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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Tài liệu này là Khung quản lý môi trường và xã hội cho dự án Quản lý Thiên tai Việt 

Nam (VN-Haz/WB5). Tài liệu này được chuẩn bị như là một tài liệu độc lập nhằm đáp ứng 

yêu cầu của WB về đánh giá tác động môi trường (OP/BP 4.01), người dân tộc thiểu số 

(OP/BP 4.10), tái định cư bắt buộc (OP/BP), an toàn đập (OP/BP 4.37), văn hóa vật thể 

(OP/BP 4.11), khu cư trú tự nhiên (OP/BP 4.04). Mục tiêu chính của KQMX là đảm bảo các 

tiểu dự án và các hoạt động được tài trợ trong dự án này không tạo ra những tác động bất lợi 

cho môi trường, cộng đồng dân cư địa phương và các tác động kéo theo, những tác động 

không thể tránh khỏi sẽ được giảm thiểu thích hợp theo những chính sách an toàn của WB. 

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 cư (KCT), Khung chính sách an toàn đập 

(KCAĐ) cũng như kế hoạch hành động tái định cư (KHT), kế hoạch phát triển dân tộc thiểu 

số (KPDT), kế hoạch quản lý môi trường (KQM), báo cáo an toàn đập của các tiểu dự án.  

Khung quản lý môi trường và xã hội sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án được tài trợ bởi 

Ngân hàng Thế giới theo dự án WB5.  

 

Ban quản lý dự án trung ương (BQDTW) do Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy 

lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập sẽ có trách nhiệm thực hiện tổng thể 

dự án, đồng thời chịu trách nhiệm thực thi Khung quản lý môi trường và xã hội. Các Ban Quản 

lý dự án tỉnh (BQDT) được thành lập tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & 

PTNT) tại 10 tỉnh có trách nhiệm thực hiện các tiểu dự án, các biện pháp giảm nhẹ như đã mô tả 

trong Kế hoạch hành động tái định cư (KHT); Kế hoạch phát triển các dân tộc thiểu số (KPDT) 

và Kế hoạch quản lý môi trường (KQM), bao gồm cả quy tắc môi trường (BQM). Các KHT, 

KPDT, KQM và Báo cáo an toàn đập sẽ phải được WB xét duyệt trước khi thực hiện. 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

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

Bộ TN&MT  Bộ tài nguyên và Môi trường  

BQDT               Ban quản lý dự án tỉnh 

BQDTW             Ban quản lý dự án Trung Ương 

BQM   Bộ quy tắc môi trường 

BQMX  Ban quản lý môi trường, xã hội 

BPCLB  Ban phòng chống lụt bão 

CBM   Cam kết Bảo vệ Môi trường 

CPO   Ban quản lý các dự án thủy lợi trung ương thuộc Bộ NN&PTNT 

ĐTM    Đánh giá tác động môi trường  

ĐM   Đánh giá môi trường  

KCAĐ   Khung Chính sách an toàn đập 

KCDT              Khung chính sách dân tộc thiểu số 

KCT   Khung chính sách tái định cư 

KHT   Kế hoạch hành động tái định cư 

KPDT              Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

KQM   Kế hoạch quản lý môi trường 

KQMX             Khung quản lý môi trường và xã hội 

KQMC   Kế hoạch quản lý môi trường chi tiết theo hợp đồng  

KTTV   Khí tượng thủy văn 

GoV    Chính phủ Việt Nam 

OP   Chính sách vận hành của WB 

UBND   Ủy ban nhân dân  

QCVN   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QRTC    Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

Sở TN&MT  Sở tài nguyên và Môi trường   

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

TCVN              Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 

TDA   Tiểu dự án 

TGT   Tư vấn giám sát thi công 

TGM   Tư vấn giám sát môi trường 

WB    Ngân Hàng thế giới 
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TÓM TẮT 

1. Mục tiêu phát triển 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.  Các hợp phần của Dự án bao gồm: (i) Tăng cường thể 

chế, hệ thống thông tin và lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai nhằm nâng cao năng lực kỹ 

thuật và triển khai các chính sách, kế hoạch, hướng dẫn, cơ sở dữ liệu liên quan đến 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; (ii) Cải thiện hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo 

sớm nhằm tăng cường kết hợp các dịch vụ khí tượng thủy văn ở cấp quốc gia và cung cấp 

các dịch vụ cảnh báo sớm và dự báo thời tiết ở cấp địa phương; (iii) Quản lý rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng nhằm tăng cường khả năng ứng phó thiên tai của các cộng đồng dễ 

bị tổn thương; (iv) Giảm thiểu rủi ro thiên tai ở các vùng ưu tiên thông qua việc bố trí các 

biện pháp công trình hiệu quả và đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở quy mô nhỏ và vừa nhằm 

giảm nhẹ rủi ro bão, lụt, sạt lở đất và hạn hán, trong đó có các công trình như đê sông và 

đê biển, cảng an toàn, đập, đường cứu hộ cứu nạn và hồ chứa; (v) Quản lý Dự án nhằm 

đảm bảo dự án có sự phối hợp tốt, thực hiện các quy trình tài chính và mua sắm một cách 

hợp lý và hiệu quả, cũng như có hệ thống báo cáo và rút kinh nghiệm kịp thời. 

2. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới: Dự án được xếp vào nhóm B và phải đáp 

ứng các Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: OP/BP 4.01 Đánh giá môi 

trường; OP/BP 4.11 Văn hóa vật thể; OP/BP 4.12 Tái định cư bắt buộc; OP/BP 4.10 

Người bản địa/Dân tộc thiểu số; OP/BP 4.37 An toàn đập; OP/BP 7.50 Các Dự án trên 

đường thủy quốc tế, cũng như đáp ứng được Chính sách về tiếp cận thông tin của Ngân 

hàng Thế giới. Đồng thời, dự án cũng phải tuân thủ đúng theo những quy định của Việt 

Nam. Để đánh giá tác động của dự án, “Đánh giá môi trường” và “Nghiên cứu các vấn đề 

xã hội” đã được thực hiện. Kết quả đánh giá môi trường kết luận Dự án không ảnh hưởng 

đến bất kỳ công trình văn hóa vật thể quốc gia, các địa điểm lịch sử, các khu sinh cư tự 

nhiên, khu bảo vệ hoặc rừng nhưng có thể phát quang một số thảm thực vật và phải di 

chuyển mồ mả. 

3. Các tác động của dự án. 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 người và tài sản thông 

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

Mường, Thái, Cơ 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 người 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 lượng môi trường sống. Các tác động tiêu 

cực của dự án chủ yếu do các hoạt động của hợp phần 4 gây ra, cụ thể là những hoạt động 

liên quan đến (i) thu hồi đất và tái định cư, trong đó có người dân tộc thiểu số và (ii) giải 

phóng mặt bằng và thi công công trình là gia tăng bụi và các chất gây ô nhiễm không khí 

khác, tiếng ồn, rung động, ô nhiễm nước, gia tăng mức động giao thông, rủi ro an toàn và 

các tác động khác đến người dân địa phương. Tuy nhiên, các tác động này được đánh giá ở 

mức độ nhỏ đến trung bình, có tính cục bộ và ngắn hạn, có thể giảm thiểu thông qua các 

biện pháp thi công và quản lý thi công thích hợp, giám sát chặt chẽ các nhà thầu và tham 

vấn ý kiến chính quyền và nhân dân địa phương. Để giảm thiểu các tác động này, một bộ 

Quy tắc môi trường (BQM) đã được xây dựng và được kèm theo các tài liệu đấu thầu và 

hợp đồng thi công của các tiểu dự án hợp phần 4. Rủi ro liên quan đến bom mìn chưa nổ 

được nhận diện ở nhiều tiểu dự án. Rủi ro này được 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 được thiết kế hoặc quản lý thích hợp có thể 
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xảy ra. Rủi ro này cũng được 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 được triển khai ở hợp phần 1, 2 và 3. 

Rủi ro liên quan đến xói lở bờ biển có thể được giảm thiểu thông qua việc thiết kế các 

công trình cửa sông một cách thích hợp và tham vấn chính quyền địa phương cũng như 

cộng đồng xung quanh.  

4. 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 các công trình nhỏ như cải tạo hoặc xây mới phòng làm việc, nhà tránh 

trú bão cộng đồng, đường hoặc cầu nhỏ, trường học sử dụng trong trường hợp di dân khẩn 

cấp. Các tác động tiêu cực được 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 trường đơn 

giản đã được xây dựng và sẽ được kèm theo trong các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi 

công cho các tiểu dự án hợp phần 3. 

5. Khung quản lý môi trường xã hội (KQMX). Dựa vào các tiểu dự án được triển khai theo 

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

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

trường và cộng đồng địa phương đồng thời các tác động sẽ được 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 duyệt tài liệu an toàn của WB; và quá trình thực hiện, kiểm tra, giám sát và 

báo cáo. KQMX cũng đưa ra những hướng 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. Phần sau đây 

sẽ tóm tắt quá trình quản lý môi trường xã hội. Phần nội dung chi tiết được đề cập trong 

Phần 5. 

 Sàng lọc an toàn và nhận diện tác động. Tất cả các TDA hợp phần 4 sẽ phải 

trải qua quá trình sàng lọc an toàn để xác định tính chất và mức độ của các tác 

động tiêu cực.  

 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu và tham vấn cộng đồng. Dựa vào các tác 

động tiêu cực ở đã xác định được ở trên, các biện pháp giảm thiểu cùng với các 

tài liệu an toàn sẽ được đưa ra để giảm thiểu các tác động đó. Tham vấn các tổ 

chức và cộng đồng dân cư địa phương cũng như việc công bố thông tin sẽ được 

thực hiện nhằm thông báo cho các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng 

về TDA và các tác động tiềm ẩn, đồng thời đưa các ý kiến và mối quan tâm của 

họ vào các biện pháp giảm thiểu được đề xuất. 

 Chuẩn bị và phê duyệt các KQM, KPDT, KHT. Các BQDT sẽ chịu trách nhiệm 

chuẩn bị các KQM, KPDT, KHT với sự tư vấn của các chuyên gia kỹ thuật 

trong nước và/hoặc quốc tế. BQDTW sẽ chịu trách nhiệm xét duyệt và đảm 

bảo các KQM, KPDT, KHT tuân thủ đúng KQMX, KCT và KCDT.  

6. Thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo. Quá trình này sẽ tuân thủ theo đúng sự sắp xếp 

thể chế chung cho dự án.  

7. Sắp xếp thể chế và phân bố ngân sách. Ban Quản lý Dự án Trung ương do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) thành lập có trách nhiệm chung trong 

việc triển khai dự án, sẽ thực hiện KQMX, KCT, KCDT, trong khi các Ban Quản lý Dự án 

Tỉnh (BQDT), với trách nhiệm triển khai dự án tại cấp địa phương, cũng sẽ chịu trách 

nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn tại cấp TDA. Chi phí chuẩn bị và thực hiện các tài 

liệu an toàn của TDA sẽ lấy từ kinh phí của dự án. Ngoài ra, cần phải có các khóa đào tạo 

an toàn. 
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PHẦN 1. GIỚI THIỆU 

8. Dự án Quản lý thiên tai với mục tiêu là “Hỗ trợ thực hiện chiến lược phòng chống và 

giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Chính phủ thông qua việc tăng cường khả năng 

tự phòng ngừa, ứng phó và phục hồi, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên 

tai của một số tỉnh duyên hải miền trung, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn 

định xã hội”. Các hoạt động của Dự án được thực hiện dưới 5 hợp phần trong 5 năm 

(2012-2017). Dự án sẽ liên quan đến các biện pháp công trình và phi công trình bao 

gồm cả xây dựng năng lực thể chế. Dự án được mô tả chi tiết trong Phần 2. 

9. Mặc dù dự án được thiết kế nhằm nâng cao an toàn của người dân địa phương và tài 

sản của họ thông qua việc củng cố và nâng cấp đê, kè, đập, đường cứu hộ, cứu nạn, 

cảng tránh, trú bão tại các khu vực ưu tiên, việc triển khai các biện pháp công trình của 

dự án vẫn có thể tạo ra các tác động tiêu cực tiềm ẩn cho môi trường và người dân địa 

phương. Do vậy, các chính sách an toàn sau đây của Ngân hàng Thế giới sẽ áp dụng 

cho dự án, bao gồm: OP 4.01 Đánh giá Môi trường; OP 4.11 Văn hóa vật thể; OP 4.10 

Tái định cư bắt buộc; OP 4.12 Người bản địa/Dân tộc thiểu số; OP 4.37 An toàn đập 

cũng như đáp ứng được Chính sách về tiếp cận thông tin của ngân hàng thế giới. Chính 

sách về Rừng (OP4.36), Khu sinh cư tự nhiên (OP 4.04), Dự án trên đường thủy Quốc 

tế (OP 7.50) không được áp dụng do dự án không ảnh hưởng đến các khu sinh cư tự 

nhiên, khu bảo vệ hoặc rừng hoặc các tuyến đường thủy Quốc tế. 

10. Nhằm tuân thủ chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới về đánh giá tác động môi 

trường (OP 4.01), Đánh giá môi trường (ĐM) và các nghiên cứu xã hội đã được thực 

hiện. Dựa vào phạm vi của các hoạt động trong hợp phần 3, bao gồm các hoạt động nâng 

cao năng lực và nhận thức của cộng đồng, cải tạo và nâng cấp hoặc xây dựng phòng làm 

việc, ĐM kết luận rằng các tác động tiêu cực tiềm ẩn chính của dự án (về mặt môi 

trường và xã hội) sẽ do việc triển khai các TDA hợp phần 4 gây ra và cần xây dựng 

KQMX nhằm đảm bảo rằng các TDA và các hoạt động được tài trợ theo dự án này sẽ 

không có các tác động tiêu cực đến môi trường và cộng đồng địa phương đồng thời các 

tác động sẽ được giảm thiểu thích đáng phù hợp với các chính sách của WB. Trong điều 

kiện như vậy, một KQMX đã được chuẩn bị như một tài liệu chuẩn và quá trình quản lý 

môi trường xã hội sẽ được áp dụng cho các TDA hợp phần 4. Khung Chính sách an toàn 

đập (KCAĐ) cũng được đưa ra để áp dụng cho các TDA liên quan đến an toàn đập. 

Nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động liên quan đến xây dựng trong 

hợp phần 3, một BQM đơn giản đã được xây dựng và sẽ được kèm theo trong các tài 

liệu đấu thầu và hợp đồng thi công. 

11. Phần 2 của bản báo cáo này mô tả tóm tắt về Dự án. Chi tiết về các hoạt động của dự 

án được mô tả trong tài liệu phê chuẩn dự án. Phần 3 sẽ trình bày khung thể chế và 

pháp lý liên quan đến các chính sách an toàn và Phần 4 tóm tắt các tác động tiềm ẩn và 

các biện pháp giảm thiểu chính cho các hoạt động của Dự án. Phần 5 mô tả quá trình 

quản lý môi trường, xã hội, bao gồm 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. Phần 6 là các biện 

pháp giảm thiểu cho các hoạt động khác của Dự án và Phần 7 là tổ chức thực hiện và 

phân bổ ngân sách. Các tài liệu an toàn xã hội, bao gồm KCT và KCDT cho dự án và 

các KHT, KPDT cho năm đầu tiên đã được chuẩn bị độc lập và nộp cho WB. Quá 

trình sàng lọc an toàn và chuẩn bị các KQM, KHT, KPDT cho các tiểu dự án các năm 

tiếp theo sẽ được chuẩn bị trong quá trình triển khai dự án. 
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PHẦN 2. MÔ TẢ DỰ ÁN 

(a) Các hợp phần của dự án  

12. Dự án được thiết kế gồm 5 hợp phần: (1) Tăng cường thể chế, hệ thống thông tin và 

lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, (2) Tăng cường hệ thống dự báo khí tượng thủy văn  

và cảnh báo sớm thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn, (3) Quản lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng, (4) Đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các TDA ưu tiên, và (5) 

Quản lý dự án. 

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

thiên tai. 

13. Mục tiêu cụ thể của Hợp phần 1 là tăng cường năng lực thể chế và kỹ thuật ở các cấp 

trung ương và địa phương về quản lý rủi ro thiên tai (QRT) nhằm đạt được 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 người và tài sản cũng như các cản trở đối với hoạt động kinh tế. Công tác 

tăng cường năng lực thể chế sẽ được thực hiện phù hợp với các ưu tiên vạch ra trong 

Chiến lược 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 

phương pháp tiếp cận của Chính phủ trong công tác QRT cũng như tầm nhìn thể chế 

của Bộ NN&PTNT đến năm 2020. 

14. Hợp phần này sẽ tập trung vào các cơ chế thể chế liên quan ở các cấp quốc gia, cấp 

tỉnh và địa phương, cũng như cấp khu vực đối với các dịch vụ khí tượng 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 được tập trung tiếp cận bằng phương pháp lưu 

vực sông.   

15. Hợp phần một sẽ bao gồm ba tiểu hợp phần: (i) Tăng cường 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 Lưu vực sông. 

16. 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 tư 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 nước ở cấp lưu vực sông. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được 

cung cấp cho nghiên cứu về tính khả thi của cơ chế cấp vốn cho công tác QRT.  
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17. 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. Trước khi thành lập các PDMC, một nghiên cứu chi 

tiết về hiệu quả hoạt động của các trung tâm hiện có và văn phòng thường trực của 

Ban Phòng chống Lụt bão (PCLB) sẽ được 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 phương pháp tiếp cận lưu vực sông được áp dụng trong dự án sẽ được xem 

xét trong quá trình thành lập các Trung tâm Phòng chống và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai 

ở tám tỉnh dự án. 

18. Tiểu hợp phần này sẽ tăng cường năng lực kỹ thuật về QRT cho các cơ quan nhà nước 

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

cơ quan cấp trung ương và cấp tỉnh tham gia công tác QRT - đã được thực hiện trong 

khuôn khổ Dự án QRT do WB tài trợ, hiện đang trong quá trình triển khai, và chương 

trình đào tạo tiếp theo nên bao quát tất cả các khía cạnh của công tác QRT như rủi ro, 

đánh giá tính dễ bị tổn thương, 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 được hỗ trợ kỹ thuật để cải 

thiện nội dung tập huấn. Chuyên môn kỹ thuật về QRTC sẽ được tăng cường ở cấp 

tỉnh và các cấp thấp hơn theo phương pháp tiếp cận "Tập huấn cho giảng viên nguồn" 

(ToT), một công ty tư vấn địa phương có kinh nghiệm sẽ được thuê để tiến hành các 

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

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

19. Chương 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 được tiến hành ở cả 10 tỉnh dự án. Tập huấn ToT sẽ dành cho đối tượng cán 

bộ cấp tỉnh, sau khi được tập huấn, những cán bộ này sẽ tham gia cùng các chuyên gia 

khác tổ chức các hoạt động tập huấn tương tự cho các cán bộ được lựa chọn của cấp 

huyện và xã. Các hoạt động tập huấn QRTC dự kiến sẽ được tổ chức tại tất cả 28 huyện 

được 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. 

20. 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 cường các Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Thông tin QRT bao gồm cập nhật 

và bổ sung các  chỉ số như các mối hiểm họa, tính dễ bị tổn thương, 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 được cải thiện và 

kết nối với các hệ thống thông tin đề xuất. Thêm vào đó, các kết nối cũng sẽ được thiết 

lập đến cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội hiện tại của Tổng cục Thống kê Việt Nam 

(TCTK). Tính tương tác của các cơ sở dữ liệu dự kiến cũng sẽ được cải thiện thông 
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qua việc tăng cường các quy trình chất vấn và kiểm tra chất lượng. 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 được tiếp cận với các thông tin này.  

21. Hiện tại, các cơ quan cấp tỉnh chưa được 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 được cải thiện có thể sẽ thúc đẩy hiệu quả 

quản lý các hồ chứa và bảo vệ sinh mạng cũng như tài sản sinh kế của người 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 chương trình phần mềm để có thể áp dụng ở cấp quốc gia và cấp tỉnh; 

(iii) xây dựng các hướng dẫn vận hành an toàn đập/hồ chứa vừa và nhỏ tại 10 tỉnh, và 

(iv) một chương trình tập huấn về cách sử dụng cơ sở dữ liệu, phần mềm và các 

hướng dẫn vận hành an toàn hồ chứa vừa và nhỏ dành cho cán bộ cấp tỉnh và huyện. 

22. 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 lưu 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 thương tổn ở cấp lưu vực , (b) xác định các khu 

vực dễ bị tổn thương, 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 lưu vực sông tại 10 

tỉnh dự án được hỗ trợ, và sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn: một giai đoạn nghiên 

cứu và giai đoạn tiến hành lập dự án lưu vực sông.   

23. Giai đoạn nghiên cứu sẽ đánh giá các vấn đề QRT chính của các lưu vực sông (chẳng 

hạn như môi trường xuống cấp, xói mòn đất, hạn hán, lở đất, bồi lắng, quản lý chất 

thải rắn, chất lượng nước, tác động của lũ lụt); các tác động biến đổi khí hậu đối với 

các lưu vực sông chính; lập bản đồ lũ kết hợp với bản đồ hiện tại về các mối hiểm họa 

và tính dễ bị tổn thương đã được 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 ưu tiên về QRT và các bản 

đồ rủi ro của lưu vực sau đó sẽ lồng ghép vào các kế hoạch lưu vực sông. 

24. Hiện tại, có chín trong mười tỉnh đã chuẩn bị Kế hoạch QRT Tổng hợp trong khuôn 

khổ dự án QRT do Ngân hàng tài trợ. Cùng lúc, Chương 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 tương đồng nhất định, và 

việc xúc tiến hai dự án tương 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 ưu tiên ngắn hạn, nhưng 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 được cập nhật về rủi ro và khả năng thương tổn. 
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25. 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 được 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 thương và rủi ro từ dự án QRT kết 

hợp với các hình ảnh vệ tinh để chuẩn bị lập bản đồ lũ cho tám lưu 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 lưu 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 Trường ĐH Thủy lợi sẽ được 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. 

26. Mục tiêu của Hợp phần 2 là tăng cường các dịch vụ khí tượng 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 phương. Trọng tâm là tăng cường 

tích hợp các hợp phần khí tượng 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 tượng 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 cường  các hệ thống quan sát và 

quan trắc khí tượng thủy văn, phần cứng máy tính và hạ tầng Công nghệ Thông tin liên 

lạc. 

27. 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 hướng dẫn chung và hỗ trợ triển khai hệ thống. Việc này sẽ bao gồm 

chuẩn bị các kế hoạch triển khai khí tượng thủy văn cho toàn quốc và khu vực miền 

trung, thiết kế hệ thống truyền thông toàn quốc. Các vấm đề ưu 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 hướng 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 tương hợp của các mạng lưới 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 tượng 

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

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

thống tổng hợp này.  

28. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được cung cấp cho việc bảo dưỡng 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 được xây dựng. Công tác tăng cường cấp quốc gia sẽ đảm bảo tích hợp hiệu 

quả hơn các cải tiến mới (hạ tầng cơ sở cho quan sát khí tượng thủy văn, dự báo và 
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truyền thông) được đề xuất cho ba trung tâm khí tượng 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 chương trình đầu tư hiện tại và trong tương lai, 

trong đó có chương trình đầu tư của Bộ TN&MT sử dụng vốn Nhà nước và các 

chương trình khác sử dụng vốn của các nhà tài trợ như Chương trình ODA của Ý giai 

đoạn I và II, Ủy hội sông Mekong – HYCOS, USAID, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA),... 

29. Một chiến lược tập huấn tổng thể sẽ được 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 (phương pháp chi 

tiết hóa), cũng như chuẩn bị các sản phẩm dự báo và thông tin cảnh báo sớm có chất 

lượng. Các chương trình phát triển năng lực sẽ bao gồm tập huấn về dự báo thời tiết, 

quan trắc hạn hán, dự báo nước 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 lượng mưa dựa trên radar, hiển thị trực quan và hệ thống phân tích. 

30. Sự tương tác với người dùng và chia sẻ số liệu và thông tin khí hậu sẽ được tăng 

cường thông qua việc thành lập diễn đàn quốc gia của người sử dụng dịch vụ (liên kết 

với Diễn đàn quốc gia được 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 cường ứng dụng toàn trình sẽ bao gồm tập huấn cho người 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 tượng thủy 

văn cấp vùng (bắc trung bộ, trung trung bộ và nam bộ) sẽ được đưa vào tiểu hợp phần 

này. 

31. 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 lưới quan sát và các hệ thống truyền thông khí tượng 

thủy văn tự động thông qua cung cấp thiết bị và các chương trình tập huấn phù hợp..  

32. Các ưu 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 
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tích dự báo như bản đồ GIS nhằm cung cấp dự báo nhanh theo địa bàn cụ thể .. Ba 

trung tâm Khí tượng thủy văn cấp vùng (bắc trung bộ, trung trung bộ và nam bộ) sẽ 

được đưa vào tiểu hợp phần này. TDA này sẽ được triển khai theo hai giai đoạn như 

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

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

33. Các hạng mục đầu tư chủ yếu bao gồm phần cứng của Máy tính hiệu năng cao (HPC) 

cùng các chương 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 

tượng và các trạm thời tiết tự động hiện tại, nâng cấp lên thành các hệ thống trạm đo 

mưa tự động SMS, các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động, các thiết bị đo tổng 

hợp lưu lượng nước, lượng cặn lơ lửng, mức nước và lượng mưa, và tàu đo lưu lượng 

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 lưu dữ liệu dự phòng đảm bảo. Tình trạng theo thời gian 

thực của các hồ chứa lớn và quan trọng cũng sẽ được đưa vào mạng thông tin LAN 

nhằm phát triển các dịch vụ dự báo lũ. Việc nâng cấp các thiết bị và mạng lưới sẽ được 

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

ra. 

34. 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 tượng và tăng cường quan trắc thủy văn dọc 

theo hệ thống sông Mekong. Hỗ trợ sẽ tập trung vào thiết kế và thiết lập một mạng lưới 

thủy văn tự động và thiết lập các quy trình vận hành rõ ràng cho mạng lưới. Quá trình tự 

động hóa sẽ bao gồm các trạm thời tiết tự động, các thiết bị đo lường lưu lượng dòng 

chảy sông, đo lượng cặn lơ lửng, máy đo độ sâu bằng âm thanh, thiết bị ghi chép mức 

nước tự động và các cột đo mực nước 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 dưỡng các trạm thời 

tiết tự động, bảo dưỡng các thiết bị đo mực nước và lượng mưa, thiết bị đo lưu lượng 

dòng chảy và độ sâu. 

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

35. 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 đưa 

ra các đặc điểm mới về thiết kế, bao gồm các tiếp cận lưu vực sông, tiếp cận theo cụm, 

Hệ thống Thông tin quản lý (MIS) tương 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 tư nhân.  
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36. Mục tiêu của hợp phần này là hỗ trợ triển khai Chiến lược quốc gia về QRTC (Quyết 

định 1002/QD-TTg). Kết quả của hợp phần này là khoảng 100 xã sẽ được chuẩn bị tốt 

hơn để ứng phó với các sự kiện thiên tai. 

37. Việc lựa chọn các xã sẽ được tiến hành sử dụng một phương pháp tiếp cận phân cụm - 

phương pháp này sẽ đảm bảo các xã được chọn là những xã được hưởng lợi từ các 

hạng mục đầu tư hạ tầng cơ sở quy mô lớn trong Hợp phần 4. Sự kết hợp này, theo 

phương pháp tiếp cận lưu vực sông, sẽ tối đa hóa và duy trì tốt hơn các tác động của 

các hoạt động đầu tư QLT quy mô lớn, cũng như sự tham gia của cấp xã. Trong khuôn 

khổ Giai đoạn 1 của các hoạt động đầu tư QRT, 27 xã đã được xác định để nhận hỗ trợ 

(xem Bảng 1). Việc xác định các xã còn lại sẽ được tiến hành sau giai đoạn khởi động 

dự án. Mục tiêu nêu trên sẽ được thực hiện thông qua hai tiểu hợp phần sau: (i) Tăng 

cường năng lực thể chế cấp xã và (ii) Đầu tư 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 Tường 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 Nhượng 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 

Phước 

Phước Hòa Sông Kôn 

20 Phước Hiệp Sông Kôn 

21 Phước Quang Sông Kôn 

22 Phước Lộc Sông Kôn 

23 Phước 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 Hưng Sông Hà Thanh 
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38. 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 trước, trong và sau thiên tai. Bình đẳng giới và lồng ghép giới sẽ được đảm bảo 

xuyên suốt các hoạt động xây dựng năng lực này, cũng như trọng tâm hướng vào các 

nhóm dễ bị tổn thương.  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 

cải thiện hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ Ban PCLB xã và các cơ quan đối tác 

hiểu được trách nhiệm của mình trong các hoạt động trước 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 như 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 

trước 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 thương 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 hướng tới xây dựng mối 

quan hệ cộng tác doanh nghiệp - cộng đồng nhằm tăng cường 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 Chương trình Quốc gia về QRTC và Chương trình Quốc gia về Phát 

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

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

công Chương trình.   

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

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

pháp giảm nhẹ rủi ro sẽ bao gồm các biện pháp công trình và phi công trình được xác 

định thông qua Đánh giá tính dễ bị tổn thương và Năng lực  (VCA) và kế hoạch hàng 

năm về PCLB cấp xã, và dựa trên nhu cầu của các cộng đồng địa phương, trong đó có 

đại diện của các nhóm dễ bị tổn thương nhất trên địa bàn xã.   

                                              
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 nước, các tổ 

chức chính trị và nhóm lợi ích, mà còn bao gồm các tổ chức tư nhân và các cá nhân. 
2  Hoạt động này sẽ dựa trên các tài liệu hướng dẫn sẵn có, ví dụ như Sổ tay PCLB, “bốn phương châm tại chỗ” và “Hướng 

dẫn ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm” của Trung tâm PCLB. 
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 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 như 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 được 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 đường sơ tán, phục hồi bờ sông, hồ lắng, 

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

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 dưỡng mỗi công 

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

và chất lượng xây dựng, cũng như xây dựng và triển khai các hướng dẫn về vận 

hành và bảo dưỡng.  

40. 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 

như trong thời gian thực. Các thông tin chính về tình trạng triển khai dự án sẽ có sẵn 

đối với những người dùng có thẩm quyền truy cập tại cấp quốc gia và cấp tỉnh. 

Hợp phần 4: Đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các TDA ưu tiên. 

41. Một phương pháp tiếp cận lưu vực sông sẽ được sử dụng để xác định và sắp xếp các 

hạng mục QRT (TDA) theo thứ tự ưu tiên trong phạm vị bốn lưu 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 đường cứu nạn và hồ chứa. Chiến lược 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 như 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. 

42. 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 tư cơ sở hạ tầng ưu tiên trong bối cảnh QRT và TBK phục vụ các lợi ích dài 

hạn. Các kế hoạch này đã được xem xét và phê duyệt bởi Bộ NN&PTNT và được 

chính quyền tỉnh phê duyệt.  

43. 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 tư có giá trị khoảng 12 triệu USD có tác dụng bảo vệ 12 xã 

với dân số 64.000 người và 5.271 hecta đất. Một hạng mục đầu tư an toàn đập với ngân 

sách 6 triệu USD đã có tác dụng bảo vệ 8 xã vùng hạ lưu với số dân 80.960 người và 



Khung quản lý môi trường xã hội 

Dự án quản lý thiên tai  

 

 

19 

khoảng 4.500 hecta đất nông nghiệp. Tương 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 tư cơ sở hạ tầng ưu tiên có vai trò quyết định trong việc bảo vệ các 

tài sản sinh kế và kinh tế của người dân địa phương sinh sống tại các khu vực thường 

xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Điều này cũng đã được xác nhận trong Chiến lược của 

Chính phủ về Phòng chống và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

44. Các hạng mục đầu tƣ Giai đoạn 1: Các hạng mục này sẽ bao gồm các công trình ưu 

tiên cao ghi rõ trong các kế hoạch QRT tổng hợp đã được phê duyệt, và là các công 

trình được 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" như vậy sẽ được triển khai tại mỗi tỉnh trong thời 

gian hai năm đầu của dự án, tùy thuộc vào mức độ chuẩn bị sẵn sàng của các TDA. Ưu 

tiên lớn hơn sẽ dành cho các TDA có tích hợp phương pháp tiếp cận lưu vực sông và 

có các hạng mục đầu tư bổ sung dưới khuôn khổ các hợp phần khác tập trung quanh 

khu vực đó. Sau TDA đã được xác nhận sẵn sàng để đưa vào Giai đoạn 1, trải rộng 

phạm vi 5 tỉnh, bao gồm bốn TDA nâng cấp đê kè, một TDA nâng cấp cầu và đường 

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

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

Hóa  

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

sông Cả, tỉnh Nghệ An (2 TDA) 

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

án QRT hiện tại. 

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

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

45. Các hạng mục đầu tƣ Giai đoạn 2: Các hạng mục này sẽ bao gồm các công trình ưu 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 trường 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 được 

đưa vào danh sách ngắn để đầu tư trong Giai đoạn 2, bao gồm 11 TDA cải tạo đê kè và 

đập tràn, 3 TDA cầu/đường, 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 như đã đề cập ở trên. Chi tiết các hạng mục đầu tư Giai đoạn 2 

do các tỉnh đề xuất được trình bày tại Phụ lục 1.  
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Hợp phần 5: Quản lý dự án  

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

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

nghiệm được 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 như 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. 

47. Công tác tăng cường 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 phương 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 được đối với lĩnh vực 

QRT nói chung, bao gồm công tác theo dõi thực hiện Chiến lược quốc gia về QRT. Hệ 

thống sẽ giám sát hiệu quả thực hiện của các đối tác dự án ở cấp trung ương và địa phương 

cũng như việc đạt được 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 được tài trợ trong 

hợp phần này. 

48. Thiết kế chi tiết đối với hệ thống GS&ĐG sẽ được 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 được 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 như nhân viên, văn phòng, và 

các tiện nghi ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh. 

(b) Vùng dự án và các TDA 

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

lưu vực sông lớn, là vùng ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, gồm các 

lưu 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 lưu vực sông Giang, Nhật Lệ, Thạch Hãn, Kone, và sông Dinh thuộc các tỉnh 

Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và Ninh Thuận cũng được đề xuất tham gia dự án. 

50. Sau đây là tóm tắt các nét chính liên quan đến rủi ro thiên tai tại các lưu vực sông 

(sông Mã; Cả; Gianh, Nhật Lệ, Thạch Hãn, Vu Gia – Thu Bồn; Trà Khúc – Trà Bồng, 

Kone, Dinh). Các thông tin chi tiết được mô tả trong ĐM (xem vị trí các lưu vực sông 

trong bản đồ tại Phụ lục 1) 

- Đặc điểm địa hình khu vực:

, 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 tượng lũ về 
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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. 

- Xói lở bờ sông, bờ biển: Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lấp dòng sông xảy ra 

ở hầu hết các sông làm cho hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) của các sông khá cao. 

Xói lở bờ biển cũng xảy ra ở nhiều khu vực dọc theo bờ biển miền Trung. 

- Điều kiện thủy văn: Vùng dự án có hệ thống sông dày đặc, có các sông lớn và vừa 

như sông Mã ở Thanh Hóa, sông Cả ở Nghệ An, sông Gianh ở Quảng Bình, sông 

Thạch Hãn ở Quảng Trị, sông Hương ở Thừa Thiên-Huế, 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, nước tập trung nhanh, các cửa sông dễ bị bồi lấp làm cản trở việc thoát lũ 

cho vùng đồng bằng nên thường 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 các 

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 nhiệm vụ rất quan trọng là cấp nước, tiêu 

nước và giao thông thủy trong vùng. Nguồn nước sông đang bị khai thác quá mức nên 

giảm về lượng (hiện đang khai thác 50% lượng dòng chảy), đặc biệt tại Ninh Thuận 

(khai thác tới 79-80% dòng chảy). Trên toàn vùng dự án thường xuyên xảy ra thiếu 

nước mùa khô, lũ lụt mùa mưa. 

- 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 đường giao thông nông thôn 

chưa đáp ứng được yêu cầu giao thông, cứu hộ, cứu nạn khi có mưa lớn hoặc ngập lụt. 

Công trình công cộng cấp xã khá nhỏ, lẻ. 

- 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 thường xảy ra 

mất mùa hoặc những thiệt hại đáng kể nếu có lũ lụt, mưa bão. 

- Y tế cộng đồng: Y tế nông thôn thuộc các tỉnh thuộc vùng dự án chưa được trang bị 

tốt. Dịch bệnh và ô nhiễm môi trường thường xảy ra sau lũ lụt do nhà vệ sinh nông 

thôn còn lạc hậu. Trong và sau khi có lũ lụt hoặc mưa bão, nước lũ cuốn theo chất thải 

từ các nhà vệ sinh gây dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.  

- Rủi ro thiên tai: Khu vực miền Trung, thuộc vùng dự án thường 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 thường xảy ra đồng thời trên nhiều tỉnh, 

có khi bao trùm cả miền với mức độ rất lớn (1999, 2003, 2009, 2010), lũ lụt xảy ra 

nhiều hơn, ác liệt hơn gây thiệt hại lớn cả người và của, làm ô nhiễm môi trường đất, 

nước. Lũ quét xảy ra ở thượng nguồn các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, 

Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Bão, áp thấp nhiệt đới đang diễn ra nhiều hơn và cường độ lớn 

hơn. Nắng nóng thường xuất hiện ở các vùng thấp như vùng đồng bằng ven biển và  

trong các thung lũng sông. Trong các thung lũng sông, nắng nóng thường xảy ra mạnh 

hơn cả về số ngày cũng như cường độ.  

51. Các tiểu dự án. Hợp phần 4 của dự án có 34 TDA liên quan đến sửa chữa, nâng cấp đê, 

kè, đường cứu hộ, cứu nạn, nâng cấp an toàn đập, hồ chứa và các công trình cửa sông 

(cảng cá...). Phụ lục 1 (Bảng A1.1 – A1.6) mô tả tóm tắt các TDA được đề xuất cho dự 

án. 

52. Hợp phần 3 về nâng cao năng lực bao gồm các hoạt động: hỗ trợ xây dựng hoặc hoạt 

động quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng cấp tỉnh, huyện, xã và cung cấp các đợt tập 

huấn nâng cao nhận thức và năng lực phòng tránh rủi ro tại cộng đồng trong các xã 

được lựa chọn (Phụ lục 1, Bảng A1.7). Bên cạnh đó còn có các hoạt động xây dựng ở 
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quy mô nhỏ hoặc nâng cấp các công trình quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng như các 

nhà kho, nhà cộng đồng ... Các hoạt động này sẽ phải áp dụng các quy tắc môi trường 

đơn giản. 

(c) Các tiểu dự án năm đầu tiên 

53. Sáu TDA đã được đề xuất thực hiện trong năm đầu tiên theo hợp phần 4 của dựa án 

(Bảng 2.1). Các KHT và KQM của các TDA này đã được xây dựng và nộp cho WB 

xem xét. 

Bảng 2.1. Danh mục các TDA năm đầu tiên thuộc HP 4 

TT Tên tiểu dự án LVS Nội dung đầu tƣ 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). 

Sông Mã 

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. 

ĐTM được phê 

duyệt bởi 

UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

theo QĐ số 

3709/ QD-

UBND ngày 

11/11/2011 

II Nghệ An      

1 

Cầu kết hợp tràn nối đường cứu 

hộ cứa nạn xã Nghi Thái huyện 

Nghi Lộc và xã Hưng Hòa thành 

phố Vinh 

Sông Cả 

65m cầu kết hợp tràn và 1km 

đường và 1 cống thoát nước 

với B=7,5m 

Cam kết bảo vệ 

Môi trường sẽ 

được chuẩn bị 

và phê duyệt 

trước khi triển 

khai dự án   

2 
Nâng cấp tuyến đê Lương Yên 

Khai, Thanh Chương 
Sông Cả 

Tôn cao, mở rộng, cứng hóa 

mặt đê 2,87km 

ĐTM được phê 

duyệt bởi 

UBND tỉnh 

Nghệ An QĐ 

số: 5689/ QD-

UBND ngày 

23/12/2011 

III Hà Tĩnh      

1 
- -

, huyện Cẩm Xuyên 

Sông Rào 

Cái, Sông 

Rác 

8,974km 

 

ĐTM được phê 

duyệt bởi 

UBND tỉnh Hà 

Tĩnh số: 3954/ 

QD-UBND 

ngày 

14/12/2011 

IV Quảng Nam      

1 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước 

Thạch Bàn, huyện Duy Xuyên 

Sông Thu 

Bồn 

Sửa chữa, nâng cấp đập chính, 

tràn, cửa lấy nước, nhà và 

đường quản lý 

ĐTM được phê 

duyệt bởi 

UBND tỉnh 

Quảng Nam 

theo quyết định 

số: 576/ QD-

UBND ngày 

24/2/2012 
V Bình Định      
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1 

Nâng cấp kè chống xói lở bờ sông 

Kone đảm bảo an toàn, huyện An 

Nhơn và Tuy Phước 

Sông 

Kone 

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 

ĐTM được phê 

duyệt bởi 

UBND tỉnh 

Bình Địnhsố: 

3044/QD-

UBND ngày 

29/12/2011 
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PHẦN 3. KHUNG PHÁP LÝ VÀ THỂ CHẾ 

3.1. Khung pháp lý về quản lý thiên tai của Việt Nam 

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

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020”. Theo đó, Bộ NN&PTNT là cơ 

quan thường trực, phối hợp với các cơ quan khác liên quan có trách nhiệm giúp Chính 

phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Mục tiêu chung của 

chiến lược 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 người và 

tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp 

phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. 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.  

55. Đối với vùng dự án, nhiệm vụ và giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai như sau: 

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

chống bão, tăng cường 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 dưới 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, phương châm phòng, 

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

trung vào các nhiệm vụ và giải pháp như quy hoạch dân cư, 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 cường 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 phục vụ cảnh báo bão. 

3.2. Khung pháp lý về quản lý môi trƣờng của Việt Nam 

3.2.1 Các quy định về Đánh giá Tác động Môi trường  

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

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đối với 

các hoạt động phát triển. Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến 

hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi). Thời điểm 

lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo được quy định chi tiết trong Khoản 2 Điều 

13 Nghị định 21/2011/NĐ-CP. Công tác sàng lọc môi trường (loại đánh giá môi 

trường đổi với dự án) được thực hiện theo danh mục các loại dự án trong Phụ lục 1 và 

Phụ lục 2 của Nghị định 29/2011/NĐ-CP. 

57. Đánh giá tác động môi trường. Trong chương 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 trường và việc thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi 

trường trước 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 

trường bao gồm: (1) các TDA xây dựng đường ô tô cấp IV, V có chiều dài từ 100 km 
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trở lên, (2) các TDA xây dựng cầu đường bộ có chiều dài 200 m trở lên (không kể 

đường dẫn); (3) các TDA xây dựng cảng cá, bến cá tiếp nhận tiếp nhận khối lượng cá 

nhập cảng là 50 tấn/ngày trở lên, (4) các TDA xây dựng hồ chứa nước có dung tích 

100.000m
3
 trở lên, (5) các TDA đê, kè bờ sông, bờ biển có chiều dài từ 1000m trở lên. 

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

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

nội dung, hồ sơ, thời điểm, tổ chức đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và trách 

nhiệm của chủ dự án và cơ quan nhà nước đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 

Theo Nghị định này, các TDA trong dự án VN-Haz  phải lập cam kết bảo vệ môi 

trường bao gồm là các TDA có các hoạt động xây dựng dưới mức quy định về đánh 

giá tác động môi trường ở trên. 

3.2.2. Kiểm soát ô nhiễm và các quy định khác 

59. 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:  

 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 tư và xây dựng, Nghị định số 209/2004/ND-

CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng các dự án xây dựng... 

 Lĩnh vực thu hồi đất và tái định cư: 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 cư khi nhà nước thu hồi 

đất, Thông tư 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng 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 liên quan đến an toàn đập: Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập đã quy định rõ việc xây dựng, quản lý và đảm bảo 

an toàn đập. Theo nghị định này, đập lớn là đập có chiều cao lớn hơn 15m hoặc tạo ra 

hồ chứa có dung tích lớn hơn 3.000.000 m
3
. Đập nhỏ là đập có chiều cao thấp hơn 15 

m. Cũng theo nghị định này, chủ đập phải có các kế hoạch vận hành hồ chứa, vận hành 

cống và các công trình liên quan, kiểm tra và giám sát an toàn đập và các điều kiện 

thủy văn, bảo dưỡng và bảo vệ đập, cứu hộ đập, báo cáo an toàn đập, phòng chống lũ 

lụt cho vùng hạ du. Tất cả các kế hoạch này phải được thực hiện nghiên túc. Bộ 

NN&PTNT chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập. Tổng cục Thủy lợi trực 

thuộc Bộ NN & PTNT chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý an toàn đập trên 

cả nước. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các đập thủy 

điện. UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hồ trên địa bàn 

tỉnh. 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 

nước 8/1998/QH10 

 Các Quy chuẩn Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống 

QCVN01:2009/BYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 

QCVN02:2009/BYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 

QCVN08:2008/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 
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QCVN09:2008/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 

QCVN10:2008/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 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. 

 Tiêu chuẩn thiết kế đập về chu kỳ lũ: 500 đến 1000 năm đối với đập loại I; 200 năm 

đối với đập loại II, 100 năm đối với đập loại III, 67 năm đối với đập loại IV, và 50 năm 

đối với đập loại V. 

3.3. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới 

60. Trong số 10 chính sách an toàn của WB, có sáu chính sách liên quan đến Dự án: Đánh 

giá Môi trường (OP/BP 4.01); An toàn Đập (OP/BP 4.37); Người bản địa/Dân tộc 

thiểu số (OP/BP 4.10); Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12); Tài sản văn hóa vật thể 

(OP/BP 4.11);  and Các dự án nằm trên đường thủy quốc tế (OP/BP 7.50).. Bảng 3.1 

dưới đây tóm tắt các chính sách của WB có liên quan đến dự án. Ngoài ra, cũng có thể 

tham khảo Hướng dẫn về Môi trường - Sức khỏe - An toàn của WB. 

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 

trường 

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

trường - xã hội. 

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

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

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

hưởng 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 hướng dẫn nhằm đảm bảo: (a) Các tài sản văn hóa vật thể được 

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

trong nước về Bảo vệ Tài sản Văn hóa Vật thể phải được tuân thủ một 

cách đầy đủ. 

OP/BP 4.10 

Người bản 

địa/Dân tộc 

thiểu số 

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

được sự tôn trọng một cách đầy đủ về phẩm giá, quyền con người, và 

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

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

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

vấn và tham gia.  
 

OP/BP 4.12 

Tái định cư 

bắt buộc 

 

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

thiểu tái định cư bắt buộc và những ảnh hưởng 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 tư tạo cơ hội cho những người dân 

tái định cư được hưởng lợi ích từ dự án (thực hiện thông qua Kế hoạch 

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

người bị ảnh hưởng 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 
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mát trực tiếp do dự án. Việc lập kế hoạch Tái định cư và các biện pháp 

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

đồng bị ảnh hưởng và bằng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia. 

OP/BP 4.37 

An toàn đập 
 Nhằm đảm bảo các vấn đề an toàn đập được quan tâm một cách đầy đủ, 

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 được 

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

OP/BP 7.50 

Các dự án 

nằm trên 

Đường thủy 

Quốc tế 

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

và bảo vệ các đường thủy quốc tế, cũng như không ảnh hưởng tới mối 

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

đường thủy đó. 

 

61. Các chính sách khác như Môi trường sống tự nhiên ((OP 4.04), Rừng (OP 4.36), Kiểm 

soát Công trùng (OP 4.09), và Dự án trong các khu vực tranh chấp (7.60) không liên 

quan tới Dự án do tất cả các TDA đều: i) không nằm trong các khu vực tự nhiên quan 

trọng và/hoặc sẽ không gây xuống cấp môi trường sống tự nhiên hoặc ảnh hưởng tới 

sức khỏe và chất lượng sinh thái của rừng và các nhóm dân cư sống dựa vào rừng; ii) 

không mua bán và sử dụng thuốc trừ sâu và các thiết bị phun thuốc trừ sâu, và sẽ 

không gây ảnh hưởng đến cơ chế kiểm soát côn trùng; và iii) không nằm trên các khu 

vực tranh chấp với các nước láng giềng. 

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

toàn sau đây đã được chuẩn bị cho dự án: 

(a) Đánh giá môi trường (ĐM) nhằm đánh giá chung à các tác động của dự án đến 

môi trường vùng, bao gồm các TDA năm đầu, và có thể các dự án các năm tiếp 

theo. Một đánh giá xã hội cũng đã được thực hiện cho Dự án. 

(b) Khung quản lý môi trường và xã hội (KQMX), trong đó có nêu Bộ Quy tắc 

Môi trường Thực hành tiêu chuẩn áp dụng cho các công trình sẽ được 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 1, 2 và 3 có liên quan đến xây dựng 

công trình. . 

(c) Khung chính sách an toàn đập (KCAĐ) trình bày những yêu cầu pháp lý nhằm 

đảm bảo an toàn của các đập được tu sửa hoặc nâng cấp, những hướng dẫn kỹ 

thuật chuẩn bị báo cáo an toàn đập và một ví dụ về nội dung của báo cáo này. 

KCAĐ sẽ được áp dụng cho tất cả các TDA liên quan đến đập. KCAĐ được 

chuẩn bị thành một tài liệu độc lập 

(d) Khung chính sách dân tộc thiểu số (KCDT); và 

(e) Khung chính sách tái định cư (KCT). 

63. Ngoài các tài liệu an toàn trên, mỗi TDA sẽ phải chuẩn bị các tài liệu sau: Kế hoạch 

Quản lý Môi trường (KQM), kế hoạch hành động tái định cư (KHT), kế hoạch phát triển 

dân tộc thiểu số (KPDT). Các tài liệu này đã được chuẩn bị cho sáu TDA năm đầu.  

64. Tham vấn cộng đồng. . Trong quá trình chuẩn bị ĐM và KQMX, KCAĐ, và KQM cho 

các TDA năm đầu, hai cuộc tham vấn cộng đồng đã được thực hiện: đợt một vào tháng 

5-tháng 6/2011 và đợt thứ hai vào tháng 9/2011. Đối tượng tham vấn bao gồm các hộ 

nông dân, ngư dân chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của dự án, chính quyền địa 
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phương, các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương, các tổ chức phi 

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

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

các tỉnh và các cộng đồng thuộc địa bàn dự án đều bày tỏ nhiệt tình ủng hộ Dự án và 

mong muốn Dự án sẽ sớm được thực hiện. 
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PHẦN 4. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG CHỦ YẾU VÀ CÁC 

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 

65. Tổng quan: ĐM thực hiện cho dự án này đã kết luận tác động chung của Dự án WB5 

là tích cực ở cấp tỉnh và cấp lưu vực sông. Các tác động tiêu cực tiềm ẩn chỉ mang tính 

cục bộ tại khu vực của mỗi TDA, ngắn hạn và có thể giảm thiểu được. Việc thực hiện 

Hợp phần 3 sẽ nâng cao năng lực của chính quyền và cộng đồng đối với các vấn đề 

thiên tai, trong khi đó, hoạt động 1 của dự án sẽ tăng cương chính sách, kế hoạch và 

khả năng phối hợp cấp trung ương và cấp lưu vực sông. Chi tiết về các tác động được 

mô tả ở phần sau. 

4.1. Các tác động tích cực 

66. Các lợi ích chung. Dự án WB5 có tác động tích cực làm là tăng cường khả năng phòng 

ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai ở các cấp, củng cố năng lực và thể chế quản lý 

thiên tai để sẵn sàng ứng phó với các rủi ro thiên tai, nâng cao khả năng dự báo thời 

tiết và năng lực cảnh báo sớm nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu cực của thiên tai cho 

các tỉnh được lựa chọn ở Việt Nam. Dự án WB5 hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu 

trong Chiến lược Quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Chiến 

lược quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và các 

quy hoạch vùng miền Trung  

 Giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản. Đây 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. Theo báo cáo Đánh giá tác động xã hội của Dự 

án, dự án sẽ bảo vệ khoảng 900.000 người (hơn 210.000 hộ), trong đó có 5 nhóm dân 

tộc thiểu số: Mường, Thái, Cơ Tu, H’re và Chăm. Dự án cũng sẽ tạo lòng tin của 

người dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo tinh thần an tâm sản xuất và ổn định cuộc 

sống. 

 Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội là một trong những tác động tích cực quan trọng 

nữa của dự án WB5. 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. 

Kết quả là diện tích và năng suất sản xuất nông nghiệp tăng lên, từ đó tăng thu nhập và 

cơ hội sinh kế, khôi phục nhanh hơn sản xuất và đời sống trong khu vực bị ảnh hưởng 

thiên tai. Hơn nữa, dự án có tác động làm tăng cường hoạt động giao thông phục vụ 

cứu hộ cứu nạn và hoạt động giao thương giữa xã, huyện và 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. Đồng thời, cơ sở hạ tầng vùng 

dự án sẽ được bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư. Việc phát triển 

kinh tế xã hội lại có tác động tăng năng lực và vật lực chống chịu cũng như hồi phục 

sau thiên tai của cộng đồng.  

 Nâng cao nhận thức của cộng đồng và năng lực quản lý rủi ro của các cấp. 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 như 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 người 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 

trường. 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 nước, bảo vệ đê điều, kè, đập; chủ động ứng 
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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… 

 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 thường xuyên hơn. Nhóm tiểu dự án nâng cấp đê kè sẽ làm hạn chế quá 

trình xói lở bờ sông, từ đó cải thiện chất lượng nước sông, đặc biệt với thông số chất 

rắn lơ lưởng. 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 lượng môi trường sau lũ bão và tăng chất lượng môi trường sống của 

người dân do sau ngập lụt, nước sinh hoạt của người dân thường bị ô nhiễm, dịch bệnh 

gia tăng (như đau mắt đỏ, da liễu, phụ, tiêu chảy…), cảnh quan môi trường giảm sút 

nghiêm trọng (rác thải, bùn lầy, xác động vật, thực vật, tàu đắm …), ô nhiễm không 

khí do mùi hôi thối … 

4.2. Các tác động tiêu cực tiềm ẩn và các biện pháp giảm thiểu 

67. Trong các lưu vực sông thuộc dự án, có 8 khu vực văn hóa vật thể và 10 khu bảo tồn, 

rừng tự nhiên, khu vực bảo vệ. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu dự án không nằm gần các 

khu vực này. Vì vậy, có thể kết luận rằng dự án không gây ra bất kỳ tác động nào đến 

khu vực có văn hóa vật thể, rừng tự nhiên, khu vực bảo tồn, bảo vệ. Dự án cũng không 

có hoạt động xây dựng mới đê, kè, đập, cầu đường bộ quy mô lớn gây ra những tác 

động môi trường nằm ngoài nhóm B theo tiêu chí của WB. Các điều kiện này sẽ được 

xác định rõ ràng trong quá trình sàng lọc an toàn (phần 5.2). 

4.2.1. Các tác động của các TDA Hợp phần 4 

68. Các tác động tiêu cực (môi trường và xã hội) của dự án chủ yếu do các hoạt động của 

hợp phần 4 gây ra, cụ thể là những hoạt động liên quan đến (i) thu hồi đất và tái định 

cư, trong đó có người dân tộc thiểu số và (ii) giải phóng mặt bằng và thi công công 

trình là gia tăng bụi và các chất ô nhiễm không khí khác, tiếng ồn, rung động, ô nhiễm 

nước, mức động giao thông, rủi ro an toàn và các tác động khác đến người dân địa 

phương. Tuy nhiên, các tác động này được đánh giá ở mức độ nhỏ đến trung bình, có 

tính cục bộ và ngắn hạn, có thể giảm thiểu thông qua các biện pháp thi công và quản lý 

thi công thích hợp, giám sát chặt chẽ các nhà thầu và tham vấn ý kiến chính quyền và 

nhân dân địa phương. Rủi ro liên quan đến bom mìn chưa nổ được nhận diện ở nhiều 

tiểu dự án. Trong quá trình hoạt động của dự án, rủi ro do các công trình không được 

thiết kế hoặc quản lý thích hợp có thể xảy ra. Tuy nhiên, các rủi ro này được đánh giá 

là nhỏ và có thể giảm thiểu được. 

69. Sau đây là tóm tắt các tác động tiêu cực chính và các yêu cầu về biện pháp giảm thiểu. 

(a) Tác động do thu hồi đất, tái định cư và dân tộc thiểu số 

 Thu hồi đất và tái định cư. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, khó có thể ước tính được 

số lượng người cần tái định cư và diện tích đất thu hồi do thiết kế kỹ thuật của dự án 

chưa được lập và một số TDA chưa được 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 cư và các hạng mục đầu tư chủ yếu là kiên cố hóa, nâng cấp và cải tạo các 

công trình hiện có, không phải là xây dựng mới. Do đó, các tác động từ việc thu hồi 

đất và tái định cư của dự án sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể. Tác động tái định 

cư và thu hồi đất của dự án hầu hết liên quan đến bồi thường cho việc thu hồi đất hơn 

là tái định cư. KCT đã được xây dựng cho dự án với sự tham vấn chặt chẽ ý kiến của 
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chính quyền và người dân bị ảnh hưởng. Chính sách và thủ tục cụ thể cho thu hồi đất 

và tái định cư đã được xác định, trong đó có cả những quy định về di chuyển mồ mả. 

Các KHT cho các TDA năm đầu cũng đã được chuẩn bị, bao gồm cả đền bù và di 

chuyển mồ mả. Bảng 4.1 tóm tắt các tác động của các TDA năm đầu. 

 Di dời mồ mả. Trong quá trình chuẩn bị sáu TDA, đã xác định 22 phần mộ chịu ảnh 

hưởng. Việc di dời mồ mả sẽ được thực hiện bởi các hộ gia đình có mồ mả bị ảnh 

hưởng (theo thông lệ ở Việt Nam). Các nghi lễ di dời mồ mả có thể có những nét 

khác biệt trong nhóm người Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số. Các hộ bị ảnh hưởng 

sẽ được 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 phương. Nghi thức địa phương có nghĩa là việc di dời mồ mả sẽ được 

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 người dân tộc thiểu số bị ảnh 

hưởng, các nghi lễ di dời mồ mả được áp dụng sẽ được ghi lại trong Kế hoạch Phát 

triển Dân tộc Thiểu số (EMDP) tương ứng, trên cơ sở tham vấn với các nhóm dân tộc 

thiểu số bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án. Trong trường hợp các khu 

nghĩa địa thuộc sở hữu tập thể của người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, quá trình 

tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện một cách hợp lý trong quá trình 

đánh giá xã hội của tiểu dự án tương ứng nhằm tìm ra các giải pháp có thể chấp nhận 

được đối với các nhóm dân tộc thiểu số. Việc di dời mồ mả sẽ được tiến hành theo 

đúng nguyện vọng của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trước khi bắt đầu quá trình xây 

dựng. 

 Dân tộc thiểu số. Dự án sẽ ảnh hưởng đến dân tộc thiểu số, do vậy KCDT được chuẩn bị 

phù hợp với chính sách của WB. Các KPDT cho các TDA năm đầu cũng đã được xây 

dựng. 
 

Bảng 4.1 Tác động liên quan đến thu hồi đất và tái định cƣ của các TDA năm đầu thuộc Hợp 

phần 4 

 Tổng số 

hộ bị 

ảnh 

hưởng 

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 đường cứu hộ 

cứa nạn xã Nghi Thái huyện Nghi Lộc 

và xã Hưng Hòa thành phố Vinh 

5 hộ tạm 

thời 
0 200 0 

1,020 m; 2 

xã, 2 

districts 

3. Nâng cấp tuyến đê Lương Yên 

Khai, Thanh Chương 

83 hộ 

vĩnh 

viễn 

13,300 0 1 
2,870 m 

đê; 2 xã tại 

1 huyên 

III. Hà Tĩnh      

- - 335 hộ 91,402 0 0 11,410 m; 
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, huyện Cẩm Xuyên vĩnh 

viễn 

4 xã trong 

1 huyện 

VII. Quảng Nam      

5. Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước 

Thạch Bàn, huyệnDuy 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 Phước 

 

73 (có 

10 hộ 

vừa ảnh 

hưởng 

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  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

(b) Nguy cơ bom mìn chưa nổ 

70. Nguy cơ mất an toàn do bom mìn chưa nổ được đánh giá ở mức độ nhỏ đến trung bình 

vì hầu hết các TDA đều liên quan đến các công trình đã có. Tuy nhiên, việc đánh giá 

nguy cơ do bom mìn chưa nổ phải được tiến hành ở tất cả các địa điểm thi công TDA 

và việc tháo dỡ bom mìn chưa nổ (nếu có) sẽ do các đơn vị được cấp phép tiến hành. 

Các hoạt động xây dựng sẽ không được triển khai trước khi tháo dỡ bom mìn. 

(c) Các tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công 

71. ĐM đã đánh giá các tác động theo từng nhóm công trình xây dựng như sau: tu bổ hoặc 

nâng cấp đê, kè hiện có; nâng cấp hoặc xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, tu bổ và 

nâng cấp hồ, đập hiện có và nạo vét, xây dựng các công trình cửa sông (ví dụ như cảng 

tránh trú bão, công trình chống xói lở vùng cửa sông). Quá trình đánh giá kết luận rằng 

các tác động tiêu cực của các hoạt động này là nhỏ, có tính cục bộ và tạm thời, có thể 

giảm thiểu thông qua việc áp dụng các biện pháp thi công và quản lý thích hợp, cùng 

với sự giám sát chặt chẽ quá trình thi công của nhà thầu do kỹ sư hiện trường đảm 

nhận và sự tham vấn với cộng đồng địa phương. Những tác động của các TDA năm 
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đầu chỉ giới hạn bụi, khói, tiếng ồn, rung động, khí thải …, ô nhiễm nước hoặc đất do 

nước chảy tràn sau mưa tại các khu vực công trình, rò rỉ dầu, chất thải sinh hoạt (rắn 

và lỏng) … xung đột về xã hội hoặc cản trở công việc kinh doanh và các hoạt động 

kinh tế của địa phương, tắc nghẽn giao thông, tai nạn … Sự gia tăng độ đục do nạo vét 

của các TDA năm tiếp theo có thể tạo ra những tác động tiêu cực đối với việc sử dụng 

nước ở vùng biển gần đó (ví dụ như ảnh hưởng đến các hoạt động giải trí hoặc nuôi 

trồng thủy hải sản). Tuy nhiên, tác động này hầu hết có tính cục bộ, tạm thời và cần 

có sự giám sát, kiểm tra các công trình xây dựng trong trường hợp bất thường. 

Những vấn đề này sẽ được làm rõ trong quá trình chuẩn bị KQM cho các TDA.  

72. Đối với các TDA liên quan đến nạo vét các hoạt động xây dựng các công trình vùng 

cửa sông có khả năng thay đổi dòng chảy ven bờ hoặc hình thái vận chuyển bùn cát, 

cần phải có một nghiên cứu sơ bộ trong quá trình chuẩn bị ĐTM/CQM của TDA để 

đánh giá những nguy cơ của sự xói lở bờ biển gần đó. Sự tham vấn và tham gia tích 

cực của cộng đồng địa phương sẽ làm những yếu tố quan trọng trong khi đề xuất các 

biện pháp giảm thiểu. Khi chuẩn bị nạo vét, cần phải lập Kế hoạch xử lý bùn thải nạo 

vét. Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét sẽ bao gồm các thông tin về khối lượng và đặc 

tính của vật chất nạo vét, đặc biệt là những đặc tính liên quan đến thành phần hữu cơ 

và kim loại nặng của bùn nạo vét cũng như phương pháp nạo vét, quá  trình vận 

chuyển và khu vực đổ thải. 

73. Nhà thầu thi công phải có trách nhiệm giảm thiểu các tác động tiêu cực. Tất cả các 

thiệt hại, hư hỏng phải được sửa chữa hoặc đền bù thỏa đáng. Sau khi hoàn tất công 

việc thi công, nhà thầu phải dọn dẹp hoặc phục hồi lại công trường về đúng điều kiện 

ban đầu trước khi thi công. Công việc này sẽ được cụ thể hóa trong tài liệu đấu thầu và 

phải được ghi rõ trong hợp đồng thi công cùng với khoản chi phí giảm thiểu hợp lý.  

74. Để hỗ trợ cho việc xác định các biện pháp giảm thiểu, một bộ Quy tắc môi trường 

(BQM ) đã được xây dựng. BQM bao gồm những yêu cầu cụ thể mà nhà thầu phải 

thực hiện. Nội dung của BQM được trình bày trong Phụ lục 2 và được tóm tắt trong 

Phần V. Việc quan trắc chất lượng môi trường trong quá trình thi công là cần thiết 

nhằm đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được nhà thầu thực hiện đầy đủ. Tuy 

nhiên, các thông số đo đạc, vị trí và thời điểm đo được xác định phù hợp với từng hoạt 

động, vị trí của TDA và của các việc sử dụng nước gần đó. KQM sẽ xác định rõ ràng 

yêu cầu quan trắc môi trường và cụ thể hóa vị trí, thông số, tần suất và chi phí quan 

trắc. 

(d) Các tác động trong quá trình vận hành 

75. Tác động tiêu cực trong quá trình vận hành của các TDA hợp phần 4 sẽ giới hạn ở 

những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến: (a) hư hỏng đập, đê và/hoặc đường cứu hộ và mâu 

thuẫn trong việc sử dụng nước/đất vận hành cống xả và ngập úng cục bộ và (b) tác 

động xói lở bờ biển do việc xây dựng mới công trình cửa sông làm thay đổi chế độ 

dòng chảy hoặc vận chuyển bùn cát. Do vậy, cần phải có các biện pháp giảm thiểu. 

Trong quá trình chuẩn bị KQM, các công việc sau cần phải được xem xét: 

 An toàn đập: Khung chính sách an toàn đập (KCAĐ) đã được xây dựng để cung cấp 

những quy định và các hướng dẫn trong quá trình chuẩn bị KQM cho các TDA liên 

quan đến sửa chữa và nâng cấp đập. Đối với các đập lớn và đập có tính chất nguy hiểm 

(xem định nghĩa tại KCAĐ), cần phải nộp báo cáo an toàn đập cho WB. Cần chú ý 

rằng, mặc dù đã có các tiêu chuẩn thiết kế đập (bao gồm các tiêu chuẩn thiết kế đập 

nhỏ, đập vừa và đập lớn), các thiết bị và việc kiểm tra an toàn đập có thể không được 

đầy đủ do đơn vị quản lý đập thiếu kinh phí, kỹ thuật và kinh nghiệm. Vì vậy, việc 

nâng cao năng lực cho các đơn vị quản lý đập (đới với đập lớn và đập có tính chất 
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nguy hiểm) phải được xác định rõ trong báo cáo an toàn đập. Nội dung của báo cáo an 

toàn đập được trình bày trong KCAĐ. Sàng lọc an toàn sẽ loại bỏ việc cấp kinh phí 

cho các đập xây mới. 

 An toàn đê và vận hành cống: Tác động tiêu cực tiềm ẩn do mất an toàn đê và vận 

hành cống sẽ được giảm thiểu thông qua việc triển khai Hợp phần 3 của dự án. Các 

xã được tham gia vào hợp phần 3 phải bao gồm các xã bị ảnh hưởng của các TDA 

hợp phần 4. 

4.2.2. Các tác động của các hoạt động khác của Dự án 

76. Các tác động tiềm ẩn của các hoạt động khác của Dự án khác sẽ chỉ giới hạn ở những 

công trình rất nhỏ như xây dựng hoặc sửa chữa nhà cộng đồng, nhà kho, văn phòng, 

cầu hoặc trường học quy mô nhỏ với mục đích sơ tán dân trong trường hợp cẩn cấp. 

Các tác động của các hoạt động này được đánh giá là rất nhỏ và có thể giảm thiểu 

thông qua quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của các bên liên quan và/hoặc áp dụng 

các biện pháp thi công hợp lý (xem Phần 6). 

4.3. Các tác động tích lũy và các cơ hội gia tăng 

77. Nhìn chung, ĐM đã nhận định rằng, dự án không gây ra một tác động tích lũy tiêu cực 

nào vì các hoạt động của dự án chỉ giới hạn ở nâng cấp, củng cố đê, kè, đập, hồ chứa, 

đường cứu hộ, cứu nạn, khu tránh trú bão. Thực tế, các hoạt động sửa chữa và nâng 

cấp đập, đê, kè và đường cứu hộ, cứu nạn là cần thiết để giảm thiệt hại do thiên tai và 

vì vậy có thể coi đây là cách giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn do hư hỏng đập, đê, kè và 

đường cứu hộ ... thực hiện trong hợp phần 4 của dự án. Trong khi chuẩn bị 

ĐTM/KQM cho TDA, cộng đồng địa phương tại vùng có nguy cơ rủi ro cao phải được 

xác định rõ ràng và họ phải được nâng cao năng lực thông qua các hoạt động của hợp 

phần 3. 

 

 

PHẦN 5. KHUNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG XÃ HỘI CHO 

CÁC TIỂU DỰ ÁN 

5.1. Mục tiêu và cách tiếp cận 

78. Khung quản lý môi trường xã hội (KQMX) chỉ áp dụng cho các TDA hợp phần 4. 

Mục tiêu chính của KQMX là đảm bảo các tiểu dự án và các hoạt động được tài trợ 

trong dự án này không tạo ra những tác động bất lợi cho môi trường, cộng đồng dân cư 

địa phương và các tác động kéo theo, những tác động không thể tránh khỏi sẽ được 

giảm thiểu thích hợp theo những chính sách an toàn của WB. Dựa vào các tác động 

tiêu cực và các biện pháp giảm thiểu được trình bày trong Phần 4, khung quản lý môi 

trường 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. Các tiểu dự án năm đầu đã trải qua các 

bước 1 và 2. Các kế hoạch giảm thiểu chi tiết (KQM, KHT, KPDT) của các tiểu dự án 

này được 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 được thực hiện trong quá trình triển khai dự án và các tài liệu an 
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toàn sẽ nộp cho WB thông qua trước khi các tiểu dự án đó được phê duyệt và cho phép 

thực hiện. 

79. Hình 5.1. và Bảng 5.1 đưa ra những tiêu chí quan trọng và các công việc phải thực 

hiện trong quá trình quản lý môi trường xã hội. Nội dung chi tiết của quá trình này 

được trình bày trong Phần 5.2 sau đây. 

5.2. Quá trình sàng lọc an toàn và đánh giá tác động (Bƣớc 1 & 2) 

(a) Sàng lọc thích hợp (Bước 1) 

80. Mục đích của quá trình sàng lọc thích hợp là nhằm nhận diện ra những TDA có thể 

gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội mà những tác động này 

không thể giảm nhẹ một cách thỏa đáng hoặc không phù hợp với sự tài trợ của WB. 

Đây được coi là sự sàng lọc an toàn ban đầu cho tất cả các tiểu dự án đề xuất. Dự án sẽ 

không bao gồm các TDA liên quan đến xây dựng mới đập, đê, kè biển quan trọng hoặc 

các cầu có quy mô lớn thuộc nhóm A theo tiêu chí của WB. Các TDA có thể làm biến 

mất hoặc hư hỏng các công trình văn hóa vật thể bao gồm cả các khu vực kiến trúc, 

lịch sử, tín ngưỡng, văn hóa hoặc có giá trị tự nhiên đặc biệt sẽ không được tham gia 

vào Dự án. 

81. Để tránh các tác động tiêu cực có thể xảy ra về mặt môi trường – xã hội đối với các 

khu vực quan trọng như vườn quốc gia, các khu bảo tồn sinh học, rừng phòng hộ hoặc 

các khu di tích lịch sử, các TDA thuộc Dự án VN-Haz sẽ phải được sàng lọc để đáp 

ứng yêu cầu về môi trường. Các TDA có nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đối với các 

khu sinh thái quan trọng, hoặc chuyển đổi mục đích của các khu cảnh quan giá trị, di 

dời hoặc xóa bỏ các vật thể có giá trị lịch sử/tín ngưỡng, hoặc xâm lấn rừng ngập mặn 

sẽ không được tài trợ trong Dự án, không kể quy mô lớn nhỏ. 

82. Tiêu chí để sàng lọc các TDA đã được xây dựng dựa trên Phụ lục III của Nghị định 

No.29/2011/ND-CP (danh sách các dự án cần được Bộ TN&MT thẩm định). Các TDA 

dưới đây sẽ không đạt yêu cầu: 

(i) Các TDA có sử dụng diện tích đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, 

khu di sản thế giới, khu di tích lịch sử, văn hóa, khu danh lam thắng cảnh được 

xếp hạng cấp quốc gia, các vùng thuộc khu dự trữ sinh quyển; 

(ii) TDA có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 

phòng hộ chắn sóng, chắn gió,, v.v...; 

(iii) TDA có lấn biển từ 20 ha trở lên  

(iv) TDA có sử dụng diện tích đất lúa 2 vụ năng suất cao từ 20 ha trở lên 

(v) TDA nằm trên địa bàn của 02 tỉnh trở lên. 

(vi) Nếu TDA cần xây dựng các đường tiếp cận/cứu hộ cứu nạn, các đường này cần 

phải được căn sao cho tránh ảnh hưởng đến các khu vực tự nhiên quan trọng 

như vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu di tích lịch 

sử, văn hóa, khu danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia, các vùng 

thuộc khu dự trữ sinh quyển. 

83. Trong quá trình sàng lọc lựa chọn TDA, cần có sự xem xét kỹ lưỡng các tiêu chí trên. 

Khi TDA được lựa chọn, các chính sách an toàn cũng sẽ được xác định cho mỗi TDA.  
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(b) Sàng lọc kỹ thuật và đánh giá các tác động tiêu cực (Bước 2) 

84. Đối với các tiểu dự án đã được lựa chọn sau khi sàng lọc thích hợp, quá trình sàng lọc 

kỹ thuật sẽ được áp dụng nhằm nhận diện ra các vấn đề an toàn xã hội và môi trường.  

Bảng 5.1 xác định các vấn đề môi trường chủ yếu và các tài liệu an toàn cần được WB 

phê duyệt. Một số công việc chủ yếu của bước này được trình bày tóm tắt như sau: 

 Nhận diện các tác động xã hội và đánh giá: TDA sẽ phải được sàng lọc đối với các tác 

động tiêu cực tiềm ẩn đối với người dân địa phương liên quan đến thu hồi đất, tái định 

cư, hiến đất và/hoặc dân tộc thiểu số. Nếu các nguy cơ này tồn tại, TDA cần chuẩn bị 

KHT và/hoặc KPDT phù hợp với Khung chính sách tái định cư (KCT) và/hoặc Khung 

chính sách dân tộc thiểu số của dự án (KCDT). Quá trình chuẩn bị KHT và/hoặc 

KPDT cần có sự tham vấn và tham gia của những nhóm người bị ảnh hưởng, chính 

quyền địa phương, cộng đồng địa phương, các tổ chức xã hội quan tâm đến dự án và 

các tổ chức phi chính phủ. Các vấn đề liên quan đến giới, dân tộc thiểu số và các nhóm 

người chịu ảnh hưởng khác cần phải được chú ý đúng mức. Việc di chuyển mồ mả 

phải tuân theo đúng chính sách của WB về tài nguyên văn hóa vật thể. WB sẽ phê 

duyệt KHT và/hoặc KPDT.  

 Nhận diện các tác động môi trường và đánh giá. Như đã phân tích trong phần các tác 

động môi trường, các tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án đối với môi trường xảy ra 

chủ yếu trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án. Phạm vi và mức độ tác động 

phụ thuộc vào loại hình và bản chất của công trình và vị trí của tiểu dự án. Do vậy, 

TDA phải được sàng lọc mức độ và phạm vi của các tác động tiêu cực tiềm ẩn đến 

không khí, tiếng ồn, độ rung, đến tài nguyên đất, nước, đến các sinh cư tự sinh và thủy 

sinh, rủi ro mất an toàn công cộng và bom mìn chưa nổ … Mức độ của các tác động 

cần được đánh giá như sau: Không (K) – không tác động; Nhỏ (N) – công trình nhỏ, 

tác động ít, cục bộ, tạm thời, có thể đảo ngược; 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 ngược, 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 trường 

và xã hội) mà một số tác động này không thể đảo ngược hoặc phải có đền bù. Các tác 

động TB và L cần phải xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, chương trình 

quan trắc và nâng cao năng lực quản lý an toàn. Các nội dung này được coi là Kế 

hoạch quản lý môi trường (KQM). Trong quá trình lập KQM, cần phải có các đợt thực 

địa, thu thập số liệu và tham vấn cộng đồng địa phương cùng với những nhóm người 

bị ảnh hưởng. Nếu TDA cần phải có ĐTM hoặc CBM theo yêu cầu của Chính phủ, 

cán bộ dự án phải chuẩn bị các tài liệu này. 

5.3. Chuẩn bị các biện pháp giảm thiểu và tham vấn cộng đồng (Bƣớc 3) 

5.3.1. Lập KQM và tham vấn cộng đồng 

85.  Kế hoạch quản lý môi trường (KQM). Theo yêu cầu an toàn của WB, cùng với KPDT 

và KHT, tất cả các TDA phải lập KQM phù hợp với KQMX và có sự tham vấn của 

chính quyền địa phương, cộng đồng địa phương và các bên liên quan chủ yếu khác. 

Phần này chỉ tập trung vào các nguyên tắc lập KQM và các hoạt động giảm thiểu các 

tác động tiêu cực. KQM sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu cần thực hiện trong quá 

trình tiền xây dựng, xây dựng, vận hành và kế hoạch giám sát chất lượng môi trường 

để tránh các tác động tiêu cực đến môi trường. Kết quả sàng lọc an toàn cho các TDA 

các năm tiếp theo sẽ được đề cập trong KQM của TDA. Nếu một số vấn đề quan trọng 
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về môi trường không thể dự báo trước được, cần tham khảo ý kiến của WB. KQM của 

TDA sẽ mô tả ngắn gọn về tiểu dự án, môi trường nền vùng dự án, các tác động tiềm 

ẩn và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất, tổ chức thực hiện, giám sát và chi phí 

kèm theo. Các biện pháp giảm thiểu cần phải được chú ý đúng mức, phải tham khảo ý 

kiến của các bên liên quan và được thực thi hiệu quả trong quá trình tiền xây dựng, xây 

dựng và vận hành TDA. Đối với mỗi TDA, KQM phải xác định rõ ràng các công việc 

và biện pháp giảm thiểu rủi ro bom mìn chưa nổ cũng như giảm thiểu các tác động tiêu 

cực trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công và giảm thiểu những rủi ro trong quá 

trình hoạt động. KQM phải bao gồm bộ BQM chuẩn, các công việc được đưa ra trong 

Phần 4.2 và chương trình quan trắc môi trường. Phụ lục 3 là một ví dụ cụ thể về nội 

dung của KQM, cũng như các hướng dẫn kỹ thuật để chuẩn bị KQM, tham vấn và 

công bố thông tin, kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét và đánh giá nhanh về các tác động về xói 

lở bờ biển của các TDA.  

86. Để giảm thiểu các các động tiêu cực trong quá trình chuẩn bị, các nguyên tắc sau đây 

cần được xem xét và lựa chọn: 

(a) Trong quá trình nghiên cứu khả thi  

 Để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động liên quan đến (a) hư 

hỏng đập, đê, kè hoặc/và đường cứu hộ và các xung đột trong việc sử dụng nước/đất do 

hoạt động của cống và ngập úng cục bộ và (b) xói lở bờ biển gần khu vực TDA như đã 

được xác định trong Phần 4.2, cần lưu ý các nguyên tắc sau đây trong quá trình lập 

KQM: 

- Các TDA liên quan đến nâng cấp hoặc sửa chữa đập phải tuân thủ đúng KCAĐ. 

Đối với đập lớn và đập có chiều cao nguy hiểm (xem định nghĩa trong KCAĐ), 

TDA phải nộp báo cáo an toàn đập cho WB, trong đó có chương trình xây dựng 

năng lực. Quá trình sàng lọc an toàn sẽ loại bỏ các TDA xây dựng mới đập. 

- Các TDA liên quan đến an toàn đê và hoạt động của cống: Các tác động tiềm ẩn do 

vỡ đê hoặc hoạt động của cống sẽ được giảm thiểu thông qua các hoạt động đào 

tạo và nâng cao năng lực theo hướng tiếp cận quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng. Chi phí cho hoạt động này là một phần của KQM. 

- Đối với các TDA liên quan đến nạo vét cửa sông và xây dựng các công trình cửa 

sông có thể làm thay đổi dòng chảy hoặc chế độ bùn cát ven biển, cán bộ dự án 

phải thực hiện đánh giá nhanh về rủi xói lở bờ biển gần đó. Tham vấn cộng đồng 

và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương là một yếu tố quan trọng trong 

quá trình xây dựng các biện pháp giảm thiểu.  Khi tiến hành nạo vét, cần phải lập 

Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét. Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét sẽ bao gồm các 

thông tin về khối lượng và đặc tính của vật chất nạo vét, đặc biệt là những đặc tính 

liên quan đến thành phần hữu cơ và kim loại nặng cũng như phương pháp nạo vét, 

quá  trình vận chuyển và khu vực đổ thải. Kế hoạch nạo vét phải đảm bảo giảm đến 

mức tối đa các tác động tiêu cực đến việc sử dụng nước khu vực ven biển. 

(b) Trong quá trình thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị tài liệu đầu thầu và hợp đồng thi công 

 Để giảm thiểu các tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công, BQDT 

cần thực hiện các hoạt động sau đây: 

- Kết hợp các biện pháp giảm thiểu mô tả trong KQM vào trong thiết kế kỹ thuật.  

- Trong khi chuẩn bị các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi công, BQM (Phụ lục 2) 

phải được kèm theo các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi công và phải đảm bảo 

rằng các nhà thầu nhận thức được sự bắt buộc của các biện pháp an toàn và tuân 
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thủ nghiêm chỉnh. BQM bao gồm 5 phần: (I) Mục tiêu và sự áp dụng; (II) Tóm tắt 

khung thể chế và pháp lý; (III) Vai trò và trách nhiệm; (IV) Các quy định chung; 

(V) Quản lý thi công. Phần các điều khoản chung chỉ rõ yêu cầu chuẩn bị Kế hoạch 

quản lý môi trường chi tiết theo hợp đồng (KQMC), thủ tục báo cáo trong trường 

hợp BQM không được tuân thủ, liên lạc với chính quyền và cộng đồng địa phương, 

quan hệ cộng đồng, mục tiêu giảm thiểu, thủ tục giải quyết tình huống phát hiện tài 

nguyên văn hóa phi vật thể và các điều khoản cấm. Phần quản lý thi công quy định 

việc quản lý công trường, quản lý chất lượng môi trường (quản lý ô nhiễm nước, 

không khí, chất thải, giao thông…) và quản lý lán trại công nhân, mỏ vật liệu, nạo 

vét và quan trắc chất lượng môi trường. KQMC sẽ bao gồm kế hoạch quan trắc 

không khí, tiếng ồn, độ rung, đất, bùn cát, chất lượng nước trong quá trình thi 

công. Chi phí giảm thiểu các tác động trong quá trình thi công phải nằm trong chi 

phí của Dự án. Các giám sát và/hoặc kỹ sư hiện trường phải có trách nhiệm giám 

sát và kiểm tra việc thực hiện an toàn của nhà thầu và trách nhiệm này sẽ được ghi 

rõ trong trong chức năng, nhiệm vụ (TOR) của cán bộ giám sát và/hoặc các kỹ sư 

hiện trường.  

- Cần đảm bảo rằng tất cả các hoạt động và tài liệu an toàn được hoàn thành đầy đủ 

và công khai. 

- Các báo cáo ĐTM/CBM và các biện pháp giảm thiểu cụ thể phải được phê duyệt 

theo đúng các quy định của Chính phủ. KQM của các TDA cũng cần nộp cho các 

cơ quan chức năng xem xét và cho ý kiến. 

(c) Trong giai đoạn xây dựng/ thi công 

 BQDT sẽ chỉ định một Tư vấn giám sát thi công (TGT) hoặc/và một kỹ sư hiện trường 

chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện an toàn của nhà thầu hàng ngày. TGT hoặc/và 

kỹ sư hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Trước khi bắt đầu xây dựng hoặc thi công, cần chắc chắn rằng (a) tất cả đất đai và 

các điều kiện khác đã được đền bù và di dời khỏi khu vực bị thu hồi hoặc hiến 

tặng, (b) ĐTM của TDA và/ hoặc các biện pháp giảm thiểu cho từng khu vực cụ 

thể đã được cơ quan có chức năng thông qua và (c) tất cả các kế hoạch môi trường 

đề cập ở trên cũng được các cơ quan liên quan phê duyệt. 

- Trong quá trình xây dựng, cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp an 

toàn trong suốt quá trình xây dựng. 

- Khi kết thúc quá trình xây dựng, cần đảm bảo việc tuân thủ kế hoạch môi trường 

và kiểm tra tất cả các thiệt hại do nhà thầu gây ra. Nếu cần, chuẩn bị một bản yêu 

cầu bồi thường hoặc phục hồi các địa điểm xây dựng đã chỉ rõ trong hợp đồng. Kết 

quả thực hiện an toàn của nhà thầu sẽ được ghi trong báo cáo tiến độ của dự án. 

 Các nhà thầu sẽ phải tuyển một nhóm tư vấn quốc gia (Nhà thầu môi trường) để hỗ trợ 

cho việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp an toàn mà nhà thầu phải tuân thủ, 

trong đó có kế hoạch quản lý môi trường chi tiết theo hợp đồng (KQMC) và liên lạc 

với chính quyền, cộng đồng địa phương. Đặc biệt, các tư vấn môi trường sẽ tiến hành 

các nhiệm vụ sau: 

- Chuẩn bị KQMC phù hợp với BQM trước khi bắt đầu xây dựng, trong đó cần xác 

định các tác động đến sự an toàn của dân địa phương và cộng đồng chung, giảm 

thiểu bụi và tiếng ồn, quản lý chất thải, ùn tắc giao thông … Ngoài ra, KQMC cần 

nhận diện các điểm nóng môi trường có thể xuất hiện trong giai đoạn thi công do 

lượng dân cư lớn và/hoặc sử dụng diện tích đất và nước quy mô lớn; 
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- Trong quá trình xây dựng hoặc thi công, cần giám sát việc tuân thủ kế hoạch môi 

trường đã được phê duyệt, duy trì sự liện lạc chặt chẽ với cộng đồng dân cư, công 

khai hóa thông tin và có phản hồi kịp thời với mọi phản ánh của nhân dân và công 

chúng trong suốt quá trình xây dựng.  

- Khi hoàn tất xây dựng, cũng cần đảm bảo việc tuân thủ kế hoạch môi trường đã 

được phê duyệt, thanh tra tất cả các thiệt hại do nhà thầu gây ra. Nếu cần, chuẩn bị 

một bản yêu cầu bồi thường hoặc phục hồi các địa điểm xây dựng đã chỉ rõ trong 

hợp đồng. 

- Chuẩn bị các báo cáo định kỳ nộp cho nhà thầu và chủ đầu tư TDA như đã thỏa 

thuận trong KQMC. 

- Hỗ trợ BQDT, BQMX, TGT thực hiện kiểm tra định kỳ việc thực hiện an toàn của 

nhà thầu. 

5.3.2. Chuẩn bị chương trình quan trắc môi trường 

87. Quan trắc chất lượng nước. Để giám sát và kiểm tra tác động  của TDA đến môi 

trường trong quá trình hoạt động, chương trình quan trắc chất lượng nước cần được 

thực hiện bởi nhà thầu. Đây được coi là một biện pháp quan trọng để giảm thiểu tác 

động của các TDA Hợp phần 4. Tuy nhiên, chương trình quan trắc (vị trí, thông số, tần 

suất) cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm. Quan trắc chất 

lượng nước cơ bản được thực hiện nhằm bảo vệ người sử dụng nước cũng như hỗ trợ 

công tác quản lý tài nguyên nước. Quan trắc chất lượng nước trong quá trình xây dựng 

là trách nhiệm của nhà thầu. Tư vấn môi trường của nhà thầu chịu trách nhiệm giám 

sát chất lượng nước (bao gồm lấy mẫu và phân tích) trong khu vực xây dựng và báo 

cáo với Ban quản lý dự án tỉnh. Các thông số tối thiểu cần đo đạc bao gồm: pH, độ 

đục, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), ô xy hòa tan (DO), BOD, COD, tổng N, tổng P, 

coliform…. Đối với TDA liên quan đến nạo vét, cần lựa chọn phân tích thêm kim loại 

nặng theo yêu cầu của Kế hoạch xử lý chất nạo vét. Tư vấn Giám sát Môi trường của 

BQDT sẽ xem xét dữ liệu quan trắc chất lượng nước của nhà thầu, và có thể sẽ thu 

thập dữ liệu quan trắc một cách độc lập nếu cần thiết. Nhà thầu phải có những hành 

động phòng tránh hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực đến việc sử dụng nước trong khi 

nạo vét và thi công công trình. Yêu cầu này đã được ghi trong BQM. Có thể dự đoán 

rằng các TDA liên quan đến nạo vét và thi công nâng cấp cảng/khu neo đậu tránh trú 

bão sẽ đòi hỏi quan trắc chất lượng nước toàn diện hơn các TDA khác trong quá trình 

thi công và hoạt động. 

88. Các quan trắc khác. Phương pháp quan trắc như trên có thể được áp dụng với tất cả 

các thông số quan trắc khác nếu TDA có thể sẽ gây tác động đến dân cư địa phương 

và/hoặc người sử dụng nước và/hoặc sẽ xảy ra khiếu nại (chẳng hạn như trường hợp 

công trình được xây dựng tại các khu vực thành thị hoặc gần các điểm nóng và/hoặc có 

thể gây tác động xấu đến những nhóm người sử dụng nước khác). Theo dự kiến, quan 

trắc sẽ không thực hiện trong quá trình vận hành.  

5.4. Công bố thông tin và sự phê duyệt của WB (Bƣớc 4) 

89. Phê duyệt của WB và công bố thông tin. Trước khi thực hiện TDA, KQM của TDA sẽ 

phải nộp cho WB phê duyệt và công bố trên InfoShop của WB cũng như các phương 

tiện thông tin công cộng khác của Trung ương và địa phương.  

90. Phê duyệt của Chính phủ. Nếu tiểu dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) hoặc cam kết bảo vệ môi trường (CBM) theo các quy định của Chính 

phủ, cán bộ TDA phải lập và nộp báo cáo ĐTM/CBM để đảm bảo TDA được phê 
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duyệt và cho phép thực hiện. Bản tóm tắt bằng tiếng Anh về ĐTM/CBM cũng như các 

tài liệu phê duyệt khác sẽ nộp cho Ngân hàng để cung cấp thông tin. Báo cáo ĐTM 

hoặc CBM và sự phê duyệt cũng sẽ được công bố công khai. 

5.5. Thực hiện, giám sát, kiểm tra và báo cáo các tài liệu an toàn (Bƣớc 5) 

91.  Cấp tiểu dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, bên nhận tài trợ TDA (BQDT) có 

trách nhiệm chuẩn bị và đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp an toàn (KHT, 

KPDT, KQM/BQM, Báo cáo An toàn Đập, quan trắc chất lượng nước …) và liên hệ 

thường xuyên với chính quyền và cộng đồng địa phương. BQDT sẽ chỉ định ít nhất 

một cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện KQM, KHT, KPDT 

của TDA một cách hiệu quả. Trong quá trình thi công, BQDT sẽ chỉ định một TGT 

hoặc/và một kỹ sư hiện trường chịu trách nhiệm quan trắc và giám sát việc thực hiện 

an toàn hàng ngày. Kết quả quan trắc và giám sát là một phần của báo cáo tiến độ 

TDA. BQDT cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ của TGM cấp tỉnh và cán bộ môi trường 

trong quá trình thực hiện KQM, bao gồm cả việc tập huấn cho kỹ sư hiện trường và 

giám sát hoạt động môi trường của nhà thầu. 

92. 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 trường và Xã hội 

(BQMX) có trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn và chỉ định ít nhất một 

chuyên viên chuyên trách chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra các tác động môi 

trường và xã hội của TDA trong suốt quá trình thực hiện TDA. Trách nhiệm chính của 

BQMX bao gồm (1) thúc đẩy việc tuân thủ các vấn đề môi trường và xã hội thông qua 

việc kiểm tra và giám sát, (2) thay mặt bên nhận tài trợ TDA giải quyết các vấn đề an 

toàn và (3) có trách nhiệm điều phối việc thực hiện KQM của TDA. Các thông tin liên 

quan đến các biện pháp an toàn và quá trình thực hiện cần được công bố định kỳ. 

BQDTW sẽ thuê TGT hỗ trợ BQMX thực hiện nhiệm vụ của mình. 

93. WB sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra định kỳ việc thực hiện an toàn và xét duyệt sau khi 

kết thúc dự án ở cấp tiếu dự án và dự án. 
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(Bƣớc 1) 

BQDTW tiến hành sàng lọc ban đầu các vấn đề môi trƣờng của TDA  

TDA liên quan đến thi công 

công trình có các tác động tiêu 

cực thuộc HP4: BQDA tỉnh 

chuẩn bị ĐTM/CBM theo yêu 

cầu của Chính phủ. Nếu TDA 

có hoạt động liên quan đến 

đập, tiếp tục chuẩn bị KAĐ 

  

  

(Bƣớc 2) 

Đạt: BQDT xác định các tác động tiêu cực (môi trường 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 phương hoặc cộng đồng 

– Áp dụng các tiêu chí trong bảng 5.1 

(Bƣớc 3 và 4) 

BQDT lập KQM theo đúng KQMX, 

bao gồm BQM, báo cáo an toàn đập 

và/hoặc kế hoạch quan trắc chất lượng 

nước; KQM phải được WB phê duyệt. 

Tham vấn cộng đồng phải được 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 nhỏ thuộc HP 3 có 

tác động nhỏ và không cần 

chuẩn bị ĐTM/CBM  

TDA có liên quan 

đến người bản xứ/ 

người dân tộc: 

BQDT lập KPDT 

(Bƣớc 3) 

TDA có thu hồi 

đất, tái định cư và/ 

hoặc đền bù: 

BQDT lập KHT 

(Bƣớc 3 và 4) 

BQDT áp dụng 

BQM đối với các 

công trình nhỏ 

trong KQMX và 

đưa vào văn bản 

đấu thầu và hợp 

đồng 

(Bƣớc 3 và 4) 

BQDT lập KHT phù 

hợp với KCT, có 

tham vấn cộng đồng 

bị ảnh hưởng. Phải 

hoàn thành việc đền 

bù trước khi bắt đầu 

xây dựng  

(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 sư giám sát thi công hoặc kỹ sư giám 

sát môi trường (đặc biệt là việc thực hiện của nhà thầu), báo cáo kết quả định kỳ tới BQLDTW; Việc 

công bố thông tin phải được 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 

 

Không đạt: 

Dự án sẽ không 

tài trợ cho các 

hoạt động đề 

xuất 

Hình 5.1. Quá trình sàng lọc an toàn và đánh giá tác động môi trƣờng, xã hội 
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Bảng 5.1. Hƣớng dẫn sàng lọc an toàn và các công việc cần thực hiện 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 

tượng bị ảnh hưởng, định giá đất, tài sản. 

- Lập kế hoạch hành động tái định cư 

(KHT) có đưa ra phương án đền bù  

hoặc hỗ trợ theo Khung chính sách tái 

định cư (KCT) 

Kế hoạch hành 

động tái định cư 

(KHT) 

Cần có sự tham 

vấn ý kiến của 

WB trước và sau 

khi lập KHT 

3) (2) Có khả năng 

ảnh hưởng 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 hướng dẫn tại 

các Khung Chính sách dân tộc thiểu số 

(KCDP). 

- Dự án sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức 

cho nhóm người bị ảnh hưởng bằng 

ngôn ngữ dân tộc thiểu số về các cơ 

chế khiếu nại đền bù và nâng cao năng 

lực cho những người 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 trước và sau 

khi lập KHT 

(3) Có thể ảnh 

hưởng đến văn 

hóa vật thể chưa 

xác định trong 

quá trình đào đắp 

và di dời mồ mả 

- Một số TDA có liên quan đến di 

chuyển mồ mả. Nếu trường hợp này 

xảy ra, cần theo đúng hướng dẫn trong 

Khung chính sách tái định cư (KCT)  

- BQM phải có một điều khoản về xử 

lý tình huống tìm thấy văn hóa vật thể 

Kế hoạch hành 

động tái định cư 

(KHT) 

Kế hoạch quản 

lý môi trường 

(KQM) 

Cần chỉ rõ các thủ 

tục và công việc 

cần thực hiện 

trong KCT trong 

trường hợp gặp 

phải mồ mả 

Nhà thầu phải 

tuân thủ BQM khi 

tìm thấy văn hóa 

vật thể 

6) (3) Liên quan 

đến nguy cơ bom 

mìn chưa nổ 

- Nếu đã xác định được 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 trường (KQM).  

- Thủ tục giải quyết có thể bao gồm: 

liên hệ với cơ quan có trách nhiệm và 

phải tháo gỡ bom mìn trước khi thi 

công. TDA có thể phải nộp giấy chứng 

nhận đã tháo gỡ bom mìn trước khi 

giải phóng mặt bằng và tiến hành thi 

Kế hoạch quản 

lý môi trường 

(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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công 

(5) Các hoạt 

động thi công 

gây ra tiếng ồn,  

ô nhiễm nguồn 

nước, không khí, 

đất, các nguy cơ 

sức khỏe công 

cộng, làm ảnh 

hưởng đến các 

hoạt động dân 

sinh thường nhật 

hoặc tác động 

đến sử dụng 

nước ở hạ lưu. 

- Chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi 

trường (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 

phương. 

- BQM sẽ được ghi trong các tài liệu 

đấu thầu và được giám sát chặt chẽ bởi 

các kỹ sư hiện trường hoặc tư 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 trường 

(KQM) 

BQDT phải đảm 

bảo các biện pháp 

giảm thiểu đã 

được ghi trong 

hợp đồng. Việc 

thực hiện giám sát 

an toàn được ghi 

rõ ràng trong nội 

dung công việc 

(TOR) của các kỹ 

sư giám sát 

(6) Làm suy 

giảm chất lượng 

đất, nước 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 trường 

(KQM) hoặc thiết kế kỹ thuật. Việc 

tuân thủ kế hoạch nạo Kế hoạch xử lý 

bùn thải nạo vét phải được ghi trong 

BQM 

Kế hoạch quản 

lý môi trường 

(KQM) 

Hướng dẫn cụ thể 

được 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 như đã nêu trong KCAĐ  

- Các nhóm cộng đồng có nguy cơ rủi 

ro cao phải được xác định và được 

nâng cao năng lực theo những hoạt 

động của Hợp phần 3. 

Kế hoạch quản 

lý môi trường 

(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 

nước/đất do an 

toàn của đê hoặc 

hoặc động của 

cống 

- Cần phải xác định vùng/nhóm cộng 

đồng có khả năng chịu ảnh hưởng của 

rủi ro này và họ phải được nâng cao 

năng lực theo những hoạt động của 

Hợp phần 3 

Kế hoạch quản 

lý môi trường 

(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 trình hoạt 

động 

- Tiến hành đánh giá khả năng xói lở ở 

vùng bờ biển gần khu vực TDA và 

nhận diện các vùng/ nhóm người bị 

ảnh hưởng. Những nhóm người này sẽ 

được được nâng cao năng lực theo 

những hoạt động của Hợp phần 3 

Kế hoạch quản 

lý môi trường 

(KQM) 

BQDT/BQDTW 

phải đảm bảo 

chắc chắn rằng 

nguy cơ này có 

xảy ra không 
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PHẦN 6. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHO CÁC HOẠT 

ĐỘNG KHÁC CỦA DỰ ÁN 

94. Như đã trong Phần 4, các tác động tiêu cực của các hoạt động khác sẽ chỉ giới hạn ở 

các công trình xây dựng nhỏ và các tác động tiêu cực có thể được giảm thiểu thông qua 

quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng và áp dụng các biện pháp thi công 

hợp lý. Do vậy, một BQM đơn giản, bao gồm các điều khoản chung, thủ tục giải quyết 

tình huống bất thường và các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường đã được xây dựng (Phụ 

lục 4). BQM này sẽ được áp dụng cho tất cả các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi công tất 

cả các hoạt động được thực hiện trong Dự án, trừ các hoạt động của các TDA. Quá trình 

lập kế hoạch và nâng cao năng lực được thực hiện theo các hợp phần 1, 2, 3 của Dự án cần 

cố gắng lồng ghép các vấn đề an toàn môi trường và xã hội. 

95. Các đơn vị chịu trách nhiệm thực thi các hoạt động này sẽ phải (a) đảm bảo rằng BQM 

đơn giản được áp dụng trong các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi công và được 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. 
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PHẦN 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ NGÂN SÁCH 

7.1. Vai trò và trách nhiệm 

96. Việc tổ chức thực hiện KQMX sẽ theo đúng sự sắp xếp tổ chức thực hiện Dự án. Đối 

với các TDA hợp phần 4, BQDTW/BQMX, các BQDT/TGT, Sở TN&MT các tỉnh, Ủy 

ban Nhân dân các tỉnh và đại diện từ các tổ chức xã hội khác và/hoặc cộng đồng địa 

phương là những đơn vị chính chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp môi trường trong 

KQMX và KQM (Bảng 7.1). Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

và chi phí giảm thiểu phải nằm trong giá trị của hợp đồng. TGT chịu trách nhiệm hỗ trợ 

BQDT giám sát và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn của nhà thầu hàng ngày 

trong khi tư vấn giám sát môi trường chịu trách nhiệm hỗ trợ BQDTW thông qua BQMX 

quản lý việc thực hiện an toàn, bao gồm giám sát quá trình thực hiện KQM  và chất lượng 

nước. Đối với các hoạt động khác, các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện hợp phần 1, 2, 3 

sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn như đã mô tả trong Phần 6. 

Bảng 7.1. Trách nhiệm thực hiện tài liệu an toàn của Dự án và TDA 

Đơn vị Vai trò và trách nhiệm 

BQDTW 

Giám sát thực hiện TDA và trình bày kết quả thực hiện an toàn trong báo cáo 

tiến độ dự án 

Là đầu mối liên lạc chính với WB  

BQDT 

Chịu trách nhiệm thực hiện KQM, bao gồm việc thúc đẩy quá trình hợp tác 

giữa nhà thầu, cộng đồng địa phương và chính quyền địa phương trong khi thi 

công. Một nhóm tư vấn có trình độ (TGT và TGM), cán bộ môi trường 

và/hoặc cán bộ hiện trường sẽ giúp BQDT thực hiện công việc của mình 

Cán bộ 

môi 

trường, 

TGM 

Giúp BQDT thực hiện KQM, bao gồm cả việc đào tạo các kỹ sư hiện trường 

và giám sát nhà thầu, giám sát chất lượng nước 

TGT 

và/hoặc Kỹ 

sư hiện 

trường 

Hỗ trợ BQDT giám sát việc thực hiện an toàn theo đúng BQM của nhà thầu 

hàng ngày, báo cáo kết quả giám sát và duy trì liện lạc với cộng đồng địa 

phương. 

Nhà thầu 

thi công 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu phù hợp với BQM; 

- Chủ động liên lạc với cộng đồng địa phương và thực hiện các biện pháp làm 

giảm sự xáo trộn cuộc sống của dân địa phương trong quá trình thi công; 

- Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động thi công đã nhận được giấy phép và các 

tài liệu cần thiết khác từ các cơ quan có chức năng; 

- Đảm bảo rằng các cán bộ và công nhân nắm được các quy định và nhiệm vụ 

của mình trong chương trình quản lý môi trường; 

- Báo cáo BQDT những khó khăn và biện pháp giải quyết; 

- Báo cáo chính quyền địa phương và BQDT những sự cố môi trường xảy ra và 

liên lạc với các cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan giải quyết vấn đề này. 
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Cộng đồng 

địa phương 

Cộng đồng có quyền và trách nhiệm thực hiện giám sát môi trường hàng ngày 

trong quá trình xây dựng để đảm bảo rằng các quyền lợi và an toàn của họ 

không bị ảnh hưởng. Đồng thời cộng đồng sẽ giám sát tính hiệu quả của các 

các biện pháp giảm thiểu mà nhà thầu và BQDT thực hiện. Khi có những vấn 

đề không mong muốn xảy ra, họ sẽ báo cáo cho TGT/BQDT 

Hội phụ nữ 

và các tổ 

chức xã 

hội khác 

- Các tổ chức này là cầu nối giữa UBND tỉnh hoặc huyện với cộng đồng, nhà 

thầu và BQDT thông qua cơ chế cộng đồng cùng giám sát 

- Động viên sự tham gia của cộng đồng vào TDA 

- Tham gia giải quyết các vấn đề môi trường nếu có 

Sở TN & 

MT tỉnh 

Sở thay mặt Bộ TN&MT quản lý môi trường. Sở có trách nhiệm giám sát sự 

tuân thủ các quy định của Chính phủ về môi trường 

UBND, 

tỉnh, huyện 

Giám sát việc thực hiện TDA theo những kiến nghị của sở TN&MT và của 

BQDT để đảm bảo sự tuân thủ các quy định của Chính phủ 

7.2. Báo cáo 

97. 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 và 

TGM. Ở cấp dự án, QDTW, 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 như yêu cầu của 

các tài liệu môi trường khác. 

7.3. Đào tạo an toàn và nâng cao năng lực 

98. 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 trường 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 được xây dựng cho dự án và TDA, (b) 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 trường và các vấn đề 

an toàn khác. 

99. Dựa vào số lượng, 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 cư, dân tộc thiểu số và các lĩnh vực xã hội 

khác để đảm bảo cho KHT có thể thực hiện hiệu quả trước 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 được tiến hành ít nhất 1 tháng trước khi thi công. Các 

cán bộ của BQDT, TGT, các đại diện của tố chức địa phương, cộng đồng địa phương 

và/hoặc các tổ chức xã hội cần phải tham gia khóa đào tạo này.  

7.4. Phân bổ ngân sách 

100. Để hỗ trợ cho việc thực hiện các biện pháp an toàn, ngân sách của Dự án sẽ được phân 

bổ như sau: 
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101. Các nghiên cứu khả thi và các tài liệu an toàn cho các TDA năm tiếp theo. 

Khoảng 1.5% chi phí hạng mục công trình được dành cho việc chuẩn bị các nghiên 

cứu khả thi và các tài liệu an toàn (KHT, KQM/Báo cáo an toàn đập, KPDT) cho các 

TDA Hợp phần 4 đề xuất thực hiện. BQDT sẽ tiến hành chuẩn bị các nghiên cứu khả 

thi và các tài liệu an toàn với sự hỗ trợ kỹ thuật của một số tổ chức/ cơ quan tư vấn 

trung ương thông qua nguồn  vốn đối ứng, trong khi đó BQDTW sẽ xét duyệt và quản 

lý chất lượng của các nghiên cứu khả thi và tài liệu an toàn với sự hỗ của các chuyên 

gia quốc tế thông qua tài trợ của Ngân hàng 

102. Thiết kế chi tiết và giám sát xây dựng. Chính phủ sẽ dành khoảng 2 triệu USD để 

chi cho việc chuẩn bị các thiết kế chi tiết của  các TDA  năm tiếp theo thuộc hợp phần 

4 và có trách nhiệm tiến hành giám sát kỹ thuật các hạng mục công trình và giám sát 

việc thực hiện các chính sách an toàn.. Nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ cho việc thuê các 

tổ chức tư vấn trong nước hỗ trợ cho BQDT thực hiện các nhiệm vụ giám sát. 

103. Giám sát và lập Kế hoạch Quản lý Môi trường. Khoảng 250 000 USD sẽ dành 

cho việc Giám sát và lập kế hoạch quản lý môi trường đối với các ảnh hưởng tiềm 

năng có thể xảy đến với các hạng mục đầu tư trong khuôn khổ dự án, bao gồm đào tạo 

và nâng cao năng lực cho các cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng thông qua 

chương trình QRTC. Phạm vi và tần suất giám sát chi tiết sẽ được mô tả trong KQM 

xây dựng cho từng TDA. Việc giám sát sẽ được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia 

độc lập do BQDTW thuê. Báo cáo giám sát môi trường hàng năm cho mỗi TDA sẽ do 

BQDTW thực hiện với sự hỗ trợ của các tư vấn trong nước do Ngân hàng tài trợ. 

104. Giám sát an toàn xã hội. Khoảng 250 000 USD sẽ dành cho việc giám sát quá 

trình thực hiện an toàn xã hội, bao gồm KHT và KPDT. Việc giám sát sẽ được thực 

hiện bởi một nhóm chuyên gia độc lập do BQDTW thuê. Báo cáo giám sát xã hội được 

lập hàng năm cho mỗi TDA. 

105. Thu hồi đất. Khoảng 15% tổng chi phí các hạng mục công trình trong hợp phần 4 

sẽ dành cho việc  thu hồi đất nếu cần thiết để triển khai các công trình của các TDA. 

Chi phí thu hồi đất sẽ do Chính phủ chi trả và khoản tiền này có thể bị điều chỉnh khi 

chuẩn bị KHT cho từng TDA.  
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Phụ lục 1. Vị trí các lƣu vực sông và tóm tắt các tiểu dự án 

 

Hình A1.1. Bản đồ các lƣu vực sông thuộc vùng dự án WB5 
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Bảng A1.1. Danh mục các TDA đề xuất thực hiện năm đầu (5 tỉnh, 5 lƣu vực) 

TT Tên tiểu dự án LVS 
Tổng vốn 

(tr.Đ) 

Vốn IDA 

(tr.Đ) 

Loại công 

trình  

I Thanh Hóa     

1 

Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm 

trọng yếu đê tả sông Cầu Chày 

(đoạn từ K0-K42), huyện Yên 

Định. 

Cầu Chày 

263 240 Đê/đường 

II Nghệ An     

2 

Cầu kết hợp tràn nối đường cứu hộ 

cứa nạn xã Nghi Thái huyện Nghi 

Lộc và xã Hưng Hòa thành phố Vinh 

Sông Cả 

53 45 Đê/đường 

3 
Nâng cấp tuyến đê Lương Yên 

Khai, Thanh Chương 
Sông Cả 

29 27 Đê/đường 

III Hà Tĩnh    Đê/đường 

4 
- -

, huyện Cẩm Xuyên 

Sông Rào 

Cái, Sông 

Rác 

191 180 Đê/đường 

IV Quảng Nam     

5 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước 

Thạch Bàn, huyện Duy Xuyên 

Sông Thu 

Bồn 

92 86 Đập  

V Bình Định     

6 

Nâng cấp kè chống xói lở bờ sông 

Kone đảm bảo an toàn, huyện An 

Nhơn và Tuy Phước 

Sông Kone 

53 47 Đê/đường 

 Tổng 681 625  

 

Bảng A1.2. Danh mục các TDA đề xuất các cho năm tiếp theo 

TT Tên tiểu dự án Nội dung đầu tƣ 

Tổng 

vốn 

(tr.Đ) 

Vốn 

IDA 

(tr.Đ) 

LVS 

 Tổng cộng 9 tỉnh  1,487 1,294  

I Thanh Hóa   0 0  

II Nghệ An (07 TDA)   268 235  

1 

Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an 

toàn cho cụm hồ chứa nước: Bản 

Muỗng, Chõ Quan, Xốp Thập, 

Khe Lau, Lách Bưởi, Khe Làng 

Sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn, 

cửa lấy nước và nhà quản lý 

70 62 

Sông 

Cả 

2 

Đường cứu hộ, cứu nạn nối với 

đường Quốc gia 46 đi Thanh 

Lương - Nam Hưng 

Tôn cao mở rộng cứng hóa mặt 

đường 11,5km 
20 17 

Sông 

Cả 

3 

Đường cứu hộ, cứu nạn cho 

huyện Hưng Nguyên (gồm Hưng 

Lam, Hưng Nhân, Hưng Xuân 

và Hưng Châu) 

Tôn cao mở rộng cứng hóa mặt 

đường 23,5km 

50 45 

Sông 

Cả 

4 
Đường cứu hộ, cứu nạn thuộc 

huyện Đô Lương (gồm xã Thái 

Tôn cao mở rộng cứng hóa mặt 

đường 12km 40 36 

Sông 

Cả 
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Sơn, Minh Sơn) 

5 
Kè bảo vệ bờ sông Cả đoạn qua 

xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn 
2 km kè 

10 8 

Sông 

Cả 

6 
Kè bảo vệ bờ Sông Cả đoạn qua 

xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. 
2 km kè 

64 55 

Sông 

Cả 

7 
Nâng cấp đê Vách Bắc, huyện 

Yên Thành 
9km đê 

14 12 
 

III Hà Tĩnh (01 TDA)   88 60  

8 

Nạo vét, chỉnh trị luồng vào 

Cảng tránh trú bão Cửa Sót - 

Lộc Hà 

- Nạo vét, chỉnh trị tuyến luồng 

vào khu neo đậu dài 4km; 

88 60 

Sông 

Cả 

- Xây dựng tuyến kè 300m chỉnh 

trị dòng; 

- Làm 2km đường cứu hộ cứu, 

cứu nạn; 

- Xây dựng tuyến kè 1,5km bảo 

vệ cảng cá và cảng tránh trú bão. 

IV Quảng Bình (01 TDA)   150 128  

9 
Khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá sông Nhật Lệ 

  - Các công trình neo buộc tàu 

150 128 

Sông 

Nhật 

Lệ 

  - Đê ngăn sóng 

  - Kè bảo vệ bờ 

  - Nạo vét khu nước đậu tàu và 

luồng tàu 

   - Hệ thống phao tiêu báo hiệu 

   - Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật 

V Quảng Trị (06 TDA)   122 111  

10 
Nâng cấp hệ thống Hồ Triệu 

Thượng 1, 2 

Nâng cấp đập chính, đập phụ, 

tràn xã lũ, cống lấy nước, hệ 

thống kênh 38 34 

Sông 

Thạch 

Hãn 

11 
Nâng cấp hồ chứa nước Phước 

Môn, xã Hải Lệ 

Nâng cấp đập chính, tràn xả lũ, 

cống dưới đập 
15 14 

Sông 

Thạch 

Hãn 

12 
Kè bảo vệ xã Triệu Độ, huyện 

Triệu Phong 

Xây dựng 2,24km kè bảo vệ bờ 

sông 
14 13 

Sông 

Thạch 

Hãn 

13 

Sửa chữa, nâng cấp cụm công 

trình Thủy lợi Việt Yên - Vĩnh 

Phước 

Nâng cấp cống và cửa cống 

16 14 

Sông 

Thạch 

Hãn 

14 

Kè chống xói lở khẩn cấp bờ 

sông Nại Cửu, xã Triệu Đông, 

huyện Triệu Phong 

Xây dựng 1,02km kè bảo vệ bờ 

sông 
24 22 

Sông 

Thạch 

Hãn 

15 
Kè chống xói lở khẩn cấp cho xã 

Triệu Tài, huyện Triệu Phong 

Xây dựng 1km kè bảo vệ bờ 

sông 
15 14 

Sông 

Thạch 

Hãn 

VI Đà Nẵng (04 TDA)   245 221  
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16 

Nâng cấp đảm bảo an toàn cho 

cụm 4 hồ chứa: Trước Đông, Hố 

Cau, Hóc Khế, Trường Loan 

Nâng cấp đập chính; nâng cấp và 

mở rộng tràn chính; mở rộng 

tràn phụ; sửa chữa cửa lấy nước; 

gia cố đường cứu hộ và đường 

quản lý 85 77 

Vu 

Gia - 

Thu 

Bồn 

17 
Nâng cấp mở rộng khả năng 

thoát lũ đập dâng An Trạch 

Thay thế 12 cửa van cũ bằng 12 

cửa van phẳng chạy bằng điện; 

mở rộng thêm 2 cửa thoát nước 

ở vai đập; gia cố, nâng cấp sân 

tiêu năng; trang bị hệ thống điều 

khiển; sửa chữa đập Hà Thanh 60 54 

Vu 

Gia - 

Thu 

Bồn 

18 
Nâng cấp đảm bảo an toàn cho 

hồ chứa nước Hòa Trung 

Mở rộng tràn chính; gia cố đập 

chính; cung cấp trang thiết bị và 

trang bị cho nhà quản lý; nâng 

cấp đường cứu hộ, cứu nạn và 

cầu vượt lũ 80 72 

Vu 

Gia - 

Thu 

Bồn 

19 

Nâng cấp đảm bảo an toàn cho 2 

hồ chứa nước nhỏ: Đồng Tréo và 

Hồ Thung 

Nâng cấp đập chính; mở rộng và 

gia cố tràn chính; sửa chữa đập 

phụ; sửa chữa cửa lấy nước 
20 18 

Vu 

Gia - 

Thu 

Bồn 

VII Quảng Nam (05 TDA)   178 161  

20 Sửa chữa nâng cấp Hồ chứa 

nước Khe Tân, huyện Đại Lộc 

Sửa chữa, nâng cấp đập chính, 

tràn, cửa lấy nước, nhà và đường 

quản lý, hệ thống điện 66 58 

Sông 

Vu 

Gia 

21 

Xây dựng kè chống xói lở bờ 

sông Thu Bồn khu vực Phú Đa, 

xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên 

Thân và chân kè có kết cấu bằng 

tấm bê tông dài 1,5km 
33 31 

Sông 

Thu 

Bồn 

22 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước 

Chấn Sơn, huyện Đại Lộc 

Sửa chữa, nâng cấp đập chính, 

tràn, cửa lấy nước, nhà và đường 

quản lý, hệ thống điện 21 20 

Sông 

Vu 

Gia 

23 

Xây dựng kè chống sạt lở đất 

cho sông Bàu Sấu, tại khu vực 

hạ lưu đập dâng Bàu Nít, huyện 

Điện Bàn 

Thân kè bằng bê tông đúc sắn, 

chân kè bằng dầm bê tông cốt 

thép M200, dài 1km 
33 31 

Sông 

Thu 

Bồn 

24 

Xây dựng kè sông thôn Tân 

Bình, xã Điện Trung, huyện 

Điện Bàn 

Thân và chân kè có kết cấu bằng 

tấm bê tông dài 1,5km 
25 21 

Sông 

Thu 

Bồn 

IIX Quảng Ngãi (02 TDA)   190 171  

25 
Cảng neo trú tàu thuyền và cửa 

biển Mỹ Á (Giai đoạn 2) 

Kéo dài 180m đê Nam và 160m 

đê Bắc tới cao trình +6,0m; kéo 

dài đê chắn cát, ngăn lũ tới hơn 

120m, cao trình đỉnh +3,2m; nạo 

vét và mở rộng luồng vào tới 

60m. các công trình dịch vụ hậu 

cần, nơi tránh trú bão cho cộng 

đồng và các công trình kỹ thuật 50 45 

Sông 

Vệ 

26 Đập Đức Lợi 

Nội dung đầu tư: Cụm đầu mối 

đập: Đập, cống, đường dẫn hai 

bên vai đập.  140 126 

Sông 

Vệ 

IX Bình Định (01 TDA)   90 81  
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27 

Nâng cấp, sửa chữa cầu vượt lũ 

thuộc cụm đường cứu hộ, cứu 

nạn khu Đông Tuy Phước - An 

Nhơn - Phù Cát 

Nâng cấp 8 cầu vượt tràn nằm 

trên đường tỉnh lộ ĐT640 gồm: 

cầu 15, Huỳnh Mai, Km14+310, 

Km14+760, Km15+820, 

Km16+620, Km17+080, 

Km17+865 và 1 cầu vượt tràn 

trên đường ĐT636A: cầu Bàu 

Sáo 90 81 

Sông 

Kone 

X Ninh Thuận (01TDA)   156 126  

28 Nâng cấp đê bờ Bắc sông Dinh 

Nâng cấp toàn bộ tuyến đê nhằm 

bảo vệ thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm kết với với giao 

thông, chiều dài 11,1km 156 126 

Sông 

Dinh 

 

Bảng A1.3. 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 đường giao thông); Làm tường chắn sóng trên đỉnh đê; Kè 

bảo vệ mái đê; Xây dựng các cống dưới đê; Xây dựng các nhà quản lý, 

phòng chống lụt bão trên đê; Xây dựng các tuyến đường 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 tường chắn sóng trên 

đỉnh kè bằng bê tông cốt thép; Làm đường quản lý vận hành, kết hợp 

giao thông trên đỉnh kè; Xây dựng các cống tiêu thoát nước ra sông. 

(2) Nhóm tiểu dự 

án nâng cấp đƣờng 

cứu hộ, cứu nạn 

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

đường để đảm bảo công tác cứu hộ; Xây dựng các cống qua đường; 

Xây dựng cầu giao thông kết hợp tràn; 

(3) 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 đường giao thông, quản lý vận hành hồ chứa); Xây tường chắn 

sóng trên đỉnh đập; Gia cố mái thượng lưu, trồng cỏ mái hạ lưu; Bổ 

sung hoặc sửa chữa các thiết bị tiêu thoát nước; Làm mới hoặc sửa 

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

lấy nước; Xây dựng nhà quản lý đầu mối; Xây dựng mới đường quản 

lý, vận hành; Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới; 

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

dâng An Trạch” 

(4) 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 đường hiện trạng; Cứng hóa mặt 

đường để đảm bảo công tác cứu hộ; Xây dựng các cống qua đường; 

Xây dựng cầu giao thông kết hợp tràn. 

Tổng cộng 34  
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Bảng A1.4.  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 

lượng 
1 9 2 1 6 4 6 2 2 1 34 

 

Bảng A1.4. Tổng hợp số lƣợng các TDA đề xuất cho hợp phần 4 theo lƣu vực sông 

Lưu vực 

sông 

Cầu 

Chày 
Cả 

Nhật 

Lệ 

Hạ 

Vàng-

Rác 

Gianh 
Thạch 

Hãn 

Vu 

Gia-

Thu 

Bồn 

Vệ Kone Dinh 
Tổng 

cộng 

Số lượng 1 9 1 1 1 6 10 2 2 1 34 

 

 

 

 



  

Bảng A1.6: Danh sách các Đập đề xuất trong Dự án 

TDA Tên Đập Tỉnh / Huyện LVS Năm 

xây 

dựng 

 

Chiều 

rộng 

(m) 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

cao 

(m) 

Dung 

tích 

(tr. m
3
) 

Dân số 

vùng 

hạ lƣu 

 

Mục đích 

 

Ghi chú 

TDA 

1 

Hồ chứa Thạch 

Bàn 

Quảng Nam / 

Duy Xuyen 

Thạch Hãn 1984 6 776 20 9.84 13615 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ / hạn hán 

GĐ 1 

TDA 

2 

Hồ chứa Bản 

Muỗng,  

Nghệ An/Quy 

Hop 

Cả 1971 5 120 23 3.14 5344 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

Hồ chứa Chọ 

Quan  

Nghệ An/Anh 

Sơn 

Cả 1990 5 205 13.2 3.1 967 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

Hồ Chứa Xốp 

Thập 

Nghệ An/Kỳ 

Sơn 

Cả 2000 5 50 7 0.16 1531 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ /cung cấp nước cho  

350 hộ dân 

GĐ 2 

Khe Lau Nghệ An Cả 
1978 6 308.32 13.49 2.133 5,010 

Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

Phase 2 

Khe Làng  Nghệ An Cả 
1967 4.5 130 13.7 2.7 7,780 

Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

Phase 2 

Lách Bưởi Nghệ An Cả 
1964 4.5 

 
18.2 3.6 10,919 

Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

Phase 2 

TDA 

3 

Hồ chứa Triệu 

Thượng 1 

 

Quảng Trị/Triệu 

Phong 

Thạch Hãn 1979 5 666.4 11.5 3.6  

 

 

5000 

 

Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

Hồ chứa Triệu 

Thượng 2 

 

Quảng Trị/Triệu 

Phong 

Thạch Hãn 1989 5 547 10.7 3.5 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

TDA 

4 

Hồ chứa Phước 

Môn  

Quảng Trị Thạch Hãn 1980 5 282 8.4 0.85 1435 Nông nghiệp / đánh cá 

/Kiểm soát lũ 

GĐ 2 
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TDA 

5 

Hồ chứa Khe 

Tan 

Quảng Nam / 

Đại Lộc 

Vu Gia-

Thu Bon 

1985 6 1700 22.40 108.5 25000 Agriculture / Kiểm soát 

lũ / hạn hán 

GĐ 2 

TDA 

6 

Hồ chứa Chan 

Son  

Quảng Nam / 

Đại Lộc 

Vu Gia-

Thu Bon 

1982 5 170 8 0.85 6974 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ / hạn hán 

GĐ 2 

TDA 

7 

Hồ chứa Hòa 

Trung  

Đà Nẵng/ Hòa 

Vang 

Vu Gia – 

Thu Bồn 

1983 5 870 14 11.69 100000 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

TDA 

8 

Hồ chứa Trước 

Đông 

Đà Nẵng/ Hòa 

Vang 

Vu Gia – 

Thu Bồn 

1985 4 200 10 2.3 18000 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

Hồ chứa 

Trường Loan 

Đà Nẵng/ Hòa 

Vang 

Vu Gia – 

Thu Bồn 

1981 4 120 7 0.45 8000 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

Hồ chứa Hốc 

Khế 

Đà Nẵng/ Hòa 

Vang 

Vu Gia – 

Thu Bồn 

1982 4 90 8 1.1 15000 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

Hồ chứa Hố 

Cau 

Đà Nẵng/ Hòa 

Vang 

Vu Gia – 

Thu Bồn 

1983 4 190 10 1.0 10000 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

TDA 

9 

Hồ chứa Đồng 

Tréo  

Đà Nẵng/ Hòa 

Vang 

Vu Gia – 

Thu Bồn 

1985 4 410 7 0.8 

 

7000 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 

Hồ chứa Hồ 

Thung  

Đà Nẵng/ Hòa 

Vang 

Vu Gia – 

Thu Bồn 

1977 4 90 10 0.3 6500 Nông nghiệp / Kiểm soát 

lũ 

GĐ 2 



  

Bảng A1.7: Danh sách các hoạt động cần thực hiện trong Hợp phần 3 

STT Hợp phần / Tiểu Hợp phần / Hoạt động 

Tiểu HP 3.1 Xây dựng năng lực QRTC cho cấp xã 

A Lập kế hoạch Hồi phục cấp xã 

1 Chuẩn bị Đánh giá rủi ro cấp xã 

2 Cải thiện kế hoạch PCLB cấp xã hàng năm 

3 Tích hợp kế hoạch an toàn vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội  

4 Lập kế hoạch Hồi phục cấp xã 

B Nâng cao năng lực thể chế cấp xã 

1 Kỹ năng Điều hành, hướng dẫn 

2 Đánh giá rủi ro và kế hoạch an toàn QRTC 

3 Tham quan học tập 

4 Tập huấn M&E 

5 Mạng lưới các Ban PCLB 

6 Đào tạo bổ sung cho UBND xã/Ban PCLB 

Sub C 3.2  Đầu tƣ QRTC 

C Biện pháp phi công trình 

1 Diễn tập sơ tán cộng đồng 

2 Xây dựng tài liệu truyền thông 

3 Nâng cao nhận thức cộng đồng  

4 Giáo dục và diễn tập sơ tán trong trường học 

5 Hệ thống loa phát thanh 

6 Tập huấn thiết kế nhà an toàn 

7 Tập huấn cho các tổ chức đoàn thể (sơ cứu, hỗ trợ sơ tán, v.v) 

8 Cung cấp thiết bị ứng phó khẩn cấp 

D Biện pháp công trình 

1 

Các công trình quy mô nhỏ (Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai, đường cấp vật 

liệu, trạm bơm, nạo vét cống rãnh, ,…) 
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Phụ lục 2. Bộ Quy tắc Môi trƣờng (BQM) cho các Tiểu dự án 

 

 

 
Mục Lục 

 

I. Giới thiệu 

 

II. Các quy định của Chính phủ và các chính sách an toàn của WB 

III. Trách nhiệm thực thi  

 IV. Các điều khoản chung  

4.1. Kế hoạch quản lý môi trường chi tiết theo hợp đồng  

4.2. Thủ tục báo cáo trong trường hợp không tuân thủ KQMC 

4.3. Giữ liên lạc với chính quyền và cộng đồng 

4.4. Các quan hệ cộng đồng 

4.5. Các mục tiêu giảm thiểu 

4.6. Thủ tục giải quyết các tình huống phát hiện văn hóa vật thể 

4.7. Các hành vi nghiêm cấm thực hiện 

V. Quản lý Thi công  

5.1. Quản lý công trường thi công 

5.2. Quản lý chất lượng môi trường 

5.3. Quản lý lán trại công nhân 

5.4. Quản lý khu vực lấy đất, đá 

5.5. Quản lý nạo vét 

5.6. Giám sát các tác động tiềm tàng 
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1. Giới thiệu 

1. Mục tiêu. Bộ quy tắc môi trường (BQM) được xây dựng để làm hướng dẫn cho quá trình 

lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu mà các nhà thầu xây dựng cần phải 

thực hiện trong quá trình thi công. Bộ quy tắc này đưa ra các vấn đề thực tế và thủ tục 

chuẩn để quản lý các tác động tiêu cực tiềm ẩn đến môi trường và cộng đồng dân cư địa 

phương của tất cả các công trình thực hiện trong dự án này. Bộ quy tắc môi trường sẽ là 

phụ lục kèm theo trong các tài liệu đấu thầu và các hợp đồng. Các kỹ sư hiện trường và 

cán bộ giám sát sẽ được chỉ định với trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ BQM và báo cáo. 

Các nhà thầu sẽ được nâng cao nhận thức về BQM, cam kết tuân thủ và phải biết trước 

rằng chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu sẽ nằm trong chi phí xây dựng.  

2. Phạm vi và sự áp dụng: BQM này sẽ được áp dụng cho tất cả các TDA Hợp phần 4. Thuật 

ngữ “thi công” bao gồm các hoạt động chuẩn bị hiện trường, phá dỡ, đào đắp ...và tất cả 

các hoạt động liên quan đến kỹ thuật, thi công, xây dựng khác. 

2. Các quy định của Chính phủ và các chính sách an toàn của WB  

3. Các chính sách an toàn của WB. Bộ quy tắc môi trường này được xây dựng để đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn của WB theo chính sách OP 4.01 (EA) về lập kế hoạch, thực hiện 

và giám sát các biện pháp giảm thiểu trong quá trình xây dựng. 

4. Quy định của Chính phủ: Chính phủ Việt Nam đã ra một số quy định, tiêu chuẩn, các quy 

tắc thực tiễn … liên quan đến an toàn và môi trường của các hoạt động xây dựng và chất 

lượng môi trường. Ngoài các luật chính và các quy định nêu trong Khung quản lý môi 

trường và xã hội, những quy định có liên quan đến chất lượng môi trường và an toàn được 

liệt kê dưới đây (mặc dù chưa đầy đủ) phải được xem xét khi thực hiện dự án: 

 

Môi trường nước 

- QCVN 01:2008 / BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống 

- QCVN 02:2008 / BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 

- QCVN 08:2008 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 

- QCVN 09:2008 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 

- QCVN 10:2008 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 

ven bờ. 

- QCVN 11:2008 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải 

công nghiệp. 

- QCVN 14:2008 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

- QCVN 24:2008 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- TCVN 5502:2003: Nước cấp - Yêu cầu về chất lượng 

- TCVN 6773:2000: Chất lượng nước - Chất lượng nước cho mục đích thủy lợi 

- TCVN 6774:2000: Chất lượng nước - Chất lượng nước bảo vệ  nuôi trồng thuỷ sản 

- TCVN 7222:2002: Chất lượng nước - Chất lượng nước sinh hoạt tập trung  

 

Môi trường đất 

 

- QCVN 03:2008 / BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

các kim loại nặng trong đất; 

- Quyết định Số 27/2004/QĐ - BXD ngày 2004/09/11 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc ban hành TCXDVN 320:2004 "Chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết 

kế" 

 

Môi trường không khí 
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- QCVN 05:2009/BTNMT: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không 

khí xung quanh 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Chất lượng không khí - nồng độ tối đa cho phép  các 

chất độc hại trong không khí xung quanh. 

-   TCVN 6438:2001:  Xe lưu hành trên đường - Giới hạn phát thải  tối đa được phép 

các khí thải 

 

Quản lý chất thải rắn  

- TCVN 6438:2001 - Xe lưu hành trên đường - giới hạn phát thải  tối đa được phép 

của khí thải. 

- TCVN 6696:2009: Chất thải rắn – Chôn lấp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi 

trường. 

- QCVN 07:2009/BTNMT:Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại 

- QCVN 25:2009/BTNMT: Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia đối với phân loại nước 

thải của các điểm chất thải rắn. 

 

Rung động và tiếng ồn 

 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (thay thế 

TCVN 6962:2001 - Rung động do các công trình xây dựng và nhà máy - mức cho 

phép tối đa  trong môi trường của khu vực công cộng và dân cư; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (thay thế 

TCVN 5948:1999 Âm học - Tiếng ồn do phương tiện vận chuyển khi tăng tốc - 

mức cho phép) 

- TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư - mức 

cho phép 

 

Sức khỏe và an toàn lao động  

 

 Quyết định Số 3733/2002/QĐ-BYT ban hành bởi Bộ Y tế ngày 10/10/2002 về các ứng 

dụng của 21 tiêu chuẩn sức khỏe  và  an toàn lao động  liên quan đến vi khí hậu, tiếng ồn, độ 

rung, Hóa chất - ngưỡng cho phép trong môi trường làm việc. 

  Ngoài ra, xét về quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng, vận hành và quản lý các hệ thống 

cấp nước, và lựa chọn nguồn nước để phục vụ cho các hệ thống cấp nước sinh hoạt, các tiêu 

chuẩn sau đây được sử dụng: 

- Quyết định số 628/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng) ngày  14 tháng 

12 năm 1996: Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; 

- Tiêu chuẩn thiết kế số 20TCN-33-85 cho các dự án cấp nước; 

-  Hướng dẫn chuẩn bị và phê duyệt quy hoạch xây dựng thị trấn của Bộ Xây dựng 

vào năm 1998; 

- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD số 66: 1991 về vận hành hệ thống cấp , thoát nước - 

Yêu cầu an toàn; 

- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD số 76:1979 về thủ tục quản lý kỹ thuật trong vận hành 

hệ thống cấp nước; 

- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD số 233: 1999 về các tiêu chí được sử dụng cho việc 

lựa chọn nguồn nước mặt,  nước ngầm để phục vụ hệ thống  cung cấp nước sinh 

hoạt. 
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3. Trách nhiệm thực hiện BQM 

5. Bên nhận tài trợ TDA (BQDT) và các nhà thầu là những đơn vị chính chịu trách nhiệm thực 

hiện BQM. Các trách nhiệm chính của Bên nhận tài trợ TDA và các nhà thầu như sau: 

 

Cơ quan Vai trò và trách nhiệm Ghi chú 

Bên nhận 

tài trợ 

TDA 

(BQDT) 

 

(1) Thay mặt Ban quản lý dự án Trung 

ương (BQDTW) đảm bảo BQM được 

thực hiện hiệu quả;  

(2) Thành lập Ban an toàn môi trường 

và xã hội và chỉ định cán bộ có trách 

nhiệm chuẩn bị và quản lý an toàn môi 

trường và xã hội của TDA trong suốt 

quá trình thực hiện và giám sát nhà 

thầu; 

(3) Chuẩn bị các báo cáo an toàn nộp 

cho BQDTW 

(4) Đối với các TDA liên quan đến nạo 

vét, bên nhận tài trợ TDA (với sự hỗ trợ 

của tư vấn) phải chuẩn bị một Kế hoạch 

xử lý bùn thải nạo vét trong quá trình 

chuẩn bị KQM hoặc trong giai đoạn 

thiết kế kỹ thuật 

Trong quá trình thi công, BQDT cần 

chỉ định tư vấn giám sát thi công 

(TGT) hoặc/và kỹ sư hiện trường để 

giám sát và kiểm tra việc tuân thủ 

KQMC của nhà thầu. Trách nhiệm 

của TGT hoặc/và kỹ sư hiện trường 

như sau: 

(1) Kiểm tra sự tuân thủ kế hoạch 

môi trường của các nhà thầu; 

(2) Thực hiện ngay các hành động 

khắc phục trong trường hợp nhà 

thầu không tuân thủ KQMC hoặc/và 

có các tác động tiêu cực xảy ra; 

(3) Kiểm tra các đơn kiện, đánh giá 

và xác định các biện pháp sửa chữa, 

khắc phục; 

(4) Khuyến khích nhà thầu cải thiện 

môi trường và thực hiện các biện 

pháp phòng chống ô nhiễm môi 

trường; 

(5) Giám sát các hoạt động của nhà 

thầu có liên quan đến khiếu nại; 

(6) Đưa ra những hướng dẫn và đào 

tạo tại chỗ cho các kỹ sư hiện 

trường về các lĩnh vực khác nhau 

nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ 

các tác động đến môi trường địa 

phương và công đồng trong quá 

trình xây dựng. 

Nhà thầu (1) Thực hiện đúng các phần việc theo 

hợp đồng để hoàn thành KQMC đã thỏa 

thuận. Trong quá trình thực hiện, các 

nhà thầu sẽ thành lập và duy trì liên hệ 

với bên quản lý TDA và dân cư địa 

phương đồng thời thông báo những 

hạng mục thi công ảnh hưởng đến họ. 

Việc này có thể thực hiện thông qua các 

bản tin hoặc các cuộc họp với sự tham 

gia của bên quản lý TDA và các nhóm 

dân địa phương. 

Nhà thầu có thể cung cấp thông tin 

và báo cáo qua “đường dây nóng” 

trong giờ làm việc. Chi tiết liên hệ 

cần thể hiện rõ ràng tại công trường. 

Thông tin về tiến độ thi công, bao 

gồm cả các hoạt động của dự án có 

thể ảnh hưởng đến giao thông hoặc 

gây ra rủi ro mất an toàn cũng cần 

được thông báo kịp thời. 
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(2) Phải đảm bảo có được sự cho phép 

và các giấy phép trước khi thực hiện thi 

công. Nhà thầu phải tuân thủ các chính 

sách, quy định phổ biến tại thời điểm 

xây dựng, bao gồm cả các yêu cầu về y 

tế và an toàn. 

 

4. Các quy định chung 

4.1. Kế hoạch quản lý môi trƣờng chi tiết theo hợp đồng (KQMC) 

6. Các nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường chi tiết theo hợp đồng (KQMC) 

trong đó mô tả cách thức mà nhà thầu dự định tiến hình thi công các phần việc tại công 

trường cũng như những biện pháp cụ thể cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu những tác 

động tiêu cực như đã yêu cầu trong BQM, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quản lý 

công trường, bao gồm các hố khai thác đất đá, vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải, 

kiểm tra mức độ bụi, tiếng ồn và độ rung; quản lý chất thải và sức khỏe công nhân. Tùy 

theo từng phạm vi và mức độ của công trình xây dựng, phạm vi và tính chất của KQMC 

có thể khác nhau. Tất cả các KQMC cần được xem xét và phê duyệt bởi TGT do bên quản 

lý TDA chỉ định. 

4.2. Thủ tục báo cáo trong trƣờng hợp không tuân thủ KQMC 

7. Các nhà thầu phải tuân thủ KQMC và phải đảm bảo rằng các nhà thầu phụ (nếu có) cũng 

phải tuân thủ KQMC. TGT và/ hoặc các nhà thầu phải xin ý kiến bên quản lý TDA trong 

vòng 24 giờ về bất kỳ vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra khi không tuân thủ KQMC và đem 

lại những hậu quả nghiêm trọng để đảm bảo rằng các hành động cần thiết được đưa ra kịp 

thời. Trong trường hợp có những sự việc có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến bên 

quản lý, chính quyền địa phương hoặc các đơn vị có liên quan khác, các nhà thầu phải 

thực hiện ngay các biện pháp sửa chữa, khắc phục. Nhà thầu phải báo cáo tất cả các vụ 

việc và các biện pháp khắc phục đã thực hiện. Các vụ việc không tuân thủ KQMC nhưng 

không gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải được báo cáo cho bên quản lý TDA hàng 

tháng. 

8. Nhà thầu phải có trách nhiệm giải quyết các báo cáo do bên quản lý TDA, công an hoặc 

các đơn vị khác gửi đến trong thời gian sớm nhất (theo hướng dẫn của đại diện bên quản 

lý TDA). TGT sẽ kiểm tra và đảm bảo các nhà thầu đã hành động phù hợp. Trong nhiều 

trường hợp, các biện pháp khắc phục phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương 

và/hoặc các cơ quan khác của Chính phủ. Các thủ tục đưa ra phải phù hợp với thực tế và 

đảm bảo rằng các hành động cần thiết được thực hiện nhằm tránh các thiệt hại nghiêm 

trọng hoặc tái diễn hậu quả. 

4.3 Giữ liên lạc với chính quyền và cộng đồng 

9. Trước khi bắt đầu các hoạt động của TDA và trong suốt quá trình thi công, các nhà thầu sẽ 

liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị khác để đảm bảo sự tuân thủ 

đầy đủ các quy định của Chính phủ và cung cấp những thông tin thích hợp về dự án cho 

công chúng, đặc biệt là những hoạt động có thể gây mất an toàn công cộng, gây ảnh hưởng 

đến các hoạt động dân sinh và các khu vực nhạy cảm, kho bãi và khu vực vận chuyển đặc 

biệt. 

10.  Nhà thầu sẽ cung cấp các thông tin và thông báo theo đường dây nóng hoạt động trong 

giờ làm việc. Các thông tin về dự án sẽ được được thể hiện rõ ràng trong bảng quảng cáo 

tại công trường. 
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4.4. Các quan hệ cộng đồng 

11.  Các nhà thầu sẽ chỉ định một cán bộ quan hệ cộng đồng chịu trách nhiệm chính trong việc 

cung cấp thông tin cho cộng đồng và giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quan tâm. Các 

nhà thầu sẽ từng bước liên hệ với người dân tộc thiểu số, người phải chịu những điều kiện 

bất lợi hoặc chịu những tác động trong quá trình thi công (hoặc các nhóm người ưu tiên 

khác). 

12.  Nhà thầu phải đảm bảo rằng các dân cư địa phương sống gần khu vực thi công được 

thông báo trước về các hoạt động thi công, bao gồm cả thời gian dự kiến diễn ra các hoạt 

động đó. Trong trường hợp các công việc yêu cầu khẩn cấp, dân cư địa phương sẽ được 

thông báo kịp thời, hợp lý tình trạng khẩn cấp của công việc sắp diễn ra. Những người dân 

có khả năng bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp số điện thoại nóng hoạt động thường xuyên 

trong giờ làm việc. Những số điện thoại nóng sẽ được duy trì để giải quyết các yêu cầu 

liên quan đến các hoạt động thi công từ phía cộng đồng cũng như là đầu mối liên lạc và 

thông báo thông tin trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả các cuộc gọi sẽ được ghi lại cùng 

với những phản hồi đưa ra.  

13.  Nhà thầu phải giải quyết nhanh chóng những trường hợp khẩn cấp, những khiếu nại, hoặc 

những yêu cầu khác qua điện thoại nóng hoặc bất kỳ các phương tiện khác và liên lạc chặt 

chẽ với các tổ chức xử lý tình huống khẩn cấp, cán bộ chính quyền địa phương và các tổ 

chức khác có thể tham gia xử lý các tình huống bất thường hoặc khẩn cấp. 

14.  Các nhà thầu sẽ phải quản lý công trường thi công, lán trại, công nhân sao cho được 

người dân địa phương chấp nhận và không tạo ra những xung đột xã hội. Bất kỳ công 

nhân, các bộ dự án, cán bộ nhà thầu hoặc những người liên quan đến dự án vi phạm những 

những hành vi nghiêm cấm trong phần 4.7 sẽ phải chịu các hình thức xử phạt, từ mức nhẹ 

nhất là khiển trách cho đến buộc thôi việc, tuy theo mức độ vi phạm. 

 

4.5. Các mục tiêu giảm thiểu 

15.  Mục tiêu chính của BQM là giảm đến mức tối thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn trong 

quá trình xây dựng đến môi trường, cộng đồng địa phương. Các nhà thầu phải triển khai 

các hoạt động phù hợp với những nội dung sau đây và liên hệ chặt chẽ với người giám sát 

hoặc/và các kỹ sư hiện trường do BQDT chỉ định để giám sát hợp đồng. Các nội dung 

chính như sau: 

- Giảm đến mức tối thiểu các tác động và khắc phục các thiệt hại xảy ra; 

- Sử dụng các tuyến đường chính khi có thể và hạn chế vận chuyển trong giờ cao điểm; 

- Quản lý (thu dọn và đổ thải đúng quy định) chất thải (rắn, lỏng); 

- Giảm đến mức tối đa việc gây xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương, tổ chức 

các cuộc họp thường xuyên với người dân địa phương và cung cấp cho những nhóm 

người bị ảnh hưởng kịp thời các thông tin của dự án để họ có thể điều chỉnh cuộc sống 

và điều kiện sản xuất; 

- Khuyến khích và tạo cơ hội việc làm cho dân địa phương; 

- Giám sát xói lở và vấn đề bùn cát trong quá trình xây dựng; 

- Quản lý chặt chẽ vấn đề bùn cát lơ lửng trong khi nạo vét; 

- Áp dụng các biện pháp an toàn hồ chứa thích hợp và cảnh báo tại công trường; 

- Cung cấp các cầu tạm trong quá trình thi công cầu, áp dụng các biện pháp thi công và 

cảnh báo thích hợp; 

- Thực hiện các đợt thông tin, truyền thông, bao gồm cả đào tạo và nâng cao năng lực. 
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4.6. Thủ tục giải quyết các tình huống phát hiện văn hóa vật thể 

16.  Văn hoá vật thể bao gồm những vật thể có thể di dời hoặc không thể 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, bao gồm cả 

mồ mả. Nếu các nhà thầu phát hiện ra các khu vực khảo cổ, lịch sử, các dấu tích hoặc hiện 

vật, bao gồm cả nghĩa địa và/hoặc mồ mả riêng lẻ trong quá trình đào đắp và thi công, nhà 

thầu phải thực hiện các bước sau đây: 

- Dừng ngay các hoạt động thi công trong khu vực có tình huống bất thường; 

- Khoanh vùng khu vực này; 

- Bảo vệ khu vực này để tránh mọi thiệt hại hoặc mất mát hiện vật. Trong trường hợp 

những hiện vật lịch sử có thể di dời hoặc nhạy cảm, cần có sự canh gác ban đêm cho 

đến khi chính quyền địa phương hoặc đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận; 

- Thông báo cho cán bộ phụ trách môi trường của dự án hoặc kỹ sư dự án – người có 

trách nhiệm thông báo ngay cho chính quyền địa phương và Sở Văn hóa – Thông tin 

và Du lịch (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); 

- Chính quyền địa phương có chức năng và Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch có nhiệm 

vụ bảo vệ và gìn giữ khu vực có tình huống bất thường trước khi đưa ra quyết định 

cuối cùng để xử lý tình huống; 

- Quyết định về cách thức vận chuyển các hiện vật tìm được sẽ do tổ chức chính quyền 

địa phương có trách nhiệm và Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch quyết định; 

- Công việc thi công sẽ tiếp tục triển khai sau khi có sự cho phép của chính quyền địa 

phương hoặc Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch liên quan đến an toàn của hiện vật. 

4.7. Các hành vi nghiêm cấm thực hiện 

17.  Các hoạt động sau đây được coi là hành vi nghiêm cấm thực hiện tại hoặc gần khu vực dự 

án: 

- Săn bắt động vật hoang dã, đánh bắt cá, chim, đốt lửa, đốn cây rừng, phá bỏ thảm thực 

vật bên ngoài khu vực thi công đã được phê duyệt với mọi lý do; mua bán động vật 

hoang dã làm thực phẩm, gây xáo trộn các giá trị kiến trúc và lịch sử; 

- Sử dụng các loại vật liệu độc hại không cho phép, bao gồm các loại sơn pha chì, 

amiăng, súng cầm tay (trừ lực lượng bảo vệ đã được cấp phép), rượu/cồn trong giờ làm 

việc, lái xe không an toàn trên các tuyến đường giao thông tại địa phương; 

- Rửa xe, máy móc tại các sông, suối; bảo dưỡng xe, thiết bị (thay dầu, tiếp nhiên liệu) 

ngoài khu vực cho phép, gây thiệt hại hoặc xáo trộn cuộc sống của cộng đồng gần 

công trường, đổ rác và vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi, đổ 

thải các chất thải có nguy cơ ô nhiễm (ví dụ như các sản phẩm từ dầu), đi tiểu hoặc đại 

tiện ngoài các điểm đã quy định, đốt chất thải … 

 

5. Quản lý thi công 

5.1. Quản lý công trƣờng thi công 

18.  Phần này đưa ra những yêu cầu liên quan đến các vần đề thực tế trong quản lý công 

trường và được thực hiện trong quá trình thi công. Phần này bao gồm yêu cầu chung đối 

với công trường xây dựng, yêu cầu khi thi công xây dựng, giải phóng mặt bằng và cải tạo 
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công trường xây dựng sau khi hoàn thành. Việc giám sát hoặc họp hàng tháng sẽ được 

thực hiện để đảm bảo quy định này được tuân thủ.  

19.  Nhà thầu phải có trách nhiệm giảm thiểu đến mức tối đa tất cả các tác động môi trường 

trong quá trình xây dựng. Các biện pháp chính như sau:  

(i) Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng. Công trường xây dựng phải đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

- Mặt bằng công trường. Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và 

phê duyệt theo quy định, phù hợp với địa điểm xây dựng, diện tích mặt bằng công 

trường, điều kiện khí hậu tự nhiên nơi xây dựng, đảm bảo thuận lợi cho công tác thi 

công, an toàn cho người, máy và thiết bị trên công trường và khu vực xung quanh chịu 

ảnh hưởng của thi công xây dựng. 

- Sắp xếp, tổ chức công trường. Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp 

đúng theo thiết kế tổng mặt bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu 

và các chướng ngại vật cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa 

cháy. Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật 

liệu thải phải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. Hệ thống thoát nước phải thường 

xuyên được thông thoát bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô ráo.  

- Các biển báo. Trên công trường phải có biển báo theo quy định tại Điều 74 Luật Xây 

dựng (chính phủ Việt Nam). Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công 

trường, treo nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải 

được phổ biến và công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp 

hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có 

rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu.  

- Giữ gìn vệ sinh môi trường: Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp 

bảo đảm về môi trường cho người lao động và bảo đảm môi trường xung quanh, bao 

gồm các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với 

những công trình xây dựng trong các khu vực có dân cư phải thực hiện các biện pháp 

bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. Quá trình vận chuyển vật liệu xây 

dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi 

công xây dựng. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 

thiệt hại do lỗi của mình gây ra  

- An toàn về điện: Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường 

phải riêng rẽ, có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay 

toàn bộ khu vực thi công. Công nhân, máy và thiết bị thi công trên công trường phải 

được bảo đảm an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá 

trình thi công xây dựng. Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng 

dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện. 

- An toàn về cháy, nổ: Bên quản lý TDA phải thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, 

nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể. Phương án 

phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ 

chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt 

động. Trên công trường, nhà thầu phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị 
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trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị 

báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó; 

(ii) Yêu cầu khi thi công xây dựng. Khi thi công xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

- Thời gian làm việc: Thời gian làm việc chính thức từ 08h00 đến 18h00 các ngày trong 

tuần và từ 08h00 đến 13h00 ngày thứ bẩy. Các yêu cầu đặc biệt khác với khoảng thời 

gian trên sẽ được xem xét tùy thuộc vào từng địa điểm thi công. Các hoạt động gây tiếng 

ồn sẽ không được thực hiện ngoài thời gian đã quy định, trừ khi được sự cho phép của 

chủ dự án. Tất cả các hoạt động thi công liên quan đến giao thông sẽ được quy định 

riêng đối với từng công trường. Bất kỳ khoảng thời gian thi công ảnh hưởng đến cộng 

đồng đều phải có sự thỏa thuận giữa chủ dự án, tiểu dự án và chính quyền địa phương. 

- Trước khi khởi công xây dựng phải có thiết kế biện pháp thi công được duyệt, trong 

biện pháp thi công phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho 

người lao động và máy, thiết bị thi công đối với từng công việc. Trong thiết kế biện 

pháp thi công phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện. 

- Thi công xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu 

chuẩn, quy trình kỹ thuật. Đối với những công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất 

lượng của công việc trước đó, thì chỉ được thi công khi công việc trước đó đã được 

nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo quy định. 

- Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột 

xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường. 

- Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo 

quy định. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được huấn luyện an toàn 

lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định; 

- Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm 

định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động 

trên công trường. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, biện 

pháp đảm bảo an toàn. Trường hợp khi hoạt động, thiết bị thi công vượt khỏi phạm vi 

mặt bằng công trường thì chủ đầu tư phải phê duyệt biện pháp bảo đảm an toàn cho 

người, máy, thiết bị và công trình trong, ngoài công trường chịu ảnh hưởng của thi 

công xây dựng. Trường hợp do điều kiện thi công, thiết bị phải đặt ở ngoài phạm vi 

công trường và trong thời gian không hoạt động nếu các thiết bị thi công vươn ra khỏi 

phạm vi công trường thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của 

địa phương.  

- Những người khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được khám sức 

khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo 

quy định của pháp luật về lao động. 

- Vật nổ hoặc chưa nổ (UXO): Mặc dù nguy cơ này không xảy ra trong toàn bộ khu vực 

dự án hiện có, tuy nhiên, trong một số khu vực tiểu dự án như tại Quảng Nam, Quảng 

Trị, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn về vấn đề này cho công trường xây 

dựng. Quá trình ứng phó cần được đưa vào trong các quy trình khẩn cấp. Quy trình 

ứng phó khẩn cấp sẽ được chuẩn bị và thực hiện ngay nếu nguy cơ có bom mìn hoặc 

vật chưa nổ tại công trường. 

(iii) Giải phóng mặt bằng và cải tạo công trường xây dựng sau khi hoàn thành:  
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- Sau khi hoàn thành các công trình, các nhà thầu sẽ làm sạch và loại bỏ tất cả các vật liệu, 

rác thải và các công trình tạm thời. Công trường sẽ được dọn sạch và thoả mãn các yêu 

cầu của BQDT với mọi điều kiện. Bất kỳ những gì có khả năng gây nguy hiểm cho sự 

hoạt động của công trình sẽ được sửa cẩn thận trước khi cho hoạt động lại bình thường. 

5.2. Quản lý chất lƣợng môi trƣờng 

(a) Chất lượng nước 

20.  Nhà thầu phải thực hiện cố gắng ngăn chặn đổ chất thải (rắn hoặc lỏng) vào hệ thống 

sông, suối, kênh mương… và bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm khỏi ô nhiễm và các tác 

động tiêu cực khác như thay đổi mực nước, dòng chảy, chất lượng nước nói chung. Một số 

biện pháp cần thực hiện như sau: 

- Dầu máy/dầu đã sử dụng: Nghiêm cấm việc đổ chất thải dầu hoặc nhiên liệu máy xây 

dựng, thiết bị nạo vét xuống kênh mương. Dầu nhiên liệu, dầu đã qua sử dụng và các 

chất độc hại, chất thải độc hại phải được thu gom, lưu giữ, xử lý và đổ thải đúng quy 

đinh. Các thùng chứa dầu tại các công trường xây dựng phải có đủ khả năng để tránh 

rò rỉ. Các thùng chứa dầu  phải được đặt trong một hệ thống chứa thứ cấp (bunded). 

Nhà thầu phải thực hiện các quy định để đảm bảo tất cả các chất độc hại bao gồm các 

trống dầu hoặc thùng chứa trên công trường được dán nhãn và lưu giữ đúng cách và 

không có dầu hoặc các chất ô nhiễm khác được phép tràn ra các đường nước hoặc 

nước ngầm. 

- Nước thải từ các công trường: Nhà thầu phải giảm đến mức tối đa lượng nước thải và 

tìm các cách xả thải khác nhau trong những trường hợp có thể. Nhà thầu sẽ đảm bảo 

rằng bất kỳ dòng thấm nào và nước thải phát sinh từ các công trình, các lán trại phải 

được thu gom và xả thải thông qua một bể lắng. Các tiêu chuẩn xử lý nước thải trước 

khi xả thải ra môi trường phải được sự đồng ý trước bởi TGT. Nước bị ô nhiễm hoặc 

nước có chất lượng không đảm bảo phải được thải vào hệ thống cống thông qua bể 

chứa hay các phương pháp xả thải được chấp nhận khác. 

- Tiêu thoát nước. Việc tiêu thoát nước phải được thiết kế để tránh tình trạng tắc nghẽn 

có thể tạo ra mùi hôi và tình trạng mất vệ sinh. Nhà thầu phải thoả thuận trước với 

TGT về chi tiết của phương pháp được sử dụng, trước khi bắt đầu thi công. Kiểm soát 

dịch hại thông thường (đặc biệt là chuột và ruồi) phải được chú ý đặc biệt; loại bỏ bùn 

và chất cặn khác sau khi thoát nước, giảm mùi khó chịu từ bùn và tảo bằng các biện 

pháp bao gồm khử mùi, … Biện pháp an toàn cũng phải được thực hiện để bảo vệ cả 

công đồng, nhân viên và để ngăn chặn sự xuất hiện của ruồi muỗi tại công trường. 

- Giám sát chất lượng nước: Nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ thường xuyên tất cả các 

điều kiện nêu trên dưới sự giám sát của TGT hoặc kỹ sư hiện trường, bao gồm thực 

hiện giám sát chất lượng nước tại các địa điểm cụ thể và phù hợp với quy định của 

chính phủ liên quan đến quản lý nước thải và giám sát chất lượng nước. 

(b) Chất lượng không khí (Bụi, tiếng ồn và độ rung) 

21.  , thiết bị, phương tiện vận tải sử dụ

ồn) gây ô nhiễ ậy, để 

giảm thiểu ô nhiễm, trước hết các phương tiện tham gia thi công phải được kiể

ải khí độc (CO, hydrocarbon và khói bụi) theo quy định của Chính phủ

ồ sơ mời thầu các yêu cầ ả ị

đối vớ , thiết bị (yêu cầu có giấy 

chứng nhận của Cục Đăng kiểm xác nhận các thiết bị, máy móc đạt tiêu chuẩn phát thả
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). Các biện pháp giảm bụi và ô nhiễm không khí , tiếng ồn, độ rung khác được quy 

định như sau: 

- Thông báo cho người dân: Trước khi bắt đầu công việc bất kỳ công trường nào, Nhà 

thầu sẽ phải thông báo cho chính quyền địa phương và người dân về quy hoạch xây 

dựng và tiếng ồn và độ rung tiềm tàng có thể xảy ra từ các hoạt động xây dựng, bao 

gồm cả các biện pháp để giảm tiếng ồn và độ rung. 

- Kiểm soát bụi: Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng không đốt các vật liệu thải trên trên công 

trường, cung cấp nước đầy đủ có sẵn trên công trường ; quét khô các khu vực rộng 

lớn là không được phép; che phủ tất cả các xe tải chở vật liệu rời hoặc vật liệu có 

thể gây bụi (đất, bùn, vv ) đến và đi từ công trường xây dựng; phun nước hoặc vẩy 

nước các khu vực xây dựng định kỳ, đặc biệt là tại vị trí nằm gần khu dân cư, tránh 

chất quá tải xe, thường xuyên làm sạch đường giao thông công cộng và các tuyến 

đường tiếp cận, phương tiện đảm bảo làm việc trên công trường xả khói theo vị trí 

mà nguy cơ làm tái lơ lửng bụi đất được giảm thiểu  (khí thải xả theo hướng lên 

trên), chỗ nào hợp lý có thể; kiểm soát tốc độ lái xe  trên các tuyến đường và các 

khu vực làm việc bề mặt rời ; Đảm bảo số lượng lớn xi măng và vật liệu bột mịn 

khác được vận chuyển trong các bể kín và được lưu trữ trong các si lô với hệ thống  

kiểm soát thải phù hợp để ngăn chặn sự thoát ra của vật liệu và tràn ra trong thời 

gian chuyển hàng; Trộn một lượng lớn xi măng, bentonit, vữa và vật liệu tương tự 

khác trong khu vực được chỉ định; trữ vật liệu với có khả năng gây bụi ngoài khỏi 

ranh giới công trường ở nơi nào càng phù hợp thực tế càng tốt; Giảm thiểu lượng 

vật liệu đào được giữ lại trên công trường; phủ kín, đóng kín hoặc làm ẩm các bãi 

vật liệu đào lên mà được giữ lại trên công trường, ở nơi nào yêu cầu; Phủ kín, trồng 

cây  trên các công trình đất sớm nhất phù hợp với thức tế sau khi hoàn thành các 

công trình. 

- Cần có những chú ý đặc biệt trong việc vận chuyển bùn nạo vét tại các công trường 

xây dựng. Bùn phải được che phủ  mọi lúc, không cho phép ruồi bâu và chất thải chỉ 

được đổ tại các vị trí được chỉ định. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các xe 

tải tới, hoặc rời nơi làm việc và sẽ sửa chữa tất cả các thiệt hại có thể xảy ra đến 

đường công và công trình công cộng khác. Khi bốc rỡ khỏi xe hoặc tháo rỡ giàn 

giáo di chuyển các vật liệu cần chú ý giảm tiếng ồn. Sàn bốc rỡ có thể phải được đặt 

trong nhà cách âm phù hợp. 

- Việc đóng cừ với một động cơ diesel hoặc búa hay nén không khí có thể không 

được chấp thuận trên một số công trường. Sử dụng búa thuỷ lực hoạt động hoặc 

rung có thể cần thiết trong những trường hợp này để đẩy và kéo cừ, miễn là các tầng 

lớp đất phù hợp cho các thiết bị như vậy. Trường hợp thực tế, khoan xoay và 

“bursters” vận hành bằng năng lượng thủy lực hay điện được sử dụng cho đào  vật 

liệu cứng.  Máy, thiết bị ồn ào sẽ được đặt xa nhất có thể khỏi các toà nhà nhạy 

tiếng  ồn. Việc sử dụng các rào cản, (ví dụ như gò đất), lều, trại, khiên và đệm âm để 

làm chệch hướng  tiếng ồn khỏi các khu vực nhạy cảm tiếng ồn phải được sử dụng 

bất cứ nơi nào có thể. 

- Nhà thầu sẽ buộc phải tuân theo theo các mức độ rung động xây dựng theo thỏa thuận 

với TGT trên cơ sở thay đổi theo từng công trường với chú ý để giảm thiểu tiếp xúc 

cho con người (1 Hz đến 80 Hz) và tránh thiệt hại cho các công trình gần đó. 

 (c) Quản lý và xử lý chất thải rắn  

22. Chất thải rắ , xây dựng TDA. Hoạt động thi công, xây dựng TDA sẽ

ột khối lượng lớn đất, đá rơi vãi, các bao bì xi măng, các vật liệ
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thừa trong xây dự ...). Tuy các CTR phát sinh trong 

giai đoạ ộ (trừ một số chất thải chứa 

dầu mỡ như vải/dẻ chứa dầu mỡ thải ra khi lau chùi máy móc thiết bị ải 

có biệ ử lý thích hợ ễm môi trườ

ảnh quan khu vực. Nhà thầ ất cả đấ

ể ế ờ

ạ ải đượ

ạ (CTR đổ vào các

ạm này phải được chôn lấp theo kiể ợp vệ

ạn chế

ằ

động tiêu cự ). 

23. Chất thải rắn sinh hoạt , nhà thầu phải có biện 

pháp phù hợp để thu gom và xử lý rác thải. Lượng rác thải sinh hoạ được

ứa bằng nhựa hoặc gỗ ắp vị trí thuận tiệ

ăn

điểm tập kết rác thải (do nhà thầu lựa chọn điểm tập kết thích hợp ở xa khu vực dân cư ít 

nhất 500 m, xa khu ở của công nhân và các nguồn nước mặt ít nhấ

ủa khu vực) để thuê Công ty Môi trường và Công trình đô thị 

địa phương đến vận chuyển đi và xử lý theo đúng quy cách. Nhà thầu phải cam kết hợp 

đồng với Công ty Môi trường và Công trình đô thị địa phương để thu gom và xử lý CTR 

phát sinh do quá trình thi công xây dựng TDA gây ra. Đối với những trường hợp, không thể 

vận chuyển rác thải đến điểm tập kết được (chẳng hạn, do không có đường vận chuyển thích 

hợp), bắt buộc phải chôn lấp rác thả ạm trong khu vự để

-

50 cm. Các bãi rác tạ ố trí ở gần nơi phát sinh 

nhiều rác thải nhất và cũng phải được bố ự 500 m, xa khu lán 

trạ ng nhân ít nhấ

. Khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng TDA, bắt 

buộc phải phủ đất đầy lên các bãi rác tạm, đảm bảo hoàn thổ và trả lại cảnh quan cho khu 

vực TDA. 

(d) Giao thông và vận tải 

24. Nhà thầu sẽ chỉ được sử dụng các tuyến đường giao thông theo chỉ định của chính quyền địa 

phương. Số lượng các xe tải di chuyển, giờ hoạt động và khu vực giữ xe tải sẽ được thống 

nhất trước với chính quyền địa phương. Các lối vào, ra công trường và những tuyến đường 

vào công trường sẽ phải có sơ đồ thông báo. Các biện pháp sau đây cần được thực hiện. 

- Nhà thầu sẽ giữ một danh sách cập nhật của tất cả lái xe, bao gồm một bản cam kết  

chạy xe theo các tuyến đường được chính quyền địa phương chấp thuận cho giao 

thông xây dựng. Trong trường hợp không tuân thủ, các nhà thầu và / hoặc nhà thầu 

phụ của những lái xe này bị coi là vi phạm hợp đồng và cần phải có hình phạt thích 

đáng cho những lái xe cá biệt. 

- Nhà thầu có thể bị yêu cầu cung cấp giấy dán xe tải đối với các nhóm công trình xây 

dựng và nộp cho chính quyền địa phương phê duyệt. Để thuận tiện cho nhận diện, các 

nhà thầu các lái xe dán biển báo ở một vị trí nổi bật trên tất cả các xe tải thường xuyên 

phục vụ công trường xây dựng. Biển nhận dạng sẽ cần phải đủ lớn để có thể đọc từ 

một khoảng cách 20 mét. Xe tải đang chờ để vào hoặc rời khỏi công trường phải tắt 

động cơ để tránh tiếng ồn không cần thiết và khí thải. Việc hạn chế về kích thước và 



Khung quản lý môi trường xã hội 

Dự án quản lý thiên tai  

 

 

69 

trọng lượng của xe vào mỗi công trường có thể được áp dụng tùy thuộc vào các tuyến 

đường đã được chính quyền cho phép sử dụng. 

- Đối với các hoạt động xây dựng ảnh hưởng tới một tuyến đường ô tô hoặc đường đi 

bộ, nhà thầu sẽ thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan có trách nhiệm và 

cư dân địa phương trước khi bắt đầu hoạt động cùng với các biện pháp đề xuất để giảm 

thiểu nguy cơ mất an toàn và bất tiện cho công chúng. Nhà thầu phải nhận được sự 

đồng ý và giấy phép cần thiết trước khi hoạt động. Sự an toàn của nhân dân phải được 

đảm bảo. Trong trường hợp cần có các đường đi bộ tạm thời cho nhân dân, các tuyến 

đường này phải tuân thủ các yêu cầu sau: (a) Bất kỳ đường đi bộ và đường vận chuyển 

tạm thời sẽ được xây dựng theo các yêu cầu hợp lý của chính quyền địa phương và cần 

phải có bề mặt đều càng nhiều càng tốt; (b) Bảng hướng dẫn rõ ràng phải được cung 

cấp mọi nơi trên các tuyến đường cho người đi bộ với số lượng  thay đổi tối thiểu theo 

tất cả các mặt bằng bố trí tạm thời để giảm sự nhầm lẫn, (c) Sau khi hoàn thành công 

trình, các vật liệu phát sinh từ các công trình sẽ được làm sạch đảm bảo trong sự sạch 

sẽ và ngăn nắp theo yêu cầu hợp lý của chính quyền địa phương, và (d) Nhà thầu sẽ 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi hoạt động của mình tới các con đường và 

công trình công cộng trong các khu vực xung quanh nơi làm việc. Bất kỳ hư hỏng gây 

nguy hiểm cho nhân dân phải được các nhà thầu chỉnh sửa ngay lập tức hoặc trong 

vòng 24 giờ. 

(e) Vật liệu đào, vật liệu phá dỡ và bùn nạo vét 

25.  Đào đất phải được xử lý cẩn thận để giảm bụi và tắc nghẽn có thể và gây ra phiền toái hay 

ảnh hưởng sức khỏe cho cư dân địa phương. Quá trình đào có ảnh hưởng đến đường giao 

thông công cộng (như đường ống dẫn và cầu) phải được lên kế hoạch tham vấn với chính 

quyền địa phương và thông báo trước cho người dân. Tất cả bùn nạo vét cũng như vật liệu 

đào lên sẽ được tái sử dụng cho xây dựng đê kè và/hay chôn lấp tại hoặc gần địa điểm làm 

việc. Vật liệu  phá dỡ phải được đổ đi đúng quy định. Nhà thầu phải tham khảo ý kiến 

TGT về lựa chọn các bãi thải và phương pháp đổ thải.  

(f) Bảo vệ các khu cư trú tự nhiên 

26.  T
ẽ ảnh hưở

ế ủa một số

ỷ sinh. Biện pháp giảm thiểu được đặt ra là cần xây dựng kế hoạch chi tiết, đẩy 

nhanh tiến độ, thời gian thi công. Nhà thầu phải tuân thủ các chính sách và quy định liên 

quan đến bảo vệ các loài/khu vực hoang dã. Không chặt phá cây trong những khu vực 

nhạy cảm nếu không được sự cho phép của chính quyền địa phương. Tăng cường công tác 

giám sát việc tuân thủ các cam kết bảo vệ môi trường của các nhà thầu. Bên cạnh đó, cần 

tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ và 

nhân dân địa phương.  

 

5.3. Quản lý lán trại công nhân 

27.  Quy tắc này đề cập đến vị trí, xây dựng, quản lý và phá dỡ các lán trại nhằm tránh hoặc 

giảm thiểu các tác động đến môi trường. Yêu cầu về diện tích lán trại sẽ phụ thuộc vào 

từng loại hoạt động, số công nhân và sự bố trí máy móc. Nhà thầu phải thực hiện các biện 

pháp quản lý lán trại sau đây: 

(i) Trong giai đoạn chuẩn bị thi công 
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- Nhà thầu sẽ phải xác định vị trí của lán trại có tham khảo ý kiến của chính quyền địa 

phương và đơn vị quản lý tiểu dự án.  

- Sau khi lựa chọn được vị trí lán trại, nhà thầu sẽ xây dựng các khu ăn ở tạm cho tất cả 

các công nhân trong suốt thời gian thi công hoặc bảo dưỡng công trình. Đối với việc 

cung cấp và dự trữ nguồn nước sinh hoạt tại khu vực lán trại, nhà thầu sẽ phải tuân thủ 

các quy định sau: (a) Cung cấp đủ nước uống cho khu lán trại trong các thùng/bể chứa 

thích hợp. Nhà thầu sẽ phải xác định nguồn nước công cộng thích hợp để ăn uống có 

tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương; (b) trong trường hợp không có nguồn 

nước thích hợp, nhà thầu sẽ phải lấy nước từ các nguồn nước khác, có kiểm tra và xử 

lý trước khi cấp cho khu vực lán trại; (c) Tất cả các khu vực cấp nước hay dự trữ nước 

phải cách xa khu vực chứa nước thải hoặc hệ thống cống rãnh hoặc các nguồn ô nhiễm 

khác theo đúng quy định. Nước tại các cống tiêu hoặc bị ô nhiễm không được phép sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt tại công trường; 

- Tại tất cả các công trường, các tiện nghi cho việc giặt giũ và dụng cụ cần thiết, thích 

hợp phải được nhà thầu cung cấp. Nhà tắm phải tách biệt cho công nhân nữ và nam. 

Những tiện nghi sinh hoạt như vậy phải thuận tiện cho việc sử dụng và giữ gìn sạch sẽ, 

hợp vệ sinh. 

- Các nhà vệ sinh phải được bố trí tại khu vực làm việc. Nhà vệ sinh phải kín đáo, có hệ 

thống đèn và được giữ gìn sạch sẽ, hợp vệ sinh. 

- Các chất thải, nước thải phải được thu gom và chuyển đến nơi đổ thải đúng quy định. 

- Dụng cụ cấp cứu/ sơ cứu. Bộ dụng cụ cấp cứu/sơ cứu phải sẵn có tại khu vực lán trại 

và do một người có trách nhiệm quản lý. Người này phải được đào tạo phù hợp với 

việc cấp cứu hoặc sơ cứu. Những người bị tai nạn hoặc bị ốm bất thường phải được 

đưa đến bệnh viện gần nhất. 

- Quan hệ với dân cư địa phương. Nhà thầu phải đảm bảo rằng không có bất kỳ sự xung 

đột nào xảy ra giữa công nhân của mình và dân cư địa phương. 

(ii) Trong giai đoạn thi công 

- Các lán trại được dọn dẹp sạch sẽ và hợp vệ sinh, không bị ảnh hưởng bởi dầu mỡ, 

chất thải xây dựng. Bất kỳ dầu mỡ bị đổ hoặc rò rỉ ra ngoài môi trường đều phải được 

làm sạch ngay lập tức để tránh ô nhiễm đất, nước. Sau đây là một vài chú ý cần thực 

hiện tại khu lán trại: (a) Cần thực hiện các biện pháp để tránh rò rỉ dầu mỡ vào các 

nguồn nước mặt hoặc nước ngầm; (b) Nước thải không được đổ trực tiếp xuống vùng 

nước tự nhiên; (c) thường xuyên thu gom chất thải rắn và đổ đúng nơi quy định; (d) 

Các dụng cụ, vật tư cho cấp cứu/sơ cứu, dụng cụ phục vụ việc giữ gìn vệ sinh phải 

được cung cấp thường xuyên.  

- BQDT sẽ giám sát việc giữ gìn sinh khu vực lán trại và đảm bảo các khu vực này được 

duy trì sạch sẽ trong suốt thời gian thi công. 

(iii) Trong giai đoạn hoàn thành thi công 

- Trong giai đoạn này, tất cả lán trại cùng với những tiện nghi sinh hoạt phải được tháo 

dỡ và di chuyển khỏi công trường. Công trường sẽ được khôi phục lại đảm bảo sự hoạt 

động của công trình.  

5.4. Quản lý khu vực lấy đất, đá 

28. Các mỏ thương mại và các mỏ đá được được cơ quan môi trường địa phương cấp phép có 

thể được sử dụng tùy ý. Nếu sử dụng các mỏ đá không có tính thương mại, nhà thầu phải 
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tuân thủ các yêu cầu sau đây cùng với sự tham khảo ý kiến của TGT và/hoặc kỹ sư hiện 

trường:  

- Các mỏ đất, đá hay kho đá quy mô lớn cần phải có các biện pháp quản lý cụ thể và các 

biện pháp này nằm ngoài phạm vi của BQM này; 

- Tất cả các khu vực khai thác đất, đá phải được xác định trước trong kế hoạch thi công 

được phê duyệt. Khu vực khai thác đá phải tránh các khu vực nhạy cảm như khu vực 

có sự kiện đặc biệt, có sinh cư tự nhiên, khu vực gần nguồn nước…; 

- Cần xây dựng một mương hở quanh khu vực mỏ đất, đá để ngăn chặn nước thải; 

- Cần giữ lại lớp đất mặt khi đào đất, đá và sử dụng lại lớp đất này để phục hồi lại khu 

vực đào trở lại gần như điều kiện ban đầu; 

- Nếu cần, khu vực đổ đất, đá cần có tường chắn bảo vệ; 

- Nếu cần phải lấy đất, đá ở các khu vực mới trong quá trình thi công, các khu vực này 

phải được chính quyền địa phương thông qua; 

- Nếu chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng do việc khai thác đất, đá trong khu vực đất của họ, 

những người này phải được xem xét trong kế hoạch tái định cư của dự án; 

- Đối với các kho dự trữ, các khu vực khai thác đá được sử dụng cho dự án nhưng sẽ 

không được sử dụng sau dự án, nhà thầu cần chuẩn bị và thực hiện một Kế hoạch môi 

trường cụ thể phù hợp với Bộ quy tắc môi trường bao gồm quản lý trong quá trình khai 

thác sử dụng và hoàn trả mặt bằng sau khi sử dụng.  

- Nếu phải mở đường tiếp cận/đường cứu hộ cứu nạn, các con đường này phải được cân 

nhắc trong đánh giá môi trường. Các tuyến đường cần được xác định rõ ràng, đánh giá 

các tác động và biện pháp giảm nhẹ. 

5.5. Quản lý nạo vét 

29. Một số TDA Hợp phần 4 có liên quan đến nạo vét các kênh mương đã có hoặc tại khu vực 

cửa sông ven biển liên quan đến xây dựng cảng an toàn cho tàu thuyền đánh  cá. Đối với 

những TDA này, bên quản lý dự án phải lập một Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét trong 

quá trình chuẩn bị KQM hoặc trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Kế hoạch nạo vét sẽ trình 

bày khối lượng nạo vét, các chất ô nhiễm chính trong quá trình nạo vét và xả bùn cũng 

như các biện pháp giảm thiểu được thực hiện trong quá trình nạo vét và xả bùn. Nhà thầu 

sẽ phải thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét cũng như dùng mọi biện 

pháp phòng tránh hoặc giảm tối đa các tác động tiêu cực đến việc sử dụng nước, đất, bờ 

biển, đặc biệt là đối với nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Đây cũng là một phần của 

KQMC và cần chú ý đúng mức đến những vấn đề sau đây: 

- Ô nhiễm trong quá trình vận chuyển bùn/chất nạo vét từ khu vực nạo vét đến khu vực 

đổ thải; 

- Sự gia tăng độ đục và ô nhiễm nước khu vực xung quanh do nạo vét và tác động tiềm 

ẩn đến lợi ích sử dụng gần đó; 

- Vần đề ô nhiễm đất và nguồn nước, bao gồm cả nước ngầm gần khu vực đổ bùn; và 

- Sử dụng các chất thải nạo vét bị ô nhiễm cho công trình công cộng và hộ gia đình. 

 

30. Các chất nạo vét phải được đánh giá dựa trên phương pháp định lượng, lấy mẫu phân 

tích (chẳng hạn như quy trình ngâm chiết xác định độc tính – TCLP để xác định nguy 
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cơ ô nhiễm). Các chất nạo vét có được sử dụng hay không phụ thuộc vào kết quả phân 

tích mẫu, có xét đến các yêu cầu pháp lý dành cho các mục đích sử dụng cuối cùng. 

5.6. Giám sát các tác động tiềm tàng 

31. Công tác giám sát các tác động môi trường được thực hiện để đánh giá tác động mỗi một 

hạng mục công trình tới điều kiện môi trường xung quanh. Nhà thầu phải thực hiện 

chương trình giám sát và đây cũng là một phần của KQMC. Nội dung của chương trình 

giám sát môi trường như sau: 

 

Tác động Thông số Vị trí Phƣơng pháp Tần suất 

Phát thải khí  Mức độ bụi Ở những khu  

dân cư gần nhất 

Quan sát hoặc sử dụng 

các thiết bị, phương 

pháp đo đạc theo quy 

định của Chính phủ 

Hàng tháng hoặc 

trong suốt thời 

gian có gió 

Phát sinh 

tiếng ồn và 

rung động 

Mức độ 

tiếng ồn 

Ở những khu dân 

cư gần nhất hoặc 

những khu vực 

nhạy cảm 

Quan sát là chính, sử 

dụng dụng cụ đo tiếng 

ồn để đo độ ồn bằng 

dB(A) nếu quan sát 

thấy tiếng ồn ở mức 

lớn 

Chỉ đo khi có 

những kiện cáo 

từ phía cộng 

đồng để giải 

quyết   

Xói mòn và 

bồi lắng 

 

Hiệu quả 

của các biện 

pháp kiểm 

soát xói và 

bồi lắng 

Kiểm soát xói và 

bồi lắng 

 

Sau các trận mưa lớn 

 

Xói mòn và bồi 

lắng 

 

Suy giảm 

chất lượng 

nước mặt 

TSS, pH, 

BOD, 

coliform 

Phía thượng lưu 

và hạ lưu khu 

vực nạo vét 

hoăc/và khu vực 

thi công, đặc biệt 

tại khu vực có sử 

dụng nước (vùng 

nuôi thủy sản, 

cấp nước sinh 

hoạt) 

Đo đạc theo các quy 

định của Nhà nước 

Kiểm tra định kỳ 

trong quá trình 

thi công 
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Phụ lục 3. Kế hoạch quản lý môi trƣờng (KQM) 

1. Phụ lục này đưa ra hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng KQM cần nộp cho WB, sự tham vấn 

và công bố thông tin. Chương trình quan trắc chất lượng nước là một nội dung của KQM.  

I. Đề cƣơng KQM 

2. Sau đây là một ví dụ về nội dung của KQM cho TDA. 

Tóm tắt  

1. Giới thiệu: Mô tả ngắn gọn mục tiêu của KQM và mối quan hệ của nó với KQMX của 

dự án. 

2. Khung thể chế và pháp lý 

2.1. Các quy định của Chính phủ: Mô tả ngắn gọn khung pháp lý của Việt Nam về quản lý 

môi trường và các tiêu chuẩn áp dụng 

2.2 các chính sách an toàn của WB: Tóm tắt các chính sách an toàn của WB áp dụng cho TDA 

3. Mô tả tiểu dự án: Mô tả ngắn gọn TDA có kèm theo bản đồ chi tiết khu vực TDA 

trong đó chỉ rõ vị trí của TDA cũng như các thông tin cụ thể khác. Điều này sẽ giúp 

cho người đọc (những người không am hiểu về khu vực dự án) có thể hiểu vấn đề rõ 

ràng hơn. Đối với những TDA liên quan đến an toàn hồ đập và/hoặc xây dựng các 

công trình cửa sông, phạm vi hoạt động của dự án phải được xác định rõ trong mối liên 

hệ với điều điện môi trường. Đối với những đập lớn và đập có chiều cao nguy hiểm 

(xem KCAĐ), báo cáo an toàn đập được lập riêng. 

4. Môi trường nền vùng dự án: Đưa ra các thông tin về điều kiện môi trường, bao gồm cả 

bản đồ, tập trung vào các thông tin về địa hình, tình hình sử dụng đất, nước hiện tại, 

loại đất, kiểu dòng chảy, tình hình ô nhiễm đất, nước, tình hình rủi ro thiên tai và hậu 

quả của nó. Bên cạnh đó cần có các thông tin ngắn gọn về điều kiện kinh tế - xã hội và 

dân tộc thiểu số. Đối với TDA liên quan đến an toàn đập, các thông tin cơ bản liên 

quan đến thiết kế đập, các công cụ quản lý/vận hành và thực tế quản lý/vận hành cũng 

như các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến vỡ đập cũng cần được làm rõ. Đối với các đập lớn, 

những thông tin này có thể là đầu vào của báo cáo an toàn đập. Các TDA liên quan đến 

nạo vét vùng cửa sông và/hoặc xây dựng công trình vùng cửa sông cần có các thông tin 

cơ bản về việc sử dụng đất, nước vùng cửa sông, ven biển và xói lở bờ biển. 

5. Các tác động tiềm ẩn và biện pháp giảm thiểu: đưa ra kết quả sàng lọc an toàn theo 

tiêu chí của KQMX, nhận diện và đánh giá các tác động tiềm ẩn (tích cực và tiêu cực), 

chú ý đến nhóm người dân tộc thiểu số có liên quan và tái định cư bắt buộc. Các tác 

động nên được chỉ rõ theo các giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công, xây dựng và vận 

hành. Cách mô tả, đánh giá tác động theo dạng ma trận và bảng sẽ giúp hiểu rõ về loại 

hình, mức động, phạm vi, tính chất của các tác động. Đối với TDA liên quan đến an 

toàn đập, đánh giá tác động phải bao gồm rủi ro liên quan đến vỡ đập, các biện pháp 

và khả năng ứng phó, thủ tục kiểm tra, từ đó đề xuất biện pháp giảm thiểu. Đối với các 

đập lớn, những thông tin này có thể là đầu vào của báo cáo an toàn đập. Các TDA liên 

quan đến nạo vét vùng cửa sông và/hoặc xây dựng công trình vùng cửa sông, quá trình 

đánh giá tác động và đề xuất biện pháp giảm thiểu cần bao gồm các đánh giá về mâu 

thẫu sử dụng đất/nước khu vực bờ biển. 

6. Các biện pháp cần thực hiện. Các biện pháp giảm thiểu: KQM cần xác định các biện 

pháp khả thi và các đơn vị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong 

quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành. Các chi tiết về quy tắc môi trường, các biện 

pháp an toàn đập và/hoặc kế hoạch quan trắc chất lượng nước có thể đưa ra dưới dạng 
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các phụ lục. Đối với các đập lớn, các biện pháp thiểu này có thể là một phần trong báo 

cáo an toàn đập. Đối với các TDA liên quan đến nạo vét vùng cửa sông hoặc tu bổ/xây 

dựng mới các công trình cửa sông, có thể phải tiến hành một nghiên cứu về tác động 

của các TDA này đối với vùng cửa sông ven biển và các biện pháp biện pháp giảm 

thiểu các tác động này phải được đưa vào KQM. 

7. Tổ chức thực hiện: Chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị (bao gồm năng lực của các đơn 

vị này khi thực hiện các biện pháp trong KQM và nhu cầu đào tạo), kế hoạch thực 

hiện, dự toán chi phí và cách thức mà KQM được lồng ghép vào TDA, đồng thời ghi 

rõ BQM trong các tài liệu đấu thầu và hợp đồng thi công. 

8. Tham vấn và công bố thông tin. Tóm tắt các hoạt động tham vấn các bên liên quan đến 

KQM ở cấp TDA (phần này có thể kết hợp với KHT), các phản hồi hoặc các mối quan 

tâm, mong muốn của họ. Địa điểm và ngày công bố KQM cần được ghi rõ (xem 

hướng dẫn bên dưới). 

II. Tham vấn và công bố thông tin 

3. Tham vấn. WB yêu cầu các dự án nhóm B phải tham vấn những nhóm người bị ảnh hưởng 

và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các vấn đề môi trường của dự án và cân nhắc 

các ý kiến của họ vào trong quá trình đánh giá tác động và thiết kế các biện pháp giảm 

thiểu. Các thông tin cung cấp trong quá trình tham vấn là: (a) mục đích và phạm vi dự án, 

(b) các kết quả đánh giá môi trường nền, (c) các biện pháp giảm thiểu, quan trắc, nâng cao 

năng lực (KQM, KHT, KPDT). Việc tham vấn các cộng đồng ngoài vùng dự án hoặc các 

chương trình có liên quan có thể đảm bảo các tác động tiêu cực tiềm ẩn và các mối quan 

tâm khác đã được nhận diện trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Các yêu cầu 

cụ thể liên quan đến tham vấn có thể tham khảo tại hướng dẫn tham vấn cho vay đầu tư 

(Tham vấn trong vay vốn đầu tư: Hướng dẫn, Ngân hàng Thế giới, 2010). Việc tham vấn 

mở rộng với những nhóm người bị ảnh hưởng và dân tộc thiểu số là yêu cầu bắt buộc nếu 

dự án có liên quan đến di dời, thu hồi đất hoặc người dân tộc thiểu số. 

4. Công khai thông tin. Các tài liệu về an toàn của dự án (KQM, KHT, KPDT) cần được 

công khai cho cộng đồng địa phương bằng ngôn ngữ địa phương trong vòng 60 ngày trước 

khi bắt đầu quá trình thi công hoặc xây dựng. 

 

III. Chuẩn bị kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét 
 

5. Đối với các TDA có liên quan đến hoạt động nạo vét, cần chuẩn bị một Kế hoạch xử lý 

bùn thải nạo vét trong quá trình lập KQM và/hoặc thiết kế chi tiết. Kế hoạch xử lý bùn thải 

nạo vét sẽ bao gồm: 

 Xác định các nhóm người sử dụng nước có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động nạo vét, bao 

gồm kế hoạch quan trắc chất lượng nước có thể được sử dụng để quan trắc các ảnh hưởng 

tiềm ẩn. Ưu tiên quan trắc các khu vực nhạy cảm với thay đổi chất lượng nước (hàm lượng 

chất rắn lơ lửng (SS) cao, hàm lượng BOD hoặc COD cao, nồng độ nhiễm mặn cao, v.v) đặc 

biệt là nơi nước được sử dụng cho mục đích giải trí và/hoặc sản xuất nuôi trồng thủy sản. 

 Xác định khu vực đất có sẵn phục vụ cho mục đích đổ thải bùn nạo vét. Kế hoạch này 

cũng cần xác định các khu vực đất đai có thể thu hồi nhằm mục đích đổ thải bùn đất nạo 

vét. Đất công, đất xây dựng đường nông thôn, các công trình công cộng, đất tư, v.v có thể 

được sử dụng, với sự đồng ý của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Kế hoạch này cũng phải 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Diện tích đất được xác định cần phải 

đủ lớn để có thể chứa đủ lượng bùn thải nạo vét ước tính chi tiết. Khu vực đổ thải được lựa 
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chọn nên có vị trí cách xa ít nhất 1km so với các khu bảo tồn chim hoặc các khu vực được 

bảo vệ, ít nhất 200m so với các công trình công cộng (trường học, cơ quan, và chợ), đền 

chùa và nhà thờ và ít nhất 200m so với các trại nuôi trồng thủy sản. 

 Chuẩn bị một kế hoạch vận chuyển. Trong trường hợp khu vực đổ thải cách xa địa điểm 

nạo vét, Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét sẽ lập một kế hoạch vận chuyển bao gồm: (a) 

phương thức vận chuyển (đường ống, sà lan chở bùn) và di dời bùn thải đến nơi đổ thải. 

Nếu sử dụng xe tải, cần nêu rõ tuyến đường vận chuyển đề xuất từ nơi nạo vét đến nơi đổ 

thải, (b) thời gian vận hành, (c) loại phương tiện/xe tải và các biện pháp nhằm giảm rò rỉ 

bùn thải từ phương tiện vận chuyển, (d) trách nhiệm của nhà thầu trong việc làm sạch 

tuyến đường vận tải và thực hiện các công việc sửa chữa nếu cần thiết, và (e) kế hoạch 

thông tin truyền thông đối với các cộng đồng lân cận, trong đó có số điện thoại dành cho 

các khiếu nại của người dân.  

 Kế hoạch quản lý khu đổ thải bao gồm: (a) kế hoạch hạn chế bùn chảy thoát ra các khu vực 

xung quanh (xem phần tiếp theo), (b) xây dựng đê bao, (c) xây dựng các bãi chứa phụ trong 

điều kiện có thể, (d) xác định độ dày của chất thải nạo vét (thường nhỏ hơn 1.5m), (e) các 

biện pháp bảo vệ nguồn nước ngầm và tài nguyên đất (ví dụ như lắp đặt màng PVC). 

 Thiết kế hệ thống thoát nước thải cho khu vực đổ thải. Ban đầu, các chất thải nạo vét ở 

dạng bùn lỏng và các phần tử đất ở trạng thái lơ lửng trong vòng 24 đến 48h. Toàn bộ 

nước thải từ khu vực đổ thải phải được dẫn qua các ống thoát nước và thải trở lại kênh. Để 

hạn chế các tác động tiêu cực của bùn thải (do hoạt động nạo vét) đến môi trường cũng 

như chất lượng nước tại các kênh rạch, bùn thải nạo vét sẽ được vận chuyển đến nơi chứa 

– là một khu vực có vị trí hợp lý và được thiết kế phù hợp, có kích thước hợp lý. Bùn thải 

sẽ được bơm dẫn vào bãi đổ thải và sau đó chảy tràn qua một hồ lắng – nơi các chất gây 

đục và chất rắn lơ lửng được lắng đọng. Sau một thời gian lắng, nước sẽ được thải trở lại 

kênh rạch. 

 Một thiết kế thông thường của đê bao xung quanh mỗi bãi đổ thải có thể như sau: Chiều 

cao: 2m, bề rộng chân đê: 5m, bề rộng mặt đê: 1m. Kế hoạch này cần phải đưa ra sơ đồ bố 

trí cơ bản. 

 Xác định các tác động cản trở công việc kinh doanh và giao thông vận tải của địa phương. 

Kế hoạch xử lý bùn thải nạo vét sẽ thực hiện một phân tích liệt kê về các đơn vị kinh 

doanh địa phương, các khu vực có khả năng tiếp cận sử dụng nguồn nước và giao thông 

vận tải bị ảnh hưởng (chủ yếu do hoạt động nạo vét) và lập kế hoạch xây dựng các công 

trình cầu tạm. Nếu chất thải nạo vét làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nước của một số hộ 

gia đình, cần bổ sung một kế hoạch cung cấp nguồn nước thay thế vào Kế hoạch xử lý bùn 

thải nạo vét. 

 Giám sát các chất thải nạo vét. Cần chuẩn bị một kế hoạch giám sát chất thải nạo vét cũng 

như chất lượng nước thải. Như đã đề cập ở trên, cần phải có một kế hoạch giám sát chặt 

chẽ nếu chất thải nạo vét có hàm lượng kim loại nặng và các vật chất có hại khác cao hơn 

giới hạn tiêu chuẩn quốc gia. 

 Nhằm giảm thiểu vấn đề làm đục nước trong quá trình nạo vét, Kế hoạch xử lý bùn thải 

nạo vét cần chỉ rõ các thiết bị và/hoặc kỹ thuật nạo vét thích hợp với từng khu vực nạo vét 

cụ thể. Trong trường hợp đặt thiết bị nạo vét trên sà lan, nhà thầu cần sử dụng lưới ngăn 

bùn thích hợp để rào xung quanh khu vực nạo vét và giữ bùn nằm lại trên mặt đất, không 

để bùn quay trở lại kênh rạch. Nếu khu vực đổ thải bùn nạo vét cách xa địa điểm máy nạo 

vét, tàu hút bùn sẽ được sử dụng để vận chuyển toàn bộ bùn và đất trong nước đến khu 

vực đổ thải. Độ dài mỗi phần nạo vét chỉ nên giới hạn trong vòng 1km và công tác nạo vét 

nên được tiến hành lần lượt từng phần. 
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IV. Chuẩn bị nghiên cứu xói lở bờ biển 

 

6. Do việc xây dựng hạ tầng cơ sở kiên cố dọc bờ biển có thể làm thay đổi đáng kể các dòng 

hải lưu gần bờ và cấu trúc vận chuyển trầm tích nên cần thực hiện một đánh giá nhanh về 

các tác động tiềm ẩn về xói lở bờ biển tại các khu vực lân cận nếu TDA có hoạt động xây 

dựng và/hoặc nâng cấp các công trình hiện tại nhằm mục đích chống xói mòn và ngăn lũ. 

Nghiên cứu này sẽ được thực hiện bởi một nhóm tư vấn đủ năng lực. 

 

 

              Thiết bị nạo vét Bùn đất nạo vét được  

        vận chuyển đến khu vực đổ thải 

 

Hình 1 Sơ đồ bãi đổ thải bùn đất nạo vét  

 

Đê bao xung quanh mỗi khu vực đổ thải được thiết kế như sau: 

 

- Chiều cao: 2m 

- Bề ngang chân đê: 5m 

- Bề ngang mặt đê: 1m 

  Khu vực chứa 

Bãi chứa 

Bãi 

lắng  

Nước được thải trở 

lại kênh mương 
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Phụ lục 4. Bộ quy tắc môi trƣờng đơn giản cho các hoạt động nhỏ 

1. Bộ quy tắc môi trường này gồm 3 phần: các quy định chung, các điều khoản cấm, thủ tục 

giải quyết tình huống phát hiện văn hóa vật thể và các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi 

trường hợp lý. Phần này áp dụng cho các hoạt động xây dựng ít có tác động đến môi 

trường trong hợp phần 1, 2, 3 của dự án, bao gồm hoạt động xây dựng, nâng cấp phòng 

làm việc, kho chứa vật tư phòng chống lụt bão, nhà cộng đồng phòng, tránh thiên tai 

…BQM này sẽ được kèm theo tài liệu đấu thầu hoặc các cam kết với Chính quyến địa 

phương. BQDT có trách nhiệm giám sát việc thực hiện BQM cấp TDA trong khi đó 

BQDTW sẽ giám sát sẽ giám sát ở cấp dự án. Kết quả giám sát sẽ được ghi trong báo cáo 

tiến độ của dự án và TDA. 

1. Các quy định chung  

2. Giai đoạn chuẩn bị 

- Bản vẽ thiết kế. Trước khi bắt đầu các hoạt động thi công, xây dựng, đơn vị trực tiếp 

nhận tài trợ phải lập các bản vẽ thiết kế đối với các công trình xây dựng mới. Thiết kế 

công trình phải được lập trên cơ sở kiểm tra ranh giới đất và chất lượng nền đất nơi dự 

kiến xây dựng hoặc báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nếu có; kết quả xem xét, kiểm 

tra hiện trạng các công trình liền kề, lân cận; phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật xây 

dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan; phải bảo 

đảm an toàn cho công trình và không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình liền kề, 

lân cận. 

- Trước khi khởi công xây dựng công trình, đơn vị trực tiếp nhận tài trợ phải thông báo 

cho UBND xã, phường nơi xây dựng công trình trong thời hạn 7 ngày làm việc đồng 

thời thông báo cho các chủ công trình liền kề, lân cận. 

3. Giai đoạn thi công 

- Việc thi công xây dựng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo 

đảm vệ sinh môi trường; không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình liền kề, lân 

cận. Đặc biệt, các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, độ rung, phế liệu, rác thải … 

phải được thực hiện nghiêm túc. 

- Đơn vị trực tiếp nhận tài trợ có thể giao cho nhà thầu thực hiện từng công việc. Cam 

kết giữa đơn vị trực tiếp nhận tài trợ và nhà thầu phải được thể hiện thông qua hợp 

đồng xây dựng xác lập bằng văn bản, đặc biệt đối với các nhà thầu khảo sát xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình.  

4. Giai đoạn hoàn thành thi công  

- Sau khi hoàn thành các công trình, đơn vị trực tiếp nhận tài trợ hoặc nhà thầu sẽ phải 

làm sạch và loại bỏ tất cả các vật liệu, rác thải và các công trình tạm thời. Khu vực xây 

dựng sẽ được dọn sạch và thoả mãn các yêu cầu của BQDT với mọi điều kiện. 

2. Giữ gìn vệ sinh và môi trƣờng  

 

5. Các biện pháp này được thiết kế để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng trong quá trình 

xây dựng cho các công trình nhỏ, có lưu ý đến các vấn đề liên quan đến an toàn của con 

người và môi trường và giảm thiểu sự xáo trộn cho cư dân địa phương. Nhà thầu sẽ 

nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp sau đây  liên quan đến hoạt động và địa điểm công 

trình: 
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Các hoạt động đƣợc phép thực hiện 

- Giới hạn thời gian làm việc vào ban ngày, đặc biệt tại các khu vực gần khu dân 

cư; 

- Giảm đến mức tối đa khối lượng đào đắp và đổ thải đúng quy định; 

- Giảm thiểu đào các hố khai thác đất đá mới và đảm bảo san phẳng và tái tạo thảm 

thực vật đối với các khu vực bị ảnh hưởng; 

- Giảm đến mức tối đa tắc nghẽn giao thông, tạo ra bụi và tiếng ồn; 

- Bảo dưỡng thiết bị và máy xây dựng thường xuyên; 

- Có các tín hiệu an toàn thích hợp (cả ban ngày và ban đêm) và liên hệ chặt chẽ với 

dân địa phương; 

- Giữ gìn vệ sinh trong khu vực thi công, kho bãi, lán trại để đảm bảo an toàn cho 

công nhân và người dân;  

- Đảm bảo cho công nhân được sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh hợp vệ sinh; 

- Tránh các xung đột văn hóa và xã hội giữa công nhân và dân địa phương. 

 

Các hoạt động không đƣợc phép thực hiện 

- Không cho phép rác rơi tự do từ bất kỳ điểm nào của dự án và / hoặc xâm nhập của 

động vật (chó, mèo, lợn, vv.) Sử dụng hộp đựng thích hợp; 

- Không ném công cụ hoặc vật liệu khác; 

- Không nâng hoặc hạ bất cứ công cụ, thiết bị bằng cáp hoặc ống cấp của riêng của nó; 

- Sử dụng dây nối đất được trang bị kẹp vào hộp đựng  để ngăn ngừa tích tụ tĩnh điện; 

- Không cho phép công nhân săn bắn động vật tại các khu vực được bảo vệ. 

 

Vật liệu dễ cháy nổ 

- Trữ vật liệu dễ cháy, nổ các như dầu, xăng và chất tẩy rửa xa các vật liệu khác; 

- Giữ các vật liệu dễ cháy, dễ nổ trong các thùng chứa thích hợp với nội dung đánh 

dấu rõ ràng; 

- Vứt bỏ giẻ dầu và vật liệu dễ cháy khác trong thùng chứa được phê duyệt; 

- Đặt  thùng đầy trong một vị trí thẳng đứng; 

- Lưu trữ  thùng trống riêng; 

- Dán biển cấm hút thuốc lá, đốt lửa và các nguồn bắt lửa khác trong khu vực mà vật 

liệu dễ cháy và chất nổ được lưu trữ hoặc sử dụng; 

- Lưu trữ và liên kết tất cả các bình khí nén trong một vị trí thẳng đứng; 

- Đánh dấu bình hình trụ trống và giữ chúng một cách riêng biệt xa bình hình trụ  

đầy hoặc một phần  đầy; 

- Thông gió tất cả các khu vực lưu trữ đúng cách; 

- Đảm bảo rằng tất cả đồ điện và thiết bị công tắc là chống cháy nổ tại khu vực chứa 

vật liệu dễ cháy. 
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3. Thủ tục giải quyết các tình huống phát hiện văn hóa vật thể 

6. Nếu phát hiện ra các khu vực khảo cổ, lịch sử, các dấu tích hoặc hiện vật, bao gồm cả 

nghĩa địa và/hoặc mồ mả riêng lẻ trong quá trình đào đắp và thi công, nhà thầu phải thực 

hiện các bước sau đây: 

- Dừng ngay các hoạt động thi công trong khu vực có tình huống bất thường; 

- Khoanh vùng khu vực này; 

- Bảo vệ khu vực này để tránh mọi thiệt hại hoặc mất mát hiện vật. Trong trường hợp 

những hiện vật lịch sử có thể di dời hoặc nhạy cảm, cần có sự canh gác ban đêm cho 

đến khi chính quyền địa phương hoặc đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận; 

- Thông báo cho cán bộ phụ trách môi trường của dự án hoặc kỹ sư dự án để những 

người này thông báo ngay cho chính quyền địa phương và Sở Văn hóa – Thông tin và 

Du lịch (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); 

- Chính quyền địa phương có trách nhiệm và Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch có 

nhiệm vụ bảo vệ và gìn giữ khu vực có tình huống bất thường trước khi đưa ra quyết 

định cuối cùng để xử lý tình huống; 

- Quyết định về cách thức vận chuyển các hiện vật tìm được sẽ do tổ chức chính quyền 

địa phương có chức năng và Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch quyết định; 

- Công việc thi công sẽ tiếp tục triển khai sau khi có sự cho phép của chính quyền địa 

phương hoặc Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch liên quan đến an toàn của hiện vật. 

4. Các hành vi nghiêm cấm thực hiện 

7. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm thực hiện trong quá trình thi công: 

- Săn bắt động vật hoang dã, đánh bắt cá, chim, đốt lửa, đốn cây rừng, phá bỏ thảm thực 

vật bên ngoài khu vực thi công đã được phê duyệt với mọi lý do; mua bán động vật 

hoang dã làm thực phẩm, gây xáo trộn các giá trị kiến trúc và lịch sử. 

- Sử dụng các loại vật liệu độc hại không cho phép, bao gồm các loại sơn pha chì, 

amiăng, súng cầm tay (trừ lực lượng bảo vệ đã được cấp phép), rượu/cồn trong giờ làm 

việc, lái xe không an toàn trên các tuyến đường giao thông tại địa phương. 

- Rửa xe, máy móc tại các sông, suối; bảo dưỡng xe, thiết bị (thay dầu, tiếp nhiên liệu) 

ngoài khu vực cho phép, gây thiệt hại hoặc xáo trộn cuộc sống của cộng đồng gần 

công trường, đổ rác và vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi, đổ 

thải các chất thải có nguy cơ ô nhiễm (ví dụ như các sản phẩm từ dầu), đi tiểu hoặc đại 

tiện ngoài các điểm đã quy định, đốt chất thải … 



Khung quản lý môi trường xã hội 

Dự án quản lý thiên tai  

 

 

80 

Phụ lục 5. Sàng lọc an toàn và các tác động chính của các TDA hợp phần 4 

1. Bảng A5.1 và Bảng A5.2 tóm tắt kết quả sàng lọc an toàn và đánh giá các tác động của các 

TDA năm đầu thuộc Hợp phần 4. KQM của các TDA này đã được lập và nộp cho WB 

công bố thông tin và phê duyệt.  

2. Bảng A5.3 tóm tắt kết quả sàng lọc an toàn và đánh giá sơ bộ các tác động tiêu cực tiềm ẩn 

của các TDA năm đầu thuộc Hợp phần 4. Quá trình sàng lọc và đánh giá sơ bộ này dựa 

trên các hạng mục đầu tư của TDA và số liệu ban đầu do các BQDT cung cấp. Kết quả 

sàng lọc và đánh giá sơ bộ này có thể được điều chỉnh khi có số liệu chi tiết về tiểu dự án 

và trong quá trình lập KHT, KPDT, KQM. 
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Bảng A5.1 Kết quả sàng lọc an toàn và đánh giá các tác động của các TDA năm đầu thuộc Hợp phần 4 

TT Tên tiểu dự án Hạng mục đầu tư 
Loại công 

trình  

Lưu vực 

sông 

Các tác động tiêu cực 

sàng lọc theo tiêu chí 

trong bảng 5.1 

Các tài liệu 

an toàn cần 

chuẩn bị 

Yêu cầu 

ĐTM của 

Chính phủ 

 I. Thanh Hóa       

1 
Tu bổ, nâng cấp và xử lý 

các điểm trọng yếu đê tả 

sông Cầu Chày (đoạn từ 

K0-K42). 

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. 

Đê/ 

đường  

Sông (1), (3), (4), (5), (8) KHT, KQM ĐTM 

 II. Nghệ An       

2 Nâng cấp tuyến đê 

Lương Yên Khai, Thanh 

Chương 

Tôn cao, mở rộng, cứng hóa mặt 

đê 2,87km 

Đê/ 

đường  

Sông Cả (1), (3), (4), (5), (8) KHT, KQM ĐTM 

3 Cầu kết hợp tràn nối 

đường cứu hộ cứa nạn 

xã Nghi Thái huyện 

Nghi Lộc và xã Hưng 

Hòa thành phố Vinh 

65m cầu kết hợp tràn và 1km 

đường và 1 cống thoát nước với 

B=7,5m 

Đê/ 

đường  

Sông Cả (1), (3), (4), (5) KHT, KQM CBM 

 III. Hà Tĩnh       

4 

- - , 

huyện Cẩm Xuyên 
8,974km 

Đê/ 

đường  
Sông Rào 

Cái, Sông 

Rác 

(1), (3), (4), (5), (8) KHT, KQM ĐTM 

 VII. Quảng Nam       

5 Sửa chữa nâng cấp hồ 

chứa nước Thạch Bàn, 

Sửa chữa, nâng cấp đập chính, 

tràn, cửa lấy nước, nhà và đường 

quản lý 

Đập/ hồ 

chứa 
Sông Thu 

Bồn 

(1), (3), (4), (5),  (6), 

(7) 

KHT, KQM ĐTM 
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huyện Duy Xuyên 

 IX. Bình Định       

6 

Nâng cấp kè chống xói 

lở bờ sông Kone đảm 

bảo an toàn, huyện An 

Nhơn và Tuy Phước 

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 

Đê/ 

đường  

Sông Kone 

(1), (3), (4), (5) KHT, KQM ĐTM 

*Ghi chú: (1) liên quan đến thu hồi đất và tái định cư, (3) liên quan đến văn hóa vật thể, (4) liên quan đến rủi ro bom mìn; (5) liên quan đến xây dựng; 

(6) liên quan đến nạo vét;  (7) liên quan đến an toàn đập; (8) liên quan đến mâu thuẫn sử dụng đất/nước.     
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Bảng A5.2 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, 

nước 

Chất 

thải 

rắn 

Rừng, 

sinh 

cư tự 

nhiên 

Cá và 

các loài 

thủy 

sinh 

khác 

Thu 

hồi 

đất và 

tái 

định 

cư 

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] 

Trước khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM được thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phương  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 

dưỡng 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] 

Trước khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM được thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phương  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 

dưỡng hiệu quả. Xây dựng năng lực của 

cộng đồng tại vùng có nguy cơ rủi ro cao 
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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].   

Trước khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM được thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phương  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 

dưỡng 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  

-Long-Nh

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] 

Trước khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM được thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phương  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 

dưỡng 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 

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] 

Trước khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM được thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phương  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 
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dưỡng 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] 

Trước khi thi 

công 

N N N K N L TB N TB N N - Cần đảm bảo rằng BQM được thực hiện 

hiệu quả và tham vấn chặt chẽ với cộng 

đồng địa phương  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 

dưỡng 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 ngược; 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 ngược, 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 trường và xã hội) mà một số tác động này không thể đảo ngược hoặc phải có đền bù. Các tác động TB và L cần phải thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu, chương trình quan trắc môi trường và nâng cao năng lực quản lý an toàn.   
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Bảng A5.3. Kết quả sàng lọc an toàn và đánh giá sơ bộ các tác động tiêu cực tiềm ẩn của các TDA năm tiếp theo thuộc Hợp phần 4. 

TT Tên tiểu dự án Hạng mục đầu tư 

Loại 

công 

trình 

Lưu vực 

sông 

Các tác động tiêu cực 

sàng lọc theo tiêu chí 

trong bảng 5.1 

Các tài liệu 

an toàn cần 

chuẩn bị 

Yêu cầu 

ĐTM của 

Chính phủ 

          

  II. Nghệ An        

1 
Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an 

toàn cho cụm hồ chứa nước: Bản 

Muỗng, Chõ Quan, Xốp Thập,  

Sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn, 

cửa lấy nước và nhà quản lý 

Đập 

Sông Cả 

(1), (2), (3), (4), (5), 

(7), (8) 

KHT 

KPDT 

KQM 

 

ĐTM 

2 Đường CHCN cho huyện Hưng 

Nguyên (gồm Hưng Lam, Hưng 

Nhân, Hưng Xuân và Hưng Châu) 

Tôn cao mở rộng cứng hóa mặt 

đường 23,5km 

Đê/ 

đường Sông Cả 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

3 
Kè bảo vệ bờ sông Cả đoạn qua xã 

Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn 
2 km kè 

Đê/ 

đường Sông Cả 

(1), (3), (5) KHT 

KQM 

ĐTM 

hoặc 

CBM 

4 
Kè bảo vệ bờ Sông Cả đoạn qua xã 

Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. 
2 km kè 

Đê/ 

đường Sông Cả 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

hoặc 

CBM 

5 Đường CHCN thuộc huyện Đô 

Lương (gồm xã Thái Sơn, Minh 

Sơn) 

Tôn cao mở rộng cứng hóa mặt 

đường 12km 

Đê/ 

đường Sông Cả 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

6 Nâng cấp đê Vách Bắc, huyện Yên 

Thành 
9km đê 

Đê/ 

đường 
Sông Cả 

  ĐTM 

7 Đường CHCN nối với đường 

Quốc gia 46 đi Thanh Lương - 

Nam Hưng 

Tôn cao mở rộng cứng hóa mặt 

đường 11,5km 

Đê/ 

đường Sông Cả 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

  III. Hà Tĩnh        
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8 

Nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng 

tránh trú bão Cửa Sót - Lộc Hà: 

- Nạo vét, chỉnh trị tuyến luồng 

vào khu neo đậu dài 4km; 

- Xây dựng tuyến kè 300m chỉnh 

trị dòng; 

- Làm 2km đường cứu hộ cứu, 

cứu nạn; 

- Xây dựng tuyến kè 1,5km bảo 

vệ cảng cá và cảng tránh trú bão. 

Công 

trình 

cửa 

sông 

Sông Cả 

(1), (3), (4), (5), (6), (9) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

  IV. Quảng Bình        

9 

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 

cá sông Nhật Lệ 

- Các công trình neo buộc tàu 

- Đê ngăn sóng 

- Kè bảo vệ bờ 

- Nạo vét khu nước đậu tàu và 

luồng tàu 

- Hệ thống phao tiêu báo hiệu 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

Công 

trình 

cửa 

sông 

Sông 

Nhật Lệ 

(1), (3), (4), (5), (6), (9) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

  V. Quảng Trị        

10 
Nâng cấp hệ thống Hồ Triệu 

Thượng 1, 2 

Nâng cấp đập chính, đập phụ, tràn 

xã lũ, cống lấy nước, hệ thống 

kênh 

Đập Sông 

Thạch 

Hãn 

(1), (3), (4), (5), (7), (8) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

11 Sửa chữa, nâng cấp cụm công 

trình Thủy lợi Việt Yên - Vĩnh 

Phước 

Nâng cấp cống và cửa cống 

Đập Sông 

Thạch 

Hãn 

(3), (5) KQM ĐTM 

hoặc EPC 

12 
Nâng cấp hồ chứa nước Phước 

Môn, xã Hải Lệ 

Nâng cấp đập chính, tràn xả lũ, 

cống dưới đập 

Đập Sông 

Thạch 

Hãn 

(3), (4), (5), (7), (8) KQM 

 

ĐTM 

13 Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông 

Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện 

Triệu Phong 

Xây dựng 1,02km kè bảo vệ bờ 

sông 

Đê/ 

đường 

Sông 

Thạch 

Hãn 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

hoặc EPC 

14 
Kè bảo vệ xã Triệu Độ, huyện 

Triệu Phong 

Xây dựng 2,24km kè bảo vệ bờ 

sông 

Đê/ 

đường 

Sông 

Thạch 

Hãn 

(3), (4), (5) KQM 

 

ĐTM 
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15 
Kè chống xói lở khẩn cấp cho xã 

Triệu Tài, huyện Triệu Phong 
Xây dựng 1km kè bảo vệ bờ sông 

Đê/ 

đường 

Sông 

Thạch 

Hãn 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

hoặc EPC 

  VI. Đà Nẵng        

16 

Nâng cấp đảm bảo an toàn cho hồ 

chứa nước Hòa Trung 

Mở rộng tràn chính; Gia cố đập 

chính; Cung cấp trang thiết bị và 

trang bị cho nhà quản lý; Nâng 

cấp đường CHCN và cầu vượt lũ 

Đập Sông 

Vu Gia - 

Thu 

Bồn 

(1), (3), (5), (7), (8) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

17 

Nâng cấp mở rộng khả năng thoát 

lũ đập dâng An Trạch 

Thay thế 12 cửa van cũ bằng 12 

cửa van phẳng chạy bằng điện; 

Mở rộng thêm 2 cửa thoát nước ở 

vai đập; Gia cố, nâng cấp sân tiêu 

năng; Trang bị hệ thống điều 

khiển; Sửa chữa đập Hà Thanh 

Đập 

Sông 

Vu Gia - 

Thu 

Bồn 

(1), (3), (5), (8) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

18 

Nâng cấp đảm bảo an toàn cho 

cụm 4 hồ chứa: Trước Đông, Hố 

Cau, Hóc Khế, Trường Loan 

Nâng cấp đập chính; Nâng cấp và 

mở rộng tràn chính; Mở rộng tràn 

phụ; Sửa chữa cửa lấy nước; Gia 

cố đường cứu hộ và đường quản 

lý 

Đập 

Sông 

Vu Gia - 

Thu 

Bồn 

(1), (3), (5), (7), (8) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

19 
Nâng cấp đảm bảo an toàn cho 2 

hồ chứa nước nhỏ: Đồng Tréo và 

Hồ Thung 

Nâng cấp đập chính; Mở rộng và 

gia cố tràn chính; Sửa chữa đập 

phụ;Sửa chữa cửa lấy nước 

Đập Sông 

Vu Gia - 

Thu 

Bồn 

(1), (3), (5), (7), (8) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

  VII. Quảng Nam        

20 

Sửa chữa nâng cấp Hồ chứa nước 

Khe Tân, huyện Đại Lộc 

Sửa chữa, nâng cấp đập chính, 

tràn, cửa lấy nước, nhà và đường 

quản lý  

Đập Sông 

Vu Gia 

(1), (2), (3), (4), (5), 

(7), (8) 

KHT 

KPDT 

KQM 

 

ĐTM 

21 Xây dựng kè chống xói lở bờ sông 

Thu Bồn khu vực Phú Đa, xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên 

Thân và chân kè có kết cấu bằng 

tấm bê tông dài 1,5km 

Đê/ 

đường 

Sông 

Thu 

Bồn 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 
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22 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước 

Chấn Sơn, huyện Đại Lộc 

Sửa chữa, nâng cấp đập chính, 

tràn, cửa lấy nước, nhà và đường 

quản lý , hệ thống điện 

Đập Sông 

Vu Gia 

(1), (3), (4), (5), (7), (8) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

hoặc EPC 

23 
Xây dựng kè sông thôn Tân Bình, 

xã Điện Trung, huyện Điện Bàn 

Thân và chân kè có kết cấu bằng 

tấm bê tông dài 1,5km 

Đê/ 

đường 

Sông 

Thu 

Bồn 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

24 Xây dựng kè chống sạt lở đất cho 

sông Bàu Sấu, tại khu vực hạ lưu 

đập dâng Bàu Nít, huyện Điện 

Bàn 

Thân kè bằng bê tông đúc sắn, 

chân kè bằng dầm bê tông cốt 

thép M200, dài 1km 

Đê/ 

đường 

? (1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

hoặc EPC 

  VIII. Quảng Ngãi        

25 

Đập Đức Lợi 
Cụm đầu mối đập: Đập, cống, 

đường dẫn hai bên vai đập.  

Đập Sông Vệ (1), (2), (3), (4), (5), 

(7), (8) 

KHT 

KPDT 

KQM 

 

ĐTM 

26 

Cảng neo trú tàu thuyền và cửa 

biển Mỹ Á (Giai đoạn 2) 

Kéo dài 180m đê Nam và 160m 

đê Bắc tới cao trình +6,0m; Kéo 

dài đê chắn cát, ngăn lũ tới hơn 

120m, cao trình đỉnh +3,2m; Nạo 

vét và mở rộng luồng vào tới 

60m. Các công trình dịch vụ hậu 

cần, nơi tránh trú bão cho cộng 

đồng và các công trình kỹ thuật 

Công 

trình 

cửa 

sông 

Sông Vệ (3), (4), (5), (6), (9) KQM 

 

ĐTM 

  IX. Bình Định        

27 

Nâng cấp, sửa chữa cầu vượt lũ 

thuộc cụm đường CHCN khu 

Đông Tuy Phước - An Nhơn - Phù 

Cát 

Nâng cấp 8 cầu vượt tràn nằm 

trên đường tỉnh lộ ĐT640 gồm: 

cầu 15, Huỳnh Mai, Km14+310, 

Km14+760, Km15+820, 

Km16+620, Km17+080, 

Km17+865 và 1 cầu vượt tràn 

trên đường ĐT636A: cầu Bàu Sáo 

Đê/ 

đường 

Sông 

Kone 

(1), (3), (4), (5) KHT 

KQM 

 

ĐTM 

  X. Ntrongh Thuận        

28 
Nâng cấp đê bờ Bắc sông Dinh 

Nâng cấp toàn bộ tuyến đê nhằm 

bảo vệ thành phố Phan Rang - 

Đê/ 

đường 

Sông 

Dinh 

(1), (2), (3), (5), (8) KHT 

KPDT 

ĐTM 
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Tháp Chàm kết với với giao 

thông, chiều dài 11,1km 

KQM 

 

*Ghi chú: 

- (1) Liên quan đến thu hồi đất và tái định cư, (2) liên quan đến dân tộc thiểu số, (3) liên quan đến văn hóa vật thể, (4) liên quan đến rủi ro bom mìn; (5) 

liên quan đến xây dựng; (6) liên quan đến nạo vét;  (7) liên quan đến an toàn đập; (8) liên quan đến mâu thuẫn sử dụng đất/nước; (9) liên quan đến thi công 

tại vùng cửa sông. 

- Quá trình sàng lọc và đánh giá sơ bộ này dựa trên các hạng mục đầu tư của TDA và số liệu ban đầu do các BQDT cung cấp. Kết quả sàng lọc và đánh giá 

sơ bộ này có thể được điều chỉnh khi có số liệu chi tiết về tiểu dự án và trong quá trình lập KHT, KPDT, KQM. 
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Phụ lục 6. Tóm tắt các tác động, biện pháp giảm thiểu, quan trắc và trách nhiệm của các đơn vị  

 

Bảng A6.1. Tóm tắt các tác động, biện pháp giảm thiểu, quan trắc và trách nhiệm của các đơn vị 

Hợp phần 1 2 3 4 5 

Các hoạt động 

chính 

Tăng cường thể 

chế, hệ thống 

thông tin và lập kế 

hoạch quản lý rủi 

ro thiên tai. 

Tăng cường 

hệ thống dự 

báo thời tiết 

và cảnh báo 

sớm thiên tai 

Quản lý thiên tai dựa 

vào cộng đồng, bao 

gồm các biện pháp 

phi công trình và 

công trình (khu tránh 

trú bão, đường di 

dân, trạm bơm, nạo 

vét kênh mương) 

Đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các TDA 

ưu tiên, bao gồm nâng cấp, sửa chữa các hồ, đập, 

đê, kè sông, đường cứu hộ, công trình tránh trú 

bão cửa sông  

Tổng số có 6 TDA năm đầu và 28 TDA năm tiếp 

theo.  

Hỗ trợ thực hiện và 

Quản lý dự án 

Các tác động 

tích cực 

Tăng cường chính 

sách và năng lực 

thể chế cấp trung 

ương, địa phương, 

lưu vực sông 

Tăng cường 

khả năng kỹ 

thuật dự báo  

Tăng cường khả năng 

quản lý thiên tai của 

cộng đồng 

Tăng cường cơ sở hạ tầng và năng lực thể chế 

cấp tỉnh từ đó nâng cao năng lực cấp lưu vực 

sông;  

Giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản; 

Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội; 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng và năng lực 

quản lý rủi ro của các cấp; 

Cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường 

sống. 

Tăng cường năng lực 

quản lý an toàn cho 

các cán bộ dự án  

Tác động tiêu 

cực  

- - Liên quan đến các 

công trình nhỏ, bao 

gồm tác động thu hồi 

đất và các tác động 

trong quá trình thi 

công (bụi, ồn, rung 

động). Các tác động 

này được đánh giá là 

rất nhỏ, mang tính 

Liên quan đến các công trình quy mô nhỏ và vừa 

tại một số khu vực ưu tiên.  

Trong giai đoạn chuẩn bị: Thu hồi đất và tái định 

cư đối với người dân địa phương, trong đó có 

người DTTS. Các tác động này được đánh giá là 

nhỏ, mang tính tạm thời, cục bộ và có thể giảm 

thiểu  

Trong giai đoạn thi công:  
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tạm thời, cục bộ và 

có thể giảm thiểu. 

- Làm suy giảm chất lượng môi trường như chất 

lượng nước 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 như 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 phương. Các tác động 

này được đánh giá là khá nhỏ, mang tính tạm 

thời, cục bộ và có thể giảm thiểu. 

- Rủi ro liên quan đến bom mìn chưa nổ. Rủi ro 

này được đánh giá ở mức độ nhỏ đến trung bình. 

Trong giai đoạn vận hành: Rủi ro do các công 

trình không được thiết kế hoặc quản lý thích hợp 

có thể xảy ra (như vỡ đê, kè, đập, xói lở bờ biển, 

xung đột sử dụng đất, nước). Rủi ro này cũng 

được đánh giá là nhỏ và có thể giảm thiểu  

Biện pháp 

giảm thiểu 

  Các tác động có thể 

giảm thiểu thông qua 

quá trình thiết kế có 

sự tham gia và áp 

dụng các biện pháp 

thi công thích hợp. 

Một bộ Quy tắc môi 

trường đơn giảm đã 

được xây dựng và sẽ 

được kèm theo trong 

các tài liệu đấu thầu 

và hợp đồng thi công 

cho các hoạt động 

hợp phần 3  

Các tác động do thu hồi đất, ảnh hưởng đến 

người dân tộc thiểu số, di chuyển mồ mả được 

giảm thiểu thông qua đền bù. KCT, KCDT và 

các KHT, KPDT của các TDA cần được xây 

dựng và thực hiện đầy đủ. 

Các tác động do thi công công trình có thể được 

giảm thiểu thông qua BQM. Rủi ro bom mìn 

chưa nổ có thể giảm thiểu thông qua việc kiểm 

tra và tháo dỡ bom mìn. KQMX và các KQM 

của các TDA cần được xây dựng và thực hiện 

đầy đủ. 

Các tác động trong quá trình hoạt động sẽ được 

giảm thiểu thông qua việc chuẩn bị một kế hoạch 

ứng phó khẩn cấp và tăng cường năng lực, trong 

đó, các hoạt động ưu tiên cần được lồng ghép 

vào hợp phần 1 và 3. KCAĐ sẽ đưa ra hướng 

dẫn về quản lý an toàn đập và các biện pháp ưu 

Dự án tập trung tại 

những vùng có nguy cơ 

rủi ro cao (đông dân, cơ 

sở hạ tầng không đầy 

đủ, khu vực nhạy cảm 

như cửa sông, khu cư 

trú tự nhiên ..). Do vậy 

cần có đầy đủ các thông 

tin môi trường nền để 

có thể đánh giá chính 

xác các tác động, mức 

độ tác động và các biện 

pháp giảm thiểu cần 

thiết.  KQM cần đưa ra 

những thông tin sắp xếp 

thể chế và năng lực của 

họ về ứng phó thiên tai 
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tiên về an toàn đập cần phải đề cập trong KQM. đối với từng TDA  

Giám sát   Cần có giám sát và 

báo cáo kết quả thực 

hiện an toàn về thu 

hồi đất hay các đơn 

kiện khác trong quá 

trình thi công 

 

Trong quá trình thi công:  

Việc giám sát chất lượng nước thượng lưu và hạ 

lưu khu vực thi công khi các công trình này gần 

các nguồn nước hay có hoạt động của cống. 

Giám sát chất lượng không khí và các giám sát 

khác chỉ thực hiện khi cần thiết.   

Nhóm thực hiện 

KQM phải có khả 

năng xác định được 

những khu vực nhạy 

cảm để quan trắc chất 

lượng nước (dựa vào 

các thông tin về khu 

vực dự án, ý kiến của 

những người sử dụng 

nước hoặc chính 

quyền địa phương)  

Trong quá trình vận hành:  

Cần có sự giám sát an toàn đập, đê, kè và cần bố 

trí đủ ngân sách và cán bộ có năng lực thực hiện. 

Kết quả giám sát cần phải nộp cho WB hàng 

năm sau khi hoàn thành thi công và một năm sau 

khi kết thúc dự án.  

Cần có đào tạo an 

toàn về đập, đê, kè 

trong quá trình thực 

hiện Dự án. Đây có 

thể là một phần của 

hợp phần 1 và 3 hoặc 

đào tạo an toàn của 

hợp phần 4  

Trách nhiệm 

của các đơn vị 

  BQDT thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu 

và giám sát. Kết quả 

của quá trình này 

phải được ghi vào 

báo cáo tiến độ TDA 

BQDTW/BQMX/TG

M thực hiện giám sát 

và báo cáo  

BQDT thực hiện các biện pháp giảm thiểu và 

giám sát. TGT và/hoặc kỹ sư hiện trường chịu 

trách nhiệm giám sát hàng ngày, quan trắc và 

báo cáo. 

 

BQDTW/BQMX/TGM thực hiện giám sát và 

báo cáo 

 

 

 


