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TÓM TẮT 

 

Dự án Quản lý thiên tai (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự án do 

Chính phủ đầu tƣ nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ 

thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân hàng Thế 

giới và dự án sẽ đƣợc thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và 

Ninh Thuận. 

Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng ứng phó của con người và tài sản kinh tế 

trước thiên tai tại các lưu vực sông lựa chọn thuộc các tỉnh dự án, trong khuôn khổ chung của 

Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020. Để đạt đƣợc các mục 

tiêu nêu trên, thiết kế dự án đã sử dụng cách tiếp cận lƣu vực sông, tập trung đầu tƣ vào 

những lƣu vực sông chính, lồng ghép các hợp phần để tránh những nỗ lực nhỏ lẻ, sử dụng các 

biện pháp công trình và phi công trình nhằm giảm tính dễ tổn thƣơng đối với hiểm họa thiên 

nhiên. Dự án đƣợc thiết kế gồm 5 hợp phần: Hợp phần 1: Tăng cường năng lực thể chế, hệ 

thống thông tin và lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai; Hợp phần 2: Tăng cường Hệ thống 

Dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo sớm thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn; Hợp 

phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tƣ giảm thiểu  rủi 

ro thiên tai cho các TDA ưu tiên; Hợp phần 5: Quản lý Dự án. 

 Mục đích của “Đánh giá Môi trƣờng” (ĐM): Tuân thủ theo đúng chính sách an toàn 

(OP/BP 4.01) của WB, phần đánh giá môi trƣờng của Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) 

đƣợc thực hiện nhằm xem xét các vấn đề và tác động môi trƣờng liên quan đến dự án theo 

tiếp cận lƣu vực sông. ĐM đặc biệt chú ý đến các tác động tích lũy tiềm ẩn của nhiều hoạt 

động cùng lúc. ĐM trình bày các khía cạnh chính sách, thể chế liên quan đến quản lý môi 

trƣờng và rủi ro thiên tai, đánh giá các tác động tiềm ẩn, cả tác động tích cực và tiêu cực, các 

biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, bao gồm cả phần chặt chặt việc quản lý môi 

trƣờng trong quá trình thiết kế Dự án. 

Luật pháp Quốc gia về đánh giá môi trường: Luật Bảo vệ Môi trƣờng (2005) đƣa ra 

các quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo 

vệ môi trƣờng đối với các hoạt động phát triển. Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng đƣợc tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tƣ (báo cáo nghiên cứu khả thi). 

Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới: Dự án đƣợc xếp vào nhóm B và WB sẽ 

phê duyệt các biện pháp giảm thiểu. Dự án phải đáp ứng các Chính sách an toàn của Ngân 

hàng Thế giới, bao gồm: OP 4.01 Đánh giá Môi trƣờng; OP 4.11 Văn hóa vật thể; OP 4.10 

Tái định cƣ bắt buộc; OP 4.12 Ngƣời bản địa/Dân tộc thiểu số; OP 4.37 An toàn đập; cũng 

nhƣ đáp ứng đƣợc Chính sách về tiếp cận thông tin của ngân hàng thế giới. Dự án không ảnh 

hƣởng đến các khu bảo tồn quốc gia, khu cƣ trú tự nhiên, rừng. 

Môi trường nền vùng dự án: Các điều kiện môi trƣờng hiện tại của vùng dự án đƣợc 

đánh giá theo các lƣu vực sông. Các lƣu vực sông trong vùng dự án bao gồm lƣu vực sông 

Mã, lƣu vực sông Cả, lƣu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn, lƣu vực sông Trà Khúc – Vệ – Trà 

Bồng, lƣu vực sông Gianh, lƣu vực sông Kone. Hầu hết các sông đều ngắn và dốc, nƣớc tập 
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trung nhanh, các cửa sông dễ bị bồi lấp. Khu vực dự án nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với 

nhiệt độ trung bình 27
o
C và đƣợc chia ra làm hai khu vực chính là Bắc Trung Bộ và Duyên 

Hải Nam Trung Bộ. Sự biến đổi khí hậu làm cho không khí lạnh giảm rõ rệt, bão xuất hiện 

nhiều hơn, mực nƣớc biển tăng làm gia tăng nhiễm mặn trên toàn vùng dự án. Chất lƣợng 

không khí nhìn chung còn tốt trừ một số khu đô thị có nồng độ bụi và tiếng ồn tƣơng đối cao. 

Trên toàn vùng dự án, nguồn nƣớc ngầm có chất lƣợng tƣơng đối tốt, có thể dùng làm nguồn 

nƣớc phục vụ cho cấp nƣớc sinh hoạt. Tuy nhiên, ở một số khu vực, nguồn nƣớc ngầm có 

hàm lƣợng sắt và mangan cao hoặc bị nhiễm mặn. Chất lƣợng nƣớc mặt khá tốt trừ hàm lƣợng 

chất rắn lơ lửng cao do xói lở bờ sông, tuy nhiên chất lƣợng nƣớc bị giảm sút nghiêm trọng trong 

và sau khi có mƣa to hoặc bão. Chất lƣợng đất toàn vùng nhìn chung còn tốt. Hệ động thực vật 

trên cạn chủ yếu là hệ thống rừng nguyên sinh. Hệ động thực vật nƣớc ngọt không có nhiều 

đặc trƣng, tuy nhiên với bờ biển dài, 23 cửa sông, nhiều đầm phá, thềm lục địa rộng nhiều tài 

nguyên, tài nguyên biển rất phong phú. Trong vùng dự án có nhiều khu vƣờn quốc gia, khu 

bảo tồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên và có giá trị đa dạng sinh học cao. 

Trong vùng dự án, mật độ dân số tại hầu hết các lƣu vực sông đều thấp hơn mật độ trung 

bình của cả nƣớc, trừ lƣu vực sông Trà Khúc và lƣu vực sông Kone. Tất cả các lƣu vực sông 

đều có dân số nông thôn chiếm hơn 70% tổng dân số lƣu vực. Trong vùng dự án đất nông 

nghiệp chiếm khoảng 70%, còn lại là đất phi nông nghiệp (chiếm khoảng 10%) và đất chƣa sử 

dụng (20%). Diện tích đất nông lâm nghiệp và đất chƣa sử dụng giảm do chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất sang xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, đô thị và nhà máy, xí 

nghiệp. Cơ sở hạ tầng của vùng dự án còn thấp kém, đặc biệt là hệ thống đƣờng giao thông 

nông thôn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu giao thông, cứu hộ, cứu nạn khi có mƣa lớn hoặc ngập 

lụt. Kinh tế vùng vẫn ở trong tình trạng khó khăn và các nguồn tài nguyên biển đang bị khai 

thác quá mức. 

Khu vực vùng dự án thƣờng xảy ra hầu hết các loại hình rủi ro thiên tai xuất hiện ở 

Việt Nam, trong đó phổ biến nhất là lũ lụt, bão, nắng nóng…  Lũ lụt, ngập úng ở miền Trung 

thƣờng xảy ra đồng thời trên nhiều tỉnh, có khi bao trùm cả miền với mức độ rất lớn, lũ lụt 

xảy ra nhiều hơn, ác liệt hơn gây thiệt hại lớn cả ngƣời và của, làm ô nhiễm môi trƣờng đất, 

nƣớc. Lũ quét xảy ra ở thƣợng nguồn các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà 

Nẵng, Quảng Ngãi. Bão, áp thấp nhiệt đới đang diễn biến nhiều hơn và ác liệt hơn. Theo số 

liệu thống kê 10 năm, từ năm 1981-1991, các cơn bão trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung 

chiếm 65% thổng số cơn bão đổ bộ vào Việt Nam.  

Các tác động tích cực: Kết quả đánh giá cho thấy Dự án sẽ mang lại những lợi ích 

thiết thực cho quốc gia và cho cộng đồng. Cụ thể là: (i) Giảm thiệt hại về ngƣời và tài sản 

thông qua việc bảo vệ khoảng 900.000 ngƣời (hơn 210.000 hộ) trong đó có 5 nhóm DTTS: 

Mƣờng, Thái, Kơ Tu, H’rê và Chăm, và gần 50 ngàn hecta đất sản xuất không phải chịu lũ lụt 

và hạn hán hàng năm; (ii) tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống cho 

ngƣời dân vùng dự án; (iii) nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực quản lý rủi ro thiên tai 

của các cấp; và (v) cải tạo chất lƣợng môi trƣờng sống. Việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính theo 

các hoạt động của hợp phần 1, 2, 3 của Dự án sẽ tiếp tục tăng cƣờng chính sách và năng lực 

thể chế cho các cơ quan chính cấp Trung ƣơng và địa phƣơng cũng nhƣ năng lực của cộng 

đồng ứng phó với các rủi ro thiên tai. 
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Các tác động tiêu cực: Các tác động tiêu cực của Dự án chủ yếu do các hoạt động thi 

công thực hiện ở hợp phần 4, bao gồm: (i) Thu hồi đất và tái định cƣ đối với ngƣời dân địa 

phƣơng, trong đó có ngƣời DTTS; (ii) Giải phóng mặt bằng và thi công làm suy giảm chất 

lƣợng môi trƣờng chẳng hạn nhƣ chất lƣợng nƣớc xuống cấp, bụi, ô nhiễm không khí, tiếng 

ồn, tăng rủi ro về an toàn giao thông và mật độ giao thông do cản trở giao thông và do các 

hoạt động xây dựng; các vấn đề xã hội nhƣ nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, xung đột về 

xã hội hoặc cản trở công việc kinh doanh và các hoạt động kinh tế của địa phƣơng… Tuy 

nhiên, tất cả các tác động này đƣợc đánh giá ở mức độ nhỏ đến trung bình, mang tính tạm 

thời, cục bộ và có thể giảm thiểu đƣợc thông qua các hoạt động thi công hợp lý cùng với sự 

giám sát chặt chẽ của các kỹ sƣ hiện trƣờng và mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền, cộng 

đồng dân cƣ địa phƣơng. Để giảm thiểu những tác động này, bộ Quy tắc môi trƣờng đã đƣợc 

xây dựng và sẽ đƣợc ghi trong các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi công các TDA hợp phần 

4. Rủi ro liên quan đến bom mìn chƣa nổ đƣợc nhận diện ở nhiều tiểu dự án. Rủi ro này đƣợc 

đánh giá ở mức độ trung bình và có thể giảm thiểu thông qua việc kiểm tra và tháo dỡ bom 

mìn (nếu có). Trong quá trình hoạt động của dự án, rủi ro do các công trình không đƣợc thiết 

kế hoặc quản lý thích hợp có thể xảy ra. Rủi ro này cũng đƣợc đánh giá là nhỏ và có thể giảm 

thiểu thông qua tham vấn các bên liên quan và các hoạt động nâng cao năng lực đƣợc triển 

khai ở hợp phần 1, 2, và 3. Rủi ro liên quan đến xói lở bờ biển có thể đƣợc giảm thiểu thông 

qua việc thiết kế các công trình cửa sông một cách thích hợp và tham vấn chính quyền địa 

phƣơng cũng nhƣ cộng đồng xung quanh. Các kết quả của Đánh giá Tác động Môi trƣờng chỉ 

ra rằng Dự án sẽ không gây tác động đến các cấu trúc văn hóa vật thể, di tích lịch sử và các 

khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Các tác động tiêu cực của các hoạt động thuộc hợp phần 1, 2, 3 chỉ giới hạn ở những 

hoạt động liên quan đến công trình nhỏ nhƣ cải tạo hoặc xây mới phòng làm việc, nhà tránh 

trú bão cộng đồng, đƣờng hoặc cầu nhỏ, trƣờng học để di dân trong trƣờng hợp khẩn cấp. Các 

tác động tiêu cực đƣợc đánh giá là rất nhỏ và có thể giảm thiểu thông qua quá trình thiết kế và 

áp dụng các biện pháp thi công thích hợp. Một bộ Quy tắc môi trƣờng đơn giảm đã đƣợc xây 

dựng và sẽ đƣợc kèm theo trong các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi công cho các tiểu dự án 

hợp phần 3 

Khung quản lý môi trường xã hội (KQMX): Dựa vào các tiểu dự án đƣợc triển khai 

theo các giai đoạn khác nhau, một KQMX đã đƣợc xây dựng nhằm đảm bảo rằng các TDA và 

các hoạt động đƣợc tài trợ theo dự án này sẽ không có các tác động tiêu cực đến môi trƣờng 

và cộng đồng địa phƣơng đồng thời các tác động sẽ đƣợc giảm thiểu thích đáng phù hợp với 

các chính sách của WB. KQMX sẽ mô tả các tiêu chí sàng lọc an toàn và nhận diện các tác 

động; các nguyên tắc cơ bản để xây dựng các biện pháp giảm thiểu; các yêu cầu phê chuẩn an 

toàn của WB; và quá trình thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo. KQMX cũng đƣa ra 

những hƣớng dẫn để chuẩn bị KQM cho các tiểu dự án, bao gồm cả những hành động hỗ trợ 

cho quá trình triển khai KQM, sắp xếp thể chế, đào tạo an toàn và nâng cao năng lực, phân bổ 

nguồn vốn và các nguồn tài chính khác. Đối với các TDA liên quan đến an toàn đập, Khung 

chính sách an toàn đập (KCAĐ) đã đƣợc chuẩn bị, trong đó có hƣớng dẫn chuẩn bị báo cáo an 

toàn đập đối với đập lớn và Báo cáo kiểm tra an toàn đập đối với đập nhỏ.  
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Tổ chức thực hiện. Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(Bộ NN&PTNT) là cơ quan chịu trách nhiệm chung trong việc chuẩn bị và triển khai dự án. 

Ban Quản lý Dự án Trung ƣơng do Bộ NN&PTNT thành lập có trách nhiệm chung trong việc 

triển khai dự án sẽ chuẩn bị KQMX, KCT, KCDT. Việc thực hiện dự án sẽ giao cho BQDT 

cấp tỉnh, bao gồm cả việc thực hiện các tài liệu an toàn (KQM, BAĐ, BKAĐ, KHT và 

KPDT). BQDT sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý trung ƣơng (BQDTW), Ban 

Tái đinh cƣ huyện và các đơn vị quản lý môi trƣờng địa phƣơng trong công tác giám sát nội 

bộ thƣờng xuyên việc thực thi tất cả các văn bản an toàn. BQDTW sẽ theo dõi và giám sát 

quá trình thực hiện ít nhất mỗi năm một lần và báo cáo kết quả giám sát cho Ngân hàng Thế 

giới theo định kỳ hàng năm. 

Tham vấn Cộng đồng: Theo đúng yêu cầu về tham vấn và công khai thông tin của 

Ngân hàng Thế giới, việc tham vấn và công khai thông tin đã đƣợc thực hiện trong quá trình 

chuẩn bị ĐM và KQMX. Hai đợt tham vấn đã đƣợc tiến hành trong tháng 6-7 năm 2011 và 

tháng 9 năm 2011. Đối tƣợng tham vấn bao gồm các hộ nông dân, ngƣ dân chịu tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp của dự án, chính quyền địa phƣơng, các cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp 

trung ƣơng và địa phƣơng, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự ... Các yêu cầu cũng 

nhƣ nguyện vọng của các bên liên quan đều đƣợc cân nhắc, xem xét trong quá trình chuẩn bị 

các tài liệu an toàn. Hầu hết các tỉnh và cộng đồng thuộc vùng dự án đều bày tỏ nhiệt tình ủng 

hộ dự án và mong muốn dự án đƣợc sớm thực hiện. 
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CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU 

Việt Nam là một nƣớc thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng của bão, lũ, lũ quét, lụt, sạt lở đất, 

xâm nhập mặn, hạn hán và cháy rừng. Tháng 11/2007, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn 

Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020, trong đó đã đề ra 

đƣợc các mục tiêu chính về quản lý rủi ro thiên tai. Các nhu cầu đầu tƣ, bao gồm đầu tƣ về 

cơ sở hạ tầng và tăng cƣờng năng lực thể chế đã đƣợc xem xét. Tháng 10/2009, Chính phủ 

đã chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lƣợc nêu trên, theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt 

bão Trung ƣơng, thuộc Bộ NN&PTNT là đầu mối thực hiện chiến lƣợc này. Các BCH 

PCLB tỉnh và địa phƣơng trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý rủi ro thiên tai đa ngành.  

Thông qua dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4), Ngân hàng Thế giới (WB) đã hỗ trợ 

quản lý rủi ro thiên tai và quản lý tài nguyên nƣớc. Dự án WB4 đƣợc thực hiện từ tháng 

5/2006 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2011. Dự án đã hỗ trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai, gồm việc xây dựng các cảng tránh trú bão cho tàu thuyền, xây dựng đê 

biển, v.v., hỗ trợ tái thiết sau thiên tai tại 8 tỉnh bị ảnh hƣởng bão năm 2007 và 2008, thực hiện 

công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 30 xã, hỗ trợ kỹ thuật đánh giá thiệt hại 

do thiên tai gây ra, lập kế hoạch ngân sách có liên quan tới quản lý rủi ro thiên tai và các lĩnh 

vực khác. Bên cạnh đó, WB đã hỗ trợ các cơ quan của Chính phủ về kỹ năng, phƣơng pháp 

luận phân tích về các nội dung về quản lý rủi ro thiên tai theo Chƣơng trình toàn cầu về giảm 

nhẹ và khôi phục thiệt hại do thiên tai, nghiên cứu các phƣơng án tài chính liên quan đến rủi 

ro thiên tai, tăng cƣờng nhận thức cho cộng đồng về rủi ro thiên tai và đánh giá rủi ro thiên tai 

ở các tỉnh lựa chọn. 

Dựa vào kinh nghiệm đầu tƣ quản lý rủi ro thiên tai gần đây, đặc biệt là dự án WB4. 

Bộ Nông nghiệp & PTNT, đại diện cho chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB) đã 

tiến hành xây dựng dự án tiếp theo nhằm quản lý thiên tai. Tên gọi Dự án là: Quản lý thiên tai 

Việt Nam (VN-Haz/WB5 gọi tắt là WB5).  Dự án WB5 sẽ áp dụng những bài học từ các dự 

án khác, đồng thời giới thiệu những vấn đề giảm thiểu rủi ro mà trƣớc đó chƣa đƣợc sử dụng 

ở cùng một cấp độ quy mô chẳng hạn nhƣ hệ thống cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng (QRTC). Dự án WB5 sẽ đƣợc triển khai thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh ven 

biển thuộc miền Trung, nơi chịu ảnh hƣởng nhiều nhất của bão, lũ. Các tỉnh tham gia vào dự 

án bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận. 

 Ban Quản lý Trung ƣơng các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc BNN&PTNT đƣợc giao 

trách nhiệm chuẩn bị dự án. Dự án bao gồm 5 hợp phần, với tổng chi phí dự kiến của dự 

án là 150 triệu USD, cụ thể: Hợp phần 1: Tăng cƣờng thể chế, hệ thống thông tin và lập kế 

hoạch quản lý rủi ro thiên tai; Hợp phần 2: Tăng cƣờng Hệ thống Dự báo khí tƣợng thủy 

văn và cảnh báo sớm thiên tai có nguồn gốc khí tƣợng thủy văn; Hợp phần 3: Quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng; Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tƣ giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các 

TDA ƣu tiên; Hợp phần 5: Quản lý dự án.  

Theo các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng, theo các quy định của luật pháp Việt Nam 

liên quan đến đánh giá tác động môi trƣờng, trƣớc khi dự án đƣợc phê duyệt cần có các đánh 

giá về môi trƣờng cho toàn dự án. Bên cạnh đó, để có cơ hội nhận đƣợc hỗ trợ từ WB, dự án 
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phải đảm bảo rằng không gây ảnh hƣởng, tác động xấu tới con ngƣời, xã hội và môi trƣờng tự 

nhiên. Dự án phải đáp ứng các Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: OP 4.01 

Đánh giá Môi trƣờng; OP4.04 Môi trƣờng sống tự nhiên; OP 4.36 Rừng; OP 4.11 Văn hóa vật 

thể; OP 4.10 Ngƣời bản địa/Dân tộc thiểu số; OP 4.12 Tái định cƣ không tự nguyện; OP 4.37 

An toàn đập; cũng nhƣ đáp ứng đƣợc Chính sách về tiếp cận thông tin của ngân hàng thế giới. 

Để đáp ứng đƣợc yêu cầu về môi trƣờng của nhà nƣớc Việt Nam và Ngân hàng thế 

giới, các công việc cần đƣợc thực hiện, bao gồm: Đánh giá môi trƣờng vùng (ĐM); Đề xuất 

khung quản lý môi trƣờng xã hội (KQMX); Xây dựng Bộ quy tắc chuẩn thực hành môi 

trƣờng (BQM) cho các tiểu dự án thuộc HP 3 và HP 4; Khung chính sách tái định cƣ (KCT); 

Khung chính sách dân tộc thiểu số (KCDT); Kế hoạch hành động Tái định cƣ (KHT); Kế 

hoạch phát triển các dân tộc thiểu số (KPDT); Đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) và Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng (KQM) của các tiểu dự án năm đầu. Công ty tƣ vấn và chuyển giao 

công nghệ trƣờng Đại học Thủy lợi đƣợc giao nhiệm vụ Đánh giá môi trƣờng vùng (ĐM); Đề 

xuất khung quản lý môi trƣờng xã hội (KQMX) cho toàn bộ dự án cũng nhƣ xây dựng Bộ quy 

tắc môi trƣờng (BQM) cho các tiểu dự án thuộc HP3 và HP4. 

 Công việc đƣợc bắt đầu thực hiện từ 1/6/2011 và kết thúc vào 30/9/2011, gồm các nội 

dung chính sau: Thảo luận & thống nhất phƣơng pháp luận và kế hoạch công tác chi tiết; Xây 

dựng đề cƣơng báo cáo ĐM và KQMX; Thu thập tài liệu, văn bản có liên quan đến dịch vụ tƣ 

vấn; Nghiên cứu các tài liệu, các thuyết minh hiện có của các tiểu dự án, phục vụ mô tả dự án: 

Mô tả khối lƣợng và các hạng mục công trình và vùng địa lý/lƣu vực sông thuộc dự án, qui 

mô đầu tƣ, chủ dự án của các đầu tƣ dự án; Mô tả hiện trạng kinh tế -xã hội và môi trƣờng của 

vùng Dự án; Phân loại các các tiểu dự án, các công trình theo vùng/lƣu vực, theo rủi ro/tác 

động môi trƣờng/xã hội, vv; Đánh giá sơ bộ các vấn đề môi trƣờng tiềm tàng từ các tiểu dự 

án. Chuẩn bị công tác thực địa, chuẩn bị nội dung thực địa, gồm: Nội dung khảo sát thực địa, 

Nội dung tham vấn cộng đồng, Cơ quan cần đến làm việc, Danh mục tài liệu cần thu thập; 

Điều tra khảo sát thực địa các vùng dự án tại 10 tỉnh, đặc biệt các vùng dự án điển hình. Thu thập 

tài liệu. Tham vấn cộng đồng về hiện trạng tài nguyên môi trƣờng, phát triển kinh tế xã hội 

của các xã, các tác động môi trƣờng tiềm tàng trong các vùng dự án; Tiến hành đánh giá môi 

trƣờng vùng (ĐM), đề xuất khung quản lý môi trƣờng xã hội (KQMX); Xây dựng Bộ quy tắc 

chuẩn thực hành môi trƣờng (BQM) cho các tiểu dự án thuộc HP3 và HP4; Tham vấn cộng 

đồng lấy ý kiến phản hồi; Bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng. 

1.1. Mục tiêu của ĐM 

 Mục tiêu chính của ĐM là xác định các tác động tiềm tàng của dự án nhằm đảm bảo các 

tác động tiêu cực tiềm tàng đƣợc giảm thiểu đáng kể tại mức có thể chấp nhận và tạo cơ hội 

tăng cƣờng các tác động tích cực của dự án. ĐM đƣợc thực hiện nhằm tạo cơ hội cho cộng đồng 

tham gia vào dự án. ĐM là cơ sở  để đƣa ra quyết định đầu tƣ. ĐM đƣợc áp dụng trong giai 

đoạn đầu của quy hoạch phát triển, trƣớc khi đƣa ra các quyết định về các dự án cụ thể đã đƣợc 

đề xuất. ĐM cho phép đánh giá toàn diện về vấn đề môi trƣờng trong vùng, và có thể đƣợc sử 

dụng để thiết lập các chính sách phát triển môi trƣờng. ĐM là một công cụ kiểm tra các vấn đề 

và tác động môi trƣờng liên hệ với một chiến lƣợc, chính sách, kế hoạch, hoặc chƣơng trình cụ 

thể, hoặc với các dự án cho một vùng cụ thể, đánh giá và so sánh các tác động với các phƣơng 

án thay thế khác nhau, đánh giá về khía cạnh pháp lý và thể chế liên quan đến các vấn đề và các 

tác động; đề xuất các biện pháp tăng cƣờng quản lý môi trƣờng trong khu vực.  
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1.2. Phạm vi và nhiệm vụ của ĐM 

- Phạm vi: Tƣ vấn tiến hành các công việc cần thiết để xây dựng báo cáo đánh giá môi trƣờng 

vùng cho các tiểu dự án. Báo cáo này sẽ gồm các nội dung chính sau: Mô tả các qui định pháp 

lý về môi trƣờng của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới 

(WB) đối với dự án; Mô tả các hiện trạng môi trƣờng ở vùng dự án, sử dụng phƣơng pháp tiếp 

cận lƣu vực sông, ở những nơi có thể; Tiến hành đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng tiềm ẩn 

của dự án theo các hạng mục đầu tƣ của dự án gây ra; Tiến hành Đánh giá môi trƣờng vùng 

(ĐM); Thiết lập Khung quản lý môi trƣờng xã hội của Dự án (KQMX); Kết quả tham vấn các 

bên liên quan và kế hoạch phổ biến thông tin ĐM và KQMX.  

- Nhiệm vụ:  Nhiệm vụ của tƣ vấn cụ thể nhƣ sau: 

Nhiệm vụ 1: Mô tả khung chính sách, pháp luật và thể chế về quản lý môi trƣờng và 

quản lý thiên tai trong dự án: 

Nhiệm vụ 2: Mô tả kế hoạch phát triển và các dự án liên quan   

Nhiệm vụ 3: Mô tả hiện trạng kinh tế -xã hội và môi trƣờng của vùng Dự án  

Nhiệm vụ 4: Dự báo tác động môi trƣờng tiềm ẩn  

Nhiệm vụ 5: Phân tích các phƣơng án 

Nhiệm vụ 6: Đƣa ra các khuyến nghị về chiến lƣợc hành động/chiến lƣợc môi trƣờng 

khu vực 

Nhiệm vụ 7: Thiết lập báo cáo Đánh giá môi trƣờng vùng 

Nhiệm vụ 8: Thiết lập Khung quản lý môi trƣờng xã hội (KQMX)  

Nhiệm vụ 9: Tham vấn cộng đồng và phối hợp với tƣ vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

(FS) của dự án 

1.3. Phƣơng pháp tiếp cận và nội dung của báo cáo 

- Nghiên cứu nội nghiệp, nghiên cứu, mô tả các văn bản có liên quan đến dịch vụ tƣ vấn 

(các hƣớng dẫn môi trƣờng liên quan từ các ngành, lĩnh vực liên quan thuộc phạm vi 

dự án; Bối cảnh liên quan về các quy định và pháp chế về môi trƣờng; Khung pháp 

chế và tổ chức để tiến hành đánh giá và quản lý môi trƣờng trong khuôn khổ phạm vi 

dự án; Các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới đối với dự án; khung 

chính sách và tổ chức thể chế về quản lý môi trƣờng và quản lý thiên tai trong dự án) 

- Đánh giá sơ bộ các vấn đề môi trƣờng tiềm tàng từ các tiểu dự án (cân nhắc khảo sát 

mẫu), Phân loại các các tiểu dự án, các công trình theo vùng/lƣu vực, theo rủi ro/tác 

động môi trƣờng/xã hội, vv; Đánh giá lựa chọn các vùng nghiên cứu với các tiểu dự án 

điển hình, tiến hành thực hiện đánh giá môi trƣờng vùng (ĐM) và khung quản lý môi 

trƣờng xã hội (KQMX); 

- Điều tra khảo sát thực địa, phục vụ đánh giá môi trƣờng vùng (ĐM) và thiết lập khung 

quản lý môi trƣờng xã hội (KQMX).  

- Sử dụng ma trận môi trƣờng và Bản liệt kê cho mỗi nhóm để hỗ trợ quá trình lập kế 

hoạch nhằm giảm thiểu rủi ro môi trƣờng và tối đa hoá lợi ích môi trƣờng; Đề xuất nội 

dung khung quản lý môi trƣờng xã hội (chỉ ra các tình huống tiềm tàng cần thiết) kết 
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hợp với các biện pháp phù hợp để giảm tác động tiêu cực/tăng tác động tích cực và, 

các yêu cầu giám sát (nếu cần). 

- Sử dụng các tài liệu hiện có, các thuyết minh dự án (của các tiểu dự án) trong đánh giá 

môi trƣờng vùng và xây dựng khung quản lý môi trƣờng xã hội. Thu thập thông tin có 

liên quan đến dịch vụ tƣ vấn từ các ban ngành, các đối tác có liên quan, từ cấp trung 

ƣơng đến địa phƣơng. 

- Sử dụng phƣơng pháp tƣ vấn chuyên gia trong các công đoạn thực hiện dịch vụ tƣ vấn, 

cụ thể: xây dựng phƣơng pháp luận, lập kế hoạch công tác chi tiết; Dự đoán các vấn đề 

môi trƣờng tiềm tàng từ các tiểu dự án (cân nhắc khảo sát mẫu), đánh giá lựa chọn các 

vùng nghiên cứu với các tiểu dự án điển hình, phân loại dự án, vv; lập báo cáo ĐM và 

KQMX; góp ý dự thảo báo cáo; vv. 

- Áp dụng phƣơng pháp điều tra định tính/tham vấn cộng đồng các cấp: Cấp trung ƣơng 

(Bộ TN&MT, bộ NN&PTNT); Cấp tỉnh (Các Sở ban ngành có liên quan thuộc các 

tỉnh trong vùng nghiên cứu); Cấp huyện (UBND/các phòng ban liên quan của các 

huyện có tiểu dự án nằm trong vùng nghiên cứu điển hình); Cấp xã (Các xã điển hình 

là đối tƣợng hƣởng lợi hoặc chịu tác động của dự án) 

- Đảm bảo các báo cáo đƣợc xây dựng là phù hợp với khung thể chế của ngành và đáp 

ứng các chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới. 

Cấu trúc của báo cáo: Do các báo cáo KQMX và KCAĐ đƣợc chuẩn bị độc lập nên 

báo cáo này chỉ mô tả tóm tắt các điểm chính của các báo cáo trên. Nội dung chi tiết về quản 

lý an toàn môi trƣờng và an toàn đập sẽ đƣợc trình bày trong KQMX và KCAĐ. Các tài liệu 

khác về an toàn xã hội nhƣ Đánh giá xã hội, Khung chính sách tái định cƣ, Khung chính sách 

dân tộc thiểu số cũng đƣợc chuẩn bị thành các tài liệu độc lập. Báo cáo Đánh giá Môi trƣờng 

gồm 7 chƣơng và 7 phụ lục nhƣ sau:  

Chƣơng 1 

Chƣơng 2 

Chƣơng 3 

Chƣơng 4 

Chƣơng 5 

Chƣơng 6 

Chƣơng 7 

Giới thiệu 

Mô tả tóm tắt dự án  

Khung pháp lý của Việt Nam và Ngân hàng thế giới  

Môi trƣờng nền vùng dự án 

Đánh giá tác động môi trƣờng  

Các biện pháp giảm thiểu  

Tham vấn cộng đồng 

Phụ lục 1: Bản đồ các lƣu vực sông và vị trí dự án 

Phụ lục 2: Chính sách và thể chế của Việt Nam 

Phụ lục 3: Môi trƣờng nền các lƣu vực sông 

Phụ lục 4: Tình hình thiên tai các lƣu vực sông 

Phụ lục 5: Kết quả sàng lọc các tác động tiêu cực của các TDA 

Phụ lục 6: Tham vấn cộng đồng 

Phụ lục 7: Ảnh thực địa và tham vấn cộng đồng 
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CHƢƠNG 2. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN  

Chƣơng này trình bày các mục tiêu và hợp phần của Dự án, bao gồm cả vùng dự án và 

các tiểu dự án (TDA) đề xuất. Vị trí của các TDA đƣợc trình bày trong Phụ lục 1. 

 

2.1. Mục tiêu và các hợp phần của Dự án  

Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng ứng phó của con người và tài sản kinh tế 

trước thiên tai tại các lưu vực sông lựa chọn thuộc các tỉnh dự án, trong khuôn khổ chung của 

Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020. Để đạt đƣợc các mục 

tiêu nêu trên, thiết kế dự án đã sử dụng cách tiếp cận lƣu vực sông, tập trung đầu tƣ vào 

những lƣu vực sông chính, lồng ghép các hợp phần để tránh những nỗ lực nhỏ lẻ, sử dụng các 

biện pháp công trình và phi công trình nhằm giảm tính dễ tổn thƣơng đối với hiểm họa thiên 

nhiên. Dự án đƣợc thiết kế gồm 5 hợp phần:  

Hợp phần 1: Tăng cường thể chế, hệ thống thông tin và lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên 

tai  

Mục tiêu cụ thể của Hợp phần 1 là tăng cƣờng năng lực thể chế và kỹ thuật ở các cấp trung 

ƣơng và địa phƣơng về quản lý rủi ro thiên tai (QRT) nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao hơn trong 

việc chuẩn bị ứng phó và giảm thiểu rủi ro, từ đó hạn chế thiệt hại có thể xảy ra về ngƣời và 

tài sản cũng nhƣ các cản trở đối với hoạt động kinh tế. Công tác tăng cƣờng năng lực thể chế 

sẽ đƣợc thực hiện phù hợp với các ƣu tiên vạch ra trong Chiến lƣợc quốc gia về Phòng, 

Chống và Giảm nhẹ Thiên tai đến năm 2020 và Kế hoạch hành động Quốc gia và dự luật 

QRT - những tài liệu đóng vai trò nền tảng cho phƣơng pháp tiếp cận của Chính phủ trong 

công tác QRT cũng nhƣ tầm nhìn thể chế của Bộ NN&PTNT đến năm 2020. 

Hợp phần này sẽ tập trung vào các cơ chế thể chế liên quan ở các cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa 

phƣơng, cũng nhƣ cấp khu vực đối với các dịch vụ khí tƣợng thủy văn. Các cơ quan QRT ở 

10 tỉnh miền Trung Việt Nam (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận) sẽ nằm trong phạm vi của hợp 

phần này và đƣợc tập trung tiếp cận bằng phƣơng pháp lƣu vực sông.   

Hợp phần một sẽ bao gồm ba tiểu hợp phần: (i) Tăng cƣờng năng lực các cơ quan QRT, (ii) 

Cải thiện hệ thống thông tin QRT, và (iii) Hỗ trợ tích hợp QRT vào công tác lập kế hoạch Lƣu 

vực sông. 

Trong tiểu hợp phần thứ nhất, "Tăng cường năng lực các cơ quan QRT", dự án sẽ cung cấp 

hỗ trợ cần thiết để triển khai "Diễn đàn quốc gia về Phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai và Thích ứng với biến đổi khí hậu". Hoạt động này nhằm mục đích hỗ trợ cho các 

cuộc họp phối hợp liên bộ, đối thoại chính sách và các cơ chế chia sẻ kiến thức giữa các bộ 

ngành thuộc chính phủ, các đối tác phát triển, các cơ quan học thuật, các tổ chức NGO và khu 

vực tƣ nhân. Một trong những kết quả đầu ra của hoạt động này là thiết lập một cổng thông 

tin điện tử trực tuyến nhằm chia sẻ kiến thức về QRT và Thích ứng với biến đổi khí hậu 

(TBK) ở cấp quốc gia. Tiểu hợp phần này cũng sẽ đánh giá lại và cập nhật các mã QRT, các 

tiêu chuẩn và sổ tay kỹ thuật dành cho công tác quản lý tài nguyên nƣớc ở cấp lƣu vực sông. 
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Hỗ trợ kỹ thuật sẽ đƣợc cung cấp cho nghiên cứu về tính khả thi của cơ chế cấp vốn cho công 

tác QRT.  

Tiểu hợp phần này cũng sẽ hỗ trợ thành lập 8 Trung tâm Phòng chống và Giảm thiểu Rủi ro 

Thiên tai cấp tỉnh (PDMC) tại các tỉnh thuộc dự án (trừ Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã có các 

trung tâm này). Hoạt động này sẽ bao gồm việc cải tạo các tiện nghi văn phòng và các thiết bị 

cơ bản. Trƣớc khi thành lập các PDMC, một nghiên cứu chi tiết về hiệu quả hoạt động của 

các trung tâm hiện có và văn phòng thƣờng trực của Ban Phòng chống Lụt bão (PCLB) sẽ 

đƣợc tiến hành nhằm tìm kiếm mô hình hợp lý nhất cho Trung tâm. Các kinh nghiệm và bài 

học rút ra từ hoạt động của các Trung tâm hiện tại và phƣơng pháp tiếp cận lƣu vực sông 

đƣợc áp dụng trong dự án sẽ đƣợc xem xét trong quá trình thành lập các Trung tâm Phòng 

chống và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai ở tám tỉnh dự án. 

Tiểu hợp phần này sẽ tăng cƣờng năng lực kỹ thuật về QRT cho các cơ quan nhà nƣớc các 

cấp. Điều này đòi hỏi cập nhật báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo tập huấn của các cơ quan cấp 

trung ƣơng và cấp tỉnh tham gia công tác QRT - đã đƣợc thực hiện trong khuôn khổ Dự án 

QRT do WB tài trợ, hiện đang trong quá trình triển khai, và chƣơng trình đào tạo tiếp theo 

nên bao quát tất cả các khía cạnh của công tác QRT nhƣ rủi ro, đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng, 

quá trình chuẩn bị, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó.  Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai quốc gia (DMC), có nhiệm vụ tổ chức tập huấn về QRTC cho cán bộ cấp tỉnh và 

huyện, sẽ đƣợc hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện nội dung tập huấn. Chuyên môn kỹ thuật về QRTC 

sẽ đƣợc tăng cƣờng ở cấp tỉnh và các cấp thấp hơn theo phƣơng pháp tiếp cận "Tập huấn cho 

giảng viên nguồn" (ToT), một công ty tƣ vấn địa phƣơng có kinh nghiệm sẽ đƣợc thuê để tiến 

hành các buổi tập huấn. Trung tâm DCM Quốc gia sẽ có trách nhiệm giám sát, cung cấp 

hƣớng dẫn kỹ thuật và theo dõi các hoạt động tập huấn này. 

Chƣơng trình đào tạo QRTC sẽ tích hợp các hoạt động phát triển năng lực hiện nay đang triển 

khai liên quan đến công tác Thích ứng dựa vào Cộng đồng. Hoạt động này sẽ liên quan chặt chẽ 

đến Hợp phần 3 (Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng), và tập huấn ToT sẽ đƣợc tiến 

hành ở cả 10 tỉnh dự án. Tập huấn ToT sẽ dành cho đối tƣợng cán bộ cấp tỉnh, sau khi đƣợc tập 

huấn, những cán bộ này sẽ tham gia cùng các chuyên gia khác tổ chức các hoạt động tập huấn 

tƣơng tự cho các cán bộ đƣợc lựa chọn của cấp huyện và xã. Các hoạt động tập huấn QRTC dự 

kiến sẽ đƣợc tổ chức tại tất cả 28 huyện đƣợc lựa chọn trong hợp phần 3. Tiểu hợp phần này 

cũng sẽ hỗ trợ tổ chức các buổi tập huấn quốc tế về QRT và các chuyến tham quan học hỏi kinh 

nghiệm. 

Tiểu hợp phần thứ hai, Cải thiện hệ thống thông tin QRT, sẽ hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu 

QRT, các công cụ phân tích, và các hệ thống thông tin an toàn đập/hồ chứa. Việc tăng cƣờng 

các Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Thông tin QRT bao gồm cập nhật và bổ sung các  chỉ số nhƣ 

các mối hiểm họa, tính dễ bị tổn thƣơng, các rủi ro, các nhóm sinh kế, dữ liệu về thiệt hại, 

thông tin kinh tế - xã hội và các can thiệp sau thiên tai. Các quy trình thu thập thông tin hiện 

tại của Bộ NN&PTNT sẽ đƣợc cải thiện và kết nối với các hệ thống thông tin đề xuất. Thêm 

vào đó, các kết nối cũng sẽ đƣợc thiết lập đến cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội hiện tại của Tổng 

cục Thống kê Việt Nam (TCTK). Tính tƣơng tác của các cơ sở dữ liệu dự kiến cũng sẽ đƣợc 
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cải thiện thông qua việc tăng cƣờng các quy trình chất vấn và kiểm tra chất lƣợng. Hoạt động 

này sẽ giúp hài hòa hóa tất cả các cơ sở dữ liệu QRT hiện có và giúp các cơ quan tham gia 

công tác QRT đƣợc tiếp cận với các thông tin này.  

Hiện tại, các cơ quan cấp tỉnh chƣa đƣợc quyền truy cập cơ sở dữ liệu về các đập/hồ chứa 

quy mô nhỏ do Bộ NN&PTNT quản lý. Có ít nhất ba cấp quản lý khác nhau đối với các hồ 

chứa (cấp tỉnh, huyện và xã), và việc thiếu sự phối hợp và trao đổi thông tin đã và đang làm 

suy yếu hoạt động vận hành các hồ chứa và phòng chống thiên tai. Quá trình phối hợp và 

chia sẻ thông tin đƣợc cải thiện có thể sẽ thúc đẩy hiệu quả quản lý các hồ chứa và bảo vệ 

sinh mạng cũng nhƣ tài sản sinh kế của ngƣời dân. Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện: (i) Lập danh 

sách liệt kê các hồ chứa quy mô vừa và nhỏ đang hoạt động, cùng các tiêu chuẩn an toàn và 

quy trình vận hành của mỗi hồ chứa; (ii) phát triển một chƣơng trình phần mềm để có thể áp 

dụng ở cấp quốc gia và cấp tỉnh; (iii) xây dựng các hƣớng dẫn vận hành an toàn đập/hồ chứa 

vừa và nhỏ tại 10 tỉnh, và (iv) một chƣơng trình tập huấn về cách sử dụng cơ sở dữ liệu, 

phần mềm và các hƣớng dẫn vận hành an toàn hồ chứa vừa và nhỏ dành cho cán bộ cấp tỉnh 

và huyện. 

Tiểu hợp phần thứ ba, Hỗ trợ tích hợp QRT vào công tác Lập kế hoạch Lƣu vực sông, sẽ 

giúp kết hợp công tác QRT vào công tác quản lý lƣu vực sông. Cụ thể, tiểu hợp phần này sẽ 

hỗ trợ: (a) thu thập và đánh giá các thông tin về khả năng phải hứng chịu thiên tai, các rủi ro 

và mức độ thƣơng tổn ở cấp lƣu vực , (b) xác định các khu vực dễ bị tổn thƣơng, và các biện 

pháp công trình và phi công trình có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro thiên tai. Tiểu hợp 

phần này sẽ bao gồm tất cả các lƣu vực sông tại 10 tỉnh dự án đƣợc hỗ trợ, và sẽ đƣợc tiến 

hành theo hai giai đoạn: một giai đoạn nghiên cứu và giai đoạn tiến hành lập dự án lƣu vực 

sông.   

Giai đoạn nghiên cứu sẽ đánh giá các vấn đề QRT chính của các lƣu vực sông (chẳng hạn nhƣ 

môi trƣờng xuống cấp, xói mòn đất, hạn hán, lở đất, bồi lắng, quản lý chất thải rắn, chất lƣợng 

nƣớc, tác động của lũ lụt); các tác động biến đổi khí hậu đối với các lƣu vực sông chính; lập 

bản đồ lũ kết hợp với bản đồ hiện tại về các mối hiểm họa và tính dễ bị tổn thƣơng đã đƣợc 

lập trong dự án QRT sử dụng các bộ dữ liệu mới; một nghiên cứu về thể chế; và lập danh sách 

các kế hoạch hiện tại (về sử dụng đất, các kế hoạch QRT cấp tỉnh, nông nghiệp, giao thông 

vận tải). Các ƣu tiên về QRT và các bản đồ rủi ro của lƣu vực sau đó sẽ lồng ghép vào các kế 

hoạch lƣu vực sông. 

Hiện tại, có chín trong mƣời tỉnh đã chuẩn bị Kế hoạch QRT Tổng hợp trong khuôn khổ dự 

án QRT do Ngân hàng tài trợ. Cùng lúc, Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia về Thay đổi Khí 

hậu cũng yêu cầu các tỉnh chuẩn bị kế hoạch thích ứng với thay đổi khí hậu. Do các hoạt động 

trong khuôn khổ QRT và TBK có sự tƣơng đồng nhất định, và việc xúc tiến hai dự án tƣơng 

tự nhau có thể gây thêm phức tạp cho chính quyền cấp tỉnh nên cần thiết phải tích hợp công 

tác TBK vào các kế hoạch hành động QRT nhằm giải quyết các ƣu tiên ngắn hạn, nhƣng cùng 

lúc với tầm nhìn dài hạn. Hoạt động này sẽ thúc đẩy một kế hoạch hành động chung cho cả 

TBK và QRT tại 10 tỉnh dựa trên các bài học và kinh nghiệm từ các hoạt động lập kế hoạch 

QRT tổng hợp và nghiên cứu toàn diện đã đƣợc cập nhật về rủi ro và khả năng thƣơng tổn. 
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Cuối cùng, tiểu hợp phần này sẽ cung cấp tập huấn về cách sử dụng các mô hình thủy học và 

các công cụ GIS cho các cán bộ cấp tỉnh và sẽ đƣợc liên kết chặt chẽ với Hợp phần 2 của dự 

án. Hoạt động này sẽ khuyến khích sử dụng các dữ liệu sẵn có về sử dụng đất, các bản đồ 

phân vùng mức độ dễ bị tổn thƣơng và rủi ro từ dự án QRT kết hợp với các hình ảnh vệ tinh 

để chuẩn bị lập bản đồ lũ cho tám lƣu vực sông (sông Mã, sông Cả, Vu Gia - Thu Bồn, Trà 

Khúc - Trà Bồng, sông Kôn - Hà Thanh, Thạch Hãn, sông Gianh, sông Cái - Phan Rang). 

Những bản đồ lũ này sẽ đóng góp vào việc chuẩn bị các kế hoạch lƣu vực sông và các kế 

hoạch hành động chung đối với QRT và TBK mô tả ở trên. Các chuyên gia kỹ thuật từ Chi 

cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc các Sở NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi trực thuộc 

Bộ NN&PTNT, và Khoa Thủy văn của Trƣờng ĐH Thủy lợi sẽ đƣợc tập huấn về mô hình 

hóa và sử dụng các bản đồ vệ sinh và GIS.   

Hợp phần 2: Tăng cường Hệ thống Dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo sớm thiên tai 

có nguồn gốc khí tượng thủy văn . 

Mục tiêu của Hợp phần 2 là tăng cƣờng các dịch vụ khí tƣợng thủy văn, hệ thống dự báo thời 

tiết và cảnh báo sớm thiên tai ở tất cả các cấp và cải thiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 

cảnh báo sớm phù hợp với từng địa phƣơng. Trọng tâm là tăng cƣờng tích hợp các hợp phần 

khí tƣợng thủy văn sắp triển khai vào các hợp phần đã sẵn có tại Việt Nam. Hợp phần này bao 

gồm hai tiểu hợp phần: (i) Thiết kế và triển khai hệ thống dự báo khí tƣợng thủy văn và cảnh 

báo sớm cấp quốc gia và các ứng dụng toàn trình (end-to-end) ở cấp vùng và cấp tỉnh; và (ii) 

Tăng cƣờng  các hệ thống quan sát và quan trắc khí tƣợng thủy văn, phần cứng máy tính và hạ 

tầng Công nghệ Thông tin liên lạc. 

Tiểu hợp phần 2.1: Hỗ trợ Kỹ thuật để xây dựng và triển khai hệ thống Dự báo Khí tượng 

thủy văn và Cảnh báo sớm tổng hợp cùng các ứng dụng toàn trình. Tiểu hợp phần này sẽ 

cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc thiết kế một hệ thống tổng hợp cấp quốc gia và cung cấp 

hƣớng dẫn chung và hỗ trợ triển khai hệ thống. Việc này sẽ bao gồm chuẩn bị các kế hoạch 

triển khai khí tƣợng thủy văn cho toàn quốc và khu vực miền trung, thiết kế hệ thống truyền 

thông toàn quốc. Các vấm đề ƣu tên bao gồm (i) Phân tích khung thể chế, các yêu cầu về năng 

lực cán bộ và Xây dựng các Khái niệm về Vận hành, (ii) cung cấp các hƣớng dẫn kỹ thuật về 

các phần mềm, các mô hình dự báo, các công cụ, kiến trúc máy tính và xử lý dữ liệu; (iii) Chi 

tiết kỹ thuật của các công cụ, đảm bảo tính tƣơng hợp của các mạng lƣới quan sát và giám sát 

thực hiện hợp đồng, và (iv) hỗ trợ cho việc xây dựng và thử nghiệm một mô hình kinh doanh 

Khí tƣợng thủy văn có tính bền vững. Một cán bộ sẽ đƣợc tuyển vào lúc bắt đầu dự án để xây 

dựng một khung kế hoạch chi tiết, cũng nhƣ để hỗ trợ và giám sát việc triển khai hệ thống 

tổng hợp này.  

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ đƣợc cung cấp cho việc bảo dƣỡng và vận hành phần cứng và phần mềm 

của các hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm theo các Khái niệm về Vận hành đã đƣợc 

xây dựng. Công tác tăng cƣờng cấp quốc gia sẽ đảm bảo tích hợp hiệu quả hơn các cải tiến 

mới (hạ tầng cơ sở cho quan sát khí tƣợng thủy văn, dự báo và truyền thông) đƣợc đề xuất cho 

ba trung tâm khí tƣợng thủy văn cấp khu vực (bắc trung bộ, trung trung bộ và miền nam) 

trong khuôn khổ Tiểu hợp phần 2.2. Tiểu hợp phần này sẽ lôi kéo sự phối hợp từ các chƣơng 
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trình đầu tƣ hiện tại và trong tƣơng lai, trong đó có chƣơng trình đầu tƣ của Bộ TN&MT sử 

dụng vốn Nhà nƣớc và các chƣơng trình khác sử dụng vốn của các nhà tài trợ nhƣ Chƣơng 

trình ODA của Ý giai đoạn I và II, Ủy hội sông Mekong – HYCOS, USAID, Tổ chức Hợp tác 

Quốc tế Nhật Bản (JICA),... 

Một chiến lƣợc tập huấn tổng thể sẽ đƣợc xây dựng nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật ở cấp 

quốc gia, cấp khu vực và cấp tỉnh dựa trên nhu cầu sử dụng thông tin và phân tích thể chế. Mục 

tiêu tập huấn là nhằm duy trì các phần cứng và phần mềm, sử dụng các mô hình thời tiết và thủy 

văn và phân tích các kết quả đầu ra của mô hình (phƣơng pháp chi tiết hóa), cũng nhƣ chuẩn bị 

các sản phẩm dự báo và thông tin cảnh báo sớm có chất lƣợng. Các chƣơng trình phát triển 

năng lực sẽ bao gồm tập huấn về dự báo thời tiết, quan trắc hạn hán, dự báo nƣớc dâng do bão, 

dự báo khí hậu theo mùa và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. Cải thiện các mô hình dự 

báo và các phần mềm khác bao gồm mô hình Dự báo thời tiết số trị (NWP) phi thủy tĩnh có độ 

phân giải cao, cơ sở dữ liệu địa hình và sử dụng đất, mô hình dự báo thời tiết tổ hợp đa quy mô 

đối với dự báo hạn ngắn, các mô hình thủy văn và thủy lực đối với dự báo lũ và cảnh báo lũ 

quét, tích hợp dữ liệu radar (sẵn có) vào các mô hình thủy lực và phát triển các kỹ thuật dự báo 

định lƣợng mƣa dựa trên radar, hiển thị trực quan và hệ thống phân tích. 

Sự tƣơng tác với ngƣời dùng và chia sẻ số liệu và thông tin khí hậu sẽ đƣợc tăng cƣờng thông 

qua việc thành lập diễn đàn quốc gia của ngƣời sử dụng dịch vụ (liên kết với Diễn đàn quốc 

gia đƣợc hỗ trợ trong Hợp phần 1). Tiểu hợp phần này bao gồm các chuyến tham quan học 

tập kinh nghiệm và tập huấn cầm tay chỉ việc cho các cán bộ quản lý. Tăng cƣờng ứng dụng 

toàn trình sẽ bao gồm tập huấn cho ngƣời sử dụng về cách phân tích các sản phẩm cảnh báo 

sớm cho các phòng ban cấp tỉnh, cán bộ cấp huyện và cộng đồng nhằm hỗ trợ quá trình ra 

quyết định. Ba trung tâm khí tƣợng thủy văn cấp vùng (bắc trung bộ, trung trung bộ và nam 

bộ) sẽ đƣợc đƣa vào tiểu hợp phần này. 

Tiểu hợp phần 2.2.   Tăng cường mạng lưới quan sát và quan trắc khí tượng thủy văn, phần 

cứng máy tính và cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin liên lạc . Tiểu hợp phần này sẽ hỗ trợ 

thành lập các hệ thống cảnh báo sớm đối với nhiều loại rủi ro khác nhau, bao gồm việc lắp đặt 

các mạng lƣới quan sát và các hệ thống truyền thông khí tƣợng thủy văn tự động thông qua 

cung cấp thiết bị và các chƣơng trình tập huấn phù hợp..  

Các ƣu tiên chính cần giải quyết gồm có: (i) nâng cấp cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin liên 

lạc và phần cứng máy tính ở các trung tâm dịch vụ KTTV cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, 

(ii) hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quan sát và quan trắc KTTV tại ba trung tâm cấp vùng (bắc 

trung bộ, trung trung bộ và nam bộ); ; và (iii) cnâng cao năng lực kỹ thuật nhằm bảo quản các 

công cụ, trong đó có các công cụ quan sát, truyền tải dữ liệu và thông tin liên lạc giữa các 

trung tâm cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia. Tiêu hợp phần này còn bao gồm việc lắp đặt hệ 

thống máy tính và các công cụ phân tích dự báo nhƣ bản đồ GIS nhằm cung cấp dự báo nhanh 

theo địa bàn cụ thể .. Ba trung tâm Khí tƣợng thủy văn cấp vùng (bắc trung bộ, trung trung bộ 

và nam bộ) sẽ đƣợc đƣa vào tiểu hợp phần này. TDA này sẽ đƣợc triển khai theo hai giai đoạn 

nhƣ sau: (a) Giai đoạn 1 (khu vực miền nam) để hoàn thiện các hoạt động do Dự án QRT khởi 

xƣớng, và (b) Giai đoạn 2 (cấp quốc gia và khu vực miền trung). 



Đánh giá môi trƣờng  

Dự án Quản lý thiên tai  

 

 
14 

Các hạng mục đầu tƣ chủ yếu bao gồm phần cứng của Máy tính hiệu năng cao (HPC) cùng 

các chƣơng trình phần mềm vận hành, phát triển dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho trung tâm 

quốc gia; nâng cấp hệ thống phần cứng máy tính và các phần mềm vận hành, phát triển dịch 

vụ cho các trung tâm cấp tỉnh; hiện đại hóa và nâng cấp các trạm khí tƣợng và các trạm thời 

tiết tự động hiện tại, nâng cấp lên thành các hệ thống trạm đo mƣa tự động SMS, các trạm đo 

mực nƣớc và lƣợng mƣa tự động, các thiết bị đo tổng hợp lƣu lƣợng nƣớc, lƣợng cặn lơ lửng, 

mức nƣớc và lƣợng mƣa, và tàu đo lƣu lƣợng và tốc độ dòng chảy. Tiểu hợp phần này cũng 

bao gồm nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc nhằm kết nối các trung tâm cấp tỉnh và cấp vùng 

với trung tâm quốc gia và thiết lập một mạng LAN và các mạng truyền thông khác tại ba 

trung tâm cấp vùng, cùng với một hệ thống sao lƣu dữ liệu dự phòng đảm bảo. Tình trạng 

theo thời gian thực của các hồ chứa lớn và quan trọng cũng sẽ đƣợc đƣa vào mạng thông tin 

LAN nhằm phát triển các dịch vụ dự báo lũ. Việc nâng cấp các thiết bị và mạng lƣới sẽ đƣợc 

phối hợp chặt chẽ với các hoạt động ODA để tránh tình trạng chồng chéo có thể xảy ra. 

Tiểu hợp phần này sẽ bao gồm hỗ trợ cho trung tâm KTTV khu vực miền Nam. Hoạt động này 

sẽ hỗ trợ nâng cấp các công cụ khí tƣợng và tăng cƣờng quan trắc thủy văn dọc theo hệ thống 

sông Mekong. Hỗ trợ sẽ tập trung vào thiết kế và thiết lập một mạng lƣới thủy văn tự động và 

thiết lập các quy trình vận hành rõ ràng cho mạng lƣới. Quá trình tự động hóa sẽ bao gồm các 

trạm thời tiết tự động, các thiết bị đo lƣờng lƣu lƣợng dòng chảy sông, đo lƣợng cặn lơ lửng, 

máy đo độ sâu bằng âm thanh, thiết bị ghi chép mức nƣớc tự động và các cột đo mực nƣớc lũ, 

và kiểm tra và đánh giá mức nguy hiểm/báo động lũ. Tiểu hợp phần này cũng sẽ góp phần hoàn 

thiện cải tạo/xây dựng các văn phòng trụ sở cho các trung tâm cấp tỉnh và các thiết bị chống 

cháy và cảnh báo sớm khác. Các hoạt động tập huấn và phát triển năng lực bao gồm vận hành 

và bảo dƣỡng các trạm thời tiết tự động, bảo dƣỡng các thiết bị đo mực nƣớc và lƣợng mƣa, 

thiết bị đo lƣu lƣợng dòng chảy và độ sâu. 

Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

Hợp phần này sẽ dựa trên các kinh nghiệm thí điểm thành công trong công tác phòng chống 

thiên tai dựa vào cộng đồng, bao gồm lập kế hoạch cấp xã an toàn hơn và ý thức về QRT, từ 

dự án QRT hiện tại do Ngân hàng tài trợ. Tiểu hợp phần này cũng sẽ đƣa ra các đặc điểm mới 

về thiết kế, bao gồm các tiếp cận lƣu vực sông, tiếp cận theo cụm, Hệ thống Thông tin quản lý 

(MIS) tƣơng tác trong đó các xã sẽ báo cáo bằng điện thoại di động và có sự hợp tác giữa 

chính quyền xã và khu vực tƣ nhân.  

Mục tiêu của hợp phần này là hỗ trợ triển khai Chiến lƣợc quốc gia về QRTC (Quyết định 

1002/QD-TTg). Kết quả của hợp phần này là khoảng 100 xã sẽ đƣợc chuẩn bị tốt hơn để ứng 

phó với các sự kiện thiên tai. 

Việc lựa chọn các xã sẽ đƣợc tiến hành sử dụng một phƣơng pháp tiếp cận phân cụm - 

phƣơng pháp này sẽ đảm bảo các xã đƣợc chọn là những xã đƣợc hƣởng lợi từ các hạng mục 

đầu tƣ hạ tầng cơ sở quy mô lớn trong Hợp phần 4. Sự kết hợp này, theo phƣơng pháp tiếp 

cận lƣu vực sông, sẽ tối đa hóa và duy trì tốt hơn các tác động của các hoạt động đầu tƣ QLT 

quy mô lớn, cũng nhƣ sự tham gia của cấp xã. Trong khuôn khổ Giai đoạn 1 của các hoạt 

động đầu tƣ QRT, 27 xã đã đƣợc xác định để nhận hỗ trợ (xem Bảng 1). Việc xác định các xã 
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còn lại sẽ đƣợc tiến hành sau giai đoạn khởi động dự án. Mục tiêu nêu trên sẽ đƣợc thực hiện 

thông qua hai tiểu hợp phần sau: (i) Tăng cƣờng năng lực thể chế cấp xã và (ii) Đầu tƣ QRTC. 

Bảng 1: Danh sách các xã đƣợc đề xuất nhận hỗ trợ từ các hoạt động QRTC giai đoạn 1 

Stt Tỉnh  Huyện Xã  Lƣu vực sông 

1 Thanh 

Hóa 

Yên Định Yên Thịnh Sông Mã 

2 Đinh Hòa Sông Mã 

3 Định Thành Sông Mã 

4 Định Công Sông Mã 

5 Định Bình Sông Mã 

6 Định Tƣờng Sông Mã 

7 Yên Tâm Sông Mã 

8 Yên Giang Sông Mã 

9 Thiệu Hóa Thiệu Thành Sông Mã 

10 Thọ Xuân Xuân Vinh Sông Mã 

11 Hà Tĩnh Cẩm 

Xuyên 

Cẩm Phúc Sông Rác 

12 
Cẩm Long/thị 

trấn Thiên Cầm 
Sông Rác 

13 Cẩm Nhƣợng Sông Rác 

14 Cẩm Thành Sông Rác 

15 Quảng 

Nam 

Duy 

Xuyên 

Duy Phú Sông Thu Bồn 

16 Duy Thu Sông Thu Bồn 

17 Duy Tân Sông Thu Bồn 

18 Duy Hòa Sông Thu Bồn 

19 Bình 

Định 

Tuy 

Phƣớc 

Phƣớc Hòa Sông Kôn 

20 Phƣớc Hiệp Sông Kôn 

21 Phƣớc Quang Sông Kôn 

22 Phƣớc Lộc Sông Kôn 

23 Phƣớc Thuận Sông Hà Thanh 

24 An Nhơn Nhơn An Sông Kôn 

25 Nhơn Phong Sông Kôn 

26 Nhơn Hậu Sông Kôn 

27 Nhơn Khánh Sông Hà Thanh 

28 Nhơn Hƣng Sông Hà Thanh 

 

Tăng cƣờng Năng lực thể chế cấp xã . Tiểu hợp phần này nhằm mục đích xây dựng năng 

lực cho các bên hữu quan và cơ quan tham gia cấp xã1 
 trong việc lập kế hoạch và tham gia 

vào một chuỗi các hoạt động giảm thiểu rủi ro rộng lớn, bao gồm các hoạt động trƣớc, trong 

và sau thiên tai. Bình đẳng giới và lồng ghép giới sẽ đƣợc đảm bảo xuyên suốt các hoạt động 

xây dựng năng lực này, cũng nhƣ trọng tâm hƣớng vào các nhóm dễ bị tổn thƣơng.  Các hoạt 

động chính bao gồm: 

 Tăng cường quy trình quản lý rủi ro lụt bão cấp xã. Hoạt động này sẽ giúp các cơ 

quan cấp xã lập kế hoạch quản lý rủi ro lụt bão cấp xã hàng năm.
 
 Kế hoạch này sẽ 

                                                 
1
  Các bên hữu quan và cơ quan tham gia cấp xã trong tài liệu này không chỉ bao gồm các cơ quan, tổ 

chức nhà nƣớc, các tổ chức chính trị và nhóm lợi ích, mà còn bao gồm các tổ chức tƣ nhân và các cá nhân. 
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cải thiện hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ Ban PCLB xã và các cơ quan đối tác 

hiểu đƣợc trách nhiệm của mình trong các hoạt động trƣớc và sau thiên tai.
2
 

 Tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan cấp xã.  Dự án sẽ tập huấn 

nâng cao năng lực cho các Ban PCLB, cán bộ QRTC cũng nhƣ các bên hữu quan 

và các cơ quan cấp xã khác (xem chi tiết tại Phụ lục 1)  

 Xây dựng các Diễn đàn hỗ trợ liên xã. Hoạt động này sẽ xây dựng một diễn đàn hỗ 

trợ liên tỉnh nơi lãnh đạo các Ban PCLB và các cơ quan tổ chức cấp xã thực hiện 

các chuyến thăm trao đổi nhằm lập kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động 

trƣớc và sau thiên tai, bao gồm các hoạt động sơ tán chung, dọn dẹp sau thiên tai 

và các hoạt động viện trợ.   

 Lập kế hoạch Phục hồi sau thiên tai cho Cộng đồng Mỗi xã tham gia sẽ: (i) xác 

định mức độ dễ bị tổn thƣơng của mình thông qua đánh giá rủi ro có sự tham gia; 

(ii) lập và cập nhật các kế hoạch PCLB cấp xã hàng năm dựa trên đánh giá rủi ro; 

và (iii) tích hợp các kế hoạch PCLB này vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của xã. 

 Hợp tác giữa chính quyền xã - khu vực tư nhân. Dự án hƣớng tới xây dựng mối 

quan hệ cộng tác doanh nghiệp - cộng đồng nhằm tăng cƣờng khả năng hồi phục 

của xã sau thiên tai và từ đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Chính phủ trong 

khuôn khổ Chƣơng trình Quốc gia về QRTC và Chƣơng trình Quốc gia về Phát 

triển Nông Thôn mới, cả hai Chƣơng trình này đều nêu bật sự tham gia của khu 

vực tƣ nhân với vai trò là một yếu tố không thể thiếu đối với việc triển khai thành 

công Chƣơng trình.   

Các hạng mục đầu tƣ QRTC  Tiểu hợp phần này sẽ tài trợ cho các hoạt động QRTC đƣợc 

xác định trong các Kế hoạch PCLB cấp xã hàng năm đã đƣợc cập nhật. Các biện pháp giảm 

nhẹ rủi ro sẽ bao gồm các biện pháp công trình và phi công trình đƣợc xác định thông qua 

Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng và Năng lực  (VCA) và kế hoạch hàng năm về PCLB cấp xã, 

và dựa trên nhu cầu của các cộng đồng địa phƣơng, trong đó có đại diện của các nhóm dễ bị 

tổn thƣơng nhất trên địa bàn xã.   

 Các biện pháp phi công trình Các hoạt động sẽ bao gồm diễn tập sơ tán, nâng cao 

nhận thức cộng đồng, các hệ thống thông tin truyền thông/cảnh báo sớm, cung cấp 

các thiết bị nhỏ nhƣ tàu thuyền cỡ nhỏ, bơm, và các bộ dụng cụ sơ cứu. Sau các 

hoạt động là các hội thảo có sự tham gia nhằm đánh giá kết quả và ghi lại các bài 

học kinh nghiệm vào kế hoạch hàng năm về PCLB cấp xã.  

 Các biện pháp công trình: Dự án sẽ hỗ trợ các xã đƣợc lựa chọn trong việc xây 

dựng các biện pháp công trình quy mô nhỏ nhằm ứng phó thiên tai, bao gồm các 

nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai, cầu đƣờng sơ tán, phục hồi bờ sông, hồ lắng, 

cũng nhƣ tái trồng rừng và các công trình khác do các xã xác định. Dự án cũng sẽ 

                                                 
2
  Hoạt động này sẽ dựa trên các tài liệu hƣớng dẫn sẵn có, ví dụ nhƣ Sổ tay PCLB, “bốn phƣơng châm tại 

chỗ” và “Hƣớng dẫn ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm” của Trung tâm PCLB. 
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cung cấp hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và thiết kế đối với các biện pháp phòng 

chống thiên tai nói trên, và lập kế hoạch quản lý, vận hành và bảo dƣỡng mỗi công 

trình sau khi xây dựng. UBND xã sẽ chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo tiến độ 

và chất lƣợng xây dựng, cũng nhƣ xây dựng và triển khai các hƣớng dẫn về vận 

hành và bảo dƣỡng.  

Giám sát và Đánh giá Kế hoạch hàng năm về PCLB cấp xã Là một phần trong Khung 

GS&ĐG toàn dự án, dự án sẽ thiết lập một hệ thống giám sát QRTC vừa có sự tham gia vừa 

sử dụng một hệ thống Thông tin quản lý trên nền tảng web ở cấp quốc gia và các cấp thấp 

hơn. Hệ thống này sẽ ghi lại quá trình thực hiện của mỗi xã gần nhƣ trong thời gian thực. Các 

thông tin chính về tình trạng triển khai dự án sẽ có sẵn đối với những ngƣời dùng có thẩm 

quyền truy cập tại cấp quốc gia và cấp tỉnh. 

Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư giảm thiểu  rủi ro thiên tai cho các TDA ưu tiên  

Một phƣơng pháp tiếp cận lƣu vực sông sẽ đƣợc sử dụng để xác định và sắp xếp các hạng 

mục QRT (TDA) theo thứ tự ƣu tiên trong phạm vị bốn lƣu vực sông miền Trung. Các biện 

pháp công trình sẽ giảm thiểu rủi ro do bão, lũ, lở đất và hạn hán, bao gồm đê/kè sông và 

biển, cảng an toàn, cầu đƣờng cứu nạn và hồ chứa. Chiến lƣợc của Chính phủ đối với các hồ 

chứa trong mục tiêu QRT sẽ chủ yếu tập trụng vào việc khôi phục các đập và hồ chứa hiện 

tạivđể cải thiện an toàn đập/hồ chứa. Việc khôi phục sẽ bao gồm các biện pháp nhƣ hạ thấp 

và/hoặc mở rộng các cầu tràn hiện tại, đắp bổ sung cùng lèn chặt hơn đập chính và các công 

trình phụ, chống mối mọt, phụt vữa gia cố, và lắp đặt thiết bị quan trắc an toàn. 

Dựa trên kế hoạch QRT tổng hợp đã xây dựng trong Dự án QRT đang triển khai với sự tài trợ 

của NHTG tại tất cả 12 tỉnh sử dụng công nghệ mô hình thủy lực thí điểm tại ba tỉnh Thanh 

Hóa, Quảng Trị và Quảng Nam. Các kế hoạch này cung cấp một số hạng mục đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng ƣu tiên trong bối cảnh QRT và TBK phục vụ các lợi ích dài hạn. Các kế hoạch này đã 

đƣợc xem xét và phê duyệt bởi Bộ NN&PTNT và đƣợc chính quyền tỉnh phê duyệt.  

Các bài học kinh nghiệm từ dự án QRT hiện đang triển khai với sự tài trợ của NHTG cho thấy 

một hạng mục đầu tƣ có giá trị khoảng 12 triệu USD có tác dụng bảo vệ 12 xã với dân số 

64.000 ngƣời và 5.271 hecta đất. Một hạng mục đầu tƣ an toàn đập với ngân sách 6 triệu USD 

đã có tác dụng bảo vệ 8 xã vùng hạ lƣu với số dân 80.960 ngƣời và khoảng 4.500 hecta đất 

nông nghiệp. Tƣơng tự, một số vốn trị giá 2,5 triệu USD để xây dựng một cảng an toàn tại một 

trong các tỉnh Duyên hải miền Trung đã giúp bảo vệ 1.500 tàu đánh cá nhỏ sơ tán trong mùa 

bão lũ năm ngoái và năm nay. Điều này chứng tỏ các hạng mục đầu tƣ cơ sở hạ tầng ƣu tiên có 

vai trò quyết định trong việc bảo vệ các tài sản sinh kế và kinh tế của ngƣời dân địa phƣơng 

sinh sống tại các khu vực thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng bởi thiên tai. Điều này cũng đã đƣợc xác 

nhận trong Chiến lƣợc của Chính phủ về Phòng chống và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

Các hạng mục đầu tƣ Giai đoạn 1: Các hạng mục này sẽ bao gồm các công trình ƣu tiên cao 

ghi rõ trong các kế hoạch QRT tổng hợp đã đƣợc phê duyệt, và là các công trình đƣợc chuẩn 

bị sớm nhất về mặt kỹ thuật, kinh tế/tài chính và các khía cạnh an toàn xã hội. Tối đa hai 

"Tiểu dự án" nhƣ vậy sẽ đƣợc triển khai tại mỗi tỉnh trong thời gian hai năm đầu của dự án, 
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tùy thuộc vào mức độ chuẩn bị sẵn sàng của các TDA. Ƣu tiên lớn hơn sẽ dành cho các TDA 

có tích hợp phƣơng pháp tiếp cận lƣu vực sông và có các hạng mục đầu tƣ bổ sung dƣới 

khuôn khổ các hợp phần khác tập trung quanh khu vực đó. Sau TDA đã đƣợc xác nhận sẵn 

sàng để đƣa vào Giai đoạn 1, trải rộng phạm vi 5 tỉnh, bao gồm bốn TDA nâng cấp đê kè, một 

TDA nâng cấp cầu và đƣờng cứu hộ cứu nạn, và một TDA nâng cấp hồ chứa. Cụ thể: 

(i) 42km đê thuộc một nhánh sông thuộc lƣu vực sông Mã trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa  

(ii) 7km kè bảo vệ sông và 3km đƣờng cứu hộ cứu nạn và 100m cầu thuộc lƣu vực 

sông Cả, tỉnh Nghệ An (2 TDA) 

(iii) Nâng cấp 11,5km đê Phúc-Long-Nhƣợng thuộc tỉnh Hà Tĩnh, chuẩn bị bởi dự 

án QRT hiện tại. 

(iv) Nâng cấp an toàn đập tại lƣu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. 

(v) 4km kè sông chống xói mòn thuộc lƣu vực sông Kôn tỉnh Bình Định.  

Các hạng mục đầu tƣ Giai đoạn 2: Các hạng mục này sẽ bao gồm các công trình ƣu tiên cao 

khác đòi hỏi công tác chuẩn bị chi tiết hơn sau khi dự án khởi động, và cùng với các hạng mục 

Giai đoạn 1 có chi phí thấp hơn mức chi phí trần nêu trên. Các tỉnh sẽ thực hiện công tác thiết kế 

chi tiết về kỹ thuật, xã hội, môi trƣờng và kinh tế trong thời gian năm thứ 1 và 2 và nộp lên Bộ 

NN&PTNT xin phê duyệt và nộp lên NHTG để xin ý kiến "không phản đối" để triển khai các 

hạng mục này vào các năm thứ 3, 4 và 5. 28 TDA khác đƣợc đƣa vào danh sách ngắn để đầu tƣ 

trong Giai đoạn 2, bao gồm 11 TDA cải tạo đê kè và đập tràn, 3 TDA cầu/đƣờng, 2 TDA cảng trú 

bão và 9 TDA hồ chứa. Các công trình cảng sẽ bao gồm một số hoạt động nạo vét cát biển, xây 

dựng các công trình đê chắn sóng, hệ thống phao và neo đậu cho các tàu đánh cá trú bão. Các 

công trình hồ chứa chủ yếu sẽ bao gồm các công việc cải tạo nhƣ đã đề cập ở trên. Chi tiết các 

hạng mục đầu tƣ Giai đoạn 2 do các tỉnh đề xuất đƣợc trình bày tại Phụ lục 1.  

Hợp phần 5: Quản lý dự án  

Mục tiêu của Hợp phần này là đảm bảo công tác phối hợp, tài chính và mua sắm dự án đƣợc 

thực hiện một cách hiệu quả, cũng nhƣ đảm bảo công tác báo cáo và đúc rút kinh nghiệm 

đƣợc diễn ra kịp thời. Hợp phần này cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ quan thực hiện 

thuộc Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT chịu trách nhiệm phối hợp, quản lý tài chính và mua 

sắm của dự án, cũng nhƣ đảm bảo sự tuân thủ đối với các chính sách an toàn và tín dụng liên 

quan. Hợp phần này sẽ cung cấp chi phí điều hành gia tăng cho các cơ quan thực hiện ở tất cả 

các cấp trong việc quản lý thực hiện dự án. 

Công tác tăng cƣờng năng lực thực hiện của cả cấp quốc gia và cấp tỉnh sẽ bao gồm cải tạo văn 

phòng, cung cấp tiện nghi thiết bị và phƣơng tiện đi lại, giám sát độc lập đối với sự tuân thủ các 

chính sách tín dụng và an toàn, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, các chi phí điều hành, và tập huấn 

nâng cao năng lực. Hợp phần này cũng sẽ hỗ trợ thiết lập một hệ thống GS&ĐG hiệu quả dành 

cho dự án nói riêng và có thể áp dụng đƣợc đối với lĩnh vực QRT nói chung, bao gồm công tác 

theo dõi thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về QRT. Hệ thống sẽ giám sát hiệu quả thực hiện của các 
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đối tác dự án ở cấp trung ƣơng và địa phƣơng cũng nhƣ việc đạt đƣợc các sản phầm của dự án đã 

vạch ra trong Khung kết quả và thiết kế GS&ĐG chi tiết.  Một đánh giá độc lập ban đầu và cuối 

cùng cũng sẽ đƣợc tài trợ trong hợp phần này. 

Thiết kế chi tiết đối với hệ thống GS&ĐG sẽ đƣợc chuẩn bị với sự hỗ trợ kỹ thuật của các 

chuyên gia quốc tế trong vòng sáu tháng đầu triển khai dự án. Tài trợ sẽ đƣợc cung cấp cho 

một đánh giá độc lập ban đầu tiến hành trong khoảng thời gian giữa quá trình thẩm định hiệu 

quả dự án và đánh giá cuối cùng thực hiện vào năm thứ 5.  Chi phí dự kiến bao gồm đóng góp 

từ phía Chính phủ, chẳng hạn nhƣ nhân viên, văn phòng, và các tiện nghi ở cả cấp trung ƣơng 

và cấp tỉnh. 

2.2. Vùng dự án và các hoạt động chính 

2.2.1. Vùng dự án 

Vùng dự án bao gồm 10 tỉnh ở miền Trung Việt Nam, tập trung chủ yếu vào một số lƣu vực 

sông lớn, là vùng ảnh hƣởng thiên tai nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, gồm các lƣu vực sông: Mã; Cả; 

Vu Gia – Thu Bồn; Trà Khúc – Trà Bồng, trải rộng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, 

còn có lƣu vực sông Giang, Nhật Lệ, 

Thạch Hãn, Kone, và sông Dinh thuộc các 

tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định 

và Ninh Thuận cũng đƣợc đề xuất tham 

gia dự án. Bản đồ 10 tỉnh vùng dự án đƣợc 

thể hiện trên Hình 2.1. 

2.2.2. Các hoạt động của hợp phần 1, 

2, 3 

Hầu hết các hoạt động của hợp 

phần 1, 2 sẽ liên quan đến hỗ trợ kỹ 

thuật và nâng cao năng lực với mục 

đích tăng cƣờng khả năng lập kế hoạch 

và dự báo rủi ro thiên tai cấp Trung 

ƣơng và địa phƣơng. Ngoài ra, các hợp 

phần này có liên quan đến việc mua 

sắm thiết bị, nâng cấp văn phòng và 

xây dựng một số trạm đo đạc khí tƣợng 

thủy văn. 

Các hoạt động thuộc HP 3 nhằm 

thực hiện Chƣơng trình quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng (QRTC). 

Các hoạt động của hợp phần này triển 

khai trên 10 tỉnh, bao gồm các hoạt 

động nhƣ: Hỗ trợ thành lập và hoạt 

động của các Trung tâm Phòng chống 

và giảm thiểu rủi ro thiên tai cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Các hoạt động về tập huấn, đào tạo, 

Hình 2.1  

22.1 
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truyền thông, nâng cao nhận thức và tăng cƣờng năng lực phòng tránh thiên tai cho cộng đồng 

cho các xã lựa chọn thuộc các tỉnh; Xây dựng, nâng cấp các Trung tâm phòng chống và giảm 

thiểu rủi ro, xây dựng nhà kho, xây dựng nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai… Các hoạt động 

của hợp phần 3 đƣợc trình bày trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Danh mục các hoạt động xây dựng thuộc hợp phần 3 

TT Các hoạt động 

HP 3.1 Tăng cƣờng năng lực  thực hiện QRTC cấp xã 

A Kế hoạch ứng phó cộng đồng 

1 Chuẩn bị và đánh giá rủi ro cộng đồng 

2 Cái tiến Kế hoạch phòng chống lụt báo hàng năm của xã 

3 Lồng ghép  phòng chống lụt bão hàng năm vào kế hoạch phát triển KTXH của địa phương 

4 Kế hoạch ứng phó cộng đồng 

B Nâng cao năng lực và thể chế cấp xã 

1 Phát triển kỹ năng cho cán bộ QRTC 

2 QRTC, đánh giá rủi ro và kế hoạch an toàn làng xã   

3 Thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm 

4 Đào tạo về quản lý và giám sát 

5 Phối hợp thực hiện phòng chống lụt bão giữa các xã 

6 Các hoạt động sau đào tạo cho UBND xã và/ hoặc cán bộ QRTC  và cấp chứng chỉ 

HP 3.2  Đầu tƣ biện pháp phi công trình cho CBDRM 

C Đầu tư biện pháp phi công trình cho CBDRM 

1 Hoạt động nâng cao kỹ năng cộng đồng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai 

2 Phát triển tài liệu kỹ thuật (phục vụ CBDRM và phòng chống lụt bão của xã ) 

3 Hoạt động  nâng cao nhân thức cộng đồng 

4 Hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng về QRTC trong nhà trường 

5 Phát triển hệ thống loa truyền thanh và thiết bị truyền tin hỗ trợ công tác PCLB 

6 Hướng dẫn về thiết kế xây dựng nhà an toàn 

7 

Đào tạo cho nhóm các tổ chức xã hội- tình nguyện viên, xung kích cộng đồng (sơ cứu, cứu 

hộ, cứu nạn, sử dụng các thiết bị cứu hộ, cứu nạn) 

8 

Hỗ trợ thiết bị cho ứng phó khẩn cấp (thuyền bè, áo phao, đồng phục đội cứu trợ, máy phát 

điện, thuốc,…) 

D Đầu tư biện pháp công trình cho CBDRM 

1 Xây dựng công trình quy mô nhỏ phục vụ CBDRM (nhà tránh trú đa chức năng  và đường di dân,…) 

 

 

2.2.3. Các tiểu dự án thuộc HP4 

Các tiểu dự án (TDA) thuộc HP4 là các biện pháp công trình đã đƣợc đề xuất trong Kế 

hoạch thực hiện “Chiến lƣợc Quốc gia để phòng ngừa, ứng phó và Giảm thiểu Rủi ro Thiên 

tai đến năm 2020”, các TDA đƣợc lựa chọn theo các tiêu chí lựa chọn đã đƣợc phê duyệt và 

đã đƣợc thực hiện thành công. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm: (i) TDA phù hợp với Chiến 

lƣợc quốc gia thứ 2 và Kế hoạch hành động về Quản lý và giảm nhẹ thiên tai Việt Nam giai 

đoạn 2010 – 2020; (ii) TDA thuộc chiến lƣợc/kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai; (iii) TDA 

chứng minh rõ các lợi ích từ quản lý rủi ro thiên tai; (iv) TDA chƣa đƣợc tài trợ theo các 

chƣơng trình của Chính phủ và nhà tài trợ. Các TDA đầu tƣ quản lý rủi ro thiên tai đƣợc thực 
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hiện lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp cấp 

tỉnh. Tổng cộng có 34 TDA đƣợc lựa chọn đƣa vào danh mục các TDA đề xuất trong HP 4, 

dự án WB5 (Phụ lục 1). Tổng hợp số lƣợng các TDA do các tỉnh đề xuất đƣợc trình bày trong 

Bảng 2.2 và phân loại theo lƣu vực sông đƣợc trình bày trong Bảng 2.3. 

Bảng 2.2.  Tổng hợp số lƣợng các công trình do tỉnh đề xuất cho hợp phần 4 

Tỉnh 
Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

Hà 

Tĩnh 

Quảng 

Bình 

Quảng 

Trị 

Đà 

Nẵng 

Quảng 

Nam 

Quảng 

Ngãi 

Bình 

Định 

Ninh 

Thuận 

Tổng 

số 

Số 

lƣợng 
1 9 2 1 6 4 6 2 2 1 34 

Bảng 2.3. Tổng hợp số lƣợng các TDA đề xuất cho hợp phần 4 theo lƣu vực sông 

Lƣu vực 

sông 

Cầu 

Chày 
Cả 

Nhật 

Lệ 

Hạ 

Vàng-

Rác 

Gianh 
Thạch 

Hãn 

Vu 

Gia-

Thu 

Bồn 

Vệ Kone Dinh 
Tổng 

cộng 

Số lƣợng 1 9 1 1 1 6 10 2 2 1 34 

Các TDA hợp phần 4 đƣợc chia nhóm theo nội dung đầu tƣ và các hạng mục xây 

dựng chính, bao gồm các nhóm: (1) Nhóm TDA nâng cấp, tu sửa đê, kè; (2) Nhóm TDA 

nâng cấp, gia cố đập, công trình đầu mối, hồ chứa; (3) Nhóm TDA nâng cấp, xây dựng mới 

đƣờng cứu hộ, cứu nạn; (4) Nhóm TDA cửa sông, bao gồm nạo vét cửa sông và nâng cấp 

cảng/khu neo đậu tránh trú bão. Tổng hợp số lƣợng loại hình các công trình cần đầu tƣ và 

nội dung đầu tƣ xây dựng chủ yếu của các TDA thuộc HP4 theo các nhóm đƣợc thể hiện 

trong Bảng 2.3. Sáu TDA đƣợc đề nghị thực hiện năm đầu đƣợc trình bày trong Bảng 2.4. Vị 

trí các TDA đƣợc thể hiện trong các bản đồ lƣu vực sông ở Phụ lục 1. 
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Bảng 2.4. Nội dung đầu tƣ xây dựng chủ yếu của các TDA thuộc HP4 theo các nhóm 

Nhóm TDA Số 

lƣợng 

Các hạng mục xây dựng 

(1) Nhóm tiểu dự 

án nâng cấp, tu 

sửa đê kè 

14 Các TDA đê: Đắp đất tôn cao, mở rộng mặt cắt; Gia cố đỉnh 

đê (kết hợp làm đƣờng giao thông); Làm tƣờng chắn sóng trên 

đỉnh đê; Kè bảo vệ mái đê; Xây dựng các cống dƣới đê; Xây 

dựng các nhà quản lý, phòng chống lụt bão trên đê; Xây dựng 

các tuyến đƣờng ngang phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; 

Xây dựng trạm bơm tiêu ra sông; 

Các TDA kè: Gia cố bờ sông chủ yếu bằng kè mái (kết cấu 

đá hộc hoặc rọ đá xếp trong các hệ khung giằng bê tông cốt 

thép (đắp hoặc đào đất tạo mái thiết kế rồi mới gia cố); Làm 

tƣờng chắn sóng trên đỉnh kè bằng bê tông cốt thép; Làm 

đƣờng quản lý vận hành, kết hợp giao thông trên đỉnh kè; 

Xây dựng các cống tiêu thoát nƣớc ra sông. 

Nhóm tiểu dự án 

nâng cấp đƣờng 

cứu hộ, cứu nạn 

5 Đắp đất mở rộng mặt cắt ngang đƣờng hiện trạng; Cứng hóa 

mặt đƣờng để đảm bảo công tác cứu hộ; Xây dựng các cống 

qua đƣờng; Xây dựng cầu giao thông kết hợp tràn; 

Nhóm tiểu dự án 

nâng cấp hồ chứa 

12 Đắp đất tôn cao, mở rộng mặt cắt ngang đập đất; Gia cố mặt 

đập (kết hợp đƣờng giao thông, quản lý vận hành hồ chứa); 

Xây tƣờng chắn sóng trên đỉnh đập; Gia cố mái thƣợng lƣu, 

trồng cỏ mái hạ lƣu; Bổ sung hoặc sửa chữa các thiết bị tiêu 

thoát nƣớc; Làm mới hoặc sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ; 

Làm mới hoặc sửa chữa, nâng cấp cống lấy nƣớc; Xây dựng 

nhà quản lý đầu mối; Xây dựng mới đƣờng quản lý, vận 

hành; Sửa chữa, nâng cấp kênh tƣới; 

Nhóm này bao gồm cả TDA “Cải tạo, nâng khả năng thoát lũ 

đập dâng An Trạch” 

Nhóm tiểu dự 

công trình cửa 

sông (nạo vét cửa 

sông, nâng cấp 

cảng / khu neo đậu 

tránh trú bão) 

3 Đắp đất mở rộng mặt cắt ngang đƣờng hiện trạng; Cứng hóa 

mặt đƣờng để đảm bảo công tác cứu hộ; Xây dựng các cống 

qua đƣờng; Xây dựng cầu giao thông kết hợp tràn. 

Tổng cộng 34  
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Bảng 2.5: Danh mục các TDA đề xuất thực hiện năm đầu (5 tỉnh, 5 lƣu vực sông) 

TT Tên tiểu dự án LVS/Tỉnh Nội dung đầu tƣ 

1 

Tu bổ, nâng cấp và xử lý các 

điểm trọng yếu đê tả sông Cầu 

Chày (đoạn từ K0-K42). 

Sông 

Mã/Thanh 

Hóa 

Nâng cấp tuyến đê dài 42km, kè 

chống sạt lở các vị trí xung yếu; Sửa 

chữa, nâng cấp và làm mới các công 

trình trên tuyến; Xây dựng các tuyến 

đƣờng ngang cứu hộ, cứu nạn. 

2 

Cầu kết hợp tràn nối đƣờng cứu 

hộ cứa nạn xã Nghi Thái huyện 

Nghi Lộc và xã Hƣng Hòa thành 

phố Vinh 

Sông Cả 
65m cầu kết hợp tràn và 1km đƣờng 

và 1 cống thoát nƣớc với B=7,5m 

3 
Nâng cấp tuyến đê Lƣơng Yên 

Khai, Thanh Chƣơng 
Sông Cả 

Tôn cao, mở rộng, cứng hóa mặt đê 

2,87km 

4 
- -

, huyện Cẩm Xuyên 

Sông Rào 

Cái Sông 

Rác 
8,974km 

5 

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa 

nƣớc Thạch Bàn, huyện Duy 

Xuyên 

Sông Thu 

Bồn 

Sửa chữa, nâng cấp đập chính, tràn, 

cửa lấy nƣớc, nhà và đƣờng quản lý 

6 

Nâng cấp kè chống xói lở bờ 

sông Kone đảm bảo an toàn, 

huyện An Nhơn và Tuy Phƣớc 

Sông 

Kone 

Gồm 1.2 km kè Thắng Công, xã 

Nhơn Phúc, 1,5km kè song Nghẹo xã 

Nhơn Hậu, 1.8km kè đoạn Tâm Dân 

– Tân Dƣơng xã Nhơn An; 1.3 km kè 

đoạn hạ lƣu cầu Bà Di xã Phƣớc Lộc 



Đánh giá môi trƣờng  

Dự án Quản lý thiên tai  

 

 
24 

CHƢƠNG 3. KHUNG PHÁP LÝ, CHÍNH SÁCH VÀ THỂ CHẾ 

 

Phần này trình bày rất tóm tắt các chính sách an toàn của WB cũng nhƣ các chính 

sách, thể chế, pháp luật của Việt Nam về quản lý môi trƣờng và thiên tai. Chi tiết của phần 

này đƣợc trình bày trong Phụ lục 2 

2.1. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới 

Các quy định về bảo vệ môi trƣờng của WB đƣợc đƣa ra dƣới dạng các chính sách tác 

nghiệp (OPs), bao gồm 10 chính sách. Dƣới dây là bảng tóm tắt các chính sách của WB có 

liên quan đến dự án: 

Bảng 3.1. Các chính sách an toàn môi trƣờng của WB liên quan đến dự án 

Chính sách Mục tiêu 

OP/BP 4.01 

Đánh giá môi 

trƣờng 

 Đảm bảo các dự án đầu tƣ có tính bền vững và đảm bảo về mặt môi 

trƣờng - xã hội. 

 Cung cấp cho những ngƣời ra quyết định các thông tin về các tác động 

môi trƣờng - xã hội tiềm ẩn liên quan đến dự án. 

 Tăng cƣờng tính minh bạch và sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh 

hƣởng trong quá trình ra quyết định. 

OP/BP 4.11 

Tài sản văn 

hóa vật thể 

 Chính sách này nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động 

tiêu cực đối với các tài sản văn hóa đóng vai trò quan trọng, là nguồn 

thông tin lịch sử và khoa học quý giá, là nguồn tài sản cho phát triển kinh 

tế xã hội, và là một phần không thể thiếu trong bản sắc và tập quán văn 

hóa dân tộc, bao gồm mồ mả và các khu nghĩa địa. Chính sách này cung 

cấp các hƣớng dẫn nhằm đảm bảo: (a) Các tài sản văn hóa vật thể đƣợc 

nhận diện và đƣợc bảo vệ trong dự án, và (b) Các quy định pháp luật 

trong nƣớc về Bảo vệ Tài sản Văn hóa Vật thể phải đƣợc tuân thủ một 

cách đầy đủ. 

OP/BP 4.10 

Ngƣời bản 

địa/Dân tộc 

thiểu số 

 Nhằm đảm bảo cho ngƣời bản địa (hoặc các dân tộc thiểu số): (a) Nhận 

đƣợc sự tôn trọng một cách đầy đủ về phẩm giá, quyền con ngƣời, và 

bản sắc văn hóa; (b) Không bị ảnh hƣởng bởi các tác động xấu trong 

quá trình phát triển; (c) Đƣợc hƣởng các lợi ích kinh tế - xã hội phù hợp 

về mặt văn hóa; và (d) Đƣợc hƣởng lợi thông qua các quá trình tham 

vấn và tham gia.  
 

OP/BP 4.12 

Tái định cƣ 

bắt buộc 

 

 Nhằm đảm bảo các chính sách sau sẽ đƣợc áp dụng: (a) Tránh hoặc giảm 

thiểu tái định cƣ bắt buộc và những ảnh hƣởng tới hoạt động kinh tế, 

trong đó có việc mất nguồn sinh kế.; (b) Cung cấp các thủ tục đền bù 

minh bạch trong quá trình thu hồi bắt buộc đất và các tài sản khác; (c) 

Cung cấp đầy đủ các nguồn lực đầu tƣ tạo cơ hội cho những ngƣời dân 

tái định cƣ đƣợc hƣởng lợi ích từ dự án (thực hiện thông qua Kế hoạch 

Hành động Tái định cƣ); (d) Khôi phục và cải thiện mức sống của những 

ngƣời bị ảnh hƣởng bởi dự án; và (e) Thực hiện đền bù một cách đầy đủ, 

nhanh chóng và hiệu quả ở mức giá thay thế  đối với các tài sản bị mất 

mát trực tiếp do dự án. Việc lập kế hoạch Tái định cƣ và các biện pháp 

giảm thiểu phải đƣợc thực hiện trên cơ sở có sự tham vấn với các cộng 

đồng bị ảnh hƣởng và bằng các phƣơng pháp tiếp cận có sự tham gia. 

OP/BP 4.37  Nhằm đảm bảo các vấn đề an toàn đập đƣợc quan tâm một cách đầy đủ, 
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An toàn đập đặc biệt đối với các công trình đập cao và/hoặc rủi ro cao; Chính sách 

này áp dụng đối với các con đập xây mới, đập hiện có và/hoặc đang đƣợc 

xây dựng liên quan đến các cơ sở hạ tầng sẽ đƣợc WB tài trợ.   

OP/BP 7.50 

Các dự án 

nằm trên 

Đƣờng thủy 

Quốc tế 

 Nhằm đảm bảo các dự án sẽ không ảnh hƣởng đến việc sử dụng hiệu quả 

và bảo vệ các đƣờng thủy quốc tế, cũng nhƣ không ảnh hƣởng tới mối 

quan hệ giữa Ngân hàng với bên vay vốn và giữa các nƣớc có chung 

đƣờng thủy đó. 

Tuân thủ theo đúng các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới, các tài liệu an 

toàn sau đây đã đƣợc chuẩn bị cho dự án: 

- Đánh giá Môi trƣờng (ĐM) tổng thể của dự án, bao gồm các Kế hoạch quản lý môi 

trƣờng (KQM) của các TDA năm đầu, và có thể cả các TDA các năm tiếp theo. Một 

đánh giá xã hội cũng đã đƣợc tiến hành cho Dự án.  

- Khung Quản lý Môi trƣờng và Xã hội (KQMX) cho các TDA giai đoạn 2, bao gồm 

một bộ Nguyên tắc Môi trƣờng Thực tiễn (ECOP) theo tiêu chuẩn áp dụng cho các 

công trình sẽ đƣợc triển khai xây dựng trong Hợp phần 4, các hoạt động liên quan đến 

an toàn đập và các TDA liên quan đến nạo vét và nâng cấp cảng cá, và một bộ ECOP 

đơn giản áp dụng cho các hoạt động thuộc Hợp phần 2 và 3 có liên quan đến xây dựng 

công trình. KQMX đƣợc chuẩn bị riêng thành một văn bản độc lập. 

- Khung Chính sách An toàn Đập (KCAĐ) nêu lên các yêu cầu về chính sách nhằm đảm 

bảo an toàn đập đƣợc khôi phục và/hoặc nâng cấp, bao gồm một hƣớng dẫn kỹ thuật 

cho việc lập Báo cáo An toàn Đập (BAĐ) và một Mục lục mẫu. BAĐ sẽ đƣợc áp dụng 

đối với tất cả các TDA liên quan đến đập. BAĐ đƣợc chuẩn bị riêng thành một văn 

bản độc lập. 

- Khung Chính sách Dân tộc Thiểu số (KCDT) và Khung Chính sách Tái Định cƣ 

(KCT) làm rõ các nguyên tắc tái định cƣ, cơ cấu tổ chức thực hiện và thiết kế các tiêu 

chuẩn áp dụng đối với các TDA. KCDT và KCT đƣợc chuẩn bị riêng thành các văn 

bản độc lập. Việc di dời mồ mả sẽ đƣợc thực hiện trên nguyên tắc giá thay thế và tuân 

thủ các tập quán văn hóa địa phƣơng, có xem xét đến các đặc điểm thị hiếu văn hóa 

điển hình của từng nhóm dân tộc nhƣ đã đề cập trong Kế hoạch Hành động Tái định 

cƣ (KHT) và Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số (KPDT).  

- Trong quá trình chuẩn bị ĐM và KQMX, hai cuộc tham vấn cộng đồng đã đƣợc thực 

hiện: đợt một vào tháng 5-tháng 6/2001 và đợt thứ hai vào tháng 9/2011. Đối tƣợng 

tham gia vào các cuộc tham vấn này gồm có các hộ nông dân và ngƣ dân trực tiếp hoặc 

gián tiếp bị ảnh hƣởng bởi dự án, chính quyền địa phƣơng, các cơ quan nhà nƣớc cấp 

trung ƣơng và địa phƣơng, các tổ chức NGO, các tổ chức xã hội dân sự, v.v... Lợi ích 

của các bên liên quan đã đƣợc tính đến trong quá trình chuẩn bị các tài liệu an toàn.  

Ngoài các tài liệu an toàn trên, mỗi TDA sẽ phải chuẩn bị kế hoạch hành động tái định 

cƣ (KHT) nếu có liên quan đến thu hồi đất và tái định cƣ, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

(KPDT) nếu có liên quan đến ngƣời dân tộc thiểu số và kế hoạch quản lý môi trƣờng (KQM).  
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Theo đúng yêu cầu về tham vấn và công khai thông tin của WB, việc tham vấn và 

công khai thông tin trong quá trình chuẩn bị các tài liệu an toàn của dự án đã đƣợc thực hiện. 

Đối với báo cáo Đánh giá môi trƣờng vùng và Khung quản lý môi trƣờng và xã hội, hai đợt 

tham vấn đã đƣợc tiến hành trong tháng 6-7 năm 2011 và tháng 9 năm 2011. Đối tƣợng tham 

vấn bao gồm các hộ nông dân, ngƣ dân chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của dự án, chính 

quyền địa phƣơng, các cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp trung ƣơng và địa phƣơng, các tổ chức 

phi chính phủ, các tổ chức dân sự ... Các yêu cầu cũng nhƣ nguyện vọng của các bên liên 

quan đều đƣợc cân nhắc, xem xét trong quá trình chuẩn bị các tài liệu an toàn. 

2.2. Khung pháp lý về quản lý môi trƣờng và thiên tai của Việt Nam 

Luật Bảo vệ Môi trường (2005) đã quy định các vấn đề liên quan đến đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng đối với các 

hoạt động phát triển. Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc tiến hành đồng thời 

với quá trình lập dự án đầu tƣ (báo cáo nghiên cứu khả thi). Thời điểm lập, trình thẩm định và 

phê duyệt báo cáo đƣợc quy định chi tiết trong Khoản 2 Điều 13 Nghị định 21/2011/NĐ-CP. 

Công tác sàng lọc môi trƣờng (loại đánh giá môi trƣờng đổi với dự án) đƣợc thực hiện theo 

danh mục các loại dự án trong Phục lục 1 và Phụ lục 2 của Nghị định 29/2011/NĐ-CP. 

Đánh giá tác động môi trường. Trong chƣơng 3 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, từ 

điều 12 đến điều 28 đã quy định cụ thể việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng và việc thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng trƣớc khi 

dự án vận hành chính thức và giai đoạn vận hành của dự án. Theo Nghị định này, các TDA 

trong dự án VN-Haz  phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng bao gồm: (1) các TDA 

xây dựng đƣờng ô tô cấp IV, V có chiều dài từ 100 km trở lên, (2) các TDA xây dựng cầu 

đƣờng bộ có chiều dài 200 m trở lên (không kể đƣờng dẫn); (3) các TDA xây dựng cảng cá, 

bến cá tiếp nhận tiếp nhận khối lƣợng cá nhập cảng là 50 tấn/ngày trở lên, (4) các TDA xây 

dựng hồ chứa nƣớc có dung tích 100.000m
3
 trở lên, (5) các TDA đê, kè bờ sông, bờ biển có 

chiều dài từ 1000m trở lên. 

Cam kết bảo vệ môi trường. Chƣơng 4 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, từ điều 29 

đến điều 36 đã xác định rõ đối tƣợng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng; nội 

dung, hồ sơ, thời điểm, tổ chức đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng và trách nhiệm của 

chủ dự án và cơ quan nhà nƣớc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng. Theo Nghị định này, 

các TDA trong dự án VN-Haz  phải lập cam kết bảo vệ môi trƣờng bao gồm là các TDA có 

các hoạt động xây dựng dƣới mức quy định về đánh giá tác động môi trƣờng ở trên. 

Kế hoạch quản lý môi trường. Việt Nam chƣa có yêu cầu cụ thể chủ dự án phải chuẩn 

bị một KQM, tuy vậy Chính phủ yêu cầu báo cáo đánh giá môi trƣờng phải: (1) Có một phần 

mô tả rõ ràng về các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giải quyết các tác động tiêu cực (các dự 

án phải lập báo cáo ĐTM chi tiết); hoặc (2) Mô tả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, các 

chƣơng trình giám sát môi trƣờng (quan trắc môi trƣờng) và cam kết thực hiện các tiêu chuẩn 

môi trƣờng (các dự án đăng ký cam kết bảo vệ môi trƣờng). 

Quản lý thiên tai. Ngày 16/7/2007, Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lƣợc quốc gia 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020”. Theo đó, Bộ NN&PTNT là cơ quan 
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thƣờng trực, phối hợp với các cơ quan khác liên quan có trách nhiệm giúp Chính phủ trong 

việc thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với lĩnh vực này. Mục tiêu chung của chiến lƣợc là huy 

động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến 

năm 2020 nhằm giảm đến mức tối đa thiệt hại về ngƣời và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài 

nguyên thiên nhiên, môi trƣờng và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển 

bền vững đất nƣớc. Để thực hiện mục tiêu trên, các nhiệm vụ và giải pháp đặt ra là: (1) Xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách; (2) Hoàn thiện tổ chức; (3) Xã hội 

hóa và phát triển nguồn lực; (4) Nguồn tài chính; (5) Nâng cao nhận thức cộng đồng; (6) 

Củng cố hệ thống đê điều và hồ đập; (7) Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn; (8) Đẩy mạnh 

hợp tác và hội nhập quốc tế. Đối với vùng dự án, nhiệm vụ và giải pháp phòng chống và giảm 

nhẹ thiên tai nhƣ sau: 

(i) Vùng Bắc Trung Bộ: thực hiện phòng, chống lũ triệt để đồng thời chủ động phòng 

chống bão, tăng cƣờng khả năng chống lũ cho hệ thống đê sông, thực hiện đồng bộ các nội 

dung: lập quy hoạch phòng, chống lũ cho các hệ thống sông, rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ 

thống đê, làm cơ sở cho công tác tu bổ, quản lý, bảo vệ hệ thống đê, cải tạo và nâng cấp công 

trình dƣới đê, xử lý những khu vực nền đê yếu, cứng hóa mặt đê kết hợp giao thông nông thôn... 

(ii) Đối với vùng duyên hải miền Trung và miền Đông Nam Bộ, phƣơng châm phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai là “Chủ động phòng, tránh, thích nghi để pháp triển”, tập trung vào 

các nhiệm vụ và giải pháp nhƣ quy hoạch dân cƣ, khu công nghiệp,  khu du lịch ... đảm bảo 

chống ngập và tiêu thoát lũ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, củng cố đê điều, xây dựng 

hồ chứa, tăng cƣờng trồng rừng, xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển, xây dựng 

các khu neo đậu tàu thuyền, nâng cấp và phát triển các trạm thông tin phụ vụ cảnh báo bão. 

Các khung pháp lý khác: ngoài các khung pháp lý quan trọng ở trên, các khung pháp 

lý có liên quan đến dự án là (xem thêm ở Phụ lục 2): 

- Lĩnh vực xây dựng: Luật Xây dựng (số 16/2003/QH11), Nghị định số 12/2009/ND-

CP ngày 10/2/2009 về quản lý các dự án đầu tƣ và xây dựng, Nghị định số 209/2004/ND-CP 

ngày 16/12/2004 về quản lý chất lƣợng các dự án xây dựng... 

- Lĩnh vực thu hồi đất và tái định cƣ: Luật Đất đai (số 13/2003/QH11) ngày 

26/11/2003, Nghị định số 197/2004/ND-CP về đền bù, hỗ trợ và tái định cƣ khi nhà nƣớc thu 

hồi đất, Thông tƣ 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hƣớng dẫn thực hiện 

Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ.... 

- Lĩnh vực quản lý thiên tai: Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Pháp 

lệnh bảo vệ và khai thác các công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 

04/04/2001, Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh phòng chống lụt bão số 

08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 ... 

- Lĩnh vực an toàn đập: Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập đã quy 

định chi tiết về thi công, xây dựng, quản lý đập. Theo nghị định này đập lớn là đập có chiều 

cao tính từ mặt nền đến đỉnh đập bằng hoặc lớn hơn 15m hoặc đập của hồ chứa nƣớc có quy 

mô dung tích bằng hoặc lớn hơn 3.000.000 m
3
 (ba triệu mét khối). Đập nhỏ là đập có chiều 
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cao tính từ mặt nền đến đỉnh nhỏ hơn 15m và tạo hồ chứa nƣớc có dung tích trữ nhỏ hơn 

3.000.000 m
3
 (ba triệu mét khối). Bảo đảm an toàn đập là ƣu tiên cao nhất trong xây dựng, 

quản lý, khai thác và bảo vệ hồ chứa nƣớc. Công tác quản lý an toàn đập phải đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng và quản lý khai thác hồ chứa nƣớc. Căn cứ 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp và các cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền, chủ đập phải tổ chức đơn vị quản lý đập có đủ năng lực để quản lý, vận 

hành, duy tu, bảo dƣỡng và bảo vệ đập theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về an toàn đập. Bộ Công 

nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng liên quan thẩm định, phê duyệt hoặc 

trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện. UBND cấp tỉnh 

thực hiện quản lý nhà nƣớc về an toàn đập trên địa bàn. UBND các tỉnh giao cho Sở NN & 

PTNT thi hành chức năng này 

- Các lĩnh vực có liên quan khác: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11, 

luật Lao động ngày 23/6/1994, luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10, luật Tài nguyên nƣớc 

8/1998/QH10 

- Các Quy chuẩn Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc uống 

QCVN01:2009/BYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sinh hoạt 

QCVN02:2009/BYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt 

QCVN08:2008/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm 

QCVN09:2008/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc biển ven bờ 

QCVN10:2008/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh 

QCVN05:2009/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất độc hại trong không khí xung 

quanh QCVN06:2009/BTNMT. 

2.3. Tổ chức thể chế hiện hành. 

2.3.1. Tổ chức thể chế hiện hành quản lý môi trƣờng. 

 Theo chƣơng 8 của Luật Bảo vệ Môi trƣờng, các cơ quan quản lý nhà nƣớc môi 

trƣờng cấp trung ƣơng hoặc có liên quan đến môi trƣờng bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thƣơng, 

Bộ Xây dựng, Bộ giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác Cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng ở địa phƣơng bao 

gồm UBND cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Chi cục Bảo vệ môi trƣờng), UBND cấp 

huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng), UBND cấp xã (cán bộ địa chính), bộ phận chuyên 

môn về BVMT trong các doanh nghiệp nhà nƣớc và các khu công nghiệp, khu chế xuất, etc. 

Chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan này đƣợc trình bày chi tiết trong Phụ lục 2. Sơ đồ hệ 

thống quản lý môi trƣờng của Việt Nam đƣợc trình bày trong Hình 2.1. 
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống quản lý môi trƣờng 

2.3.2. Tổ chức thể chế hiện hành quản lý thiên tai 

Bộ NN&PTNT có vai trò chính trong quản lý thiên tai tại Việt Nam. Ủy ban Phòng 

chống lụt bão Trung ƣơng là đơn vị chịu trách nhiệm ban hành tất cả các chính sách quản lý 

rủi ro thiên tai và biện pháp giảm thiểu. Trƣởng ban Phòng chống lụt bão Trung ƣơng là Bộ 

trƣởng bộ NN&PTNT. Thành viên là các đại diện từ các Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc 

phòng và các đơn vị liên quan khác. Văn phòng của Ủy ban nằm tại Cục Đê điều và Phòng 

chống lụt bão thuộc Tổng cục Thủy Lợi của Bộ NN&PTNT. 

Ở cấp tỉnh, cơ quan điều phối chính về quản lý thiên tai là Ban chỉ huy Phòng chống 

lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và có văn phòng tại Chi cục Thủy Lợi hoặc Chi cục Quản lý đê 

điều và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở NN&PTNT. UBND tỉnh có nhiệm vụ ban hành 

các văn bản của tỉnh. Sự phối hợp giữa các UBND các tỉnh trong một lƣu vực sông đã hoặc 

đang đƣợc hình thành. 

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai thuộc Tổng cục Thủy lợi đƣợc thành lập 

từ năm 2010 - tại Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010 của Thủ tƣớng Chính Phủ. 

Trung tâm có nhiệm vụ chính là cùng Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đảm nhiệm hoạt 

động của Văn phòng thƣờng trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ƣơng, tham mƣu 
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Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ƣơng thực hiện các chức năng tại Quyết định số 

14/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ. Trung tâm hỗ trợ tham mƣu cho 

Tổng cục Thủy lợi thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng 

biến đổi khí hậu. Trung tâm thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và thông tin về các hồ chứa lớn và 

công trình thuỷ lợi, đê điều phục vụ công tác điều hành phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ƣơng; 

Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn Quốc gia là đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, có nhiệm vụ thƣờng xuyên theo dõi, tổng hợp về tình hình diễn biến thời tiết, thuỷ văn 

trong phạm vi cả nƣớc và các khu vực có liên quan, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, 

các hiện tƣợng khí tƣợng thuỷ văn nguy hiểm khác, thực hiện nghiệp vụ dự báo khí tƣợng 

thuỷ văn và phát các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo thời tiết, thuỷ văn theo quy định, 

phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Trung tâm cung cấp các thông tin khí tƣợng thủy văn cho các thiết kế kỹ thuật các cơ sở hạ 

tầng phòng chống lụt bão và các cảnh báo bão cho cộng đồng. Ở cấp quốc gia, Trung tâm Khí 

tƣợng Thủy văn Quốc gia có một trung tâm dữ liệu, một trung tâm dự báo khí tƣợng thủy văn 

Trung ƣơng, 9 trung tâm khí tƣợng thủy văn vùng và một số trung tâm dự báo thủy văn của 

tỉnh. Quá trình trao đổi thông tin về khí tƣợng, thủy văn cấp tỉnh và huyện thƣờng không đầy 

đủ do thiếu các mối liên kết cần thiết. 

 CHƢƠNG 4. MÔI TRƢỜNG NỀN VÙNG DỰ ÁN 

Do tiếp cận đánh giá theo lƣu vực sông đƣợc sử dụng để xác định và lựa chọn các 

TDA đƣợc đầu tƣ nên chƣơng này trình bày các vấn đề môi trƣờng nền và tình hình thiên tai 

của vùng dự án theo các lƣu vực sông. Thông tin chi tiết về các lƣu vực sông đƣợc trình bày 

trong Phụ lục 3 và 4. Các lƣu vực sông đƣợc trình bày trong Hình 4.1. 
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 Hình 4.1. Bản đồ các lƣu vực sông thuộc vùng dự án WB5 
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4.1. Cách tiếp cận phân vùng và đánh giá môi trƣờng 

Trong các hợp phần của dự án, HP4 tập trung hỗ trợ đầu tƣ xây dựng các công trình 

nhằm giảm nhẹ các rủi ro do thiên tai (lũ, lụt, bão) ở các vùng ƣu tiên cao, nhƣ các công trình 

nâng cấp, xây mới đê kè; nâng cấp, gia cố đập, công trình đầu mối, hồ chứa; nâng cấp, xây 

dựng mới đƣờng cứu hộ, cứu nạn; nạo vét cửa sông và nâng cấp cảng/khu neo đậu tránh trú 

bão; nâng cấp, mở rộng khả năng thoát lũ đập dâng. Các công trình thuộc HP4 đƣợc gắn liền 

với các dòng sông, hệ thống sông. Phƣơng pháp tiếp cận theo lƣu vực sông đang đƣợc sử 

dụng ở Việt Nam trong quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc cũng nhƣ đánh giá các tác động. 

Trong phạm vi dự án, phƣơng pháp tiếp cận theo lƣu vực sông đƣợc sử dụng trong việc phân 

tích lựa chọn các TDA ƣu tiên đầu tƣ. Phƣơng pháp tiếp cận theo lƣu vực sông cũng đƣợc sử 

dụng trong đánh giá, phân tích các diễn biến môi trƣờng, tình hình thiên tai và khả năng ứng 

phó. Các nội dung đánh giá, tổng hợp phân tích đƣợc thực hiện đối với các lƣu vực sông lớn 

thuộc phạm vi dự án, bao gồm: sông Mã, sông Cả, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Trà Bồng – 

Trà Khúc – Vệ. Các lƣu vực sông nhỏ có các TDA, công trình thuộc dự án cũng đƣợc xem xét 

đánh giá, bao gồm: sông Rác (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình), sông Thạch Hãn (Quảng 

Trị), sông Kone – Hà Thanh – La Tinh (Bình Định), sông Dinh (Ninh Thuận). Toàn vùng dự 

án thuộc địa bàn 10 tỉnh đƣợc phân chia theo lƣu vực sông đƣợc thể hiện trên Hình 4.1. 

4.2. Môi trƣờng nền vùng dự án 

4.2.1. Điều kiện môi trƣờng tự nhiên 

Vị trí địa lý: Vùng dự án nằm trên địa bàn 10 tỉnh duyên hải miền trung Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định 

và Ninh Thuận. Phạm vi dự án đƣợc xác định nhƣ sau: Phía Đông giới hạn bởi biển Đông, 

phía Bắc tiếp giáp với các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Sơn La, phía Nam tiếp giáp với các 

tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, phía Tây giới hạn bởi biên giới Việt Nam – Lào. 

Đặc điểm địa hình khu vực: Các tỉnh duyên hải miề ằ

, trải dài từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận với 

khoảng hơn 1.000km bờ biể ều nhánh núi Trƣờ

ận biển nên địa hình dốc, đồng bằng rất hẹp. Phần đồng bằng bị chia làm ba dải, giáp 

biển là cồn cát, đầm phá, vũng vịnh, giữa là vùng thấp trũng, trong cùng là vùng đồng bằng 

bồi tụ. Đặc điểm địa hình này là tăng thêm hậu quả của thiên tai (đặc biệt là lũ lụt). Khi có lũ 

lụt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tƣợng lũ về nhanh (do địa hình đồi núi và 

sông ngắn, dốc), rút chậm (do địa hình thấp, trũng ở giữa và cơ sở hạ tầng tiêu thoát lũ nhỏ, 

lẻ) và lũ quét tại vùng núi. 

Khí hậu: Khu vực nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 27
o
C. Khí hậu 

Trung Bộ đƣợc chia ra làm hai khu vực chính là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. 

Khu vực Bắc Trung Bộ (bao gồm toàn bộ phía Bắc đèo Hải Vân). Vào mùa đông, do gió mùa thổi 

theo hƣớng Đông Bắc mang theo hơi nƣớc từ biển vào nên toàn khu vực chịu ảnh hƣởng của thời 

tiết lạnh kèm theo mƣa. Đây là điểm khác biệt với thời tiết khô hanh vào mùa đông vùng Bắc Bộ. 

Đến mùa hè không còn hơi nƣớc từ biển vào nhƣng có thêm gió mùa Tây Nam (còn gọi là gió 

Lào) thổi ngƣợc lên gây nên thời tiết khô nóng, vào thời điểm này nhiệt độ ngày có thể lên tới 
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trên 40
0
C, trong khi đó độ ẩm không khí lại rất thấp. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (bao 

gồm khu vực đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ thuộc phía Nam đèo Hải Vân). Gió mùa 

Đông Bắc khi thổi đến đây thƣờng suy yếu đi do bị chặn lại bởi dãy Bạch Mã. Vì vậy khi về 

mùa hè khi xuất hiện gió mùa Tây Nam thổi mạnh từ vịnh Thái Lan và tràn qua dãy núi 

Trƣờng Sơn sẽ gây ra thời tiết khô nóng cho toàn bộ khu vực. Đặc điểm nổi bật của khí hậu 

Trung Bộ là có mùa mƣa và mùa khô không cùng xảy ra vào một thời kỳ trong năm của hai 

vùng khí hậu Bắc Bộ và Nam Bộ. 

* Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Mùa mƣa tập trung từ tháng IX đến tháng XI, chiếm 

80% tổng lƣợng mƣa cả năm, nên thƣờng gây lũ lụt trên diện rộng. Mùa khô từ tháng XII kéo 

dài đến tháng VIII năm sau, trùng với mùa khô hanh nắng gắt gắn với gió Tây Nam khô nóng, 

lƣợng bốc hơi lớn (960 - 1.200mm/ năm) nên thƣờng xuyên gây hạn hán, cát bay lấp đồng 

ruộng, đất thổ cƣ và gây suy thoái đất. 

* Từ Đà Nẵng - Bình Định: Mùa mƣa bắt đầu từ tháng V kết thúc vào tháng XII.  

* Từ Quy Nhơn – Ninh Thuận: Mùa mƣa lệch hẳn về mùa đông: bắt đầu vào tháng IX 

và kết thúc vào cuối tháng XII.  

* Khu vực Ninh Thuận là khu vực chịu ảnh hƣởng nhiều nhất của El Nino, với số 

tháng thâm hụt lƣợng mƣa thƣờng lớn hơn so với các khu vực khác. Sự biến đổi khí hậu làm 

cho không khí lạnh giảm rõ rệt, bão xuất hiện nhiều hơn, mực nƣớc biển tăng làm gia tăng 

nhiễm mặn trên toàn vùng dự án. 

Điều kiện thủy văn: Vùng dự án có hệ thống sông dày đặc, có các sông lớn và vừa nhƣ 

sông Mã ở Thanh Hóa, sông Cả ở Nghệ An, sông Gianh ở Quảng Bình, sông Thạch Hãn ở Quảng 

Trị, sông Vu Gia ở Đà Nẵng, sông Thu Bồn ở Quảng Nam, sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Các 

sông có đặc điểm ngắn và dốc, nƣớc tập trung nhanh, các cửa sông dễ bị bồi lấp làm cản trở việc 

thoát lũ cho vùng đồng bằng nên thƣờng xảy ra lũ lụt. Các sông chủ yếu bắt nguồn từ lãnh thổ 

Việt Nam, trừ hệ thống sông Cả (Nghệ An) bắt nguồn từ Lào. Chế độ thủy văn ở cửa sông miền 

Trung bị chi phối bởi thủy triều biển Đông. Trong vùng, có rất nhiều công trình thủy lợi, và các hệ 

thống kênh có có nhiệm vụ rất quan trọng là cấp nƣớc, tiêu nƣớc và giao thông thủy trong vùng. 

Nguồn nƣớc sông đang bị khai thác quá mức nên giảm về lƣợng (hiện đang khai thác 50% lƣợng 

dòng chảy), đặc biệt tại Ninh Thuận (khai thác tới 79-80% dòng chảy). Trên toàn vùng dự án 

thƣờng xuyên xảy ra thiếu nƣớc mùa khô, lũ lụt mùa mƣa. 

Nguồn khoáng sản: Có tài nguyên khoáng sản đa dạng, chiếm khoảng 60% trữ lƣợng 

quặng sắt, 80% thiếc, 100% Cronit, 40% đá vôi của cả nƣớc. 

Bồi lắng và xói lở bờ sông: Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lấp dòng sông xảy 

ra ở hầu hết các sông làm cho hàm lƣợng chất rắn lơ lửng (TSS) của các sông khá cao 

Chất lƣợng không khí nhìn chung còn tốt trừ một số khu đô thị có nồng độ bụi và 

tiếng ồn tƣơng đối cao. 

Chất lƣợng nƣớc ngầm: trên toàn vùng dự án, nƣớc ngầm có chất lƣợng tƣơng đối 

tốt, có thể dùng làm nguồn nƣớc phục vụ cho cấp nƣớc sinh hoạt. Một số khu vực nguồn nƣớc 

ngầm có hàm lƣợng sắt và mangan cao hoặc bị nhiễm mặn. 
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Chất lƣợng nƣớc mặt: Trong điều kiện bình thƣờng chất lƣợng nƣớc mặt khá tốt trừ hàm 

lƣợng chất rắn lơ lửng cao do xói lở bờ sông, tuy nhiên chất lƣợng nƣớc bị giảm sút nghiêm trọng 

trong và sau khi có mƣa to hoặc bão. Nƣớc lũ cuốn theo và hòa tan chất bẩn tích tụ từ những bãi 

thu gom, tập kết và xử lý chất thải, hệ thống thoát nƣớc bị phá hủy, phân, rác từ các nhà vệ sinh, 

hệ thống cống rãnh …Các chất ô nhiễm hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh rất cao, đƣợc nƣớc mƣa, lũ 

lan truyền trên vùng diện tích rộng. Về mùa khô, mực nƣớc sông hồ hạ thấp, lƣu lƣợng dòng chảy 

nhỏ gây nên tình trạng nƣớc bị ô nhiễm hoặc hiện tƣợng xâm nhập mặn. Chất lƣợng nƣớc sông 

Mã tƣơng đối tốt, ngoại trừ hàm lƣợng TSS cao vào mùa mƣa, xâm nhập mặn vào mùa khô. Chất 

lƣợng nƣớc sông Cả đạt loại B theo QCVN về chất lƣợng nƣớc mặt và bị xâm nhập mặn vào mùa 

khô. Chất lƣợng nƣớc sông Vu Gia – Thu Bồn có hầu hết các chỉ số nhỏ hơn giới hạn cho phép 

của nguồn nƣớc loại A, trừ hàm lƣợng TSS và Coliform vƣợt quá. Sông Trà Khúc – Vệ - Trà 

Bồng có chất lƣợng nƣớc tƣơng đối tốt, ngoại trừ một vài điểm quan trắc có chỉ số BOD và COD 

vƣợt quá giới hạn đối với nguồn nƣớc loại A theo QCVN về chất lƣợng nƣớc mặt. 

Chất lƣợng đất:  Chất lƣợng đất toàn vùng nhìn chung còn tốt, tuy có một số điểm 

đáng lƣu ý nhƣ sau: Có điểm nóng về ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, hàm lƣợng dioxin 

trong đất vƣợt quá 1.000 ppt TEQ, với tổng diện tích lên ô nhiễm lên đến 88.000m
2
. Tại sân 

bay Phù Cát (Quy Nhơn), diện tích đất bị ô nhiễm dioxin khoảng 4.000 m
2
 và tập trung trong 

sân bay. Ngoài ra có hiên tƣợng ô nhiễm đất do chất độc hoá học trong chiến tranh để lại ở 

Cam Lộ, Đông Hà, Khe Sanh và Quảng Trị… Bên cạnh đó còn có hiện tƣợng suy thoái đất do 

phá rừng đầu nguồn, hoang mạc hóa do tình trạng cát bay, cát nhảy từ Quảng Bình đến Bình 

Thuận, đất nhiễm mặn, khai hoang lấn biển, xóa các dải rừng ngập mặn thành ao hồ nuôi 

trồng thuỷ sản và đắp đê ngăn mặn, hiện tƣợng ô nhiễm đất do dƣ lƣợng hoá chất sử dụng 

trong nông nghiệp. 

4.2.2. Môi trƣờng sinh thái  

Hệ động thực vật trên cạn: Chủ yếu là hệ thống rừng nguyên sinh thuộc dãy Trƣờng 

Sơn. Trong nhiều năm gần đây, do khai thác rừng đầu nguồn bất hợ ột số nơi 

nhƣ Đakrông (Quảng Trị

ớc đây. Rừng bị mất do lâm tặc khai thác trái phép, cháy rừng, xây dựng 

thuỷ điện, lấn vào rừng phòng hộ ven biển để khai thác tận thu khoáng sản Titan; phá rừng 

làm nƣơng rẫy và trồng cây lâm nghiệp v.v… Hệ sinh thái đất ngập nƣớc, rừng ngập mặn ven 

biển, đới ven bờ tiếp tục bị suy thoái do phát triển nuôi thuỷ sản không theo quy hoạch. 

Hệ động thực vật thủy sinh: Hệ động thực vật nƣớc ngọt không có nhiều đặc trƣng, 

tuy nhiên với khoảng khoảng 670 km bờ biển, 23 cửa sông, nhiều đầm phá, thềm lục địa rộng 

nhiều tài nguyên, tài nguyên biển rất phong phú (trữ lƣợng cá khoảng 620.000 tấn, tôm 2750 

tấn, mực 5000 tấn. Tuy nhiên tài nguyên biển đang bị khai thác quá mức. 

Các vƣờn quốc gia, khu bảo tồn: Trong vùng dự án có nhiều khu vƣờn quốc gia, khu 

bảo tồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên và có giá trị đa dạng sinh học cao, nhƣ: Vƣờn quốc gia 

Bến En (Thanh Hóa), Vƣờn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Vƣờn quốc gia Vũ Quang (Hà 

Tĩnh), khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét, vƣờn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), 

khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Sơn Trà (Đà 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%BFn_En
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%BFn_En
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_P%C3%B9_M%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_V%C5%A9_Quang
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha_-_K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
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Nẵng)... Nhiều khu bảo tồn đang đƣợc đề xuất thành lập nhƣ khu bảo tồn biển Quy Nhơn; khu 

bảo tồn trên lƣu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với mục tiêu là bảo vệ đƣờng di cƣ của cá Mòi, 

cá Chình bông v.v... Vị trí các vƣờn quốc gia và khu bảo tồn lớn đƣợc thể hiện trên Hình 4.2 

và trên các bản đồ lƣu vực sông ở Phụ lục 1. 

 

Hình 4.2. Vị trí các vƣờn quốc gia và khu bảo tồn lớn trong vùng dự án 
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4.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Kinh tế miền Trung với sự tập trung là các vùng kinh tế trọng điểm, có nhiều lợi thế 

về vị trí chiến lƣợc, bao gồm nguồn nhân lực, 17 cảng biển, 15 khu kinh tế, 22 khu công 

nghiệp, 2 khu chế xuất, 8 sân bay, 2 xa lộ xuyên Việt, hành lang kinh tế Đông Tây và những 

dự án hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, hiện nay các tiềm năng sẵn có đó vẫn chƣa phát huy 

đƣợc lợi thế kinh tế vùng miền nói chung khi các tỉnh, thành đều có những ƣu thế nhƣng chƣa 

đƣợc quy hoạch tổng thể, đang còn tồn tại sự phát triển lao động sản xuất manh mún, tự phát. 

Các cảng biển nƣớc sâu Chân Mây, Đà Nẵng, Kỳ Hà và Dung Quất không đƣợc hoạt động hết 

công suất tối đa. Các khu công nghiệp - chế xuất đang trong tình trạng thiếu vắng các doanh 

nghiệp trong và ngoài nƣớc trú trọng và quan tâm đầu tƣ. Trong khu vực có  dự án cảng biển 

nƣớc sâu và Khu công nghiệp Dung Quất đã ra đời vùng kinh tế trọng điểm kéo dài từ Liên 

Chiểu (Quảng Nam - Đà Nẵng) đến Dung Quất (Quảng Ngãi), hình thành trục phát triển công 

nghiệp và du lịch dọc theo vùng duyên hải từ Đà Nẵng đến Dung Quất cùng với chuỗi đô thị 

đang phát triển trải dài theo bờ biển, gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy 

Nhơn và các khu kinh tế lớn nhƣ Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội. 

Ngoài ra còn có các dự án cảng biển nƣớc sâu và Khu công nghiệp thƣơng mại - du lịch và 

dịch vụ Chân Mây và dự án cảng biển nƣớc sâu và Khu kinh tế Nhơn Hội dẫn đến sự mở rộng 

vùng kinh tế trọng điểm về phía Nam đến Bình Định.
 

Dân số: Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng dân số cao, gây áp lực lên tài nguyên 

và môi trƣờng địa phƣơng. Đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp bởi tốc độ đô thị hóa, rừng bị chặt 

phá, khai thác gỗ, tăng sự thoái hóa đất, tăng ảnh hƣởng của bão lụt, lũ quét… Những ngƣời bị 

ảnh hƣởng trực tiếp bởi sự suy thoái tài nguyên môi trƣờng là những ngƣời nghèo nhất và ít có 

khả năng thay đổi sinh kế hoặc lối sống để đối phó với suy thoái môi trƣờng. Dân số trong khu 

vực dự án là khoảng 20 triệu ngƣời (Theo niên giám thống kê đến năm 2006). Mật độ dân số của 

Việt Nam (Năm 2005) là 242 ngƣời/km
2
. Mật độ dân số của hầu hết các lƣu vực sông trong khu 

vực dự án nhỏ hơn mức trung bình của cả nƣớc, ngoài trừ lƣu vực sông Trà Khúc và sông Kone. 

Tất cả các lƣu vực sông có dân cƣ nông thôn chiếm hơn 70% tổng dân số. Mật độ dân số của một 

số lƣu vực sông chính trong khu vực dự án đƣợc thể hiện trên Hình 4.3. 

 

Hình 4.3. Mật độ dân số một số lƣu vực sông trong khu vực dự án 

http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B3_H%C3%A0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dung_Qu%E1%BA%A5t
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Sử dụng đất: Trong vùng dự án đất nông lâm nghiệp chiếm 68,2%, còn lại là đất phi 

nông nghiệp (chiếm khoảng 8,3%) và đất chƣa sử dụng (23,5%), diện tích đất nông lâm 

nghiệp và đất chƣa sử dụng giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng các công 

trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, đô thị và nhà máy, xí nghiệp. 

Cơ sở hạ tầng: Tại các thành phố, thị trấn, cơ sở hạ tầng khá tốt. Tại các vùng nông 

thôn, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, đặc biệt là hệ thống đƣờng giao thông nông thôn chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu cầu giao thông, cứu hộ, cứu nạn khi có mƣa lớn hoặc ngập lụt. Công trình công 

cộng cấp xã khá nhỏ, lẻ. 

Hiện trạng và cơ cấu kinh tế: Nền kinh tế trong khu vực dự án tăng trƣởng ở mức 

khá, đạt 8,4%/năm; ngành nông – lâm- thuỷ sản tăng 5,29%/năm, tuy nhiên, đến nay vẫn là 

vùng kinh tế còn nhiều khó khăn, ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn 

(37,8%) với 80% ngƣời dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Lao động nông thôn thiếu 

việc làm, thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Cơ cấu kinh tế của một số lƣu vực sông chính 

đƣợc thể hiện trên Hình 4.4. 

 

Hình 4.4. Cơ cấu kinh tế một số lƣu vực sông trong khu vực dự án 

Nông nghiệp và thủy canh: Loại hình nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa, cây hoa 

mùa, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, phụ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên nên thƣờng xảy ra 

mất mùa hoặc những thiệt hại đáng kể nếu có lũ lụt, mƣa bão 

Hệ thống thủy lợi: Các lƣu vực sông trong khu vực dự án đều có hệ sống thủy lợi làm 

nhiệm vụ tƣới tiêu cho nông nghiệp, tạo nguồn cấp nƣớc cho sinh hoạt và công nghiệp, tiêu 

thoát lũ… Tuy nhiên hầu hết các hệ thống ở mức vừa và nhỏ, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, rất 

nhiều công trình thủy lợi đƣợc xây dựng từ lâu, hiện đang hƣ hỏng, xuống cấp, cần thiết đƣợc 

đầu tƣ, cải tạo nâng cấp.  

Các nhóm Dân tộc thiểu số: Trong vùng dự án có 25 dân tộc thiểu số, nhƣ dân tộc 

Thái, Mƣờng, Tày, Mông, Bru, Vân Kiều sống ở Trƣờng Sơn, ngƣời Chăm ở Đà Nẵng đến 

Ninh Thuận. Các nhóm DTTS phân bố không đều từ đông sang tây. Ngƣời Kinh sinh sống 

chủ yếu ở đồng bằng ven biển.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0y
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bru_V%C3%A2n_Ki%E1%BB%81u&action=edit&redlink=1
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Di sản văn hóa và tự nhiên: Vùng dự án có một số di sản văn hóa và tự nhiên lớn 

nhƣ di sản thế giới Vƣờn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, di tích Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ 

Hội An. Vị trí các di sản văn hóa và tự nhiên đƣợc thể hiện trên Hình 4.5.  

 

Hình 4.5. Các di sản văn hóa và tự nhiên trong vùng dự án  

Y tế cộng đồng: Y tế nông thôn thuộc các tỉnh thuộc vùng dự án chƣa đƣợc trang bị 

tốt. Dịch bệnh và ô nhiễm môi trƣờng thƣờng xảy ra sau lũ lụt do nhà vệ sinh nông thôn còn 

lạc hậu. Trong và sau khi có lũ lụt hoặc mƣa bão, nƣớc lũ cuốn theo chất thải từ các nhà vệ 

sinh gây dịch bệnh và ô nhiễm môi trƣờng. Từ năm 2004 đến nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm 

hầu nhƣ năm nào cũng xảy ra.
 

4.3. Tình hình thiên tai và khả năng ứng phó 

4.3.1. Tình hình thiên tai 

Khu vực miền Trung, thuộc vùng dự án thƣờng xảy ra hầu hết các loại hình rủi ro 

thiên tai xuất hiện ở Việt Nam, trong đó phổ biến nhất là lũ lụt, bão, nắng nóng…  Lũ lụt, 

ngập úng ở miền Trung thƣờng xảy ra đồng thời trên nhiều tỉnh, có khi bao trùm cả miền với 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha-K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
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mức độ rất lớn (1999, 2003, 2009, 2010), lũ lụt xảy ra nhiều hơn, ác liệt hơn gây thiệt hại lớn 

cả ngƣời và của, làm ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc. Lũ quét xảy ra ở thƣợng nguồn các sông 

tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Bão, áp thấp nhiệt đới đang 

diễn biến nhiều hơn và ác liệt hơn. Theo số liệu thống kê 10 năm, từ năm 1981-1991
2
, các cơn 

bão trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung chiếm 65% thổng số cơn bão đổ bộ vào Việt 

Nam. Nắng nóng thƣờng xuất hiện ở các vùng thấp nhƣ vùng đồng bằng ven biển và  trong 

các thung lũng sông. Trong các thung lũng sông, nắng nóng thƣờng xảy ra mạnh hơn cả về số 

ngày cũng nhƣ cƣờng độ. Chi tiết về tình hình thiên tai và khả năng ứng phó của các lƣu vực 

sông, các tỉnh trong vùng dự án đƣợc trình bày chi tiết trong Phụ lục 3.  

4.3.2. Khả năng ứng phó 

Tổ chức thể chế: 

Nhằm ứng phó với tình hình rủi ro thiên tai ngày càng phức tạp, khó lƣờng và để đảm 

bảo thống nhất việc thực hiện phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu hậu quả 

của thiên tai các cấp, hầu hết các tỉnh trong vùng dự án đều thành lập Ban chỉ huy phòng 

chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Các ban này hoạt động dƣới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và 

một số đơn vị có chức năng trong vùng. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn có trách nhiệm cung cấp các hƣớng dẫn cho các cấp thấp hơn, kiểm tra và điều chỉnh tất 

cả các kế hoạch liên quan đến lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo tính linh hoạt và mềm 

dẻo giữa các nguồn lực cho các công tác này. Kế hoạch hành động ứng phó lụt bão thƣờng 

chia làm 3 giai đoạn: Chuẩn bị trƣớc mùa lụt, bão, ứng phó với lụt bão và các hoạt động khắc 

phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, năng lực của các đơn vị này vẫn còn yếu do thiếu kinh 

nghiệm và tài chính.  

Cơ sở hạ tầng và thiết bị 

 Hiện tại, các cơ sở hạ tầng quan trọng của các tỉnh và các lƣu vực sông bao gồm: hệ 

thống tƣới, tiêu, hồ đập, trạm bơm, đê, kè sông, biển, khu neo đậu tàu thuyền, trạm khí tƣợng, 

thủy văn, mạng lƣới thông tin, dự báo thời tiết. Hầu hết các cơ sở hạ tầng này hều cũ, lạc hậu 

hoặc không hoàn chỉnh. 

Lưu vực sông Mã. Toàn lƣu vực có hơn 800 hồ, đập lớn nhỏ trong đó 24 hồ quan trọng 

cấp tỉnh và quốc gia; 1.008 km đê sông, đê biển; 881 cống; 181 kè bảo vệ công trình. Khu vực 

có 3 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão là Lạch Hới, Lạch Trƣờng, Lạch Bạng. Khu vực có 

7 trạm khí tƣợng, hải văn và môi trƣờng chuyên đo đạc quan trắc các yếu tố khí hậu, khí 

tƣợng, 16 trạm thuỷ văn chuyên đo đạc mực nƣớc, lƣu lƣợng, lƣợng mƣa, nhiệt độ nƣớc và 

chất lƣợng chất lơ lửng, 14 điểm đo mƣa trong nhân dân, chuyên đo đạc ở những nơi không 

có trạm KTTV cơ bản. 

Lưu vực sông Cả. Toàn lƣu vực có 1.214 hồ chứa lớn nhỏ, một số hồ nhƣ Vực Mấu 

(dung tích 62,5 triệu m
3
), Hô Vệ Rừng (18,6 triệu m

3
), Hồ Khe Đá (15,4 triệu m

3
), Hồ Bản Vẽ 

(2.690 triệu m
3
); 427 đập dâng nƣớc cho vùng núi; 586,6 km đê sông, đê nội đồng và đê biển. 

Trên lƣu vực sông Cả có 17 trạm khí tƣợng và 11 trạm thuỷ văn chuyên đo đạc các yếu tố nhƣ 
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mƣa, bốc hơi, nhiệt độ, lũ,… hầu hết các trạm đƣợc thành lập từ trƣớc năm 1957 và cũng có 

một số trạm đã dừng đo đạc. 

Lưu vực sông Thu Bồn. Hiện nay lƣu vực sông Thu Bồn đã xây dựng nhiều hồ chứa 

nƣớc. Các Hồ chứa nƣớc có dung tích lớn hơn 10 triệu m
3
 gồm có: Đồng Nghệ (17,2 triệu 

m
3
), Hòa Trung (10 triệu m

3
), Phú Ninh (344 triệu m

3
), Khe Tân (30 triệu m

3
), Vinh Trinh 

(19,3 triệu m
3
), A Vƣơng (266,5 triệu m

3
), Đa Mi 4 (152 triệu m

3
) và Sông Tranh 2 (212,3 

triệu m
3
). Một số khu neo đậu tàu thuyền đã đƣợc xây dựng nhƣ Cù Lao Chàm ( Quảng Nam), 

Hồng Triều ( Quảng Nam), Thọ Quang ( Đà Nẵng). Trong lƣu vực có 2 trạm đo các yếu tố 

khí tƣợng: một trạm đo đại diện cho vùng đồng bằng là trạm Đà Nẵng, một trạm đại diện cho 

vùng miền núi là trạm Trà My và 18 trạm đo mƣa. Trên hệ thống sông Vũ Gia -Thu Bồn có 8 

trạm đo thuỷ văn, trong đó có 2 trạm đo dòng chảy và mực nƣớc, 2 trạm đo mực nƣớc vùng 

trung lƣu sông Thu Bồn và sông Vu Gia, 4 trạm đo mực nƣớc hạ lƣu vùng ảnh hƣởng triều. 

Lưu vực sông Vu Gia – Vệ - Thu Bồn. Phần lớn diện tích lƣu vực thuộc địa phận tỉnh 

Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng đƣợc một số công trình hạ tầng cơ sở phòng chống 

thiên tai gồm: Các Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh và 03 huyện; hồ chứa nƣớc; 

trạm bơm; đập dâng nƣớc; kè sông; kè biển; đê ngăn mặn; khu neo đậu tàu thuyền; cảng cá; các 

trạm khí tƣợng thủy văn và mạng lƣới thông tin dự báo thời tiết. Tính đến năm 2009, đê điều, 

công trình ngăn mặn đã đƣợc kiên cố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 10,95 km đê sông;  25 km 

đê cửa sông; 03 đập ngăn mặn; 16.061,9 m kè lát mái và 54 mỏ hàn. Công trình cảng neo đậu tàu 

thuyền bao gồm: Cảng Dung Quất, Cảng Sa Kỳ, Cảng Tịnh Hoà, Cảng Lý Sơn, Cảng Mỹ Á, 

Cảng Sa Huỳnh. Trên lƣu vực hiện nay có 3 trạm thuỷ văn cơ bản, 3 trạm thuỷ văn chuyên dung, 

7 trạm đo mƣa, 3 trạm khí tƣợng  và 94 mốc báo lũ. 

Lưu vực sông Hạ Vàng và sông Rác (Hà Tĩnh). Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 32 tuyến đê với 

chiều dài 316 km, trong đó có 01 tuyến đê sông chính cấp II (đê La Giang dài 19,2km) và 31 

tuyến đê sông cấp IV và cấp V với chiều dài 297 km. Nhìn chung hệ thống đê điều còn nhỏ, 

cao trình thấp, khả năng chống đỡ với thiên tai bão, lũ còn nhiều bất cập. Hồ đập có 345 cái 

với tổng dung tích 762 triệu m3 và 48 đập dâng. Phần lớn các hồ, đập đƣợc đầu tƣ xây dựng 

từ những năm 1980 về trƣớc nên công trình hầu hết đã bị xuống cấp. Trong những năm qua 

Chính Phủ và các tổ chức Quốc tế đã từng bƣớc đầu tƣ sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do 

nguồn kinh phí có hạn nên việc đầu tƣ chƣa hoàn chỉnh vẫn còn nhiều công trình đang trong 

tình trạng hƣ hỏng xuống cấp trầm trọng nguy cơ xẩy ra sự cố bất cứ lúc nào khi có mƣa lũ. 
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CHƢƠNG 5. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG  

 Chƣơng này trình bày kết quả đánh giá các tác động tiềm ẩn của Dự án đối với việc 

quản lý lƣu vực sông cũng nhƣ các tiểu lƣu vực sông. Nhƣ đã đề cập trong Chương 2, các 

hoạt động đề xuất trong các hợp phần 1, 2, 3 chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cƣờng 

năng lực và các đầu tƣ cho các công trình nhỏ nhƣ cải tạo hoặc xây dựng văn phòng, nhà ở, 

trạm khí tƣợng, thủy văn và các cơ sở hạ tầng cộng đồng nhỏ. Các TDA thực hiện ở hợp phần 

4 sẽ liên quan đến 4 dạng công trình: (1) sửa chữa và nâng cấp đê, kè; (2) sửa chữa và nâng 

cấp hồ, đập; (3) sửa chữa và nâng cấp đƣờng cứu hộ; (4) nạo vét cửa sông và sửa chữa, nâng 

cấp các khu neo đậu tránh trú bão. Các TDA sẽ đƣợc lựa chọn theo theo tiếp cận lƣu vực sông 

cùng với việc đầu tƣ theo nhóm để tăng cƣờng hiệu quả đầu tƣ. Vì vậy, các đánh giá tập trung 

vào các tác động tiềm ẩn của Dự án đến các chính sách và kế hoạch liên quan đến thiên tai và 

quản lý tài nguyên nƣớc trong bối cảnh quản lý tổng hợp lƣu vực sông cũng nhƣ đến môi 

trƣờng tự nhiên (đất, nƣớc, không khí, sinh vật), môi trƣờng kinh tế - xã hội.  

5.1 Các tác động tích cực 

5.1.2 Các lợi ích chung 

 Trong những năm gần đây cùng với sự biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết và các 

hiện tƣợng thuỷ văn ở nƣớc ta nói chung và khu vực miền Trung nói riêng ngày càng biến 

động phức tạp hơn, không theo quy luật truyền thống (mùa mƣa bão có xu thế xuất hiện sớm 

và kết thúc muộn hơn). Thiên tai nghiêm trọng với những biểu hiện bất thƣờng xảy ra ngày 

càng nhiều hơn và có cƣờng độ mạnh hơn. Bão và lũ lụt hàng năm, đặc biệt là những năm  

1998, 1999, 2005, 2009 tại khu vực miền Trung đã gây ảnh hƣởng lớn đến tính mạng và tài 

sản của nhân dân và Nhà nƣớc. Nhằm hạn chế những tác động này, một số chính sách, kế 

hoạch, khung thể chế đã đƣợc thiết lập (xem Chương 3 và Phụ lục 2). WB và các nhà tài trợ 

khác hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực tài chính để thực hiện các chính sách, kế hoạch đó. Do 

vậy, Dự án WB5 có tác động tích tăng cƣờng năng lực các cấp trong việc phòng chống và 

giảm nhẹ thiên tai. Cụ thể, dự án có những lợi ích chung sau đây:  

 - Tăng cƣờng khả năng quản lý rủi ro thiên tai cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phƣơng 

để cải thiện việc lập kế hoạch và giảm thiểu các rủi ro, do đó giảm tổn thất về ngƣời, giảm 

hƣ hỏng về tài sản và giảm sự gián đoạn của các hoạt động kinh tế.  

 - Cải thiện hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm để thu thập, xử lý và phổ biến 

thông tin, tạo cho mọi ngƣời dân có thể triển khai hành động kịp thời và hiệu quả hơn, nhằm 

giảm nhẹ các thiệt hại thiên tai và đáp ứng đƣợc các điều kiện thời tiết một cách hiệu quả hơn.  

- Củng cố các công trình làm giảm rủi ro thiên tai tại các vùng ƣu tiên. 

- Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trƣờng, xã hội trong công 

tác quản lý thiên tai tổng hợp.    

Dựa vào các nội dung và phạm vi đầu tƣ dự án mô tả trong Chương 2, có thể thấy rằng 

Dự án WB5 hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu trong Chiến lƣợc Quốc gia về phòng chống 

và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Chiến lƣợc quốc gia về bảo vệ môi trƣờng đến năm 2010 
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và tầm nhìn đến năm 2020 và các quy hoạch vùng miền Trung (Phụ lục 4). Các lợi ích quan 

trọng của Dự án đƣợc làm rõ trong phần sau đây và đƣợc minh họa bằng những dẫn chứng cụ 

thể trong các hộp thông tin kèm theo. 

5.1.2 Giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản  

Giảm nhẹ thiệt hại về ngƣời và tài sản cho khu vực miền Trung và đặc biệt là các xã, 

huyện dọc theo các lƣu vực sông là một trong những tác động tích cực nổi bật của dự án. 

Theo báo cáo của các tỉnh trong vùng dự án, hầu hết các cơ sở hạ tầng phòng chống lụt bão đều 

khá yếu kém. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây gia tăng thiệt hại về ngƣời và tài 

sản đối cho các tỉnh vùng dự án. Các tiểu dự án của dự án WB5 sẽ tập trung khắc phục những 

yếu kém này, thông qua các hoạt động nâng cấp, sửa chữa các tuyến đƣờng cứu hộ cứu nạn vốn 

không đáp ứng đƣợc yêu cầu khi có lũ, tăng độ an toàn của các hồ chứa, nâng cấp các khu neo 

đậu tàu thuyền tránh trú bão … Theo báo cáo KCT, dự án sẽ bảo vệ khoảng 900.000 ngƣời (hơn 

210.000 hộ), trong đó có 5 nhóm dân tộc thiểu số: Mƣờng, Thái, Cơ Tu, H’re và Chăm.  

Quá trình tham vấn cộng đồng cho thấy nhóm ngƣời chịu ảnh hƣởng lớn nhất từ rủi ro 

thiên tai là trẻ em, phụ nữ, ngƣời già, các nhóm dân tộc thiểu số và những ngƣời nghèo. Đây 

là nhóm ngƣời ngƣời dễ bị tổn thƣơng đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất từ dự án. Nhóm ngƣời này 

bày tỏ nguyện vọng tha thiết đƣợc hỗ trợ để giảm nhẹ thiệt hại về ngƣời và của do thiên tai 

gây ra đối với họ do cuộc sống của họ vốn đã rất khó khăn. Nhƣ vậy, dự án sẽ đáp ứng nhu 

cầu cấp thiết trong việc phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn về ngƣời và tài 

sản cho cộng đồng. Vì thế dự án đã nhận đƣợc sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân và chính 

quyền các địa phƣơng. Dự án cũng sẽ tạo lòng tin của ngƣời dân đối với Đảng và Nhà nƣớc, 

tạo tinh thần an tâm sản xuất và ổn định cuộc sống. 

Rủi ro lũ lụt và tác động tích cực của tiểu dự án “Nâng cấp tuyến đê Lương Yên Khai, 

huyện Thanh Chương” đối với xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An 

- Đây là xã chịu ảnh hƣởng thƣờng xuyên của ngập lụt, tuyến đê hiện có chỉ đủ sức phòng 

ngừa lũ tiểu mãn, cứ 9-10 năm lại có lũ lịch sử, ngập đến nóc nhà. Khi bị lụt do lũ tiểu 

mãn, 5 xóm bị chia cắt hoàn toàn, phải đi lại bằng thuyền nan, ảnh hƣởng đến học tập của 

học sinh và cuộc sống của ngƣời dân, ngập 100% đất canh tác nông nghiệp. Các năm 2007 

-2010 đều có thiệt hại về ngƣời do lụt lụt, trong số đó hầu hết là học sinh. 

- Xã đã có những biện pháp ứng phó với rủi ro thiên tai nhƣ tuyên truyền cho ngƣời dân 

chủ động phòng tránh lũ, có hệ thống truyền thanh thông báo cho ngƣời dân vùng trũng khi 

có lũ, ngập lụt, vận động ngƣời dân làm bè, thuyền … Tuy nhiên các biện pháp này thƣờng 

không đƣa lại hiệu quả cao địa hình thấp trũng, tuyến đƣờng liên xóm, liên xã nhỏ nên dân 

thƣờng xuyên rơi vào bị động khi có ngập lụt. 

- Nhóm ngƣời hƣởng lợi là toàn bộ bà con các xóm miền núi – nơi “chƣa mƣa đã lụt, chƣa 

nắng đã hạn”. Nhóm ngƣời bị ảnh hƣởng không có (theo ý kiến của UBND xã, nếu cần 

thêm đất,  dân sẵn sàng hiến đất làm đƣờng, làm đê). 

- Địa phƣơng hoàn toàn ủng hộ dự án, không có yêu cầu bồi thƣờng, đền bù do dự án sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao thông trong khi bị ngập lụt, đặc biệt là các xã miền 

núi, giảm thiệt hại về ngƣời và của, bảo vệ mùa màng, các em nhỏ không phải chịu rủi ro 

nhƣ chết do lũ lụt, học sinh không phải nghỉ học ngày lũ … 

UBND xã Thanh Lương (20/6/2011)  
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Kè chống xói lở sông Vệ là nguyện vọng và yêu cầu cấp thiết của người dân địa 

phương.  

Trong những năm gần đây bờ sông Vệ đoạn từ suối Cầu Lim (Hành Tín Đông) đến Cửa Lở 

(Đức Lợi) thƣờng xuyên bị sạt lở mỗi khi có lũ xảy ra, tốc độ xói lở diễn ra ngày càng 

mạnh.Việc xói lở đã làm thay đổi hình thái sông ở nhiều đoạn, đặc biệt việc xói lở bờ sông 

gây mất rất nhiều đất canh tác, đất ở, đe dọa trực tiếp đến an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng ( 

đƣờng giao thông, trƣờng học...) . Nhiều hộ gia đình đã mất nhà cửa, một số khu dân cƣ 

thƣờng xuyên phải di dời tránh lũ, nhiều vùng đất sản xuất đã bị thu hẹp. 

Chi cục Thủy Lợi Quảng Ngãi, 7/2011 

Xã Nghĩa Hiệp là một trong những xã chịu ảnh hƣởng lớn nhất từ việc xói lở bờ sông Vệ. 

Mỗi năm xói từ 5-10m, đặc biệt có những đoạn xói 20 m. Tình hình xói lở bờ sông đem lại 

rất nhiều bức xúc cho ngƣời dân nên địa phƣơng mong muốn đƣợc đầu tƣ nâng cấp tuyến 

đê, đảm bảo an toàn dân sinh trƣớc thiên tai và giữ đất sinh hoạt cho ngƣời dân ven sông. 

Việc đền bù của dự án chủ yếu là hoa màu của ngƣời dân. Một số hộ dân sẵn sàng hiến đất 

để thực hiện dự án. 

UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Bình Định, 7/2011 

 

5.1.3. Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội  

Một trong những tác động tích cực quan trọng nữa của dự án WB5 là tạo điều kiện 

thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, đặc biệt là khu vực 

thấp, trũng ven sông hoặc cửa sông. Theo báo cáo Đánh giá xã hội của dự án WB5, dự án bảo 

vệ khoảng gần 50 ngàn hecta đất sản xuất không phải chịu lũ lụt và hạn hán hàng năm. Nhóm 

tiểu dự án nâng cấp đê, kè, hồ chứa sẽ có tác động giữ đất hoặc tăng diện tích và năng suất sản 

xuất nông nghiệp, tăng thu nhập và cơ hội sinh kế, khôi phục nhanh hơn sản xuất và đời sống 

trong khu vực bị ảnh hƣởng thiên tai. Nhóm tiểu dự án nâng cấp đƣờng cứu hộ cứu nạn sẽ tăng 

cƣờng hoạt động giao thông phục vụ cứu hộ cứu nạn và hoạt động giao thƣơng giữa xã, huyện. 

Nhóm tiểu dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão sẽ góp phần làm tăng năng suất đánh bắt 

thủy hải sản và cũng đẩy mạnh hoạt động giao thƣơng giữa các tỉnh. Ngoài ra quá trình nâng 

cấp các cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai có thể tạo thêm nhiều việc làm cho lao động phổ 

thông vùng dự án, góp phần giảm nghèo và tăng thêm khả năng hồi phục sinh kế sau thiên tai 

xảy ra trong những năm qua. Việc phát triển kinh tế xã hội lại có tác động tăng cƣờng năng lực 

và vật lực chống chịu cũng nhƣ hồi phục sau thiên tai của cộng đồng. Đồng thời, cơ sở hạ tầng 

vùng dự án sẽ đƣợc bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trƣờng đầu tƣ. 

Tác động tích cực của tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thạch Bàn, xã Duy 

Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

Hồ chứa nƣớc Thạch Bàn đƣợc xây dựng từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1985, trên cơ 

sở nâng cấp, mở rộng quy mô tƣới từ công trình cũ của ngƣời Pháp để lại. Theo thiết kế công 

trình có nhiệm vụ tƣới nƣớc 890 ha đất sản xuất nông nghiệp của 03 xã Duy Phú, Duy Tân và 

Duy Thu. Hiện nay, công trình chỉ phục vụ tƣới cho 740ha (đạt 83% thiết kế) và đang bị 
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xuống cấp. Việc sủa chữa nâng cấp hồ chứa nƣớc Thạch Bàn là rất cần thiết nhằm đảm bảo 

an toàn cho công trình về lâu dài, tránh khỏi những nguy cơ có thể xảy ra cho các hạng mục 

chính của công trình; đảm bảo vấn đề an toàn phòng lũ cho tính mạng và tài sản của nhân dân 

vùng hạ lƣu công trình; đảm bảo việc cung cấp nƣớc tƣới chủ động cho toàn bộ diện tích 

vùng hƣởng lợi, nâng cao năng suất cây trồng, qua đó nâng cao mức sống của nhân dân trong 

vùng, đảm bảo về vấn đề an ninh lƣơng thực; khai thác toàn diện đƣợc diện tích đất canh tác, 

chống trình trạng lãng phí và hoang hóa đất sản xuất nông nghiệp; cải tạo môi trƣờng cho 

vùng lòng hồ cũng nhƣ vùng dự án, góp phần tạo cảnh quan xanh cho môi trƣờng; nâng cao 

năng suất và quy mô ngành nuôi trồng thủy sản, kết hợp du lịch sinh thái, đem lại sự phát 

triển bền vững; góp phần tạo điều kiện giao thông nông thôn cho việc phát triển kinh tế, nhất 

là vào những mùa mƣa lũ. 

Báo cáo đề xuất tiểu dự án tham gia dự án WB5 của thành phố Đà Nẵng 

 

5.1.3 Nâng cao nhận thức của cộng đồng và năng lực quản lý rủi ro của các cấp 

Kết quả điều tra, tham vấn cho thấy một số địa phƣơng còn khá bị động trong công tác 

phòng chống lũ lụt, đặc biệt là tại cấp làng, xã. Các nhận thức về rủi ro thiên tai cũng chƣa tốt 

và công tác tuyên truyền về phòng, chống lụt bão chƣa đƣợc quan tâm đúng mức.  

Hiện trạng nhận thức của cộng đồng và năng lực quản lý thiên tai. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của cộng đồng dân cƣ trong công tác 

phòng, chống lụt bão chƣa đƣợc quan tâm đúng mức nên ý thức của một số bộ phận cán bộ 

và nhân dân về thiên tai và công tác phòng tránh chƣa cao; kỹ năng ứng phó với thiên tai còn 

nhiều hạn chế, do đó để xẩy ra những thiệt hại, mất mát không đáng có về ngƣời và tài sản. 

Báo cáo tổng kết công tác PCBL năm 2010 huyện Lộc hà, Hà Tĩnh 

 

Thông qua các hoạt động của mình, dự án WB5 sẽ giúp nhân dân các tỉnh nâng cao 

nhận thức về các rủi ro thiên tai cũng nhƣ năng lực quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng. Việc 

nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai sẽ giúp cho ngƣời dân và cộng đồng 

thay đổi thái độ và hành vi trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là với môi 

trƣờng. Cụ thể là, thay đổi thái độ, hành vi trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên rừng (đầu 

nguồn và phòng hộ), tài nguyên nƣớc, bảo vệ đê điều, kè, đập; chủ động ứng phó với thiên tai; 

huy động nội lực, cứu hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong thiên tai và trong tái thiết sau thiên tai… 

5.1.4. Cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống 

Do đặc điểm các sông miền Trung là ngắn và dốc nên trong mùa lũ, dòng chảy sông 

khá lớn đã làm cho tình trạng xói lở bờ sông xảy ra thƣờng xuyên hơn. Điều này có thể dễ 

dàng nhận ra tại các lƣu vực sông miền Trung nhƣ sông Cầu Chày (đoạn chảy qua huyện Yên 

Định – Thanh Hóa), sông Cả (khu vực huyện Anh Sơn – Nghệ An), sông Thu Bồn (khu vực 

huyện Duy Xuyên – Quảng Nam), sông Kone (đoạn chảy qua huyện An Nhơn và Tuy 

Phƣớc), sông Dinh (đoạn chảy qua thành phố Phan Rang – Ninh Thuận, …Quá trình xói lở bờ 

sông làm cho hàm lƣợng chất rắn lở lửng trong nƣớc sông tăng lên và ảnh hƣởng khá nhiều 

đến chất lƣợng nƣớc sinh hoạt của ngƣời dân ven sông. Đây cũng là phản ánh của nhiều Chi 
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cục Bảo vệ Môi trƣờng các tỉnh tham gia dự án. Nhóm tiểu dự án nâng cấp đê kè sẽ làm hạn 

chế quá trình xói lở bờ sông, từ đó cải thiện chất lƣợng nƣớc sông, đặc biệt  với thông số chất 

rắn lơ lửng. 

Các hoạt động của dự án WB5 sẽ làm hạn chế tình trạng ngập lụt hiện đang xảy ra 

hàng năm tại các tỉnh miền Trung hay những thiệt hại do đắm, chìm thuyền tại các khu vực 

cửa sông. Điều này sẽ có tác động tích cực làm giảm tình trạng suy giảm chất lƣợng môi 

trƣờng sau lũ bão và tăng chất lƣợng môi trƣờng sống của ngƣời dân. 

Tình hình rủi ro thiên tai và tác động tích cực của dự án WB5 đối với Hà Tĩnh 

- Rủi ro thiên tai đối với Hà Tĩnh chủ yếu là bão, lũ. Thiệt hại do bão lũ hàng năm khá lớn, ví dụ 

nhƣ năm 2007, thiệt hại do lũ, bão đối với huyện Hƣơng Khê là làm 29 ngƣời chết, 44 ngƣời bị 

thƣơng, tổng thiệt hại về tài sản là 1.001 tỷ đồng. Lũ lịch sử năm 2010 đã làm 54 ngƣời chết và 

ƣớc tính tổng thiệt hại là 6.400 tỷ đồng.  Ngoài thiệt hại về ngƣời và tài sản, lũ bão còn gây ra 

những thiệt hại rất lớn về môi trƣờng. 

- Dự án WB5 sẽ giúp cho Hà Tĩnh nâng cao năng lực phòng chống bão lũ, giảm thiệt hại về 

ngƣời và tài sản, đặc biệt giảm thiệt hại về sức khỏe con ngƣời và chất lƣợng môi trƣờng do 

sau ngập lụt, nƣớc sinh hoạt của ngƣời dân thƣờng bị ô nhiễm, dịch bệnh gia tăng (nhƣ đau 

mắt đỏ, da liễu, phụ, tiêu chảy…), cảnh quan môi trƣờng giảm sút nghiêm trọng (rác thải, bùn 

lầy, xác động vật, thực vật, tàu đắm …), mùi hôi thối khắp nơi… 

Chi cục Quản lý Đê điều và PCBL Hà Tĩnh, 21/6/2011 

 

5.2. Nhận diện các tác động tiêu cực 

5.2.1 Loại hình và phạm vi của các tác động tiêu cực 

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn của Dự án chủ yếu gây ra do thu hồi đất, tái định cƣ và 

hoạt động thi công xây dựng của hợp phần 4. Loại hình và phạm vi của các tác động tiêu cực 

tiềm ẩn của dự án đƣợc tóm tắt trong bảng sau đây. Những tác động này đã đƣợc phân tích ở 

các mục 5.2.2 đến 5.2.6 và các phần 5.3 - 5.4. Phụ lục 5 tóm tắt kết quả sàng lọc môi trƣờng 

cho các TDA đề xuất. Phần 5.5 đƣa ra so sánh trong trƣờng hợp có và không có dự án. 

Bảng 5.1. Xác định các tác động tiêu cực tiềm ẩn 

STT Tác động tiêu cực  Phạm vi Giải thích 

1 Thu hồi đất và tái 

định cƣ đối với 

ngƣời dân địa 

phƣơng, trong đó 

có ngƣời DTTS 

Trung bình 

Tạm thời 

Cục bộ  

Có thể đền bù 

và giảm thiểu 

Các công trình của dự án cần phải đảm bảo 

tránh hoặc giảm thiểu việc thu hồi đất và tái 

định cƣ, các hạng mục đầu tƣ chủ yếu là 

kiên cố hóa, nâng cấp và cải tạo các công 

trình hiện tại, không phải là xây dựng mới. 

Do đó, tác động tiêu cực này đƣợc dự đoán 

là không lớn. 

2 Tác động đến nhóm 

ngƣời dân tộc thiểu 

số, ngƣời bản địa 

Nhỏ 

Tạm thời 

Cục bộ  

Có thể đền bù 

Trong vùng dự án có khoảng 25 nhóm 

ngƣời dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, Dự án 

chỉ ảnh hƣởng đến một số ngƣời thuộc 5 

nhóm ngƣời dân tộc thiểu số là Chăm, Thái, 
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và giảm thiểu Cơ Tu, H’re 

3 Tác động đối với 

các tài sản văn hóa 

vật thể 

Nhỏ 

Tạm thời 

Cục bộ  

Có thể giảm 

thiểu 

Các TDA đề xuất có địa điểm cách xa các 

khu di tích lịch sử hoặc khảo cổ, và do đó 

không ảnh hƣởng đến các tài nguyên văn 

hóa vật thể đã đƣợc công nhận. 

Tuy nhiên, 1 số văn hóa vật thể quan trọng 

có thể đƣợc phát hiện trong quá trình thi 

công TDA. Một số công trình mồ mả phải 

di dời khỏi các khu vực thi công. 

4 Tác động đến môi 

trƣờng sống tự 

nhiện và.hoặc rừng 

Không có tác 

động xấu 

Các TDA đề xuất cách khá xa các khu vực 

này 

6) 5 7) Rủi ro bom mìn 

chƣa nổ 

Nhỏ 

Tạm thời 

Cục bộ 

Có thể giảm 

thiểu 

Một số khu vực TDA đã phát hiện nguy cơ 

bom mìn chƣa nổ 

6 Suy giảm chất 

lƣợng môi trƣờng 

và các vấn đề xã 

hội 

Trung bình 

Tạm thời 

Cục bộ 

Có thể giảm 

thiểu 

Các hoạt động thi công có thể gây ô nhiễm 

không khí và/hoặc nguồn nƣớc, tiếng ồn, 

xói mòn đất…  

Các hoạt động thi công có thể gây ra các 

nguy cơ về sức khỏe cộng đồng, xung đột 

về xã hội hoặc cản trở công việc kinh doanh 

và các hoạt động kinh tế của địa phƣơng, … 

7 Có thể gây suy 

giảm chất lƣợng 

đất, nƣớc do hoạt 

động nạo vét và đổ 

bùn nạo vét 

Trung bình 

Tạm thời 

Cục bộ 

Có thể giảm 

thiểu 

Ba TDA liên quan đến nạo vét. Các hoạt 

động của ba TDA này sẽ tác động đến chất 

lƣợng đất, nƣớc do nạo vét và đổ bùn nạo 

vét trong quá trình thi công 

8 Rủi ro liên quan 

đến an toàn đập 

hoặc đê/kè trong 

quá trình vận hành 

Nhỏ và có thể 

giảm thiểu 

Việc mở rộng/xây mới đập tràn có thể gây 

ngập ở hạ lƣu. Cần thiết cảnh báo cho dân 

sống ở phía hạ lƣu đập. 

Mặc dù nguy cơ mất an toàn đập, đê, kè là 

nhỏ nhƣng nếu nguy cơ này xảy ra thì hậu 

quả rất lớn vì liên quan đến tính mạng ngƣời 

dân và tài sản 

9 Nguy cơ về xung 

đột về sử dụng đất, 

nƣớc 

Rất nhỏ và có 

thể giảm thiểu 

Hầu hết các TDA không liên quan đến vận 

hành cửa cống 

10 Nguy cơ xói lở bờ 

biển và/hoặc vấn đề 

chất lƣợng nƣớc 

xung quanh khu 

vực TDA trong quá 

trình vận hành 

Nhỏ và có thể 

giảm thiểu 

Có 3 TDA liên quan đến nạo vét và xây 

dựng đê chắn sóng và kè bảo vệ bờ cửa 

sông. Do vậy sẽ có nguy cơ xói lở bờ biển 

và/hoặc vấn đề chất lƣợng nƣớc xung quanh 

khu vực TDA trong quá trình vận hành 

5.2.2 Các tác động tiêu cực do thu hồi đất và tái định cư 

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, khó có thể ƣớc tính đƣợc số ngƣời cần tái định cƣ và 

diện tích đất thu hồi do thiết kế kỹ thuật của dự án chƣa đƣợc lập và một số TDA chƣa đƣợc 
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xác định một cách cụ thể. Tuy nhiên, các công trình của dự án bắt buộc phải đảm bảo tránh 

hoặc giảm thiểu việc thu hồi đất và tái định cƣ, và các hạng mục đầu tƣ chủ yếu là kiên cố 

hóa, nâng cấp và cải tạo các công trình đê điều, hồ đập hiện tại đang bị xuống cấp, không phải 

là xây dựng mới. Do đó, các tác động từ việc thu hồi đất và tái định cƣ của dự án sẽ đƣợc 

giảm thiểu một cách đáng kể. 

Các kết quả đánh giá tác động xã hội chỉ ra rằng dự án sẽ tác động đến ba nhóm ngƣời 

bị ảnh hƣởng chính, bao gồm nhóm ngƣời làm nông (chiếm đa số, hơn 80% tổng các nhóm 

ngƣời bị ảnh hƣởng), nhóm kinh doanh và dịch vụ, và nhóm làm công ăn lƣơng trong các cơ 

quan quản lý, công ty và nhà máy. Trong số ba nhóm này, sinh kế và thu nhập của các nhóm 

làm nông và kinh doanh sẽ bị ảnh hƣởng do một phần đất sản xuất sẽ bị thu hồi hoặc công 

việc kinh doanh sẽ bị ngƣng trệ trong quá trình xây dựng. Nhóm làm công ăn lƣơng sẽ không 

chịu các tác động này. Các nhóm ngƣời bị ảnh hƣởng sẽ đƣợc đền bù.  

Mặc dù việc tiến hành dự án có thể ảnh hƣởng đến một số hộ gia đình nhƣng hầu hết 

những trƣờng hợp liên quan đến bồi thƣờng đến thu hồi đất hơn là tái định cƣ. Tác động liên 

quan đến thu hồi đất và tái định cƣ của các TDA năm đầu đƣợc trình bày trong Bảng 5.2. Sáu 

TDA năm đầu liên quan đến thu hồi đất của 1.284 hộ gia đình, tuy nhiên chỉ có 1 hộ sẽ tái 

định cƣ đến khu vực mới và 3 hộ sẽ phải đƣợc di dời tới địa điểm khác nhƣng vẫn thuộc phạm 

vi khu vực dân cƣ cũ. Nên chú ý rằng nhiều ngƣời dân bị ảnh hƣởng tình nguyện hiến đất cho 

dự án nhƣ ngƣời dân ở xã Yên Định tỉnh Thanh Hóa, xã Thanh Lƣơng tỉnh Nghệ An, xã Đức 

Lợi ở Quảng Ngãi, xã Phƣớc Lộc tỉnh Bình Định, … Sẽ có hàng ngàn héc-ta đất tạm thời bị 

thu hồi để dành cho các công trƣờng thi công. Tác động của việc thu hồi đất tạm thời có thể 

đƣợc giảm thiểu bằng cách khôi phục cảnh quan lại nhƣ cũ sau khi kết thúc việc sử dụng. 

Bảng  5.2 Tác động liên quan đến thu hồi đất và tái định cƣ của các TDA năm đầu  

 Tổng số hộ bị 

ảnh hƣởng 

Diện tích 

đất thu hồi 

vĩnh viễn 

(m2) 

Diện tích 

đất thu hồi 

tạm thời 

(m2) 

Sồ mồ mả 

di chuyển 

Ghi chú 

I. Thanh Hóa      

1. Tu bổ, nâng cấp và xử lý 

các điểm trọng yếu đê tả sông 

Cầu Chày (đoạn từ K0-K42). 

697 hộ vĩnh 

viễn + 84 hộ 

+ 07 UBND 

tạm thời 

147,337 537,673 3 

42,000 m 

đê; 11 xã, 

1 huyện 

II. Nghệ An      

2. Cầu kết hợp tràn nối đƣờng 

cứu hộ cứa nạn xã Nghi Thái 

huyện Nghi Lộc và xã Hƣng 

Hòa thành phố Vinh 

5 hộ tạm thời 0 200 0 

1,020 m; 2 

xã, 2 

districts 

3. Nâng cấp tuyến đê Lƣơng 

Yên Khai, Thanh Chƣơng 

83 hộ vĩnh 

viễn 
13,300 0 1 

2,870 m 

đê; 2 xã tại 

1 huyên 

III. Hà Tĩnh      

- 335 hộ vĩnh 91,402 0 0 11,410 m; 
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- , huyện Cẩm 

Xuyên 

viễn 4 xã trong 

1 huyện 

VII. Quảng Nam      

5. Sửa chữa nâng cấp hồ chứa 

nƣớc Thạch Bàn, huyện Duy 

Xuyên 

7 hộ tạm thời 0 20,000 0 

1 xã  

X. Bình Định      

6. Nâng cấp kè chống xói lở 

bờ sông Kone đảm bảo an 

toàn, huyện An Nhơn và Tuy 

Phƣớc 

73 (có 10 hộ 

vừa ảnh 

hƣởng vĩnh 

viễn vừa tạm 

thời) 

9,156 1,037 18 

5,800 m; 4 

xã tại 2 

huyện 

Tổng cộng 1,294 hộ 

(1,188 hộ 

vĩnh viễn + 

106 hộ + 7 

UBND BAH 

tạm thời) 

261,195 558,910 22  

 

5.2.3. Các tác động tiêu cực đối với ngƣời dân tộc thiểu số 

 Dự án sẽ thu hồi đất của một số hộ gia đình, trong đó có ngƣời dân tộc thiểu số thuộc 

các nhóm ngƣời Mƣờng ở Thanh Hóa, Thái ở Thanh Hóa và Nghệ An, Chăm ở Ninh Thuận, 

và H’rê ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các tác động này đƣợc đánh giá là nhỏ, cục bộ, tạm thời do 

các yêu cầu chặt chẽ về lựa chọn các công trình và giải pháp kỹ thuật của Dự án, ví dụ nhƣ 

phải giảm tối đa việc thu hồi đất và tài sản của ngƣời dân địa phƣơng. Theo báo cáo KHT của 

các TDA năm đầu, có khoảng 1.284 hộ gia đình (với khoảng 5.525 ngƣời) bị ảnh hƣởng từ 

Dự án (Bảng 5.2) nhƣng chỉ một số ít ngƣời trong số họ là ngƣời dân tộc thiểu số. 

5.2.4. Các tác động tiêu cực đối với văn hóa vật thể 

Các tài sản văn hóa vật thể đƣợc định nghĩa là các vật thể di dời hoặc không di dời, 

các địa điểm, kết cấu, nhóm kết cấu và những đặc điểm tự nhiên và cảnh quan tự nhiên có giá 

trị về khảo cổ, sinh vật cổ, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ hoặc giá trị văn hoá khác. Các 

tài sản văn hóa vật thể có thể nằm ở khu vực nông thôn hoặc thành thị, và có thể ở trên hoặc 

dƣới mặt đất, hoặc dƣới nƣớc. 

Trong khu vực dự án có 8 khu vực văn hóa vật thể. Tuy nhiên, hầu hết các TDA đề xuất 

đều có địa điểm cách khá xa các khu vực này (xem Phụ lục 5, bảng 5.2). Chỉ một TDA ở Thanh 

Hóa là có địa điểm gần đền Bà Triệu, cách 1km. TDA này nhằm sửa chữa các điểm yếu của tuyến 

đai hiện tại. Do đó, có thể xem các tác động của TDA này đến đền Bà Triệu là không đáng kể. 

Nên chú ý rằng, mặc dù dự án đƣợc đánh giá là không ảnh hƣởng đến các tài sản văn 

hóa vật thể đƣợc công nhân, các tài sản văn hóa vật thể quan trọng và chƣa đƣợc khôi phục có 

thể sẽ đƣợc phát hiện trong quá trình xây dựng TDA. Một số công trình mồ mả có thể phải di 
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dời khỏi các khu vực thi công, chẳng hạn nhƣ trong TDA “Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm 

trọng yếu đê tả sông Cầu Chày (đoạn từ K0-K42). Tỉnh Thanh Hóa”. 

Việc di dời mồ mả sẽ đƣợc thực hiện bởi các hộ gia đình có mồ mả bị ảnh hƣởng (theo 

thông lệ ở Việt Nam). Các nghi lễ di dời mồ mả có thể có những nét khác biệt trong nhóm 

ngƣời Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số. Các hộ bị ảnh hƣởng sẽ đƣợc thanh toán tiền đền bù 

để thực hiện di dời mồ mả của gia đình. Thanh toán chi phí di dời mồ mả bao gồm chi phí 

đào, dời mộ, chôn cất lại, mua đất để chôn cất (nếu có), và tất cả các chi phí hợp lý khác liên 

quan đến các nghi lễ cần thiết theo phong tục địa phƣơng. Nghi thức địa phƣơng có nghĩa là 

việc di dời mồ mả sẽ đƣợc thực hiện theo phong tục văn hóa bản địa, trong đó có tính đến các 

tập tục văn hóa điển hình cho từng nhóm dân tộc. Khi mồ mả của ngƣời dân tộc thiểu số bị 

ảnh hƣởng, các nghi lễ di dời mồ mả đƣợc áp dụng sẽ đƣợc ghi lại trong Kế hoạch Phát triển 

Dân tộc Thiểu số (EMDP) tƣơng ứng, trên cơ sở tham vấn với các nhóm dân tộc thiểu số bị 

ảnh hƣởng trong quá trình thực hiện dự án. Trong trƣờng hợp các khu nghĩa địa thuộc sở hữu 

tập thể của ngƣời dân tộc thiểu số bị ảnh hƣởng, quá trình tham vấn các nhóm bị ảnh hƣởng sẽ 

đƣợc thực hiện một cách hợp lý trong quá trình đánh giá xã hội của tiểu dự án tƣơng ứng 

nhằm tìm ra các giải pháp có thể chấp nhận đƣợc đối với các nhóm dân tộc thiểu số. Việc di 

dời mồ mả sẽ đƣợc tiến hành theo đúng nguyện vọng của các hộ gia đình bị ảnh hƣởng trƣớc 

khi bắt đầu quá trình xây dựng.  

5.2.5. Các tác động tiêu cực đối với môi trƣờng sống tự nhiên và/hoặc rừng 

Trong khu vực dự án có 10 khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực đƣợc bảo vệ hoặc rừng 

phòng hộ. Tuy nhiên, hầu hết các TDA đều không nằm gần các khu vực này (xem Phụ lục 3 

và Phụ lục 5, bảng 5.2). Vị trí những khu vực này đƣợc đề cập ở Chương 4 và những thông 

tin chi tiết đƣợc trình bày ở Phụ lục 3 

TDA “Sửa chữa nâng cấp an toàn hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng nam” và “Nâng cấp đảm bảo an toàn cho cụm 4 hồ chứa: Trước Đông, Hố Cau, Hóc 

Khế, Trường Loan, TP Đà Nẵng” nằm cách Vƣờn quốc gia Bà Nà – Núi Chúa lần lƣợt 0.5km 

và 1km. Tuy nhiên, tất cả các hồ chứa đều chỉ có quy mô nhỏ với dung tích từ 300.000m
3 

đến 

2.000.000 m
3
. Do quy mô thi công nhỏ nên có thể xem việc thực hiện hai TDA này sẽ không 

gây ra các tác động lớn đến Vƣờng quốc gia Bà Nà – Núi Chúa, tƣơng tự nhƣ TDA “Nâng 

cấp, sửa chữa cầu vượt lũ thuộc cụm đường CHCN khu Đông Tuy Phước - An Nhơn - Phù 

Cát, Bình Định” – cách đầm lầy Thi Nại 1km.  

Do đó, có thể dự đoán rằng Dự án sẽ không gây ra tác động tiêu cực nào đến môi 

trƣờng sống tự nhiên và/hoặc rừng. 

5.2.6. Các tác động tiêu cực tích lũy của dự án  

Nhƣ đã nhận diện ở trên, dự án sẽ không tác động đến các khu bảo tồn, rừng tự nhiên và 

các khu vực có tài nguyên văn hóa vật thể. Tác động từ quá trình thu hồi đất và tái định cƣ có 

mức độ trung bình. Tác động tiêu cực làm suy giảm chất lƣợng môi trƣờng trong giai đoạn thi 

công đƣợc đánh giá ở mức độ trung bình và có thể giảm thiểu bằng những biện pháp quản lý 

thích hợp. Ngoài ra, trong khu vực của thực hiện các TDA không có một dự án hay hoạt động 



Đánh giá môi trƣờng  

Dự án Quản lý thiên tai  

 

 
50 

thi công nào khác có ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng. Do vậy, có thể thấy rằng tác động tiêu 

cực tích lũy của Dự án không đáng kể. Tuy nhiên, hai vấn đề sau đây cần đƣợc chú ý: 

(i) Đời sống của các hộ tái định cư không ổn định sau khi thưc hiện dự án: khi phải 

chuyển đến những nơi ở mới, các hộ tái định cƣ phải bắt đầu một cuộc sống mới hoàn 

toàn và có thể xa lạ với họ. Các hộ tái định cƣ có thể không thích nghi và hòa nhập vào với 

cộng đồng mới hoặc môi trƣờng sống, điều kiện sông mới (y tế, giáo dục, cấp thoát nƣớc, 

giao thông…). Khá nhiều hộ dân tái định cƣ là hộ nghèo và có thể có ngƣời dân tộc thiểu 

số. Nếu các chƣơng trình và kế hoạch tái định cƣ không hiệu quả hoặc không đầy đủ, cuộc 

sống của ngƣời dân tái cƣ sẽ dần trở nên khó khăn hoặc nghèo đói hơn trƣớc và sẽ chịu 

thiệt hại nhiều hơn nếu có thiên tai xảy ra. Vì nhu cầu cuộc sống, những ngƣời này có thể 

sẽ phá rừng hoặc các khu bảo tồn, xâm lấn hành lang an toàn đê kè để trồng cấy, thu lƣợm 

động, thực vật… Cuối cùng rủi ro thiên tai lại xảy ra với họ và các nhóm cuộc đồng khác. 

Tuy vậy, tác động tích lũy này chỉ là rất nhỏ vì số hộ tái định cƣ của dự án không nhiều. 

(ii) Suy giảm môi trường tự nhiên ven biển: Tác động tiêu cực tích lũy này chỉ xẩy ra với 

3 tiểu dự án nâng cấp cảng/khu neo đậu tránh trú bão. Trong quá trình vận hành tiểu dự 

án, lƣợng tàu thuyền ra vào qua cảng/khu neo đậu nhiều hơn trƣớc. Chất lƣợng nƣớc vùng 

cửa sông sẽ có nguy cơ suy giảm do bị đục hóa, ô nhiễm do dầu rò rỉ hoặc chất thải (rắn 

và lỏng) từ tàu thuyền, từ khu hậu cần nghề cá … Kết quả là hệ sinh thái cửa sông sẽ bị 

ảnh hƣởng trực tiếp và sau đó là hệ sinh thái ven biển. Cần chú ý rằng hệ sinh thái ven 

biển (rừng ngập mặn, san hô, cỏ biển) là những công trình mềm có tác động chắn sóng, 

gió bão ảnh hƣởng trực tiếp đến các vùng đất ven biển. Khi các hệ sinh thái này mất đi, 

tác động của gió, bão đến khu vực cửa sông, ven biển sẽ tăng lên gấp bội và thiệt hại sẽ 

lơn hơn. Cả ba cửa sông có tiểu dự án WB5, bao gồm sông Cả, sông Nhật Lệ và sông Vệ 

đều có hệ sinh thái rừng ngập mặn. Tác động này đƣợc coi là rất nhỏ nếu các chƣơng trình 

quản lý môi trƣờng của các tiểu dự án đƣợc thực hiện một cách hiệu quả.  

5.3 Đánh giá tác động môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị và thi công   

 Phần này phân tích các loại hình và tính chất của các tác động tiêu cực đến môi trƣờng 

tự nhiên và sinh thái theo bốn loại hình TDA và các thông tin trong thiết kế khả thi của các 

TDA năm đầu. Kết quả phân tích trong phần này cho thấy rằng các tác động trong quá trình 

giải phóng mặt bằng và thi công các TDA đề xuất có mức độ nhỏ đến trung bình, cục bộ, tạm 

thời và có thể giảm thiểu thông qua việc quản lý, giám sát chặt chẽ các nhà thầu và thực hiện 

tốt các biện pháp giảm thiểu trong Chương 6 

5.3.1. Nhóm TDA nâng cấp đê kè 

Hoạt động giải phóng mặt bằng 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng của các tiểu dự án xây dựng nâng cấp đê, kè, sẽ 

có một số công trình nằm sát tuyến đê nâng cấp, tuyến kè sạt lở sẽ bị di dời (3 nhà dân bị di 

dời trong TDA Nâng cấp đê Phúc Long Nhượng tỉnh Hà Tĩnh), một số diện tích hoa màu, cây 

cối nằm sát các tuyến đê sẽ bị giải phóng (khoảng 118.119m
2
 đất nông nghiệp và 418m

2
 đất 

vƣờn bị thu hồi khi triển khai tiểu dự án nâng cấp tuyến đê Tả Cầu Chày, tỉnh Thanh Hóa; 



Đánh giá môi trƣờng  

Dự án Quản lý thiên tai  

 

 
51 

59.488m
2
 diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hƣởng và 13.798m

2
 đất vƣờn bị giải phóng khi 

nâng cấp tuyến đê Lƣơng Yên Khai, tỉnh Nghệ An v.v..).  

Hoạt động phá dỡ công trình, phá dỡ bờ kè cũ, phá dỡ nhà tạm v.v.. sẽ làm phát sinh 

rác thải, tranh tre, tôn cũ và các chất bẩn, bùn đất, đá… cũng nhƣ làm phát sinh mùi uế tạp, 

nƣớc thải. Hoạt động chặt phá thảm thực vật (tre, keo; mía; bạch đàn, xà cừ,...) sẽ làm phát 

sinh các loại chất thải rắn, thân, cành, lá cây. Tuy nhiên, lƣợng gỗ, cành cây, lá cây phát sinh 

sẽ đƣợc ngƣời dân tận dụng làm nhiên liệu đun nấu và xây dựng. Vì vậy, mức độ tác động do 

hoạt động giải phóng mặt bằng phục vụ các tiểu dự án nâng cấp đê, kè đƣợc đánh giá là 

không lớn nhƣng phải có kế hoạch cụ thể để giảm thiểu. 

Tác động tới môi trường không khí 

Hoạt động đào đắp nâng cấp các tuyến đê (hơn 1 triệu m
3
 đất đào đắp cho tiểu dự án 

đê Tả Cầu Chày, tỉnh Thanh Hóa; 186.314,98 m
3
 đất đắp các loại cho tiểu dự án nâng cấp đê 

Lƣơng Yên Khai, Nghệ An) sẽ làm phát sinh một lƣợng bụi đáng kể (theo WHO, hệ số phát 

sinh bụi là 0,1-1 g/m
3
), tác động làm suy giảm chất lƣợng môi trƣờng không khí. 

Hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển đất cát, nguyên vật liệu xây dựng, hoạt 

động của các loại máy móc thi công trên công trƣờng v.v.. sẽ làm phát sinh các loại khí thải 

vào môi trƣờng không khí. Tải lƣợng khí phát thải tùy thuộc vào số lƣợng phƣơng tiện thi 

công, loại máy móc và phƣơng thức thi công. Phạm vi tác động dọc các tuyến đƣờng vận 

chuyển và dọc tuyến đê, kè thi công nâng cấp. 

Tác động tới môi trường nước 

Hoạt động đào đắp đất cát, gia cố các tuyến đê và xây dựng các tuyến kè sông sẽ có tác động 

tới chất lƣợng nƣớc sông, làm tăng độ đục nƣớc sông tại các đoạn thi công, đặc biệt là vào 

mùa mƣa, đất đá bị sạt lở xuống lòng sông lớn.  

Hoạt động vận chuyển đất đá đào đắp, nguyên vật liệu xây dựng sẽ làm rơi vãi đất cát 

trên mặt đƣờng. Các kho bãi chứa nguyên vật liệu xây dựng và các hoạt động thi công trên 

công trƣờng cũng làm phát sinh một số loại chất thải rắn, dầu mỡ thải. Các loại chất thải này 

có thể bị cuốn theo nƣớc mƣa chảy tràn, chảy xuống các thủy vực lân cận, làm tăng độ đục, 

tác động tới hệ sinh thái thủy sinh.  

Nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải từ các nhà vệ sinh từ các khu lán trại của công nhân thi 

công cũng là nguồn tác động tới môi trƣờng nƣớc nếu không đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc khi thải 

ra môi trƣờng tiếp nhận. 

Các tác động của mỏ và hố khai thác đất đá 

Các mỏ khai thác đất đá sẽ đƣợc dùng để cung cấp vật liệu cho hoạt động xây dựng 

của các tiểu dự án. Do các mỏ khai thác thƣơng mại này đã đƣợc chính quyền địa phƣơng cấp 

phép và phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng của chính phủ nên các tác động của 

chúng gây ra đối với môi trƣờng dự kiến là không lớn.  

Các tiểu dự án nâng cấp đê kè sẽ bao gồm việc mở các hố khai thác đất đá mới để 

phục vụ công tác xây dựng, chẳng hạn nhƣ hoạt động đắp đê kè. Điều này sẽ gây ra các tác 

động đối với môi trƣờng, gồm có: mất lớp đất bề mặt gây ảnh hƣởng tới đất sản xuất, nền đất 
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không ổn định do đào đắp không đúng cách, gây lở đất hoặc xói mòn; thải bùn đất ra các 

đƣờng nƣớc, ruộng, cống thoát nƣớc, và các kênh mƣơng tƣới tiêu; tiếng ồn và chấn động; khí 

thải gây ảnh hƣởng tới sức khỏe; gây xáo trộn hoặc thiệt hại tới các tài sản văn hóa vật thể; 

thiệt hại đối với đất nông nghiệp và thảm thực vật bản địa; ảnh hƣởng tới cảnh quan. Các biện 

pháp giảm thiểu liên quan trong quá trình xây dựng và vận hành cũng nhƣ các yêu cầu về 

công bố thông tin của các mỏ và hố khai thác đất đá này có thể đƣợc thực hiện bằng cách áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu trình bày trong các Quy tắc Môi trƣờng Thực tiễn (ECOP) 

(Phụ lục 1, Mục V, 5.4)  

Tác động tới hệ sinh thái 

Trong quá trình nâng cấp các tuyến đê và xây dựng các tuyến kè trên sông sẽ có các 

hoạt động nhƣ đào bạt đất, thả bao tải cát, rọ đá xuống sông v.v.., làm ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc sông, tác động tới động vật đáy sông. Tuy nhiên, tác động này chỉ tồn tại trong thời gian 

ngắ ổn hạ ến hệ sinh thái thủy sinh.  

Tác động tới tình hình kinh tế, xã hội 

Sự có mặt của các tiểu dự án nâng cấp đê, kè sẽ thúc đẩy các hoạt động dịch vụ địa 

phƣơng, tăng nhu cầu về lƣơng thực và thực phẩm, kéo theo sự tăng giá các mặt hang tại 

địa phƣơng. 

Một số các tuyến đê có khối lƣợng thi công lớn sẽ đòi hỏi việc tập trung một số 

lƣợng lớn lao động từ nơi khác tới, tạo nguy cơ gây xung đột giữa lực lƣợng công nhân và 

ngƣời dân địa phƣơng. 

Tác động tới tình hình giao thông 

Giao thông bộ: Hoạt động vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu phục vụ thi công bằng 

đƣờng bộ sẽ làm gia tăng mật độ phƣơng tiện và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên 

các tuyến đƣờng vận chuyển. Ngoài ra, các loại xe vận chuyển có trọng tải lớn cũng sẽ làm hƣ 

hỏng các tuyến đƣờng liên thôn, liên xã, ảnh hƣởng tới hoạt động đi lại của ngƣời dân. 

Giao thông thủy: Việc tập trung các phƣơng tiện phao, bè, thuyền trên sông phục vụ 

công tác làm chân đê, chân kè sẽ chiếm dụng tạm thời một diện tích mặt nƣớc sông, làm thu 

hẹp chiều rộng của tuyến vận tải sông, gây cản trở cho lƣu thông của thuyền bè. Tuy nhiên, 

tác động này chỉ xảy ra ở giai đoạn đầu thời kỳ thi công các tuyến đê, kè. 

5.3.2. Nhóm TDA nâng cấp đập, hồ chứa 

Hoạt động giải phóng mặt bằng 

Các tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa chủ yếu là nâng cấp, đảm bảo an toàn cho 

cụm công trình đầu mối (đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nƣớc,…). Diện tích mặt bằng phải giải 

phóng là không lớn, chỉ có một số ít diện tích cây lâm nghiệp nhỏ và cây bụi; ao nuôi trồng 

thuỷ sản gần tuyến đập đất, diện tích nhỏ trồng cây nông nghiệp của một số hộ dân. Hoạt 

động giải phóng mặt bằng chủ yếu là san lấp, phát quang một số diện tích cây trồng nhỏ, tác 

động chủ yếu do nƣớc mƣa chảy tràn, kéo theo đất đá, rác thải tác động tới môi trƣờng nƣớc 

thuỷ vực lân cận và hồ chứa. 
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Tuy nhiên, quá trình thi công sẽ cần một diện tích cho khu tập kết máy móc, thiết 

bị, khu lán trại cho công nhân. Diện tích đất bị chiếm dụng sẽ đƣợc dọn sạch để chuẩn bị 

mặt bằng thi công. Một lƣợng nhỏ khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện san ủi, san lấp tạo 

mặt bằng. 

Tác động tới môi trường không khí 

Trong hoạt động thi công, các thiết bị nhƣ: máy đầm đất, máy đóng cọc, máy ủi, xe tải 

cỡ lớn... đều đƣợc sử dụng. Hoạt động của các loại máy móc này sẽ thải vào không khí một 

lƣợng khí thải. Tuỳ thuộc vào đặc tính của từng thiết bị và phƣơng thức vận chuyển, vận hành 

mà mức độ phát thải khác nhau. 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu cho hoạt động gia cố đập là nguồn tác động 

chính tới môi trƣờng không khí. Dựa theo dự kiến nguồn nguyên vật liệu xây dựng mà chủ 

yếu là đất dùng để đắp đập của các tiểu dự án, lƣợng nguyên vật liệu này một phần đƣợc khai 

thác tại chỗ, một phần khác đƣợc vận chuyển từ nơi khác đến bằng đƣờng bộ. Các phƣơng 

tiện vận tải bộ vận chuyển đất cát từ bãi vật liệu, đi trong trong bán kính dƣới 15 km. Vì vậy, 

phạm vi tác động là dọc theo tuyến đƣờng vận chuyển. Tuy nhiên, do các khu vực hồ chứa 

đều nằm ở các khu vực xa khu dân cƣ nên tác động do ô nhiễm bụi và khí thải tới các ngƣời 

dân khu vực đƣợc giảm thiểu đáng kể. 

Tác động tới môi trường nước 

Trong quá trình thi công sẽ phát sinh các loại nƣớc thải nhƣ nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc 

thải xây dựng. Ngoài ra, nƣớc mƣa chảy tràn cũng sẽ cuốn theo đất đá và các chất bẩn trên bề 

mặt chảy xuống, ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt các thủy vực lân cận. Lƣợng chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải chảy vào các hồ chứa sẽ tác động không đáng kể tới chất lƣợng nƣớc 

hồ do các hồ có dung tích lớn nên nồng độ các chất có trong nƣớc thải bị pha loãng. Tuy 

nhiên, hoạt động đắp đất gia cố chân đập, thân đập sẽ tác động cục bộ tới chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc vùng hồ chứa khu vực gần với đập. Đất đá bở rời sẽ bị cuốn trôi xuống hồ, làm 

tăng độ đục, tăng hàm lƣợng các chất rắn lơ lửng trong nƣớc. 

Tác động tới hệ sinh thái  

Hoạt động của máy móc, thiết bị, phƣơng tiện thi công sẽ làm phát sinh tiếng ồn, ảnh 

hƣởng tới hoạt động và tập tính sinh hoạt của các loài động vật sinh sống gần khu vực công 

trình. Các loài thú lớn có vùng hoạt động rộng, di chuyển nhanh, phản ứng nhạy cảm với các 

tác động quấy nhiễu, phân bố gần khu vực công trƣờng sẽ di chuyển đến những khu rừng xa, 

yên tĩnh trên núi cao để sinh sống. Các loài sống gần khu vực dân cƣ nhƣ các loài nai, hoẵng, 

lợn rừng,… lúc đầu chúng sẽ di chuyển ra xa khu vực công trình, thƣờng tìm đến những vùng 

núi thấp vắng vẻ sinh sống rồi sau đó chúng quay trở lại những vạt rừng, nƣơng rẫy gần công 

trình hoạt động kiếm ăn. Những loài thú nhỏ, chim, bò sát chỉ di chuyển khỏi khu vực ngập 

nƣớc hoặc tản ra khu vực cách công trình không xa để sinh sống. 

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho công nhân thi công, các dịch vụ kinh 

doanh trong đó có dịch vụ ăn uống sẽ phát triển và không thể tránh khỏi kinh doanh các món 

ăn đặc sản từ các loại thú rừng. Thị trƣờng tiêu thụ các sản phẩm hoạt động, động vật hoang 

dã sẽ mở rộng hơn sẽ khuyến khích ngƣời dân trong khu vực vào săn bắn các loài động vật 
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rừng để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, chủ thầu xây dựng cần có biện pháp giáo dục ý 

thức bảo vệ rừng của công nhân tham gia thi công. 

Tác động tới tình hình kinh tế, xã hội 

Trong quá trình xây dựng nâng cấp các công trình của hồ, đơn vị thi công có thể tiến 

hành công tác chặn dòng nƣớc chảy xuống hạ lƣu. Điều đó sẽ dẫn đến việc mất nƣớc tạm thời 

cho các vùng canh tác phía hạ lƣu, ảnh hƣởng đến sinh hoạt và sản xuất của ngƣời dân vùng 

hƣởng lợi. 

Trong quá trình thi công xây dựng, sẽ có một số các công nhân ở các vùng khác đến. 

Điều này có thể sẽ tác động đến điều kiện sinh hoạt hàng ngày của ngƣời dân địa phƣơng. 

Một lƣợng ngƣời từ địa phƣơng khác đến sinh sống có thể làm tăng giá cả sinh hoạt do tăng 

mức tiêu thụ hàng hóa và các nhu yếu phẩm. Ngoài ra, cũng có thể xuất hiện các xung đột do 

sự khác nhau giữa lối sống và văn hóa của công nhân từ các vùng khác nhau đến với ngƣời 

dân địa phƣơng. Bên cạnh đó, sự tập trung dân cƣ sẽ dẫn đến sự phát triển hoạt động kinh 

doanh, giải trí và có thể dẫn tới các tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, ma túy, mại dâm… Tuy nhiên, 

do các công trình nâng cấp hồ chứa đều có quy mô nhỏ, lƣợng công nhân đến thi công không 

quá lớn nên có thể đánh giá về tổng thể thì các tác động tiêu cực của các tiểu dự án này lên 

cộng đồng dân cƣ lân cận là không lớn, còn mặt tích cực là tạo ra mức tiêu dùng lớn, dẫn tới 

thúc đẩy các hoạt động dịch vụ khác và sự lƣu thông hàng hoá tại địa phƣơng sẽ tăng lên. Do 

đó, sẽ phần nào cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội khu vực phát triển. 

5.3.3. Nhóm nâng cấp đường cứu hộ cứu nạn 

Hoạt động giải phóng mặt bằng 

Các tác động tiêu cực chủ yếu trong hoạt động giải phóng mặt bằng tiểu dự án nâng 

cấp đƣờng cứu hộ, cứu nạn bao gồm các tác động do phải giải phóng một số diện tích đất 

nông nghiệp (trồng lúa, trồng hoa màu) của một số hộ dân hai bên tuyến đƣờng. Ngoài việc 

tạo ra một lƣợng chất thải sinh học (cây xanh), hoạt động này còn làm thay đổi một phần cảnh 

quan tự nhiên trong khu vực (đất có cây cối trở thành đất trống). Hoạt động chuẩn bị mặt bằng 

cũng sẽ bóc đi lớp bề mặt, dễ gây xói mòn do mất lớp phủ bảo vệ, chất bẩn cuốn theo nƣớc 

mƣa chảy tràn v.v… Tuy nhiên, phạm vi các tác động này mang tính cục bộ, tạm thời. 

Tác động tới môi trường không khí 

Hoạt động đào đắp nền đƣờng, san lấp tạo mặt bằng, tại các vùng trũng thấp thì cần 

hoạt động đắp đất và tôn nền v.v… có nguy cơ làm phát sinh một lƣợng bụi tƣơng đối lớn. Ô 

nhiễm bụi có nguy cơ tác động tới chất lƣợng không khí. Tác động này sẽ đƣợc cộng hƣởng 

nếu gặp gió hoặc tại những thời điểm hanh khô, bụi sẽ phát sinh nhiều và phát tán đi xa ảnh 

hƣởng tới khu dân cƣ lân cận, ảnh hƣởng tới hệ sinh thái trong khu vực, đặc biệt là bụi nằm 

trên tán lá ảnh hƣởng tới quá trình quang hợp của cây. 

Việc vận hành các thiết bị máy móc thi công cũng gây tác động tới chất lƣợng môi 

trƣờng không khí do các loại phƣơng tiện này sử dụng xăng hoặc dầu DO làm nhiên liệu, tạo 

ra các loại khí thải từ quá trình đốt nhƣ bụi, CO, SO2, NO2, tổng hydrocacbon (THC). Các 

chất này có độc tính cao hơn so với bụi mặt đất và có tác động tiêu cực lên sức khỏe công 

nhân thi công trên công trƣờng và khu vực dân cƣ gần khu vực thi công. Quá trình bốc dỡ 
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nguyên vật liệu xây dựng (đá, cát, xi măng...) tại khu chứa vật liệu sẽ gây ra ô nhiễm bụi, đặc 

biệt là vào thời điểm có gió mạnh. 

Đối tƣợng chịu tác động do bụi, khí thải và tiếng ồn phát sinh từ hoạt động thi công 

tuyến đƣờng là công nhân thi công, ngƣời dân tham gia giao thông và một số hộ dân sống 

xung quanh khu vực thi công dọc tuyến đƣờng. Các khu vực có mức ô nhiễm môi trƣờng 

không khí lớn là hai bên tuyến đƣờng thi công (phạm vi tác động trong bán kính 50m). 

Tác động tới môi trường nước 

Trong giai đoạn thi công tuyến đƣờng, nguồn nƣớc thải phát sinh chủ yếu là từ nƣớc 

thải do hoạt động thi công tuyến đƣờng và các hạng mục phụ trợ khác, nƣớc thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng và nƣớc mƣa chảy tràn. Ô nhiễm vi sinh gây ra bởi rác thải và nƣớc thải 

sinh hoạt từ các lán trại của công nhân thi công hoặc do sự biến đổi của dòng chảy do sự xuất 

hiện của tuyến đƣờng làm cho nƣớc thải từ các khu dân cƣ lân cận tất cả đều đƣợc thoát 

xuống nguồn nƣớc gây ô nhiễm hữu cơ và ô nhiễm vi sinh cho hệ thống nƣớc mặt. 

Việc tập trung nguyên vật liệu, máy móc tại các điểm tập kết cũng sẽ dẫn đến việc các 

chất thải nguy hại từ thiết bị máy móc nhƣ dầu, mỡ,... thải ra sau đó theo nƣớc mƣa tràn chảy 

xuống các thủy vực tiếp nhận gây ô nhiễm dầu mỡ đối với nguồn nƣớc mặt.  

Do phạm vi thi công nhỏ và số lƣợng công nhân thi công ít nên thấy rằng tác động này 

là nhỏ và có thể giảm thiểu. 

An toàn giao thông và an toàn lao động 

Quá trình thi công xây dựng, nâng cấp các tuyến đƣờng cứu hộ cứu nạn sẽ sử dụng 

nhiều loại phƣơng tiện giao thông có trọng tải lớn. Hoạt động vận chuyển này không những 

tăng mật độ giao thông trên các tuyến đƣờng dẫn vào khu vực thi công mà còn có thể gây nguy 

hiểm cho những ngƣời tham gia giao thông và dân cƣ ven đƣờng do bụi, ồn và tai nạn giao 

thông. Ngoài ra, việc vận chuyển của các loại xe này còn gây ra tình trạng phá huỷ các tuyến 

đƣờng này.   

Trong quá trình thi công, hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng có thể dẫn tới 

tai nạn lao động tại khu vực thi công nếu ngƣời sử dụng và công nhân tại công trƣờng không 

đƣợc hƣớng dẫn về an toàn và không có trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp.  

5.3.4. Nhóm nạo vét cửa sông và nâng cấp cảng tránh trú bão 

Hoạt động giải phóng mặt bằng 

Do đặc điểm của các TDA nạo vét cửa sông nâng cấp cảng và khu neo đậu tránh trú 

bão là nằm ở vùng cửa sông, cửa biển, nằm tƣơng đối xa so với vùng dân cƣ sinh sống nên 

công tác giải phóng mặt bằng không lớn, chủ yếu là phát quang một số loại cây do ngƣời dân 

tự trồng trên phần đất bãi bồi. Tuy nhiên, tác động tiêu cực khác trong giai đoạn chuẩn bị của 

các TDA nạo vét cửa sông nâng cấp cảng và khu neo đậu tránh trú bão là hoạt động điều tra 

khảo sát địa chất, địa hình, khoan thăm dò. Hoạt động này cũng sẽ tạo nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc vùng cửa sông và ven biển v.v…  Các tác động này 

đƣợc đánh giá là nhỏ và có thể giảm thiểu. 
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Tác động tới môi trường không khí 

Bùn cát nạo vét đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp hút bùn. Bùn cát đƣợc thổi lên bãi 

thải bùn cát qua đƣờng ống hoặc dùng phƣơng tiện vận chuyển về bãi đổ thải. Hoạt động này 

sẽ làm phát tán bụi và khí thải ra môi trƣờng không khí xung quanh. Nguồn phát sinh chủ yếu 

là do khí thải từ phƣơng tiện nạo vét (NOx, CO, CO2, HC) và bùn cát nạo vét gặp gió và 

không khí khô sẽ làm phát tán bụi cát ra môi trƣờng không khí xung quanh. Tuy nhiên, xung 

quanh khu vực nạo vét là xa khu dân cƣ (khoảng cách từ khu nạo vét cảng Mỹ Á tới khu dân 

cƣ gần nhất là 800m), khả năng đồng hóa chất ô nhiễm là cao, do vậy sẽ ít gây ảnh hƣởng đến 

khu dân cƣ khu vực. Các yếu tố khí thải này tác động chủ yếu đến công nhân trực tiếp lao 

động mang tính cục bộ về không gian và tạm thời trong thời gian xây dựng, chỉ cần có các 

biện pháp giảm thiểu đơn giản.  

Trong quá trình đổ thải bùn cát đáy lên bãi san lấp cũng sẽ làm phát tán một số loại khí 

thải gây mùi khó chịu nhƣ CH4, H2S từ trầm tích phân hủy và xác sinh vật biển chết phân hủy. 

Tuy nhiên, quanh khu vực các bãi thải bùn cát, dân cƣ tập trung thƣa thớt. Vì vậy, bụi và khí 

thải sẽ bị lắng đọng hoặc phát tán nhanh chóng ra môi trƣờng không khí và mức độ tác động do 

ô nhiễm môi trƣờng không khí tới ngƣời dân ở khu vực đƣợc đánh giá là không lớn. Ngoài ra, 

thành phần trầm tích đáy chủ yếu là cát sỏi, vỏ sò, vỏ ốc hến (vùng cửa Sót, Hà Tĩnh) v.v.... Do 

vậy, các chất độc khí nhƣ CH4, H2S do phân hủy vật liệu nạo vét  phát sinh là không lớn, ít gây 

mùi khó chịu. Ngoài ra, mức độ tác động do mùi sẽ đƣợc giảm thiểu do việc phát tán nhanh vào 

một không gian rộng khu vực cửa biển. 

Tác động tới môi trường nước 

Hoạt động nạo vét sẽ làm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt do việc làm xáo trộn các lớp 

trầm tích bùn cát đáy, gia tăng độ đục và nồng độ các chất lơ lửng trong môi trƣờng nƣớc cửa 

sông, cửa biển. Ngoài ra, hoạt động vận chuyển vật liệu nạo vét về khu vực san lấp và hoạt 

động đổ vật liệu nạo vét cũng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc biển nhƣ việc làm rò 

rỉ vật liệu nạo vét trong quá trình vận chuyển; nƣớc thải từ vật liệu nạo vét chảy xuống biển 

trong quá trình phun và đổ vật liệu nạo vét lên khu vực san lấp; việc vỡ bờ kè bảo vệ khu san 

lấp có thể làm nƣớc bùn cát rò rỉ ra môi trƣờng xung quanh v.v… 

Bồi lắng và xói lở bờ biển 

Hoạt động nạo vét vũng neo đậu khu tránh trú bão trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ tạo 

nguy cơ gây xói lở bờ biển. Nguyên nhân của hiện tƣợng xói lở là do các hoạt động: (i) hoạt 

động nạo vét làm mất một diện tích bùn cát, (ii) hoạt động của tàu thuyền thƣờng xuyên ra 

vào khu vực thi công gây sóng lớn; (iii) thảm thực vật khu vực san lấp bị phát quang không 

còn khả năng giữ đất.  

Tác động tới hoạt động đánh bắt hải sản  

Hoạt động nạo vét vũng neo đậu, hoạt động vận chuyển vật liệu nạo vét bằng đƣờng 

biển là các hoạt động có tác động tới việc đánh bắt hải sản của ngƣời dân. Tuy nhiên, theo 

khảo sát, không có nhiều ngƣ dân tham gia đánh bắt hải sản trong khu vực cảng Mỹ Á, Quảng 

Ngãi; cửa sông Nhật Lệ, Quảng Bình; hay khu vực cửa Sót, Hà Tĩnh, mà chủ yếu chỉ có tàu 

thuyền neo đậu.  
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Tác động tới hoạt động giao thông thủy, giao thông bộ 

Một trong những vấn đề phát sinh trong quá trình nạo vét, thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của các tiểu dự án là gia tăng lƣợng giao thông trong khu vực. Có hai loại hình 

hoạt động giao thông là (1) giao thông đƣờng bộ phục vụ cho công tác xây dựng các hạng 

mục trên đất liền (2) giao thông bằng đƣờng biển (là chủ yếu) vận chuyển các loại nguyên vật 

liệu xây dựng (đá, cát, xi măng), vận chuyển vật liệu nạo vét, hoạt động đi lại của các tàu nạo 

vét và lắp đặt hệ thống biển báo tín hiệu giao thông biển.  

Hoạt động giao thông đƣờng bộ chủ yếu phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu xây 

dựng. Tuy nhiên, theo khảo sát, lƣu lƣợng giao thông hiện nay trên tuyến đƣờng vào các khu 

vực cửa biển là không lớn. Vì vậy, mức độ ảnh hƣởng tới hoạt động giao thông bộ từ các tiểu 

dự án đƣợc hạn chế. 

Hoạt động nạo vét, thi công hạng mục trên biển tác động đáng kể tới tình hình giao 

thông thủy khu vực cửa biển. Các khu vực cửa biển hiện đang là khu vực có lƣu lƣợng tàu 

thuyền ra vào tránh trú bão khá cao. Vì vậy, với việc gia tăng lƣợng tàu thuyền phục vụ cho 

hoạt động nạo vét, xây dựng hạng mục công trình kè chắn sóng sẽ tạo nguy cơ đối với vấn đề 

về an toàn giao thông trên biển khu vực. Ngoài ra, hoạt động thi công nạo vét, xây dựng kè 

chắn sóng sẽ có tác động tới hoạt động neo đậu của tàu thuyền khi vào tránh trú bão của 

ngƣời dân trong thời gian triển khai thi công.  

5.3.5. Các công trình nhỏ thuộc hợp phần 3 

Các hoạt động của Hợp phần 3 sẽ chỉ giới hạn ở những công trình rất nhỏ nhƣ xây 

dựng hoặc sửa chữa nhà cộng đồng, nhà kho, văn phòng hoặc trƣờng học với mục đích sơ tán 

dân trong trƣờng hợp cẩn cấp. Một vài tác động tiêu cực có thể xảy ra nhƣ (i) xáo trộn các khu 

cƣ trú tự nhiên hoặc cộng đồng xung quanh do giải phòng mặt bằng thi công, (ii) tiếng ồn, 

rung động, bụi, cản trở giao thông, chất thải trong quá trình thi công. Các tác động của các 

hoạt động này đƣợc đánh giá là rất nhỏ và có thể giảm thiểu.   

5.4 Đánh giá tác động môi trƣờng giai đoạn vận hành     

 Tác động chung trong giai đoạn vận hành của Dự án là rất tích cực, tuy nhiên có thể 

có một số rủi ro liên quan đến an toàn đập, đê, kè, xung đột về sử dụng đất, nƣớc, xói lở bờ 

biển và vấn đề chất lƣợng nƣớc trong thời điểm cực hạn. Những rủi ro trong quá trình vận 

hành đƣợc phân tích sau đây 

 Rủi ro vỡ đập, đê, kè: Trong các TDA đề xuất có 7 đập lớn theo tiêu chí của WB và 

nhiều đập nhỏ cùng với đê, kè. Tất cả các TDA liên quan đến đập, đê, kè đều đƣợc tập trung 

nâng cấp hoặc sửa chữa để nâng cao độ an toàn của công trình. Tuy nhiên rủi ro vỡ đập, đê, 

kè vẫn có thể xảy ra trong quá trình hoạt động do: (1) năng lực thiết kế, thi công và vận hành 

yếu kém, (2) thiếu nguồn tài chính và (3) giám sát vận hành và kiểm tra an toàn đập không 

đầy đủ. Khả năng xảy ra rủi ro này đƣợc cho là khá thấp nhƣng sẽ để lại những hậu quả khó 

lƣờng nếu xảy ra, đặc biệt trong những điều kiện cực hạn. 

 Xung đột trong sử dụng đất, nước. Nguy cơ này có thể xảy ra trong quá trình vận 

hành Dự án nếu nhƣ các cửa van hồ chứa sau khi đƣợc nâng cấp không đƣợc vận hành thích 
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hợp dẫn đến ngập lụt và ảnh hƣởng đến sinh hoạt và sản xuất vùng hạ du. Nguy cơ này cũng 

có thể xảy ra đối với TDA nâng cấp đê. Khi hệ thống đê một bên sông đƣợc nâng cao trình và 

kiên cố hóa, nƣớc lũ sẽ tràn sang bờ kia sông gây ngập lụt nặng nề hơn và phát sinh những tác 

động tiêu cực cho ngƣời dân và môi trƣờng. Trƣờng hợp này có thể thấy trong TDA “Nâng 

cấp đê bờ bắc sông Dinh – tỉnh Ninh Thuận”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguy cơ xói lở và vấn đề chất lượng nước vùng ven biển: Trong hợp phần 4 có 3 TDA liên 

quan đến nạo vét và xây dựng đập chắn sóng, kè bờ sông khu vực cửa sông. Các công trình 

này có thể cản trở dòng chảy, vận chuyển bùn cát dọc bờ và từ sông ra biển. Do vậy các TDA 

này có thể gây ra xói lở hoặc ảnh hƣởng đến các lợi ích sử dụng vùng cửa sông, ven biển (ví 

dụ nhƣ vùng nuôi trồng thủy, hải sản, bãi biển). Cũng cần chú ý rằng trong quá trình hoạt 

động của TDA, lƣợng lớn tầu, thuyền ra vào cảng lớn hơn từ đó làm đe dọa đến chất lƣợng 

nƣớc vùng cửa sông ven biển do gia tăng độ đục, dò rỉ dầu và chất thải (rắn và lỏng) từ tầu 

thuyền và các khu hậu cần nghề cá. Bên cạnh đó, sự gia tăng hoạt động tầu thuyền còn ảnh 

hƣởng đến các hệ sinh thái vùng cửa sông (rừng ngập mặn, san hô, cỏ biển). Để tránh những 

tác động này, cần phải có một nghiên cứu sơ bộ về điều kiện môi trƣờng, sinh thái và khả 

năng xói lở vùng cửa sông, ven biển trong quá trình chuẩn bị KQM của TDA để xác định các 

tác động tiêu cực và các biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

5.5. Phân tích phƣơng án lựa chọn  

Các TDA đề xuất trong hợp phần 4 sẽ thực hiện đối với những hồ, đập, đê, kè, đƣờng, khu 

neo đậu đã có nên phần này không phân tích phƣơng án lựa chọn địa điểm xây dựng. Tuy 

TDA “Nâng cấp đê bờ bắc sông Dinh – tỉnh Ninh Thuận” và các mối quan tâm của địa 

phương 

- Tuyến đê bờ bắc sông Dinh (11.5km) có nhiệm vụ rất quan trọng là bảo vệ thành phố 

Phan Rang – trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Hiện tại, một số 

đoạn đê khá thấp nên nƣớc lũ tràn qua đê gây ngập lụt cho một số phƣờng của thành 

phố. Ngập lụt cũng xảy ra ở bờ bên nam của sông. Khi tuyến đê đƣợc nâng cấp, bao 

gồm việc mở rộng, nắn tuyến và nâng cao trình tuyến đê, nƣớc lũ sẽ không tràn vào 

thành phố nhƣ trƣớc. Kết quả là tình trạng ngập lụt sẽ nghiêm trọng hơn đối với bờ bên 

nam. Huyện và xã bên bờ nam đã có những yêu cầu nhƣ sau: 

Huyện Ninh Phước đề nghị: 

- Có phƣơng án kỹ thuật giảm thiểu tối đa xâm thực đất bên bờ nam sông Dinh và 

phƣơng án tiêu thoát lũ, tránh lũ; 

- Các xã An Hải, An Phƣớc, Phƣớc Thuận đƣợc tham gia hợp phần 3 dự án WB5. 

Xã Phước Thuận: 

- Cần có phƣơng án hài hòa cả hai bên bờ sông Dinh, tối ƣu hóa lợi ích, hạn chế tối đa 

thiệt hại, ảnh hƣởng đến dân sinh, đặc biệt là dân cƣ bờ nam sông Dinh (xã Phƣớc 

Thuận có 18.000 dân, xã An Hải có 12.000 dân và 1500 ha đất nông nghiệp). 

Ninh Thuận, 6/7/2011 
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nhiên, phần sau đây sẽ phân tích phƣơng án có và không có Dự án để so sánh các tác động 

đến điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên và năng lực thể chế liên quan đến rủi ro thiên 

tai. Kết quả phân tích đƣợc trình bày trong Bảng 5.3. 
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Bảng 5.3 Phân tích so sách các phƣơng án có và không có Dự án 

Yếu tố 

Không có dự án Có dự án 

Mức 

độ 

tác 

động 

 

Kinh tế - 

xã hội 

- Nguy cơ mất an toàn trong mùa 

mƣa lũ đối với ngƣời dân và cơ sở 

hạ tầng trong vùng cũng nhƣ hoạt 

động sản xuất nông nghiệp 

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

thƣờng xuyên không thay đổi 

- Phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai bão, lũ lụt, sạt lở bờ; bảo vệ cơ 

sở hạ tầng, các cơ quan, trƣờng học, cơ 

sở y tế và các ngành sản xuất trong vùng 

- Tăng diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp do tăng diện tích tƣới nhờ một 

số TDA nâng cấp, gia cố hồ đập. 

+++ 

- Việc triển khai, đầu tƣ vào các 

hoạt động phát triển kinh tế trong 

vùng bị hạn chế do lũ lụt hàng 

năm 

- Đảm bảo an toàn cho các hoạt động 

đầu tƣ phát triển kinh tế, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và 

tạo cảnh quan môi trƣờng vùng dự án. 

+ 

- Giao thông nông thôn trong mùa 

mƣa lũ bị hạn chế, gây cản trở 

hoạt động cứu hộ cứu nạn; cản trở 

hoạt động sinh hoạt của nhân dân; 

cản trở hoạt động phát triển kinh 

tế xã hội. 

- Các tuyến đƣờng cứu hộ cứu 

nạn, các tuyến đê chƣa đƣợc nâng 

cấp làm cho giao thông đi lại của 

ngƣời dân khu vực gặp nhiều khó 

khăn. 

- Giao thông nông thôn thuận lợi do có 

thể kết hợp làm đƣờng dân sinh đáp 

ứng nhu cầu giao thông nông thôn của 

địa phƣơng; 

- Việc đi lại, sản xuất của nhân dân 

trong mùa mƣa lũ đỡ khó khăn hơn 

trƣớc. 

- Vào mùa mƣa lũ, tuyến đê nâng cấp 

và tuyến đƣờng cứu hộ cứu nạn cũng 

sẽ là tuyến kết hợp kiểm tra đê, các 

công trình phòng lũ v.v…  

+++ 

- Các hộ dân sinh sống và sản xuất 

ổn định trong điều kiện bình 

thƣờng. 

 

- Hoạt động thu hồi đất, giải phóng 

mặt bằng; hoạt động thi công xây 

dựng, tập trung công nhân v.v… sẽ 

làm xáo trộn các hoạt động kinh tế, xã 

hội địa phƣơng.  

--- 

 

- Một số vùng dân cƣ ven sông sẽ bị 

mất đất ở và sản xuất sạt lở bờ sông. 

- Đảm bảo giữ đất ở và sản xuất ven 

sông vùng TDA không tiếp tục bị xói 

lở mất đất. 
++ 

Môi 

trƣờng 

tự nhiên 

 

 

 

- Các tai biến do thiên tai tiếp tục 

xảy ra nhƣ: các tuyến đê tiếp tục 

bị vỡ, nƣớc tràn đê trong mùa mƣa 

lũ; các tuyến kè sẽ có nhiều điểm 

bị sạt lở, xâm lấn; các công trình 

hồ chứa không đảm bảo an toàn 

trong mùa mƣa lũ v.v...  

-  Các tai biến do thiên tai đƣợc giảm 

thiểu: các tuyến đê, kè không bị sạt lở, 

xâm lấn; các công trình hồ chứa đảm 

bảo tích trữ nƣớc và an toàn trong mùa 

mƣa lũ; các cống tiêu có thể điều tiết 

lũ hiệu quả v.v...  

+++ 
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Yếu tố 

Không có dự án Có dự án 

Mức 

độ 

tác 

động 

 

 

 

 

 

- Trong điều kiện mƣa lũ và biến 

đổi khí hậu… có thể có nguy cơ 

ngập lụt do không điều tiết đƣợc 

lũ; vỡ đê; sạt lở bờ sông v.v… gây 

lũ lụt trên diện rộng, đồng thời là 

nguồn phát sinh và phát tán chất ô 

nhiễm, dịch bệnh… 

- Giảm thiểu nguy cơ ngập lụt; giảm 

thiểu nguồn phát sinh ô nhiễm do ngập 

lụt; hạn chế dịch bệnh do ngập lụt gây 

ra nhƣ bệnh tả, sốt, thƣơng hàn, … 

Hạn chế sự phát triển của các loại côn 

trùng và ký sinh trùng có hại. 

+++ 

 

- Quỹ đất ven đê, ven sông các khu 

vực có nguy cơ sạt lở có thể bị sạt 

lở hàng năm trong mùa mƣa lũ. Đất 

nông nghiệp có thể bị ảnh hƣởng 

không canh tác đƣợc. 

- Các công trình nâng cấp đê, kè sông 

bảo vệ chống sạt lở v.v… sẽ góp phần 

ổn định quỹ đất của nhân dân, làm 

tăng giá trị sử dụng đất của một số khu 

vực đất nằm bên trong khu vực bảo vệ. 

 

+++ 

 

 

Các hoạt động kinh tế phát triển 

bình thƣờng 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ 

địa phƣơng do sử dụng nguyên vật liệu 

và lao động của địa phƣơng. 

+ 

 

Một số vùng thiếu nƣớc tƣới vào 

mùa khô; mực nƣớc ngầm đang 

dần bị hạ thấp do khai thác quá 

mức mà không có nguồn cung cấp 

Hoạt động nâng cấp các hồ chứa sẽ 

đảm bảo nguồn cung cấp nƣớc tƣới 

tiêu nông nghiệp cho vùng hạ du; là 

nguồn cung cấp nƣớc cho tầng nƣớc 

ngầm khu vực xung quanh. 

+ 

 

- Mật độ giao thông phù hợp với 

mật độ dân cƣ và sản xuất trong 

vùng. 

- Mật độ giao thông trên các tuyến vận 

chuyển tăng cao; Hoạt động chuyên chở 

vật liệu cồng kềnh dễ gây tai nạn trên 

đƣờng vận chuyển, nhất là khi đi qua 

những đoạn đƣờng có mật độ giao thông 

tƣơng đối cao hoặc gần trƣờng học. 

- 

 

- Thảm thực vật hiện hữu có thể 

giảm bớt điều kiện nóng bức trong 

mùa hè cũng nhƣ điều hòa vi khí 

hậu. 

- Một số TDA có hoạt động chặt bỏ cây 

xanh làm đƣờng thi công, mở rộng mặt 

đê, mặt bằng xây dựng công trình v.v…  

-- 

 

- Các công trình không bị phá dỡ 

và tồn tại trong điều kiện bình 

thƣờng. Không có nguồn ô nhiễm 

phát sinh từ hoạt động thi công 

công trình. 

Hoạt động thi công xây dựng các hạng 

mục công trình sẽ tạo ra các chất ô 

nhiễm, khí thải, rác thải xây dựng, rác 

thải sinh hoạt, nƣớc v.v… gây ô nhiễm 

môi trƣờng đất, nƣớc, không khí khu 

vực triển khai dự án. 

--- 
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Yếu tố 

Không có dự án Có dự án 

Mức 

độ 

tác 

động 

Chính 

sách và 

năng lực 

thể chế 

ứng phó 

với thiên 

tai 

- Thực hiện hạn chế các chính 

sách và kế hoạch của Chính phủ 

do hạn chế về tài chính và năng 

lực của các đơn vị liên quan 

- Năng lực và kỹ thuật dự báo thời 

tiết hạn chế 

 

- Hỗ trợ thực hiện hoặc/và tăng cƣờng 

các chính sách, kế hoạch của Chính 

phủ liên quan đến thiên tai. 

 

- Thiết lập một số trạm khí tƣợng thủy 

văn cùng với việc tăng cƣờng năng lực 

sẽ đẩy mạnh khả năng dự báo lụt, bão  

+++ 

- Hạn chế về kiến thức và năng lực 

của cộng đồng ứng phó với thiên 

tai, đặc biệt là trong những điều 

kiện khẩn cấp hoặc hoạt động tìm 

kiếm cứu nạn 

- Nâng cao kiến thức và năng lực của 

cộng đồng ứng phó với thiên tai, giảm 

thiệt hại về ngƣời và của + 

Chú ý: +++ Tác động tích cực chủ yếu của dự án; --- Tác động tiêu cực chủ yếu của dự án 

 

Nhận xét chung: 

Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình cũng sẽ tạo ra các chất ô nhiễm, 

khí thải, rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, nƣớc v.v… gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc, 

không khí khu vực triển khai dự án, nhiều công trình thủy lợi của dự án sẽ làm tăng diện tích 

đất canh tác nông nghiệp, tăng vụ... dẫn đến làm tăng khả năng sử dụng phân bón, thuốc trừ 

sâu... Điều này sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng nƣớc và đất, gây ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng sinh thái khu vực dự án. 

Tuy nhiên, việc triển khai đầu tƣ xây dựng các công trình nâng cấp các tuyến đê; kè 

bảo vệ bờ; nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa; nạo vét cửa sông, nâng cấp các cảng tránh trú 

bão; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phòng chống lũ lụt v.v... thực sự là cần thiết để bảo vệ 

con ngƣời, sinh kế và tài sản của nhân dân. Các con đê biển, đê sông bảo vệ con ngƣời, đồng 

ruộng khỏi bão và lũ lụt. Những con đƣờng cứu nạn phòng khi nƣớc dâng cô lập các địa 

phƣơng. Những hồ chứa nƣớc vừa ngăn lũ, vừa chống hạn, vừa trữ nƣớc ngọt, cung cấp nƣớc 

sinh hoạt. Các cơ sở y tế, trƣờng học vừa cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, vừa có thể là cơ 

sở tránh trú bão lụt công cộng, bảo đảm cung cấp dịch vụ bảo vệ con ngƣời khi thiên tai bão 

lụt xảy ra. Nhà cửa của dân cƣ và nhà cộng đồng kiên cố có thể là nơi tránh trú bão lũ của 

cộng đồng nhân dân địa phƣơng. 
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Bảng 5.4. Các tác động tiêu cực của TDA năm đầu thuộc Hợp phần 4  

Giai đoạn Tự nhiên Sinh học Xã hội Khác Chú ý 

 Khôn

g khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

động 

Đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn 

Rừng, 

sinh 

cƣ tự 

nhiên 

Cá và 

các loài 

thủy 

sinh 

khác 

Thu 

hồi 

đất và 

tái 

định 

cƣ 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Văn 

hóa vật 

thể 

Xáo 

trộn 

cuộc 

sống 

cộng 

đồng 

Ngập 

lụt cục 

bộ, an 

toàn 

giao 

thông 

Các 

tác 

động 

ngoài 

khu 

vực 

thi 

công 

Tiểu dự án 1: Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Chày (đoạn từ K0-K42), Yên Định, Thanh Hóa. (240 tỉ đồng);  Hạng mục đầu tư: Nâng 

cấp tuyến đê dài 42km, kè chống sạt lở các vị trí xung yếu; Sửa chữa, nâng cấp và làm mới các công trình trên tuyến; Xây dựng các tuyến đường ngang cứu hộ, cứu 

nạn. 

Tóm tắt TDA & các vấn đề chính: [Bảo vệ tài sản và cuộc sống của 130,000 người; bảo vệ 10,000 ha đất nông nghiệp và đảm bảo an toàn cho các công trình cơ sở 

hạ tầng;  xây dựng đường cứu hộ để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cho 25 xã thuộc huyện Yên Định]; [781 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 18 hộ mất hơn  20% đất 

nông nghiệp; 04 Hộ phải di chuyển mồ mả; 43 hộ thuộc nhóm bị tổn thương (18 hộ nghèo)]; [1 tỉ m3 đất đào đắp; bụi và tiếng ồn trong giai đoạn thi công] 

Trƣớc khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM đƣợc thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phƣơng  Thi công TB TB TB K N K K N TB TB TB 

Hoạt động K K K K K K K K TB N K - Cần đảm bảo quá trình vận hành và bảo 

dƣỡng hiệu quả. Xây dựng năng lực của 

cộng đồng tại vùng có nguy cơ rủi ro cao 

thông qua hoạt động của Hợp phần 3  

Tiểu dự án 2: Nâng cấp tuyến đê Lương Yên Khai, Thanh Chương, Nghệ An (45Tỉ đồng): Hạng mục đầu tư: Tôn cao, mở rộng, cứng hóa mặt đê 2,87km 

Tóm tắt TDA & các vấn đề chính: [Bảo vệ tài sản và cuộc sống của 10.756 người và ổn định sản xuất cho 651.8 ha đất nông nghiệp]; [83 hộ bị ảnh hưởng, 80 Hộ 

mất đất nông nghiệp và, 03 Hộ mất đất vườn liền kề đất ở, đất bị ảnh hưởng là 13.300 m2];[ 186,314.98 m3 đất đào đắp; bụi và tiếng ồn trong giai đoạn thi công] 
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Trƣớc khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM đƣợc thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phƣơng  Thi công TB TB TB K N K K N TB TB TB 

Hoạt động K K K K K K K K TB N K - Cần đảm bảo quá trình vận hành và bảo 

dƣỡng hiệu quả. Xây dựng năng lực của 

cộng đồng tại vùng có nguy cơ rủi ro cao 

thông qua hoạt động của Hợp phần 3  

Tiểu dự án 3: Cầu kết hợp tràn nối đường cứu hộ cứa nạn xã Nghi Thái huyện Nghi Lộc và xã Hưng Hòa thành phố Vinh (Nghệ An) (27Tỉ đồng);  

Hạng mục đầu tư 65m cầu kết hợp tràn và 1km đường và 1 cống thoát nước với B=7,5m 

Tóm tắt TDA & các vấn đề chính: [đẩy mạnh phát triển kinh tế và giảm đói nghèo cho 13,709 người xã Hưng Hòa và Nghi Thái thông qua việc nâng cao khả năng 

tiếp cận các trung tâm chính trị, thương mại, y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội, giảm thời gian và chi phí vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp];[5 hộ bị ảnh 

hưởng, khối lượng đất đào đắp là  957,940 m3, nạo vét 687m3, bụi và tiếng ồn trong giai đoạn thi công].   

Trƣớc khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM đƣợc thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phƣơng  Thi công TB TB TB K N K K N TB TB TB 

Hoạt động K K K K K K K K TB N K - Cần đảm bảo quá trình vận hành và bảo 

dƣỡng hiệu quả. Xây dựng năng lực của 

cộng đồng tại vùng có nguy cơ rủi ro cao 

thông qua hoạt động của Hợp phần 3  

Tiểu dự - - ng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (180 Tỉ đồng); Hạng mục đầ

8,974km 

Tóm tắt TDA & các vấn đề chính: [Phòng chống và giảm thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng trực tiếp đến 19.728 

người và 2471ha đất tại thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Phúc, Cẩm Nhượng và ảnh hưởng gián tiếp đến  12.450 người và 1.345ha đất tại thị trấn Cẩm Xuyên và xã 

CẩmXuyên]; [335 hộ bị ảnh hưởng, 125 hộ bị mất đất nông nghiệp và 119 mất đất vườn, 22 mất đất nuôi trồng thủy sản và 44 hộ mất đất ở]; [khối lượng đất đào 

đắp là  90,000 m3; bụi và tiếng ồn trong giai đoạn thi công] 

Trƣớc khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM đƣợc thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phƣơng  Thi công TB TB TB K N K K N TB TB TB 

Hoạt động K K K K K K K K TB N K - Cần đảm bảo quá trình vận hành và bảo 

dƣỡng hiệu quả. Xây dựng năng lực của 

cộng đồng tại vùng có nguy cơ rủi ro cao 

thông qua hoạt động của Hợp phần 3  

Tiểu dự án 5: Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Thạch Bàn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) (86Tỉ đồng); Hạng mục đầu tư:  Sửa chữa, nâng cấp đập chính, tràn, 

cửa lấy nước, nhà và đường quản lý 
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Tóm tắt TDA & các vấn đề chính:[ Giảm tổn thương do các yếu tố tự nhiên như ngập lụt, lũ, xói lở, bảo vệ hơn 10.000 người tại 2 xã (Duy Phú, Duy Thu), bảo vệ 

cơ sở hạ tầng như nhà dân, bệnh viện, bưu điện, chợ, nhà trẻ, trường tiểu học, trung học, hệ thống giao thông nông thôn và trạm điện]; [07 Hộ tại xã Duy Thu mất 

20.000 m
2
 đất lâm nghiệp tạm thời]; [150,000 m3 đất, 1,748.05 m3 đá, 11,271.84 m3 cát sỏi,bụi, tiếng ồn và ô nhiễm nước] 

Trƣớc khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM đƣợc thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phƣơng  Thi công TB TB TB K N K K N TB TB TB 

Hoạt động K K K K K K K K TB N K - Cần đảm bảo quá trình vận hành và bảo 

dƣỡng hiệu quả. Xây dựng năng lực của 

cộng đồng tại vùng có nguy cơ rủi ro cao 

thông qua hoạt động của Hợp phần 3  

Tiểu dự án 6: Nâng cấp kè chống xói lở bờ sông Kone đảm bảo an toàn, huyện An Nhơn và Tuy Phước (Bình Định) (47Tỉ đồng); Hạng mục đầu tư  gồm: 1,2 km kè 

đoạn Thắng Công, xã Nhơn Phúc; 1,5km kè đoạn Sông Nghẹo, xã Nhơn Hậu; 1,8Km kè đoạn Tâm Dân - Tân Dương - xã Nhơn An; 1,3km kè đoạn hạ lưu của cầu 

Bà Di, xã Phước Lộc 

Tóm tắt TDA & các vấn đề chính: [Nâng cấp khả năng chống lũ và ngập lụt cho hệ thống đê sông Kone nhằm bảo vệ trực tiếp cho người, nhà cửa và tài sản của 

49.183 người (8.197 hộ) tại 3 xã Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc (Huyện An Nhơn) và Phước Lộc (Huyện Tuy Phước)]; [ảnh hưởng đến 73 Hộ và 3 phường, bao 

gồm: 16 Hộ thuộc xã Phước Lộc, 13 Hộ tại Nhơn An, 27 Hộ tại Nhơn Phúc và 17 Hộ thuộc xã Nhơn Hậu]; [45,092 m3 đất đào và 66,673 m3 đất đắp; Bụi, tiếng ồn, 

ô nhiễm nước] 

Trƣớc khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM đƣợc thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phƣơng  Thi công TB TB TB K N K K N TB TB TB 

Hoạt động K K K K K K K K TB N K - Cần đảm bảo quá trình vận hành và bảo 

dƣỡng hiệu quả. Xây dựng năng lực của 

cộng đồng tại vùng có nguy cơ rủi ro cao 

thông qua hoạt động của Hợp phần 3  

Ghi chú: Các tiêu chí dùng để đánh giá tác động: Không (K) – không tác động; Nhỏ (N) – công trình nhỏ, tác động ít, cục bộ, tạm thời, có thể đảo ngƣợc; Trung 

bình (TB) –công trình nhỏ tại vùng bờ biển hoặc khu vực nhạy cảm hoặc công trình có quy mô vừa phải và có tác động ở mức độ trung bình, hầu hết các tác động 

này có thể đảo ngƣợc, giảm thiểu, có tính cục bộ và tạm thời; Lớn (L) công trình có quy mô vừa phải tại vùng bờ biển hoặc khu vực nhạy cảm, công trình có quy mô 

lớn và có tác động đáng kể (cả về môi trƣờng và xã hội) mà một số tác động này không thể đảo ngƣợc hoặc phải có đền bù. Các tác động TB và L cần phải thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu, chƣơng trình quan trắc môi trƣờng và nâng cao năng lực quản lý an toàn.   
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CHƢƠNG 6. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 

Chƣơng này trình bày các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực của Dự án dựa 

trên những đánh giá đã đƣợc phân tích trong Chương 5. Dựa vào các TDA và các hoạt động sẽ 

đƣợc thực hiện trong từng giai đoạn của Dự án, Khung quản lý môi trƣờng và xã hội (KQMX) đã 

đƣợc xây dựng thành một tài liệu độc lập phù hợp với yêu cầu của chính sách OP/Bp 4.01 về đánh 

giá tác động môi trƣờng của WB. KQMX sẽ đƣợc áp dụng cho tất cả các TDA đƣợc tài trợ trong 

Dự án này. Khung chính sách an toàn đập (KCAĐ) cũng đƣợc xây dựng thành một tài liệu độc lập 

phù hợp với chính sách OP/BP 4.37 về an toàn đập của WB. KCAĐ sẽ đƣợc áp dụng cho tất cả 

các TDA liên quan đến hồ/đập KQMX có mối liên hệ chặt chẽ với các tài liệu khác của dự án, cụ 

thể là Khung chính sách dân tộc thiểu số (KCDT), Khung chính sách tái định cƣ (KCT), Khung 

chính sách an toàn đập (KCAĐ) cũng nhƣ kế hoạch hành động tái định cƣ (KHT), kế hoạch phát 

triển dân tộc thiểu số (KPDT), kế hoạch quản lý môi trƣờng (KQM), báo cáo an toàn đập của các 

TDA. Phần 6.1 và 6.2 tóm tắt mục tiêu và những nội dung chính của KQMX và KCAĐ. Phần 6.3 

là tổ chức thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu, bao gồm cả nhu cầu đào tạo an toàn và 

ngân sách. 

6.1. Mục tiêu và phạm vi áp dụng 

Mục tiêu chính của KQMX là đảm bảo các TDA và các hoạt động đƣợc tài trợ trong Dự 

án này không tạo ra những tác động bất lợi cho môi trƣờng, cộng đồng dân cƣ địa phƣơng và các 

tác động kéo theo, những tác động không thể tránh khỏi sẽ đƣợc giảm thiểu thích hợp theo những 

chính sách an toàn của WB. Do các hoạt động của các hợp phần 1, 2, 3 khác với các TDA ở hợp 

phần 4, khung quản lý môi trƣờng xã hội sẽ bao gồm 2 phần: (a) KQMX áp dụng có các TDA hợp 

phần 4, trong đó có một bộ quy tắc môi trƣờng (BQM) kèm theo các tài liệu đấu thầu và hợp đồng 

thi công, (b) các biện pháp giảm thiểu cho các hoạt động liên quan đến các công trình dân dụng, 

trong đó có một BQM đơn giản. Quá trình quản lý môi trƣờng xã hội cho các TDA đƣợc tóm tắt 

trong phần 6.1.1 và các biện pháp giảm thiểu cho các hoạt động khác của Dự án đƣợc tóm tắt 

trong phần 6.1.2. 

6.1.1. Quá trình quản lý môi trường - xã hội 

 Quá trình lý môi trƣờng xã hội sẽ bao gồm các phần sau đây: (1) Sàng lọc thích hợp, (2) 

Sàng lọc kỹ thuật và nhận diện các tác động chính, các tài liệu kèm theo, (3) Xây dựng các biện 

pháp giảm thiểu và tham vấn cộng đồng, (4) Công bố thông tin và phê duyệt của WB, (5) Thực 

hiện, giám sát, quan trắc và báo cáo (Hình 6.1). Các tiểu dự án năm đầu đã trải qua các bƣớc 1 và 

2. Các kế hoạch giảm thiểu chi tiết (KQM, KHT, KPDT) của các tiểu dự án này đƣợc chuẩn bị và 

nộp cho WB để công bố thông tin và phê duyệt. Quá trình sàng lọc an toàn, đánh giá tác động và 

chuẩn bị các KQM, KHT, KPDT cho các tiểu dự án các năm tiếp theo sẽ đƣợc thực hiện trong quá 

trình triển khai dự án và các tài liệu an toàn sẽ nộp cho WB thông qua trƣớc khi các tiểu dự án đó 

đƣợc phê duyệt và cho phép thực hiện. 

 Các nội dung chính của quá trình lý môi trƣờng xã hội nhƣ sau: 
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Sàng lọc an toàn: Hình 6.1 và Bảng 6.1 đƣa ra những tiêu chí quan trọng và các công việc 

phải thực hiện trong quá trình quản lý môi trƣờng xã hội. Các TDA phải tuân thủ các quy định về 

ĐTM. Những hoạt động liên quan đến thu hồi đất, tái định cƣ, chính sách với ngƣời dân tộc thiểu 

số theo đúng KCT và KCDT. 

KQM: Tất cả các TDA phải chuẩn bị KQM theo đúng những hƣớng dẫn kỹ thuật trong 

KQMX. KQM sẽ bao gồm BQM, chƣơng trình quan trắc môi trƣờng, đào tạo an toàn và sắp xếp 

thể chế cùng với kinh phí thực hiện. Các TDA liên quan đến nâng cấp hoặc sửa chữa đập phải 

tuân thủ đúng KCAĐ, chuẩn bị báo cáo an toàn đập hoặc báo cáo kiểm tra an toàn đập và các báo 

cáo này đƣợc coi là một phần của KQM. Các TDA liên quan đến nạo vét cửa sông và xây dựng 

các công trình cửa sông cần phải có một nghiên cứu sơ bộ về điều kiện môi trƣờng, sinh thái và 

khả năng xói lở vùng cửa sông, ven biển trong quá trình chuẩn bị KQM của TDA để xác định các 

tác động tiêu cực và các biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

BQM: Tài liệu này là phụ lục của báo cáo KQMX và đƣợc kèm theo các tài liệu đấu thầu 

và hợp đồng thi công các TDA hợp phần 4. Tài liệu này đƣa ra các quy định chung cũng nhƣ vai 

trò, trách nhiệm của nhà thầu, chủ dự án, tƣ vấn giám sát thi công và/hoặc kỹ sƣ hiện trƣờng. Nhà 

thầu phải thực hiện một số hành động cụ thể trong hai phần sau: 

- Các quy định chung, trong đó có điều khoản về thủ tục giải quyết tình huống “tình cờ” 

phát hiện văn hóa vật thể; 

- Quản lý thi công, bao gồm những quy định chung về quản lý công trƣờng và hoạt động 

thi công, quản lý chất lƣợng môi trƣờng, quản lý lán trại công nhân, quản lý các mỏ đất, đá, quản 

lý nạo vét và giám sát các tác động tiềm ẩn. 

6.1.2. Các biện pháp giảm thiểu các hoạt động khác của Dự án 

BQM đơn giản. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của các hoạt động dân dựng dân 

dụng thực hiện theo các hợp phần 1, 2, 3 của Dự án, một BQM đơn giản đƣợc xây dựng và bao 

gồm những phần sau: (1) các điều khoản chung, (2) thủ tục giải quyết tình huống bất thƣờng và 

(3) các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trƣờng. Quá trình lập kế hoạch và nâng cao năng lực đƣợc 

thực hiện theo các hợp phần 1, 2, 3 của Dự án cần cố gắng lồng ghép các vấn đề an toàn môi 

trƣờng và xã hội. 

6.2. Khung chính sách an toàn đập  

Các TDA liên quan đến nâng cấp hoặc sửa chữa đập phải lập Báo cáo an toàn đập đối với 

đập lớn và đập có chiều cao nguy hiểm (xem định nghĩa trong KCAĐ) hoặc Báo cáo kiểm tra an 

toàn đập đối với đập nhỏ. Các tiêu chí để phân loại đập cùng với những hành động tƣơng ứng để 

chuẩn bị, kiểm tra và giám sát đƣợc trình bày trong KCAĐ. Các TDA liên quan đến đập lớn và 

đập có chiều cao nguy hiểm cần phải có sự tham gia của chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia an 

toan đập. 
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6.3. Tổ chức thực hiện và giám sát 

6.3.1. Trách nhiệm của các đơn vị 

Việc tổ chức thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất sẽ theo đúng sự 

sắp xếp tổ chức thực hiện Dự án. Ở cấp dự án, BQDTW với trách nhiệm quản lý chung và giám 

sát hoạt động của các TDA sẽ giám sát, kiểm tra định kỳ việc thực hiện an toàn và trình bày kết 

quả kiểm tra, giám sát trong báo cáo tiến độ dự án. BQDTW sẽ thành lập Ban Môi trƣờng và Xã 

hội (BQMX) và thuê tƣ vấn quản lý môi trƣờng để hỗ trợ BQDTW thực hiện nhiệm vụ này. 

Đối với các hoạt động của hợp phần 1, 2, 3, các đơn vị chịu trách nhiệm thực thi các hoạt 

động này sẽ phải (a) đảm bảo rằng BQM đơn giản đƣợc áp dụng trong các tài liệu đấu thầu và hợp 

đồng thi công và đƣợc Nhà thầu thực hiện hiệu quả, (b) lồng ghép các kiến thức và các mối quan 

tâm về an toàn vào quá trình lập kế hoạch và nâng cao năng lực và (c) trình bày kết quả thực hiện 

an toàn trong báo cáo tiến độ thực hiện dự án 

Đối với các TDA hợp phần 4, BQDT thuộc Sở NN&PTNT có trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu, đặc biệt là những biện pháp liên quan đến nhà thầu. Trong quá trình thi 

công, BQDT phải liên hệ thƣờng xuyên với chính quyền và cộng đồng địa phƣơng với sự hỗ trợ 

của TGT hoặc/và một kỹ sƣ hiện trƣờng, đồng thời giải quyết ngay những phản ánh hoặc những 

vấn đề phát sinh liên quan đến ngƣời dân. Sở TN&MT tỉnh, UBND các cấp, đại diện của các tổ 

chức xã hội và/hoặc cộng đồng là những đơn vị tham gia vào quá trình thực hiện và giám sát các 

biện pháp an toàn. 

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu và chi phí giảm thiểu là một 

phần của giá trị hợp đồng. TGT sẽ hỗ trợ BQDT kiểm tra và giám sát việc thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu của nhà thầu hàng ngày. Trách nhiệm này sẽ đƣợc ghi rõ trong chức năng và nhiệm vụ 

của TGT. 

6.3.2. Báo cáo 

Các báo cáo tiến độ của dự án và tiểu dự án phải bao gồm kết quả thực hiện an toàn. 

BQDT sẽ báo cáo việc thực hiện an toàn của mình với BQDTW với sự hỗ trợ của TGT. Ở cấp dự 

án, BQDTW, với sự hỗ trợ của TGM, báo cáo 2 lần/năm với WB việc thực hiện an toàn trong báo 

cáo tiến độ dự án và việc tuân thủ KQMX cũng nhƣ yêu cầu của các tài liệu môi trƣờng khác. 

6.3.3. Đào tạo an toàn và nâng cao năng lực 

Mặc dù hầu hết các tỉnh tham gia dự án đều đã từng tham gia thực hiện các dự án liên quan 

đến các chính sách an toàn của WB thông qua các dự án mà WB tài trợ, tuy nhiên kiến thức và 

kinh nghiệm về các yêu cầu an toàn của WB về các vấn đề môi trƣờng và xã hội còn hạn chế. Mặc 

dù các biện pháp giảm thiểu chính là các biện pháp kỹ thuật hợp lý, việc đào tạo an toàn cần tập 

trung nâng cao kiến thức về (a) các chính sách an toàn và các thủ tục thực hiện các công cụ an 

toàn (KHT/KCT, KPDT/KCDT, KQM/KQMX, KCAĐ) đã đƣợc xây dựng cho dự án và TDA, (b) 
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đào tạo chuyên sâu về kiểm tra và giám sát các nhà thầu, bao gồm các hình thức thực hiện và báo 

cáo, và (c) các kiến thức chung về các biện pháp thi công hợp lý làm giảm những tác động tiêu 

cực đến môi trƣờng và các vấn đề an toàn khác. 

Dựa vào số lƣợng, tính chất và vị trí của TDA, có thể tiến hành ít nhất 4 đợt đào tạo trong 

3 năm đầu của dự án. Đợt đào tạo đầu tiên sẽ tập trung vào các kiến thức, chính sách, thủ tục liên 

quan đến thu hồi đất, tái định cƣ, dân tộc thiểu số và các lĩnh vực xã hội khác để đảm bảo cho 

KHT có thể thực hiện hiệu quả trƣớc khi tiến hành thi công. Các cán bộ dự án chủ chốt chịu trách 

nhiệm thực hiện các hoạt động trên cần tham gia đào tạo. Đào tạo kỹ năng giám sát nhà thầu cần 

đƣợc tiến hành ít nhất 1 tháng trƣớc khi thi công. Các cán bộ của BQDT, TGT, các đại diện của tố 

chức địa phƣơng, cộng đồng địa phƣơng và/hoặc các tổ chức xã hội cần phải tham gia khóa đào 

tạo này.  

6.3.4. Phân bổ ngân sách 

Để hỗ trợ cho việc thực hiện các biện pháp an toàn, ngân sách của Dự án sẽ đƣợc phân bổ 

cho các hoạt động nhƣ sau:  
 

 Các nghiên cứu khả thi và các tài liệu an toàn cho TDA các năm tiếp theo; 

 Thiết kế chi tiết và giám sát xây dựng, bao gồm những biện pháp giảm thiểu đã đƣợc 

đề xuất trong KQM; 

 KQM và quan trắc môi trƣờng; 

 Quan trắc an toàn xã hội, đặc biệt là KHT và KPDT; 

 Thu hồi đất. 
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(Bƣớc 1) 

BQDTW sàng lọc các vấn đề môi trƣờng của TDA  

TDA liên quan đến thi công 

công trình có các tác động tiêu 

cực đến môi trƣờng và cộng 

đồng, bao gồm cả rủi ro bom 

mìn 

  

  

(Bƣớc 2) 

BQDT xác định các tác động tiêu cực (môi trƣờng và xã hội), các biện pháp 

giảm thiểu hoặc công việc tiếp theo bằng cách sử dụng bảng danh mục kiểm 

tra hoặc thảo luận kết quả với chính quyền địa phƣơng hoặc cộng đồng – Áp 

dụng các tiêu chí trong bảng 6.1 

(Bƣớc 3 và 4) 

BQDT lập KQM theo đúng KQMX, 

bao gồm BQM, báo cáo an toàn đập 

và/hoặc kế hoạch quan trắc môi trƣờng; 

KQM phải đƣợc WB phê duyệt. Tham 

vấn cộng đồng phải đƣợc thực hiện 

trong khi lập KQM. Nếu có rủi ro về 

bom mìn, KQM phải có các biện pháp 

giảm thiều rủi ro này 

TDA có các tác động nhỏ  

Chuẩn bị CBM hoặc ĐTM 

theo quy định Chính phủ  

TDA có liên quan 

đến ngƣời bản xứ/ 

ngƣời dân tộc  

TDA có thu hồi 

đất, tái định cƣ và/ 

hoặc đền bù 

(Bƣớc 3 và 4) 

BQDT lập 

ĐTM/CBM và 

đảm bảo rằng  

ĐTM/CBM 

đƣợc phê duyệt. 

Sau đó thông 

báo cho WB 

(Bƣớc 3 và 4) 

BQDT lập 

KHT phù hợp 

với KCT  

(Bƣớc 3 và 4) 

BQDT lập 

KPDT phù hợp 

với KCDT 
 

(Bƣớc 5) 

BQDT theo dõi và giám sát việc thực hiện an toàn thông qua kỹ sƣ giám sát thi công hoặc kỹ sƣ giám 

sát môi trƣờng (đặc biệt là việc thực hiện của nhà thầu), báo cáo kết quả định kỳ tới BQDTW; Việc 

công bố thông tin phải đƣợc tiến hành định kỳ 

 

BQDTW giám sát / báo cáo việc thực hiện an toàn trong báo cáo tiến độ dự án, WB sẽ định kỳ xem xét 

và theo dõi kết quả báo cáo 

 

Hình 6.1. Quá trình sàng lọc an toàn và đánh giá tác động môi trƣờng, xã hội 
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Bảng 6.1. Hƣớng dẫn sàng lọc môi trƣờng và các hành động tƣơng ứng cho các TDA hợp 

phần 4 

Các tác động tiêu 

cực tiềm ẩn 

Các biện pháp giảm thiểu  Tài liệu yêu cầu Ghi chú 

(1) Mất đất hoặc 

tài nguyên tạm 

thời hoặc vĩnh viễn 

của hộ gia đình 

- Xác định quy mô và tính chất của đất 

cần thu hồi cho dự án, chủ sở hữu đất và 

các vấn đề liên quan. Phân loại đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng, định giá đất, tài sản. 

- Lập kế hoạch hành động tái định cƣ 

(KHT) có đƣa ra phƣơng án đền bù  hoặc 

hỗ trợ theo Khung chính sách tái định cƣ 

(KCT) 

Kế hoạch hành 

động tái định cƣ 

(KHT) 

Cần có sự tham vấn 

ý kiến của WB 

trƣớc và sau khi lập 

KHT 

3) (2) Có khả năng 

ảnh hƣởng đến các 

nhóm dân tộc thiểu 

số 

- Thực hiện đánh giá tác động xã hội và 

lập kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

(KPDT) theo hƣớng dẫn tại các Khung 

Chính sách dân tộc thiểu số (KCDP). 

- Dự án sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức cho 

nhóm ngƣời bị ảnh hƣởng bằng ngôn ngữ 

dân tộc thiểu số về các cơ chế khiếu nại 

đền bù và nâng cao năng lực cho những 

ngƣời làm việc liên quan đến khiếu nại đền 

bù, kể cả xử lý hoặc làm trung gian hòa 

giải giữa cá nhân và / hoặc các nhóm dân 

tộc thiểu số, ghi chép, lập báo cáo và giám 

sát các quyết định  

Kế hoạch phát 

triển dân tộc thiểu 

số (KPDT) 

Cần có sự tham vấn 

ý kiến của WB 

trƣớc và sau khi lập 

KHT 

(3) Có thể ảnh 

hƣởng đến văn hóa 

vật thể chƣa xác 

định trong quá 

trình đào đắp và di 

dời mồ mả 

- Một số TDA có liên quan đến di chuyển 

mồ mả. Nếu trƣờng hợp này xảy ra, cần 

theo đúng hƣớng dẫn trong Khung chính 

sách tái định cƣ (KCT)  

- BQM phải có một điều khoản về xử lý 

tình huống tìm thấy văn hóa vật thể 

Kế hoạch hành 

động tái định cƣ 

(KHT) 

Kế hoạch quản lý 

môi trƣờng 

(KQM) 

Cần chỉ rõ các thủ 

tục và công việc 

cần thực hiện trong 

KCT trong trƣờng 

hợp gặp phải mồ 

mả 

Nhà thầu phải tuân 

thủ BQM khi tìm 

thấy văn hóa vật thể 

8) (3) Liên quan đến 

nguy cơ bom mìn 

chƣa nổ 

- Nếu đã xác định đƣợc nguy cơ có bom 

mìn trong khu vực dự án ở giai đoạn thiết 

kế khả thi, cần phải đề cập vấn đề này 

trong Kế hoạch quản lý môi trƣờng 

(KQM).  

- Thủ tục giải quyết có thể bao gồm: liên 

Kế hoạch quản lý 

môi trƣờng 

(KQM) 

BQDT phải có 

trách nhiệm liên hệ 

với các đơn vị có 

liên quan và phải 

đảm bảo an toàn 

cho khu vực dự án 
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hệ với cơ quan có trách nhiệm và phải 

tháo gỡ bom mìn trƣớc khi thi công. TDA 

có thể phải nộp giấy chứng nhận đã tháo 

gỡ bom mìn trƣớc khi giải phóng mặt 

bằng và tiến hành thi công 

(5) Các hoạt động 

thi công gây ra 

tiếng ồn,  ô nhiễm 

nguồn nƣớc, 

không khí, đất, các 

nguy cơ sức khỏe 

công cộng, làm 

ảnh hƣởng đến các 

hoạt động dân sinh 

thƣờng nhật hoặc 

tác động đến sử 

dụng nƣớc ở hạ 

lƣu. 

- Chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trƣờng 

(KQM) bao gồm các biện pháp giảm thiểu 

và giám sát trong quá trình xây dựng (có 

áp dụng BQM) và vận hành, bao gồm cả 

việc duy trì tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phƣơng. 

- BQM sẽ đƣợc ghi trong các tài liệu đấu 

thầu và đƣợc giám sát chặt chẽ bởi các kỹ 

sƣ hiện trƣờng hoặc tƣ vấn giám sát thi 

công. BQM có một điều khoản cụ thể về 

“tình cờ” phát hiện tài sản văn hóa. 

 

Kế hoạch quản lý 

môi trƣờng 

(KQM) 

BQDT phải đảm 

bảo các biện pháp 

giảm thiểu đã đƣợc 

ghi trong hợp đồng. 

Việc thực hiện 

giám sát an toàn 

đƣợc ghi rõ ràng 

trong nội dung công 

việc (TOR) của các 

kỹ sƣ giám sát 

(6) Làm suy giảm 

chất lƣợng đất, 

nƣớc do đổ thải 

chất nạo vét trong 

quá trình thi công 

- Cần chuẩn bị Kế hoạch xử lý bùn thải 

nạo vét tổng quan trong quá trình lập Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng (KQM) hoặc 

thiết kế kỹ thuật. Việc tuân thủ kế hoạch 

nạo Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét phải 

đƣợc ghi trong BQM 

Kế hoạch quản lý 

môi trƣờng 

(KQM) 

Hƣớng dẫn cụ thể 

đƣợc trình bày 

trong Phụ lục 3 

(8) Rủi ro an toàn 

đập 

- Áp dụng KCAĐ và ghi rõ các biện pháp 

giảm thiểu trong KQM; Đối với những 

đập lớn và đập có chiều cao nguy hiểm, 

TDA phải lập báo cáo an toàn đập nhƣ đã 

nêu trong KCAĐ  

- Các nhóm cộng đồng có nguy cơ rủi ro 

cao phải đƣợc xác định và đƣợc nâng cao 

năng lực theo những hoạt động của Hợp 

phần 3. 

Kế hoạch quản lý 

môi trƣờng 

(KQM)/ Báo cáo 

an toàn đập 

BQDT/BQDTW 

phải đảm bảo chắc 

chắn rằng nguy cơ 

này có xảy ra 

không 

(8) Có thể gây mâu 

thuẫn trong việc sử 

dụng nƣớc/đất do 

an toàn của đê 

hoặc hoặc động 

của cống 

- Cần phải xác định vùng/nhóm cộng 

đồng có khả năng chịu ảnh hƣởng của rủi 

ro này và họ phải đƣợc nâng cao năng lực 

theo những hoạt động của Hợp phần 3 

Kế hoạch quản lý 

môi trƣờng 

(KQM) 

BQDT/BQDTW 

phải đảm bảo chắc 

chắn rằng nguy cơ 

này có xảy ra 

không 

(9) Có thể gây xói 

lở bờ biển xung 

quanh trong quá 

- Tiến hành đánh giá khả năng xói lở ở 

vùng bờ biển gần khu vực TDA và nhận 

diện các vùng/ nhóm ngƣời bị ảnh hƣởng. 

Kế hoạch quản lý 

môi trƣờng 

BQDT/BQDTW 

phải đảm bảo chắc 

chắn rằng nguy cơ 
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trình hoạt động Những nhóm ngƣời này sẽ đƣợc đƣợc 

nâng cao năng lực theo những hoạt động 

của Hợp phần 3 

(KQM) này có xảy ra 

không 
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CHƢƠNG 7. THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO MÔI TRƢỜNG 

VÙNG  

7.1. Mục tiêu và phƣơng pháp tham vấn cộng đồng 

Mục đích của quá trình tham vấn cộng đồng là đảm bảo cho các bên bị ảnh hƣởng đƣợc 

tham gia vào quá trình ra quyết định và thực hiện dự án, nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về 

dự án cũng nhƣ các tác động của dự án đến cuộc sống của cộng đồng đó. Sự đóng góp của cộng 

đồng liên quan sẽ đảm bảo rằng dự án đáp ứng đƣợc nhu cầu của cộng đồng và và khả năng đem 

lại lợi ích cho cộng đồng.  

Trong quá trình chuẩn bị ĐM và KQMX, quá trình tham vấn cộng đồng đƣợc tổ chức 

thành hai giai đoạn nhƣ đƣợc trình bày trong bảng 7.1. 

Bảng 7.1. Tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị ĐM và KQMX 

Giai đoạn Mục tiêu Phƣơng pháp 

Xác định phạm vi  

(tham vấn lần 1) 

Xác định các bên liên quan chính 

Giới thiệu dự án 

Xác định các yếu tố môi trƣờng nền 

Tìm hiểu sơ bộ các tác động của dự 

án và biện pháp giảm thiểu 

Tổ chức các cuộc họp với các 

bên liên quan nhƣ UBND xã, 

huyện,  sở NN&PTNT, sở 

TN&MT, NGO, hội nông dân, 

hội phụ nữ, một số ngƣời bị 

ảnh hƣởng 

Bảng câu hỏi phỏng vấn 

Hoàn thành dự thảo 

ĐM và KQMX 

(tham vấn lần 2) 

Thảo luận và lấy ý kiến phản hồi về 

nội dung và kết quả ĐM và KQMX 

Tổ chức các cuộc họp với các 

bên liên quan nhƣ UBND xã, 

huyện,  sở NN&PTNT, sở 

TN&MT NGOs, hội nông dân, 

hội phụ nữ, một số ngƣời bị 

ảnh hƣởng 

Gửi báo cáo ĐM và KQMX 

đến các bên liên quan và xin ý 

kiến phản hồi 

7.2. Xác định các nhóm ngƣời bị ảnh hƣởng 

 Trong dự án VN-Haz, các bên có liên quan đƣợc xác định bao gồm các nhóm ngƣời sau: 

-  Những ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp: là cộng đồng dân cƣ hiện đang sinh sống trong khu 

vực TDA, chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động của dự án, bao gồm các hộ nông dân, 

nhóm dân tộc thiểu số sống ven đê, kè, hồ chứa, đƣờng cứu hộ cứu nạn, các ngƣ dân … 

-  Những ngƣời ảnh hƣởng gián tiếp: là một số cộng đồng dân cƣ sống ở các xã, huyện 

quanh khu vực TDA hoặc bên kia sông trong trƣờng hợp nâng cấp đê, kè sông, các hộ 

sống hạ lƣu sông, các ngƣ dân của các huyện, tỉnh bên cạnh khu vực TDA … 
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-  Các cơ quan quản lý Nhà nƣớc: bao gồm Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, các 

sở NN&PTNT, sở TN&MT … 

-  Các tổ chức và cá nhân khác: bao gồm các tổ chức phi chính phủ cấp quốc gia và cấp 

vùng, các tổ chức dân sự cấp vùng. 

7.3. Phƣơng pháp và kỹ thuật tiến hành tham vấn 

 Nhƣ đã tóm tắt trong bảng 7.1, phƣơng pháp và kỹ thuật sử dụng quá trình tham vấn xác 

định phạm vi (tham vấn lần 1) là tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan nhƣ chính quyền địa 

phƣơng (UBND huyện, xã có TDA và liên quan đến TDA), các cơ quan quản lý nhà nƣớc (các sở 

NN&PTNT, sở TN&MT) NGOs (hội nông dân, hội phụ nữ, các NGOs khác…), một số ngƣời bị 

ảnh hƣởng.  Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho ngƣời dân đƣợc tham gia trình bày ý kiến, nguyện 

vọng của mình, tham vấn dƣới dạng bảng câu hỏi phỏng vấn điều tra đã đƣợc thực hiện. Hai bảng 

câu hỏi đƣợc đƣa ra, bao gồm bảng câu hỏi về hiện trạng môi trƣờng nền và bảng câu hỏi về tình 

hình, hậu quả của thiên tai, trong đó có trình bày nguyên vọng và yêu cầu của đơn vị hoặc ngƣời 

dân đƣợc phỏng vấn về dự án. Các địa phƣơng lựa chọn thực hiện tham vấn cộng đồng là những 

địa phƣơng có liên quan trực tiếp đến dự án, đặc biệt quan tâm các xã đƣợc hƣởng lợi và các xã bị 

ảnh hƣởng bởi dự án. Tham vấn lần 1 đƣợc thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 năm 2011, với tổng 

số cuộc tham vấn là 41 cuộc, có biên bản kèm theo.  

 Trong lần tham vấn về dự thảo báo cáo ĐM và KQMX (tham vấn lần 2), ngoài các phƣơng 

pháp và kỹ thuật đã sử dụng trong lần tham vấn thứ nhất, một phƣơng pháp tham vấn khác đƣợc 

sử dụng là gửi các báo cáo ĐM và KQMX trực tiếp hoặc qua đƣờng công văn đến các bên liên 

quan và xin ý kiến phản hồi bằng văn bản. Tham vấn cộng đồng lần hai đƣợc thực hiện trong 

tháng 9, với tổng số cuộc tham vấn là 36 cuộc, có biên bản kèm theo.  

 Danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia tham vấn cộng đồng lần 1 và lần 2 đƣợc trình bày 

trong Bảng 6.2– Phụ lục 6. 

7.4. Kết quả tham tham vấn  

Sau đây là tổng hợp các ý kiến thu thập đƣợc trong đợt tham vấn đầu tiên 

- Hầu hết các tỉnh và nhân dân trong vùng dự án ủng hộ nhiệt tình việc thực hiện dự án vì ảnh 

hƣởng từ thiên tai đến khu vực này là rất lớn, gây nhiều thiệt hại cho ngƣời dân và ảnh hƣởng 

đến tốc độ phát triển chung của nhiều tỉnh, huyện, xã. Do vậy đây là sự bức xúc và là mối 

quan tâm hàng đầu của các tỉnh miền Trung. Nhân dân trong vùng dự án đều mong muốn dự 

án sớm triển khai. 

- Các tỉnh sẽ tạo những điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho dự án, đặc biệt là đối với vấn đề 

thu hồi đất phục vụ dự án thông qua quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục 

công trình.có khả năng gây ra tác động xấu đến môi trƣờng và xã hội; 

- Nhóm ngƣời hƣởng lợi từ dự án chủ yếu là bà con nông dân, ngƣ dân trong đó có khá nhiều hộ 

nghèo và một số nhóm dân tộc thiểu số. Nhóm ngƣời bị ảnh hƣởng từ dự án không nhiều, đa 

số đều ủng hộ dự án, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất hoặc không yêu cầu đền bù hoa màu, 

nhà cửa … 
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- Các tiểu dự án chủ yếu là nâng cấp và cải tạo các công trình hiện có đã bị xuống cấp hoặc 

không đủ khả năng phòng tránh thiên tai do vậy các tác động tiêu cực của dự án không nhiều 

xảy ra trong quá trình thi công là chủ yếu và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp hợp lý. 

Sau đây là tổng hợp các ý kiến thu thập đƣợc trong đợt tham vấn lần 2: 

- Hầu hết chính quyền các tỉnh và nhân dân địa phƣơng đồng ý thực hiện dự án, tuy nhiên yêu 

cầu xây dựng nhanh, hạn chế trì hoãn, kéo dài thời gian, yêu cầu đảm bảo sự trong sạch cho 

môi trƣờng và đúng nhiệm vụ, đảm bảo chất lƣợng công việc;  

- Đồng ý với nội dung hai báo cáo Đánh giá môi trƣờng vùng, Khung quản lý môi trƣờng xã hội 

và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng đã nêu trong báo cáo;  

- Đề nghị nhà đầu tƣ cam kết thực hiện nghiêm túc việc giảm thiểu các tác động tiêu cực mà dự 

án mang lại nhƣ quản lý môi trƣờng, quan trắc chất lƣợng môi trƣờng 

- Để giảm thiểu những tác động đến cộng đồng và hoạt động sống của ngƣời dân, các hợp phần 

của dự án phải tiến hành nhanh và hoàn thành từng công đoạn, hạn chế  xây dựng ồ ạt không 

quy củ; 

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết việc giảm thiểu những ảnh hƣởng của việc thực 

hiện dự án nhƣ quản lý chất lƣợng môi trƣờng, quan trắc môi trƣờng; 

- Một số địa phƣơng đề xuất nên có các chính sách xử phạt hoặc thậm chí đơn phƣơng chấm dứt 

hợp đồng với chủ thầu nếu không thực hiện theo đúng cam kết. Đặc biệt, hệ thống quan trắc 

môi trƣờng cần thực hiện đầy đủ và định kỳ phù hợp với chƣơng trình bảo vệ môi trƣờng. 

- Chính quyền địa phƣơng và đại diện ngƣời dân của xã sẽ cùng nhau hợp tác chia sẻ những vấn 

đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

 

 


