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

- Gói thầu số 2 (C1-QN-GD2-CS2): Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn:
Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội,
báo cáo kế hoạch hành động tái định cư, báo cáo đánh giá tác động xã hội.

- Gói 6: Thi công xây dựng 04 HCN ( Lô 2: Liên Trì, Hố Đá).
- Gói 7: Thi công xây dựng 02 HCN (Liệt Sơn, Cây Khế).

a) Phát hiện

Gói thầu số 4 (C1-QN-GD1-CS4): Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và
kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư
Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi-Thủy điện Bình Định và
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đầu tư và xây dựng Quảng Ngãi.

Tiêu chí đánh giá: Có đủ năng lực về tài chính, trong 3 năm gần đây nhà thầu
không nợ đọng thuế, hoạt động có lãi, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết phục vụ
cho hoạt động của dịch vụ:

Hồ sơ quan tâm và hồ sơ dự thầu của nhà thầu: có bản tự kê khai của nhà thầu và
xác nhận của cơ quan thuế.

Trong đó:
+ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi: không có xác nhận

về lãi, LNST năm 2017.
+ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi-Thủy điện Bình Định: không có

xác nhận về lãi 3 năm 2015, 2016, 2017, chỉ có xác nhận về không nợ thuế.

(Báo cáo tài chính của nhà thầu không có trong hồ sơ quan tâm này mà được lưu
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ở các bộ HSQT thuộc gói thầu khác)

Như vậy, hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu chưa chặt chẽ, thiếu tính xác

thực, giảm độ tin cậy của hồ sơ.

b) Nguyên nhân

BQL chưa xem xét trên bản tự kê khai của công ty

c) Giải pháp

BQL cần xem xét trên hồ sơ mang tính pháp lý cao hơn, có độ tin cậy cao hơn
như BCTC đã được kiểm toán, BCTC đã nộp cho cơ quan thuế,…

2.2.2. Điều khoản quy định tại hợp đồng xây lắp chưa phù hợp:

a) Phát hiện

Tại PPMUS, thực hiện đã ký hầu hết các hợp đồng xây lắp với điều khoản như
sau:

Điều khoản chung (ĐKC):
“56. Tiền giữ lại:

56.1 Mỗi lần thanh toán cho nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy

định trong ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.

56.2 Khi Giám đốc dự án đã phát hành chứng chỉ hoàn thành công trình theo

đúng quy định trong khoản 63.1 ĐKC, một nửa tổng số tiền gữi lại sẽ được hoàn trả
cho nhà thầu và nửa còn lại sẽ được hoàn trả khi kết thúc thời hạn chịu trách nhiệm
sửa chữa sai sót và Giám đốc dự án đã xác nhận rằng mọi sai xót mà Giám đốc dự án

đã thông báo cho nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có

thể thay thế tiền giữ lại bằng một bảo đảm “trả tiền ngay khi có yêu cầu” của ngân

hàng.”
Điều khoản chi tiết (ĐKCT):
“44.1 Thời hạn chịu trách nhiệm sửa chữa sai sót là 365 ngày.

56.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% giá trị của đợt thanh toán.”

Ví dụ:

STT Tên gói thầu Nhà Thầu Giá trị
hợp đồng Nội dung HĐ Tỷ lệ

giữ lại

1 Gói 6, lô 2

Liên danh Tổng Công
ty Xây dựng Thủy lợi
4 - CTCP và Công ty
TNHH Lộc Thiên

27.296
Thi công xây dựng
04 HCN ( Lô 2:
Liên Trì, Hố Đá)

5%

2 Gói 7
Liên danh Công ty
Phước Thành - Phùng
Hưng - Phú Hòa

26.579
Thi công xây dựng
02 HCN (Liệt Sơn,
Cây Khế)

5%

Theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng
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và bảo trì công trình xây dựng:

“2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới

hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và

Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:
a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt

và cấp I;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn

lại;

…..
7. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được

quy định như sau:
a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;

b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;”
Như vậy, theo các điều khoản quy định trong hợp đồng thì đến thời điểm hoàn

thành, nghiệm thu thì mức tiền giữ lại để bảo hành là 2,5% (một nửa của 5% giữ lại)
trong khi theo quy định hiện hành mức tiền bảo hành tối thiểu áp dụng cho dự án là 5%.

b) Giải pháp

Dự án cần cân nhắc, xem xét đầy đủ các điều khoản quy định tại các hợp đồng
xây lắp với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
xây dựng để có điều chỉnh phù hợp.

PPMUS cần kịp thời thực hiện các thủ tục điều chỉnh điều khoản hợp đồng (ví dụ
như ký PLHĐ)
2.2.3. Việc ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

khi thu tiền bán Hồ sơ thầu

a) Phát hiện

Năm 2018, BQLDA đã thu tiền bán hồ sơ mời thầu tư vấn. BQL chưa kê khai và
nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế TNDN (1%), thuế GTGT (1%) phát sinh
từ việc thu tiền bán hồ sơ thầu, chưa hạch toán báo cáo tài chính của dự án.

Năm 2019, khi cơ quan thanh tra tỉnh vào kiểm tra BQL phải nộp bổ sung số
thuế nêu trên.

b) Nguyên nhân

Theo BQLDA thì BQL áp dụng theo hướng dẫn cơ quan thuế tỉnh, trước đây khi
vào thanh kiểm tra không yêu cầu BQL nộp các khoản thuế này.

c) Giải pháp

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành
Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:
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+ Tại khoản 2 Điều 3 chương I quy định về người nộp thuế:

“2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và

các tổ chức khác;”
+ Tại khoản 2 Điều 13 Mục 2 chương II quy định phương pháp tính trực tiến

trên GTGT:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị
gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

….
b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động

như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%...”

- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của

Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định

về phương pháp tính thuế TNDN:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập

và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị
gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu

nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp

thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ
thể như sau:

…+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.”

Mặc dù việc thu tiền bán hồ sơ thầu phát sinh ít, tuy nhiên nghiệp vụ này sẽ phát

sinh nhiều khi Dự án đấu thầu xây lắp giai đoạn 2, vì vậy BQL cũng cần lưu ý việc kê

khai và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế TNDN, thuế GTGT phát sinh từ
việc thu tiền bán hồ sơ thầu theo quy định.

III. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

Thời gian giám sát : Ngày 7 và 8 tháng 5 năm 2020
Số hồ trong dự án: Dự án có 19 hồ. Cụ thể:

- 1 TDA năm đầu Đập Làng thi công vào năm 2017 và năm 2018. TDA năm đầu
đã xong và tuần sau sẽ đi vào vận hành (cách 30km).

- 10 hồ đang thi công thuộc giai đoạn 1: tiến độ chung đạt được khoảng 70%,
Trong đó hồ Hóc Bứa và Hồ Đá tiến độ đạt khoảng 90-95%. dự kiến tháng 9/2020 sẽ
hoàn thành tại 10 hồ giai đoạn 1.
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- Giai đoạn 2 có 8 hồ, đang lập FS

3.1. TDA Năm đầu:

TDA Đập Làng: Cần hoàn thành báo cáo giám sát nội bộ và khảo sát phiếu đối
với các hộ BAH, 44 hộ BAH nhẹ, 1 tổ chức BAH, không có hộ di dời. Tổng số có 3
phương án tổng số tiền bồi thường 3.430.065.396 VNĐ

TDA năm đầu các hoạt động GAP, truyền thông, sức khoẻ đều không triển khai
thực hiện.

3.2. TDA năm tiếp theo

 Giai đoạn 1: 8 hồ
Tại thời điểm giám sát: 12 phương án với số tiền đền bù là  7.081.776.673, BAH

vĩnh viễn 62 hộ BAH và 2 tổ chức, tạm thời 1224 và 3 tổ chức. Không có hộ thuộc diện
di dời. Tính đến thời điểm giám sát các hộ BAH đều là ảnh hưởng nhẹ. Chương trình
IRP không triển khai

Báo cáo thực hiện cần đề cập tới chính sách an toàn xã hội như Tái định cư, các
hoạt động đánh giá xã hội như GAP, truyền thông, an toàn xã hội.

Cập nhật biểu mẫu giám sát nội bộ mới.

Khảo sát phiếu đối với các hộ BAH tại 10 hồ.

Kiểm đếm/lập phương án chưa thêm các cột Nhân khẩu, tỷ lệ mất đất, số hộ dễ
bị tổn thương. Tham vấn cho thấy là có một số hộ cũng thuộc diện hộ dễ bị tổn thương
(phụ nữ đơn thân làm chủ hộ - Hố Đá).

Số tiền thực hiện các hoạt động trong báo cáo đánh giá xã hội (SA) GAP – 200
triệu, đào tạo kỹ thuật và sức khoẻ an toàn lao động 100 triệu, Phổ biến thông tin 50
triệu. tổng 350 triệu. trong báo cáo chưa đề cập cụ thể các hạng mục chi tiết cho từng
hoạt động. Khi nào sẽ triển khai chương trình này.

Đối với các nhà thầu đang thi công tại 4 hồ đi khảo sát:

- Tại hồ Gò Lang đang tạm dừng thi công liên quan tới công tác đền bù. Cần
cung cấp lý do, văn bản xử lý giải quyết.

- Tủ thuốc, đồ sơ cứu, bao cao su không có tại hiện trường

- Chưa phổ biến, tờ rơi về truyền thông HIV/AIDS, các bệnh lây truyền, bao cao
su ( Hố Đá).

- Lao động phổ thông là người địa phương tỷ lệ đạt còn ít như như Hố Đá, Gò
Lang.

- Tại Hố Đá không có nhà vệ sinh, Hồ Gò Lang có nhưng không an toàn.

- Các nhà thầu nên tiếp tục lưu giữ các bản chấm công theo tháng các biểu mẫu
an toàn xã hội đã được CPO gửi tới.

- Trong các cuộc họp giao ban/nhật ký  cần đưa thêm các thông tin về an toàn xã
hội, lao động ( đặc biệt là lao động phổ thông, lao động nữ, lao động là các hộ BAH…)
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 Giai đoạn 2: 8 hồ
Tư vấn khuyến cáo việc lập báo cáo đánh giá xã hội (SA) với các hoạt động GAP,

truyền thông cần cân nhắc đưa việc bố trí ngân sách thực hiện các hoạt động

Phương án bồi thường: cần đưa thêm cột tỷ lệ mất đất, nhân khẩu, hộ dễ bị tổn
thương
3.4. EMDP:

Tiểu dự án không có hộ BAH là người dân tộc, nhóm hộ hưởng lợi/BAH gián
tiếp cũng không phải là người DTTS nên chương trình EMDP không triển khai tại TDA.

3.5. Khó khăn - Đề xuất

10 hồ giai đoạn 1 đang gặp khó khăn về công tác Bồi thường: năm 2020 tỉnh

chưa ban hành giá đất. Hiện đang chờ giá đất của tỉnh mới áp giá. Tư đầu năm đến nay

công tác bồi thường là đang tạm dừng. Cố gắng khi hoàn thành xong 10 hồ là xong

công tác bồi thường ( dự kiến tháng 9/2020).

Tham vấn chính quyền Xã Bình Khương, ý kiến là hồ Bình yên và Châu Long

xây dựng đã lâu từ năm 80, mong muón và cải tạo, sửa chữa trong thời gian tới.

Hiện cán bộ theo dõi chính sách an toàn mới về làm việc tại ban tháng 4/2019

chưa được tập huấn CSAT nên vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Mong muốn được tập

huấn.

Giải pháp cho các vấn đề tồn tại:

Tư vấn ISC cũng đã đề cập với Ban quản lỷ về những vần đề còn tồn tại và
hướng khắc phục, bổ sung các tài liệu báo cáo, hồ sơ còn thiếu. Bên cạnh đó, tư vấn
ISC cũng đã hướng dẫn cho cán bộ phụ trách chính sách an toàn của ban, các nhà thầu
đã thực hiện giám sát về việc lồng ghép các hoạt động SA trong thời gian sắp tới.
Những vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục theo dõi và cập nhật trong báo cáo giám sát
tiếp theo. Tư vấn ISC cũng đề xuất tư vấn PIC cần hỗ trợ cho các cán bộ chuyên trách
của ban việc thực hiện các CSAT theo yêu cầu của WB.

3.6. Dự kiến các hoạt động chính cần hoàn thành trong thời gian tới

Công tác chi trả các hồ còn lại: dự kiến hoàn thành trong quý 3/2020 khi có được

áp dụng đơn giá đền bù mới giai đoạn 2020-2025 tỉnh ban hành sẽ tiến hành áp giá đối

với các hộ BAH.

Chương trình thực hiện các hoạt động theo SA và ngân sách thực hiện. Tổng

mức đầu tư chưa đưa vào phần này nên giờ rất khó để thực hiện. Khuyến nghị ban CPO,

WB về việc không thực hiện các hoạt động trong GAP có liên quan tới tài chính.

Phiếu khảo sát Đập Làng: hoàn thành gửi tư vấn ngày 15/5/2020 và hoàn thành

báo cáo giám sát nội bộ ngày 13/5/2020.

Phiếu khảo sát các hồ giai đoạn 1: hoàn thành gửi tư vấn 29/5/2020.
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IV. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

4.1. Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu:

Tất cả các gói thầu đều có KHQLMT và ATLĐ.

TT Gói thầu Báo cáo QĐ phê duyệt Nhà thầu

1 Gói thầu số 06(C1-
QN-GD1-W1): Lô
1 Sửa chữa và nâng
cao an toàn 02 hồ
chứa nước Hóc Bứa
và Gò Lang.

Bảng Kế hoạch,
biện pháp đảm bảo
chất lượng, tiến độ
thi công chi tiết và
các biện pháp đảm
bảo môi trường xã
hội

Không có Liên danh Phú Hòa -
Tiến Bảo.

2 Gói thầu số 06(C1-
QN-GD1-W1): Lô
2 Sửa chữa và nâng
cao an toàn 02 hồ
chứa nước Liên Trì
và Hố Đá.

Bảng Kế hoạch,
biện pháp đảm bảo
chất lượng, tiến độ
thi công chi tiết và
các biện pháp đảm
bảo môi trường xã
hội

Nhà thầu thi công
xây dựng: Tổng
Công ty xây dựng
Thủy lợi 4 - CTCP
thuộc Liên danh
Tổng Công ty xây
dựng Thủy lợi 4 -
CTCP và Công ty
TNHH Lộc Thiên.

3 Gói thầu số 7 (C1-
QN-GD1-W2): Sửa
chữa và nâng cao
an toàn 02 hồ chứa
nước Liệt Sơn và
Cây Khế

Bảng Kế hoạch,
biện pháp đảm bảo
chất lượng, tiến độ
thi công chi tiết và
các biện pháp đảm
bảo môi trường xã
hội

Nhà thầu thi công
xây dựng: Liên danh
Công ty Phước
Thành - Phùng
Hưng - Phú Hòa

4 Gói thầu số 08(C1-
QN-GD1-W3): Lô
1 Sửa chữa và nâng
cao an toàn 02 hồ
chứa nước Hố Hiểu
và Hóc Khế.

Bảng Kế hoạch,
biện pháp đảm bảo
chất lượng, tiến độ
thi công chi tiết và
các biện pháp đảm
bảo môi trường xã
hội

Nhà thầu thi công
xây dựng: Liên danh
Tín Nghĩa - Thành
Trung. Theo đó
Công ty TNHH Hiệp
Hưng thi công hồ
chứa nước Hố Hiểu;
Công ty TNHH
Thành Trung và
Công ty TNHH
MTV Đầu tư và
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XDTM Hà Vân thi
công hồ chứa nước
Hóc Khế

5 Gói thầu số 08(C1-
QN-GD1-W3): Lô
2 Sửa chữa và nâng
cao an toàn 02 hồ
chứa nước An
Phong và Hóc Cơ.

Bảng Kế hoạch,
biện pháp đảm bảo
chất lượng, tiến độ
thi công chi tiết và
các biện pháp đảm
bảo môi trường xã
hội

Nhà thầu thi công
xây dựng: Liên danh
Tín Nghĩa - Thành
Trung. Theo đó
Công ty TNHH
XDTM Tín Nghĩa
thi công hồ chứa
nước Hóc Cơ; Theo
đó Công ty CP Xây
dựng Công trình
Quảng Ngãi, Công
ty TNHH xây dựng
Thành Phát, Công ty
TNHH tư vấn xây
Dựng Bảo Long thi
công Hồ chứa nước
An Phong.

4.2. Nhà thầu và TVGS có báo cáo về môi trường hàng tuần rất đầy đủ.

4. 3. Báo cáo giám sát nội bộ về môi trường hàng quý: được thực hiện đầy đủ.

4.4. Rà phá bom mìn: Đã hoàn thành năm 2016.

4.5. Bãi thải của các gói thầu:

Có đầy đủ Biên bản xác nhận bãi thải của các hồ (trong Báo cáo ĐTM)

4.6. Quan trắc môi trường:

- Nhiệm vụ giám sát và quan trắc môi trường được đưa vào hợp đồng của TVGS.

- Đơn vị thực hiện phân tích mẫu có giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ quan
trắc môi trường: VIMCERTS 257, VIMCERTS 058 và VIMCERT 149.

- Đã thực hiện lấy mẫu giám sát theo đúng kế hoạch 3 tháng/lần, với các thông
số yêu cầu.

4.7. Cán bộ GSAT môi trường của Ban QLDA và nhà thầu:

- Có cán bộ chuyên trách MT&XH: bắt đầu làm từ tháng 4/2019

Phan Thị Kim Ngân – 0984 119 942. Email: nganpk902@mail.com

Chưa tham gia tập huấn chính sách ATMT.
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4.8. Giám sát thực địa:

 Hồ Hóc Khế: Vấn đề cần lưu ý:

- Lán trại cần có thùng rác thu gom rác thải sinh hoạt, các thùng dầu để quan lán
trại mà chưa thu gom vào khu vực có mái che.

- Bổ sung tủ thuốc tại lán chỉ huy

- Đề nghị cán bộ ATLĐ và MT của nhà thầu phải có mặt tại hiện trường

 Hồ Hố Đá: Vấn đề cần lưu ý:

- Dọn dẹp rác thải quanh khu vực lán trại và mặt tràn cũ khi dỡ lán trại, hoàn trả
mặt bằng.

- Rác thải: bao bì xi măng, nilon, lon nước ngọt…bị vứt xuống hố thu nước và
khu vực xung quanh  đường dọc hai bên tràn.

 Hồ Gò Lang – xã Bình Hòa – huyện Bình Sơn
- Hiện không thi công nhưng xung quanh khu vực lán trại cũng có nhiều chất thải

xây dựng như sắt thép, thùng dầu…cũng phái được thu gom khi hoàn trả mặt bằng cho
địa phương.

 Hồ Hóc Bứa:

- Đã hoàn thành 95%, hiện tại không thi công.

- Phần mái đập đã hoàn thành thì đề nghị trồng cỏ càng sớm càng tốt để chống
xói lở đất.

4.9. Giám sát dựa vào cộng đồng:

Qua giám sát hiện trường và tham vấn ý kiến của người dân thì các ý kiến đều
khẳng định việc thi công của nhà thầu không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người
dân.

V. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÊN
TRANG WEB iscwb8.com.vn (Geo-Tagging)

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Trương Ngọc Trung – Cán bộ kỹ
thuật của PPMU Quảng Ngãi về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên

trang Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện

trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể khai

thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình. Theo

quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các hình ảnh thi công, bài viết

và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các thông tin.
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VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Ảnh họp tại PPMU tỉnh Quảng Ngãi

Ảnh thi công hạng mục mái đập tại hồ Hóc Khế
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Ảnh thi công tràn xả lũ hồ Hóc Khế
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Một số hình ảnh thi công kênh xả hạ lưu tràn xả lũ hồ Hóc Khế
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Ảnh thực địa thi công hồ Hố Đá
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Ảnh thực địa thi công hồ Hố Đá
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Ảnh thực địa thi công hồ Gò Lang
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Ảnh thực địa thi công hồ Gò Lang
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Ảnh thực địa thi công hồ Hóc Bứa
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Ảnh thực địa thi công hồ Hóc Bứa
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Phụ lục 8.3: Bảng tổng hợp tiến độ Đấu thầu - Giải ngân tại các
tỉnh giám sát thực địa
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