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PHỤ LỤC 5 

SÀNG LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Phụ lục 5 cung cấp thông tin sàng lọc ban đầu và các tác động của các tiểu dự án. Các đánh 

giá nhằm đảm bảo rằng các tiểu dự án được lựa chọn để đầu tư không tạo ra các tác động bất lợi 

không thể giảm thiểu bằng các biện pháp giảm thiểu tác động được đề xuất trong báo cáo đánh giá 

môi trường. Sàng lọc được thực hiện dựa trên những thông tin đầu vào của vùng dự án, thể hiện trên 

bảng A5.1 và các thông tin của các tiểu dự án, bảng 5.2. 

Bảng 5.3 và 5.4 tóm tắt kết quả sàng lọc an toàn và đánh giá các tác động của các TDA 

năm đầu và của các năm tiếp theo 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. Bảng 5.5. tóm tắt các tác động, biện pháp giảm thiểu, quan trắc và 

trách nhiệm của các đơn vị. 

 

5.1. Sàng lọc và đánh giá sơ bộ các tác động môi trường 

Bảng 5.1. Sàng lọc và đánh giá sơ bộ các tác động môi trường 

TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 

Chất lượng 

không khí 

Ảnh hưởng không đáng kể trong quá trình thì công và trong phạm vi hẹp tại địa bàn 

TDA, không ảnh hưởng đến môi trường vùng. 

Tiếng ồn và dao 

động 

Ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị và thi công tại khu vực TDA 

Khí hậu  Không ảnh hưởng đến khí hậu vùng dự án 

Địa hình và đất 

đai 

Hầu hết các TDA là cải tạo, nâng cấp tại chỗ không làm ảnh hưởng đến địa hình và 

tính chất đất của lưu vực. Một số dự án kè gia cố bờ sông, nâng cấp đê, hồ chứa có 

tác động đến địa hình cục bộ và ảnh hưởng tiêu thoát nước cục bộ. Hoạt động xây 

dựng các công trình đê, kè sông, nâng cấp hồ chứa, có thể gây ra các tai biến môi 

trường như: trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ biển... do các hoạt động xây 

dựng vượt quá khả năng chịu tải cho phép của yếu tố địa chất công trình  

Nguồn khoáng 

sản 

Việc thi công xây dựng các TDA không làm tác động đến nguồn khoáng sản ở vùng dự 

án, do hầu hết các công trình dự án là nâng cấp, cải tạo, bám theo hệ thống sông, hồ, các 

công trình có quy mô nhỏ, vùng ảnh hưởng hẹp. 

Thuỷ vực Các TDA không làm ảnh hưởng đến các thủy vực lân cận. Có một số TDA gia cố hồ 

đập tại khu vực hồ là nguồn nước tưới và cấp nước sinh hoạt cho các khu vực lân cận. 

Có ảnh hưởng chất lượng nước trong quá trình thi công. Cấp nước sinh hoạt không 

trực tiếp nên tác động không đáng kể. 

Bồi lắng và xói 

lở bờ sông 

Việc thi công các TDA không ảnh hưởng đến bồi lắng và xói lở bờ sông. Các TDA 

đê, kè ngoài mục tiêu chính là đảm bảo an toàn mùa lũ, cũng là các TDA chỉnh trị 

lòng sông, có tác dụng chống bồi lắng xói lở bờ sông.   
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Nguồn nước 

ngầm 

Có tác động đến nguồn nước ngầm không đáng kể và trong phạm vi hẹp tại địa bàn 

một số TDA gia cố hồ đập. 

Chất lượng nước Có ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong quá trình thi công như: tăng hàm lượng 

chất lơ lửng. Không làm thay đổi chất lượng nước lâu dài 

TÁC ĐỘNG TỚI  MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 

Hệ động thực 

vật trên cạn 

Các TDA gắn liền với hệ thống sông, hồ, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, không làm ảnh 

hưởng đến hệ động thực vật trên cạn. Tại các vùng TDA không có các loài động vật 

có trong sách Đỏ của Việt Nam 

Hệ động thực 

vật thủy sinh  

Các TDA không làm biến đổi dòng chảy lớn, không làm thay đổi chất lượng nước, không 

gây ô nhiễm môi trường nước bởi các chất độc hại, không tác động đến các loài cá và các 

loài thủy sinh khác. Trong vùng dự án không có các loài động vật thủy sinh liệt kê trong 

sách Đỏ của Việt Nam.  

Các khu  bảo tồn Hầu hết các TDA đều nằm cách xa các khu bảo tồn trên 1 km, có 01 TDA gia cố hồ đập 

nhỏ là hồ Chấn Sơn, tại Đại Lộc Quảng Nam cách khu bảo tồn Bà Nà Núi Chúa 0.5km, 

tác động nhỏ, không đáng kể. Chi tiết thể hiện trong phụ lục 2.  

TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

Bom, mìn chưa 

nổ 

Có khả năng vẫn còn bom mình tại địa phương ở một số vùng TDA, cần thiết phải có 

rà phá bom mìn. Chi tiết thể hiện trong Bảng 5.2. Phụ lục 5. 

Sử dụng đất, mất 

đất ở và sản xuất 

Tác động tích cực 

Tăng diện tích sản xuất nông nghiệp do tăng diện tích tưới nhờ các TDA nâng cấp hồ 

đập; tăng diện tích trồng trọt, làm muối và nuôi trồng thủy sản ở một số vùng nhờ các 

dự án củng cố tuyến đê sông chống xói lở, mất đất, các tuyến đê vùng cửa biển, tăng 

khả năng chống bão biển, xâm nhập mặn.  

Tác động tiêu cực 

Một số dự án nâng cấp, xây dựng đê kè và nâng cấp hồ chứa phải thu hồi đất ở và 

trồng trọt của một số hộ gia đình, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng nhỏ do các do việc lựa 

chọn các công trình và giải pháp kỹ thuật đã tuân thủ các quy định của dự án là giảm 

tối đa việc thu hồi đất và tài sản của người dân. 

Cơ sở hạ tầng  Tất cả các TDA được xây dựng cũng nhằm phát triển cơ sở hạ tầng vùng dự án. Các 

tiểu dự án/công trình được thực hiện đều có khả năng hỗ trợ giao thông, cải tạo môi 

trường sinh thái và giao thông nội vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 

và tạo cảnh quan môi trường vùng dự án. Các TDA gia cố đê kè bảo vệ con người, 

đồng ruộng khỏi bão và lũ lụt. Các TDA đường cứu nạn phòng khi nước dâng cô lập 

các địa phương. Các TDA gia cố hồ đập góp phần ngăn lũ, chống hạn, trữ nước ngọt, 

cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Các TDA xây dựng nhà cộng đồng kiên cố đồng 

thời là nơi tránh trú bão lũ của cộng đồng. 

Cơ cấu kinh tế Tăng diện tích và năng suất sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập và cơ hội sinh kế, 

khôi phục nhanh hơn sản xuất và đời sống trong khu vực bị ảnh hưởng thiên tai. Tăng 

cường hoạt động giao thông phục vụ cứu hộ cứu nạn và hoạt động sản xuất, đời sống. 

Hệ thống thủy 

lợi 

Các TDA đê kè kết hợp với nâng cấp các công trình, cống tiêu thoát nước trên đê, tác 

động tích cực đến hệ thống thủy lợi, tăng khả năng tưới tiêu của hệ thống thủy lợi. Một số 

TDA nâng cấp công trình hồ đập kết hợp với nâng cấp hệ thống cống lấy nước, tràn xả lũ, 

kênh tưới, vv làm tăng hiệu quả tưới tiêu, cấp nước của hệ thống thủy lợi.  
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Di sản văn hóa 

và tự nhiên 

Hầu hết các TDA đều nằm cách xa các di tích lịch sử văn hóa. Có TDA đê tả, đê hữu sông 

Cầu Chảy, Yên Định Thanh Hóa cách đền Bà Triệu từ 0.6-1km, tuy nhiên tác động bởi 

quá trình thi công dự án nhỏ. Chi tiết thể hiện trong Bảng 5.2. Phụ lục 5. 

CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH RỦI RO THIÊN TAI 

 Thông qua việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và năng lực quản lý rủi ro của 

các cấp, cũng như việc nâng cấp các CSHT phòng chống thiên tai Dự án WB 5 sẽ 

giúp nhân dân các tỉnh dự án giảm nhẹ và tránh được những rủi ro thiên tai. 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 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. Dự án WB5 dành một bộ phận lớn 

kinh phí cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai nhằm hạn chế những 

thiệt hại phổ biến ở vùng dự án; giảm rủi ro do mất an toàn các hồ chứa và các 

tuyến đê; bảo vệ người, tài sản và đất sản xuất không phải chịu lũ lụt và hạn hán 

hàng năm. (Báo cáo SIA). Chi tiết thể hiện trong Bảng 5.2. Phụ lục 5. 
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5.2. Sàng lọc an toàn các tiểu dự án thuộc hợp phần 4 

Bảng 5.2. Sàng lọc an toàn các tiểu dự án thuộc hợp phần 4 

No Sub-Project 

Involve land 

acquisition, 

resettlement? 

(provide an 

estimate if 

possible) 

Involve ethnic 

peoples? (provide 

an estimate if 

possible) 

Involve UXO? Estimated 

distance from 

the nearest 

cultural site 

(not more 

than 1 km 

away) 

Estimated distance 

from the nearest 

natural 

habitats/forest area 

(not more than 1 km 

away)  

Reservoir 
capacity and 
dam height 

Negative 

Impact 

 

 

 

(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Thanh Hóa         

1 

Maintain, upgrade and 

treat the key parts of the 

left dyke of Cầu Chày 

river (section from K0-

K42), Yên Định district 

Yes 

250  AH (afected 

Households) 

No - . 

- 1,6 bil. VND. 

- will be done 

after detailed 

design  

+ 1 km to Ba 

Trieu temple 

 

+ 5.0 km to Dong 

Son Nature Reserve 

+ 6.6 km to Tam Quy 

Nature Reserve 

+ 10.7 km to Ham 

Rong Nature 

+ 25.6 km to Cuc 

Phuong national park 

Hmax = 7 (m) Small 

II Nghệ An        

1 

Bridge combining with 

overflow connecting 

rescued roads, Nghi Lộc 

and Vinh city 

No 

 

No Yes   + 40 km to Vụ Quang  

national park 

 

Small 

2 
Upgrade dike site of 

Lương Yên Khai 

Yes 

83 AH 

No No  + 31 km to Vụ Quang  

national park 

 
Small 

3 

Repair, Upgrade, ensure 

safety for reservoirs Bản 

Muỗng, Chõ Quan, Xốp 

Thập, Khe Lau, Khe 

Làng and Lách Bưởi 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

Yes 

(Thai people. 

Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

1. Khe Làng 

reservoir: 

 -Yes 

-7ha  

- 175 Mil VND  

2. Lách Bưởi: 

-Yes 

-10ha  

- 250 mil VND  

3. Others: NO 

 + Bản Muồng to Pù 

Huống national park: 

11.7 km 

 

1. Khe Làng 
reservoir: 
 - Wh = 3,03x10

6
 

m
3
 

 - Zđđ = 20,50 (m) 
 - Bđ  = 5,0 (m) 
 - Ztcs = 21,30 (m) 
2. Lách Bưởi 
Reservoir: 
 - Wh = 4,37x10

6
 

m
3
 

  - Hđln = 15,80 (m) 

Small 
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3. Bản Muỗng:  
W = 3,14 mil m

3
, 

Hmax = 23m 
4. Chọ Quan:  
W = 0,5 mil m

3
, 

Hmax = 6m 
5. Xốp Thập:  
W= 0,25 mil m

3
, 

Hmax=5m 
6. Khe Lau 
W=2,133xmil  m

3
 

H = 13,49 m 

4 

Rescued road connecting 

national road 46 to 

Thanh Lương - Nam 

Hưng. 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No yes  + 33 km to Vụ Quang  

national park 

 

Small 

5 

Rescued road  of Hưng 

Nguyên district 

(including Hưng Lam, 

Hưng Nhân, Hưng Xuân, 

Hưng Châu) 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No yes  + 24 km to Vụ Quang  

national park 

  

 

Small 

6 

Rescued road  of  Đô 

Lương district (including 

Thái Sơn, Minh Sơn 

communes) 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No yes  + 37 km to Pù Mát 

national park 

 

Small 

7 

Embankment protecting 

Ca River, acrossing  

Đỉnh Sơn, district Anh 

Sơn. 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No No  + 6.8 km to Pù Mát 

national park 

Hmax = 18,0m 

Small 

8 

Embankment protecting 

Ca River, acrossing Linh 

Sơn, district Anh Sơn. 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

No yes  + 19 km to Pù Mát 

national park 

Hmax = 4,75m. 

Small 
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provide the 

estimate) 

9 
Upgrade dike VachBac, 

district Yen Thanh 

Yes 

(Only Involve in 

agriculture land 

acquisition. 

Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No no  + 53 km to Pù Mát 

national park 

 

Small 

III Hà Tĩnh        

1 

Upgrade dike site Phúc 

Long Nhượng, Cẩm 

Xuyên district 

Yes 

249 AH 

No Yes, 40ha  + 11.5 km to Kè Gỗ 

national park 

Hmax = 5m 

Small 

2 

Dredging, treating jet to 

Cửa Sót shelter, Lộc Hà 

district 

No No Yes, 80ha  + 33 km to Kè Gỗ 

national park 

+ 39 km to Vụ Quang  

national park 

 

Small 

IV Quảng Bình        

1 
Fishing boat habours in 

Nhật Lệ river basin  

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No 

Yes 

 + 30 km to Phong 

Nha – Kẻ Bàng 

national park 
 Small 

V Quảng Trị        

1 
Upgrade of Triệu 

Thượng reservoirs 1,2 

No No Yes, 8 ha  + 23.6 km to 

Dạkrong nature 

reserve 

 ợng 
1: 
+ W= 2,3x10

6 
m

3
 

+ Hmax = 11,5 m 
ợng 

2: 
+ W= 2,2x10

6 
m

3
 

+ Hmax = 10,7m 

Small 

2 
Upgrade of Phước Môn 

reservoir, Hải Lệ 

No No Yes, 10 ha  + 21.5 km to 

Dạkrong nature 

+ W = 850x10
3 

m
3
 

+ Hmax = 8,4 m Small 
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commune reserve 

3 

Embankment for Triệu 

Độ commune – Triệu 

Phong district 

  Yes, 6 ha  + 34.7 km to Bắc 

Hương Hóa nature 

reserve 

+ Hmax = 2,5 m 

Small 

4 

Repair & Upgrade of 

Hydraulic Structures: 

Việt Yên – Vĩnh Phước 

No No No  + 39 km to Bắc 

Hương Hóa nature 

reserve 

+ 39 km to Dạkrong 

nature reserve 

 

Small 

5 

Emergency anti- erosion 

embankment for Nại Cửu 

– Triệu Đông commune 

– Triệu Phong district 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No Yes, 18.5ha  + 31 km to Dạkrong 

nature reserve 

+ Hmax = 5.5m 

Small 

6 

Emergency anti-erosion 

embankment for Triệu 

Tài commune – Triệu 

Phong district 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No Yes, 11.5ha  + 32 km to Dạkrong 

nature reserve 

+ Hmax = 6.1m 

Small 

VI Đà Nẵng        

1 
Upgrade, widen flood 

drain for An Trạch weir 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No No  + 6 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

H=4m 

Small 

2 
Upgrade ensure safety 

for Hòa Trung reservoir 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No No  + 2 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

 
V= 11,69 mil m

3
. 

H= 28,3 m 
 Small 
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3 

Upgrade ensure safety 

for 4 reservoirs: Trước 

Đông, Trường Loan, Hốc 

Khế, Hố Cau 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No No  + 1 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

- Trước Đông: 
V= 2,3 mil m3 
h=10m 
- Trường Loan:  
+ V= 0,45 mil m

3
, 

H=7m 
- Hốc Khế:  
V=: 1,1 mil m

3
, 

H=9m 
- Hố Cau: V= 1,0 
mil m3. H=13m 

Small 

4 

Upgrade ensure safety 

for 2 small reservoirs: 

Đồng Tréo và Hồ Thung 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No No  + 2 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

Đồng Tréo and Hố 
Thung 
V= 0,3 mil m

3
 and 

0,8 mil m
3
 

H=6m, 10m 
respectively 

Small 

VII Quảng Nam        

1 

Repair, upgrade Thạch 

Bàn reservoir, Duy 

Xuyên district 

No No Yes + 2 km to Mỹ 

Sơn Sanctuary 

+ 13.3 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

- W= 11,278 mil 
m

3
. 

- H= 20,1m. Small 

2 

Repair, upgrade Khe Tân 

reservoir, Đại Lộc 

district 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

Yes 

(Kotu people. 

Consultant 

preparing RAP and 

EMDP will provide 

the estimate) 

Yes + 12 km to Mỹ 

Sơn Sanctuary 

+ 9.4 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

- W= 56,1 mil m
3
. 

- H= 24,4m 

Small 

3 

Build anti-erosion 

embankment for Thu 

Bồn river, Phú Đa area, 

Duy Xuyên district  

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No Yes, 1,5km x 

60m 

 + 10 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

- H= 14m 

Small 

4 

Repair, upgrade Chấn 

Sơn reservoir, Đại Lộc 

district 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No Yes  + 0.5 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

- W= 0.85 mil m
3 

- H= 8m 

Small 
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5 

Build anti-landslide 

embankment for Bàu Sấu 

river, in the down-stream 

of Bàu Nít weir, Điện 

Bàn district 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No Yes. 1,0km x 

60m 

+ 11 km to Hội 

An ancient 

town 

+ 13 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

- H= 10m 

Small 

6 

Build river embankment 

for Tân Bình village, 

Điện Trung commune, 

Điện Bàn district 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No Yes. 1,5km x 

60m 

+ 12 km to Hội 

An ancient 

town 

+ 12 km to Bà Nà – 

Núi Chúa national 

park 

- H= 12m 

Small 

IIX Quảng Ngãi        

1 
Fishing boat habours and 

My A sea gates (phase 2) 

No No Yes, 2ha  + 28 km to Ba Tơ 

national park 

 

Small 

2 

Anti-erosion 

embankment for Ve 

River of Quang Ngai 

province 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

 Yes 

(H’re people. 

Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No  + 8 km to Ba Tơ 

national park 

H=6m 

Small 

3 Đứ  

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No No  + 34 km to Ba Tơ 

national park 

H=6m 
 

Small 

IX Bình Định        

1 

Upgrade anti-erosion 

embankment of Kone 

river for safety, An Nhơn 

and Tuy Phước district  

Yes 

209 AH 

No Yes, 28ha  + 6 km to Thị Nại 

swamp. 

+ 14 km to Gềnh 

Ráng national park. 

 

Small 
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2 

Upgrade, repair overflow 

bridges of rescued road 

Đông Tuy Phước – An 

Nhơn – Phù Cát 

Yes 

(Consultant 

preparing RAP 

and EMDP will 

provide the 

estimate) 

No Yes, 10ha  + 1 km to Thị Nại 

swamp. 

+ 10 km to Gềnh 

Ráng national park. 

 

Small 

X Ninh Thuận        

1 
Upgrade dyke at the 

north of Dinh river 

Yes 

 

Yes 

(Cham people. 

Consultant 

preparing RAP and 

EMDP will provide 

the estimate) 

No  + 6 km to Nại 

swamp. 

+ 12 km to Phan 

Rang national park 

(dry forest). 

H= 4,0m 

Small 
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Bảng A5.3  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 Sửa chữa, nâng cấp đập chính, Đập/ hồ Sông Thu (1), (3), (4), (5),  (6), KHT, KQM ĐTM 
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chứa nước Thạch Bàn, 

huyện Duy Xuyên 

tràn, cửa lấy nước, nhà và đường 

quản lý 

chứa Bồn (7) 

 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 A5.4. Kết quả sàng lọc an toàn và đánh giá sơ bộ các tác động tiêu cực tiềm ẩn của các TDA của các 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, 

Khe Lau, Khe Làng và Lách Bưởi 

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 
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  III. Hà Tĩnh        

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 
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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 

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; Nạo vét đáy hồ 

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; Nạo vét đáy hồ; 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 

ĐTM 
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KQM 

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 

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        
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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 

  Ninh Thuận        

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 

Đê/ 

đường 

Sông 

Dinh 

(1), (2), (3), (5), (8) KHT 

KPDT 

KQM 

 

ĐTM 

*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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Bảng A5.5. 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 

tạm thời, cục bộ và 

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:  

- Làm suy giảm chất lượng môi trường như chất 

lượng nước xuống cấp, bụi, ô nhiễm không khí, 
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có thể giảm thiểu. 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 
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tiên về an toàn đập cần phải đề cập trong KQM. 

 

xếp thể chế và năng 

lực của họ về ứng phó 

thiên tai 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 
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