
Đánh giá môi trường  

Dự án quản lý thiên tai  

 144 

PHỤ LỤC 6 

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

  

6.1. Mục tiêu và phương pháp tham vấn cộng đồng 

6.2. Xác định các nhóm người bị ảnh hưởng 

6.3. Phương pháp và kỹ thuật tiến hành tham vấn 

6.4. Tóm tắt hoạt động tham vấn đã thực hiện 

6.5. Kết quả tham tham vấn trong quá trình xác định phạm vi dự án (tham vấn lần 1) 

6.6. Kết quả tham vấn về dự thảo REA và ESMF 

6.7. Biên bản tham vấn cộng đồng  

 

 

6.1. Mục tiêu và phương pháp tham vấn cộng đồng 

Mục đích của quá trình tham vấn cộng đồng là đảm bảo cho các bên bị ảnh hưởng được tham 

gia vào quá trình ra quyết định và thực hiện dự án, nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về dự án cũng 

như các tác động của dự án đến cuộc sống của cộng đồng đó. Sự đóng góp của cộng đồng liên quan sẽ 

đảm bảo rằng dự án đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng và và khả năng đem lại lợi ích cho cộng 

đồng.  

Trong quá trình chuẩn bị REA và ESMF, quá trình tham vấn cộng đồng được tổ chức thành 

hai giai đoạn như được trình bày trong Bảng 6.1. 

Bảng 6.1. Tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị REA và ESMF 

Giai đoạn Mục tiêu Phương pháp 

Xác định phạm vi  

(tham vấn lần 1) 

Xác định các bên liên quan chính 

Giới thiệu dự án 

Xác định các yếu tố môi trường nền 

Tìm hiểu sơ bộ các tác động của dự án 

và biện pháp giảm thiểu 

Tổ chức các cuộc họp với các bên liên 

quan như UBND xã, huyện,  sở 

NN&PTNT, sở TN&MT NGOs, hội 

nông dân, hội phụ nữ, một số người bị 

ảnh hưởng 

Bảng câu hỏi phỏng vấn 

Hoàn thành dự thảo 

REA và ESMF 

(tham vấn lần 2) 

Thảo luận và lấy ý kiến phản hồi về 

nội dung và kết quả REA và ESMF 

Tổ chức các cuộc họp với các bên liên 

quan như UBND xã, huyện,  sở 

NN&PTNT, sở TN&MT NGOs, hội 

nông dân, hội phụ nữ, một số người bị 

ảnh hưởng. Bên cạnh đó còn có sự tham 

vấn cấp Trung ương bao gồm Bộ 

NN&PTNT, bộ TN&MT, bộ Kế hoạch 

và Đầu Tư 

Gửi báo cáo REA và ESMF đến các bên 

liên quan và xin ý kiến phản hồi 

6.2. Xác định các nhóm người bị ảnh hưởng 

 Trong dự án VN-Haz, các bên có liên quan được xác định bao gồm các nhóm người sau: 
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-  Những người bị ảnh hưởng trực tiếp: là cộng đồng dân cư hiện đang sinh sống trong khu vực 

TDA, chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động của dự án, bao gồm các hộ nông dân, nhóm dân 

tộc thiểu số sống ven đê, kè, hồ chứa, đường cứu hộ cứu nạn, các ngư dân … 

-  Những người ảnh hưởng gián tiếp: là một số cộng đồng dân cư sống ở các xã, huyện quanh 

khu vực TDA hoặc bên kia sông trong trường hợp nâng cấp đê, kè sông, các hộ sống hạ lưu 

sông, các ngư dân của các huyện, tỉnh bên cạnh khu vực TDA … 

-  Các cơ quan quản lý Nhà nước: bao gồm Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, các sở 

NN&PTNT, sở TN&MT … 

-  Các tổ chức và cá nhân khác: bao gồm các tổ chức phi chính phủ cấp quốc gia và cấp vùng, 

các tổ chức dân sự cấp vùng. 

6.3. Phương pháp và kỹ thuật tiến hành tham vấn 

 Như đã tóm tắt trong bảng 6.1, phương pháp và kỹ thuật sử dụng quá trình tham vấn xác định 

phạm vi (tham vấn lần 1) là tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan như chính quyền địa phương 

(UBND huyện, xã có TDA và liên quan đến TDA), các cơ quan quản lý nhà nước (các sở NN&PTNT, 

sở TN&MT) NGOs (hội nông dân, hội phụ nữ, các NGOs khác…), một số người bị ảnh hưởng.  Bên 

cạnh đó, để tạo điều kiện cho người dân được tham gia trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình, tham 

vấn dưới dạng bảng câu hỏi phỏng vấn điều tra đã được thực hiện. Hai bảng câu hỏi được đưa ra, bao 

gồm bảng câu hỏi về hiện trạng môi trường nền và bảng câu hỏi về tình hình, hậu quả của thiên tai, 

trong đó có trình bày nguyên vọng và yêu cầu của đơn vị hoặc người dân được phỏng vấn về dự án. 

Các địa phương lựa chọn thực hiện tham vấn cộng đồng là những địa phương có liên quan trực tiếp 

đến dự án, đặc biệt quan tâm các xã được hưởng lợi và các xã bị ảnh hưởng bởi dự án. 

 Trong lần tham vấn về dự thảo báo cáo REA và ESMF (tham vấn lần 2), ngoài các phương pháp 

và kỹ thuật đã sử dụng trong lần tham vấn thứ nhất, một phương pháp tham vấn khác được sử dụng là 

gửi các báo cáo REA và ESMF trực tiếp hoặc qua đường công văn đến các bên liên quan và xin ý kiến 

phản hồi bằng văn bản.  

6.4. Tóm tắt hoạt động tham vấn đã thực hiện 

 Nhóm tư vấn WB5 đã tổ chức hai đợt tham vấn với nội dung như sau: 

Tham vấn lần 1: Tham vấn được tiến hành thực hiện với các đại diện Sở NN&PTNT, Ban 

Quản lý dự án của Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy Lợi, Chi cục QLĐĐ và PCLB …, Sở TN&MT, Chi 

cục BVMT, UBND huyện, UBND xã, Hội Phụ nữ, hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc xã. 

Nội dung tham vấn cộng đồng gồm có:  

- Giới thiệu chung về dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (VN-Haz/WB5) và các tiểu dự án thành 

phần;  

- Xác định các bên liên quan, nhóm người được hưởng lợi, đối tượng bị ảnh hưởng khi thực 

hiện dự án; 

- Tìm hiểu hiện trạng và diễn biến về điều kiện môi trường: bao gồm điều kiện về địa lý, địa 

chất, điều kiện về khí tượng – thủy văn, các thành phần môi trường tự nhiên, điều kiện về kinh 

tế - xã hội, các rủi ro môi trường chính và các nguyên nhân cơ bản trong vùng dự án, các kế 

hoạch, quy hoạch lớn trong vùng dự án. Tham vấn điều tra điều kiện môi trường và hiện trạng 

rủi ro thiên tai có sử dụng phiếu tham vấn; 

- Bước đầu sàng lọc các tác động môi trường của dự án và thảo luận về các tác động của dự án 

đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế xã hội và hậu quả thiên tai;  

- Thảo luận những giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động, phòng ngừa và ứng phó với 

thiên tai, sự cố môi trường;  

- Ý kiến nguyện vọng, yêu cầu của địa phương xung quanh vấn đề thực hiện dự án;  

Danh mục tài liệu, thông tin thu thập: 
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- Hồ sơ các tiểu dự án,  

- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh trong 5 – 10 năm gần đây và báo cáo quan trắc môi trường 

5 – 10 năm gần đây 

- Báo cáo hiện trạng phát triển kinh tế xã hội mới nhất và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh 

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

- Báo cáo quy hoạch thủy lợi và bản đồ quy hoạch thủy lợi 

- Báo cáo tổng kết tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai trong 5 – 10 năm gần đây và Kế 

hoạch ứng phó, giảm nhẹ thiên tai của tỉnh 

- Khung quản lý rủi ro thiên tai đến năm 2020 (WB4) 

- Sự ủng hộ của cộng đồng đối với các rủi ro thiên tai 

- Niên giám thống kê mới nhất của tỉnh và các huyện thuộc địa bàn dự án 

- Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ 

- Báo cáo quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và các bản đồ kèm theo 

- Thông tin sinh thái và đa dạng sinh học của tỉnh 

- Thông tin các công trình văn hóa, lịch sử…. 

Trong đợt tham vấn lần 1, nhóm tư vấn đã thực hiện 41 cuộc họp tham vấn, có biên bản kèm 

theo. Các tổ chức, cá nhân được tham vấn được thống kê trong Bảng 6.2. 

Tham vấn lần 2: Tham vấn được tiến hành thực hiện với các đại diện Sở NN&PTNT, Ban 

Quản lý dự án của Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy Lợi, Chi cục QLĐĐ và PCLB …, Sở TN&MT, Chi 

cục BVMT, UBND huyện, UBND xã, Hội Phụ nữ, hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc xã. Bên cạnh đó 

còn có sự tham vấn cấp Trung ương bao gồm Bộ NN&PTNT, bộ TN&MT, bộ Kế hoạch và Đầu Tư 

 Nội dung tham vấn cộng đồng gồm có:  

- Giới thiệu chung về dự án và các tiểu dự án; 

- Giới thiệu tóm tắt nội dung báo cáo Đánh giá môi trường vùng (REA) và Khung quản lý môi 

trường - xã hội (ESFM); 

- Thảo luận, góp ý hoàn thiện nội dung 2 báo cáo (tham khảo các nội dung cụ thể trong phiếu 

xin ý kiến đóng góp cho nội dung báo cáo Đánh giá môi trường vùng (REA) và Khung quản lý 

môi trường - xã hội (ESFM)); 

- Đề xuất, kiến nghị của địa phương hoặc cộng đồng với chủ đầu tư và chủ dự án trong quá trình 

thực hiện dự án. 

Trong đợt tham vấn lần 2, nhóm tư vấn đã thực hiện 36 cuộc họp tham vấn, có biên bản kèm 

theo. Các tổ chức, cá nhân được tham vấn được thống kê trong 6.2. 

6.5. Kết quả tham tham vấn trong quá trình xác định phạm vi dự án (tham vấn lần 1) 

Tổng hợp ý kiến tham vấn: 

 Hầu hết các tỉnh và nhân dân trong vùng dự án ủng hộ nhiệt tình việc thực hiện dự án vì ảnh 

hưởng từ thiên tai đến khu vực này là rất lớn, gây nhiều thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng 

đến tốc độ phát triển chung của nhiều tỉnh, huyện, xã. Do vậy đây là sự bức xúc và là mối 

quan tâm hàng đầu của các tỉnh miền Trung. Nhân dân trong vùng dự án đều mong muốn dự 

án sớm triển khai. 
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 Các tỉnh sẽ tạo những điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho dự án, đặc biệt là đối với vấn đề 

thu hồi đất phục vụ dự án thông qua quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục 

công trình.có khả năng gây ra tác động xấu đến môi trường và xã hội; 

 Nhóm người hưởng lợi từ dự án chủ yếu là bà con nông dân, ngư dân trong đó có khá nhiều hộ 

nghèo và một số nhóm dân tộc thiểu số. Nhóm người bị ảnh hưởng từ dự án không nhiều, đa 

số đều ủng hộ dự án, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất hoặc không yêu cầu đền bù hoa màu, 

nhà cửa … 

 Các tiểu dự án chủ yếu là nâng cấp và cải tạo các công trình hiện có đã bị xuống cấp hoặc không 

đủ khả năng phòng tránh thiên tai do vậy các tác động tiêu cực của dự án không nhiều xảy ra trong 

quá trình thi công là chủ yếu và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp hợp lý. 

Sau đây là các kiến nghị và nguyện vọng đáng chú ý của các tỉnh và nhân dân trong vùng dự án: 

Thanh Hóa 

- Nguyện vọng thực hiện dự án càng sớm càng tốt 

- Khi thực hiện dự án cần công khai thông tin và báo trước cho huyện, xã 

- Các xã chịu ảnh hưởng rất lớn từ thiên tai, gây nhiều thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến 

tốc độ phát triển chung của tỉnh, huyện, xã => bức xúc, muốn thực hiện ngay dự án, sẵn sàng 

ủng hộ, hiến đất, tạo mọi điều kiện thuận lợi 

- Nâng cấp đê là cần thiết vì năm nào cũng bị đe dọa do vỡ đê, lũ lụt thường xuyên 

- Trong vùng dự án có một số xã có dân tộc thiểu số, cần có chính sách khuyến kích sự phát 

triển dân tộc thiểu số 

Nghệ An 

 Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương:  

- Là xã chịu ảnh hưởng thường xuyên của ngập lụt, tuyến đê hiện có chỉ đủ sức phòng ngừa lũ tiểu 

mãn, cứ 9-10 năm lại có lũ lịch sử, ngập đến nóc nhà. Khi bị lụt do lũ tiểu mãn, 5 xóm bị chia cắt 

hoàn toàn, phải đi lại bằng thuyền nan, ảnh hưởng đến học tập của học sinh và cuộc sống của 

người dân, ngập 100% đất canh tác nông nghiệp 

- Xã đã có những biện pháp ứng phó với rủi ro thiên tai như tuyên truyền cho người dân chủ động 

phòng tránh lũ, có hệ thông truyền thanh thông báo cho người dân vùng trũng khi có lũ, ngập lụt, 

vận động người dân làm bè, thuyền … Tuy nhiên các biện pháp này thường không đưa lại hiệu quả 

cao địa hình thấp trũng, tuyến đê nhỏ nên dân thường xuyên rơi vào bị động khi có ngập lụt 

- Nhóm người hưởng lợi là toàn bộ bà con các xóm miền núi – nơi “chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã 

hạn”. 

- Không có nhóm người bị ảnh hưởng do dân sẵn sàng hiến đất làm đường 

- Địa phương hoàn toàn ủng hộ dự án, không có yêu cầu bồi thường, đền bù do dự án sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi hơn cho giao thông trong khi bị ngập lụt, giảm thiệt hại về người và của, bảo vệ mùa 

màng, học sinh không phải nghỉ học ngày lũ. 

Hà Tĩnh 

- Đề nghị triển khai sớm dự án vì rất thiết thực với cuộc sống nhân dân 

- Đề nghị hỗ trợ công tác phòng chống lụt bão của tỉnh 

Quảng Bình: 

- Đề nghị cho triển khai những dự án có hiệu quả, tránh chậm trễ trong quá trình triển khai 

- Cần có biện pháp bảo vệ bờ sông, biển có khoa học, được nghiên cứu kỹ lưỡng 

- Nâng cao năng lực dự báo thiên tai 
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Huyện Quảng Ninh:  

- Cần có những chính sách hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng 

- Chọn thời điểm thi công thích hợp, tránh cản trở đời sống và sản xuất của nhân dân 

- Khảo sát mở rộng đường phù hợp cho đảm bảo an toàn giao thông 

Quảng Trị: 

- Khi thực hiện dự án phải thực hiện nghiêm chương trình quản lý môi trường hoặc cam kết bảo 

vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý dự án, nhà thầu, phòng Quản lý Tài 

nguyên & Môi trường huyện … 

Đà Nẵng: 

- Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường có ý kiến ủng hộ dự án và đồng ý về sự cần thiết của dự 

án trong việc quản lý rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường, xã hội, dân sinh, kinh tế 

- Trong quá trình thi công, sửa chữa, nâng cấp hồ đập cần có biện pháp đảm bảo an toàn và bảo 

vệ môi trường, giảm thiêu các tác động tới môi trường 

Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang: 

- Cần thiết nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh thoát lũ để thoát lũ cục bộ cho các xã Điện Tiến 

(Quảng Nam), Hòa Tiến, Hòa Khương, Đại Hiệp và Hòa Châu 

- Hàng năm do thoát lũ kém gây ngập lụt đất sản xuất và dân sinh, có nguy cơ vỡ kênh, các 

kênh hiện giờ đang xuống cấp 

- Địa phương ủng hộ dự án nâng cấp đập dâng An Trạch 

- Kiến nghị cấp thêm kinh phí gia cố kênh chính, những đoạn xung yếu, khơi thông sông Tây 

Tịnh giúp tiêu úng, thoát lũ. 

Quảng Nam 

Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên: Ngoài việc đầu tư xây dựng kè sông Thu Bồn, địa phương mong 

muốn: 

- Được hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ cho xã thuộc vùng ngập lụt (xã thường xuyên bị ngập lụt 

từ 1-3m, hầu hết toàn bộ xã) 

-  Được hỗ trợ nâng cấp hồ chứa Hốc Két có nhiệm vụ cắt lũ và cấp nước tưới 

Chi cục Bảo vệ Môi trường: 

- Đề nghị gia cố kè chống sạt lở bờ 

- Sửa chữa và nâng cấp hồ chứa 

- Không xả nước hồ chứa làm ngập lụt vùng hạ lưu 

Quảng Ngãi 

- Trong những năm gần đây bờ sông Vệ đoạn từ suối Cầu Lim (Hành Tín Đông) đến Cửa Lở 

(Đức Lợi) thường xuyên bị sạt lở mỗi khi có lũ xảy ra, tốc độ xói lở diễn ra ngày càng 

mạnh.Việc xói lở đã làm thay đổi hình thái sông ở nhiều đoạn, đặc biệt việc xói lở bờ sông gây 

mất rất nhiều đất canh tác, đất ở, đe dọa trực tiếp đến an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng ( đường 

giao thông, trường học...) . Nhiều hộ gia đình đã mất nhà cửa, một số khu dân cư thường 

xuyên phải di dời tránh lũ, nhiều vùng đất sản xuất đã bị thu hẹp 

- Tình hình xói lở bờ sông đem lại rất nhiều bức xúc cho người dân nên địa phương mong muốn 

được đầu tư nâng cấp tuyến đê, đảm bảo an toàn dân sinh trước thiên tai và giữ đất sinh hoạt 

cho người dân ven sông. 
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Ninh Thuận: 

- Tuyến đê sông Dinh (11.5km) có nhiệm vụ rất quan trọng là bảo vệ thành phố Phan Rang – 

trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Ninh Thuận.  

- Việc giải tỏa đền bù cho thực hiện tiểu dự án là khá lớn do nắn tuyến nhưng hầu hết người dân 

đều mong muốn nâng cấp đê để được bảo vệ an toàn. 

- Môi trường sinh thái không bị ảnh hưởng khi nâng cấp đê 

Huyện Ninh Phước đề nghị: 

- Có phương án kỹ thuật giảm thiểu tối đã xâm thực đất bên bờ nam sông Dinh, cần thiết phải 

có phương án tiêu thoát lũ, tránh lũ 

- Các xã An Hải, An Phước, Phước Thuận được tham gia hợp phần 3 dự án WB5 

Xã Phước Thuận: 

- Cần có phương án hài hòa cả hai bên bờ sông Dinh, tối ưu hóa lợi ích, hạn chế tối đa thiệt hại, 

ảnh hưởng dân sinh, đặc biệt là dân cư bờ nam sông Dinh (xã Phước Thuận có 18.000 dân, xã 

An Hải có 12.000 dân và 1500 ha đất nông nghiệp). 

Bình Định: 

Huyện Tuy Phước: 

- Đây là khu vực rốn lũ của tỉnh, hàng năm chịu thiệt hại từ thiên tai nhiều nhất tỉnh, xảy ra vào 

tháng 10 đến tháng 12. Hàng năm trong 3 tháng lũ, các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước 

Hòa, Phước Thắng bị chia cắt một tháng, phương tiện đi lại chủ là ca nô hoặc đò. Lũ báo động 

cấp 2 đã phải đi đò vượt quan tràn 15 và tràn Huỳnh Mai. Thôn Huỳnh Mai thường xuyên bị 

chia cắt, cô lập. 

- Huyện mong muốn có dự án (dựa trên nhu cầu bức xúc của người dân). Huyện sẽ phối hợp 

thực hiện giải phóng mặt bằng. Tiền đền bù đất lúa, đất vườn, đất ở, hoa màu, huyện chịu 

70%, xã chịu 30% theo quy định của nhà nước. Huyện và xã sẽ bố trí tái định cư tại chỗ hoặc 

bố trí đất ở, đất canh tác nếu phải di dời. 

- Một số hộ nông dân xã Phước Lộc sẵn sàng hiến đất cho dự án 

6.6. Kết quả tham vấn về dự thảo REA và ESMF 

Tổng hợp ý kiến tham vấn: 

- Hầu hết chính quyền các tỉnh và nhân dân địa phương đồng ý thực hiện dự án, tuy nhiên yêu 

cầu xây dựng nhanh, hạn chế trì hoãn, kéo dài thời gian, yêu cầu đảm bảo sự trong sạch cho 

môi trường và đúng nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công việc;  

- Đồng ý với nội dung hai báo cáo Đánh giá môi trường vùng, Khung quản lý môi trường xã hội 

và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã nêu trong báo cáo;  

- Đề nghị nhà đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc việc giảm thiểu các tác động tiêu cực mà dự 

án mang lại như quản lý môi trường, quan trắc chất lượng môi trường 

- Để giảm thiểu những tác động đến cộng đồng và hoạt động sống của người dân, các hợp phần 

của dự án phải tiến hành nhanh và hoàn thành từng công đoạn, hạn chế  xây dựng ồ ạt không 

quy củ; 

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết việc giảm thiểu những ảnh hưởng của việc thực 

hiện dự án như quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường; 

- Một số địa phương đề xuất nên có các chính sách xử phạt hoặc thậm chí đơn phương chấm dứt 

hợp đồng với chủ thầu nếu không thực hiện theo đúng cam kết. Đặc biệt, hệ thống quan trắc 

môi trường cần thực hiện đầy đủ và định kỳ phù hợp với chương trình bảo vệ môi trường. 
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- Chính quyền địa phương và đại diện người dân của xã sẽ cùng nhau hợp tác chia sẻ những vấn 

đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

Sau đây là các kiến nghị và nguyện vọng đáng chú ý của các tỉnh và nhân dân trong vùng dự án: 

Tổng hợp một số ý kiến đáng chú ý trong đợt tham vấn lần 2 

Tỉnh Thanh Hóa 

- Báo cáo REA đã nêu đầy đủ các thông tin và nội dung liên quan đến dự án như tên dự án, chủ 

đầu tư, các lợi ích kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường nền, các tác động tích cực và tiêu cực 

của dự án, các biện pháp giảm thiểu kèm theo khung quản lý môi trường xã hội 

-  Các tác động tiêu cực và tích cực đã được phân loại và phân tích cụ thể trong báo cáo, đặc 

biệt báo cáo đã chú trọng liệt kê, phân tích và đánh giá các tác động theo từng loại công trình 

đầu tư và theo từng giai đoạn 

- Tuy nhiên phần hiện trạng môi trường nền khá dài, nên rút gọn lại. 

- Có sự quan tâm đúng mức đến các nhóm dân tộc thiểu số 

Chi cục Bảo vệ môi trường: 

- Ngoài xây dựng đê kè, nên xây dựng nhà cộng đồng (tránh bão), trồng rừng ngập mặn bảo vệ 

đề ở các khu vực xói lở (khó khăn hơn nhưng giá trị rất lớn) 

- Cần đặc biệt quan tâm đến số lượng những người bị tác động, tác động của dự án đến môi 

trường như thế nào? Do đó cần chính sách đền bù, giáo dục tuyên truyền thỏa đáng. 

Tỉnh Nghệ An 

- Hai báo cáo có cấu trúc hợp lý và đầy đủ các mục theo quy định và yêu cầu của WB. Báo cáo 

REA đã nêu đầy đủ, rõ ràng và hợp lý về các tác động tiêu cực về môi trường của dự án trong 

giai đoạn giải phóng mặt bằng, xây dựng và giai đoạn vận hành. Báo cáo cũng đã đưa ra các 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, chương trình quản lý môi trường, đào tạo nâng cao 

năng lực một cách hợp lý 

- Góp ý: Đối với Nghệ An, các tiểu dự án chủ yếu là nâng cấp các công trình hiện có nên các tác 

động tiêu cực không nhiều và lớn như trong báo cáo REA đưa ra (ví dụ như các tác động làm 

ngập lụt thảm vật khi tích nước hồ chứa, thay đổi chế độ dòng chảy đổi với tiểu dự án nâng 

cấp hồ chứa hay tác động mất an toàn giao thông, gây khói, bụi trong quá trình vận hành 

đường cứu hộ cứu nạn …) 

- Kiến nghị: dự án sớm được triển khai, tránh chậm trễ, có sự quan tâm đúng mức đến các nhóm 

dân tộc thiểu số 

Chi cục Bảo vệ môi trường: 

- Khi thực hiện dự án phải có báo cáo ĐTM riêng đối với từng hợp phần 

- Dự án WB5 có nhiều tác động tích cực, mặt tiêu cực chỉ xảy ra trong 1 số giai đoạn, đặc biệt là 

công tác giải phóng mặt bằng. Trong giai đoạn thi công cần lưu ý trong khâu vận chuyển vật 

liệu thi công (ồn, bụi…). Mùa mưa việc đổ thải mà rơi vãi sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước, do 

đó cần quản lý chất thải nguy hại (dầu, mỡ…) 

Hà Tĩnh 

- Đồng ý với nội dung của hai báo cáo 

- Phần hiện trạng môi trường nền còn dài, một số nguồn trích dẫn chưa rõ ràng 

- Cần có cách viết làm nổi bật hơn nữa tác động tích cực của dự án 

- Thực hiện nghiêm túc việc giảm thiểu các tác động tiêu cực như đã đưa ra trong các báo cáo 

đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường 
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Xã Cẩm Phúc 

- Cần quan tâm hơn đến vấn đề sử dụng đường giao thông trong quá trình vận chuyển vật liêu, 

có khả năng gây sụt lún trên các tuyến đường 

- Hệ thống đê hiện tại đang xuống cấp, vấn đề thủy triều, ngăn mặn đang rất cần quan tâm 

Ban Quản lý tiểu dự án Kẻ Gỗ: 

- Báo cáo không đúng với hạng mục cho nhà quản lý 

- Mục 5.4.3 cần sửa đổi các mục nhỏ để đồng bộ trong báo cáo (các tác động tích cực, tiêu cực 

trong các giai đoạn) 

- Cần tăng cường an toàn thi công (đèn báo, bảng báo nguy hiểm) 

- Đơn vị thi công có trách nhiệm đối với sự ảnh hưởng đến công trình khác. 

Quảng Bình 

- Cơ bản nhất trí với nội dung hai báo cáo 

- Cần làm rõ hơn vai trò của Sở TN&MT các tỉnh và phòng TN&MT các huyện trong quá trình 

thực hiện dự án 

- Đề nghị có những chương trình tập huấn nâng cao kiến thức cho các cán bộ dự án làm nhiệm 

vụ quản lý môi trường về các chính sách an toàn của WB 

- Đề nghị thực hiện nghiêm công tác giám sát môi trường và chế độ báo cáo. 

- Chỉnh sửa mục 4.7.2. trong báo cáo REA, bổ sung lưu vực sông Nhật Lệ  

Quảng Trị: 

BQL TDA “Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị” 

- Chương – REA: 

+ Trang 38: sông Sa Lung – xây kè 

+ Cách tiếp cận lưu vực theo sông lớn và sông nhỏ (nêu được tính cấp thiết, nhất là với lưu vực 

sông nhỏ) 

+ Trang 70: Đánh giá đối với lưu vực sông nhỏ còn sơ sài 

+ Trang 133: giao cho đơn vị quản lý (giai đoạn vận hành); chủ dự án, đơn vị quản lý vận hành, 

đơn vị tư vấn giám sát môi trường 

- Trang 102 : tác động tích cực của nhóm dự án xây dựng, nâng cấp đê kè (chống xói lở, mất 

đất, phòng chống lụt bão), nâng cấp hồ chứa : tăng độ an toàn, giảm chi phí duy tu, bảo dưỡng 

Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong : 

- Bổ sung :  

+ Khoảng 1000 hộ được hưởng lợi từ dự án 

+ Các biện pháp xử lý dịch bệnh khi thực hiện thi công, quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự do 

mâu thuẫn xảy ra giữa công nhân và người dân địa phương 

- Cần tư vấn cộng đồng để các công trình phát huy tác dụng 

- Đảm bảo an toàn giao thông, môi trường khi thực hiện dự án, đảm bảo công tác môi trường 

trong khu vực xây dựng cho công nhân 
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- Tuyến đường thi công từ cầu Nhật Lệ có tải trong giới hạn không cao, cần chọn tuyến đường 

hợp lý 

- Cần đánh giá ảnh hưởng của máy làm đá (tiếng ồn. nguồn nước), ảnh hưởng của khí ga, vấn đề 

hàn xì.  

Đà Nẵng 

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết việc giảm thiểu những ảnh hưởng của việc thực 

hiện dự án như quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường; 

- Nên có các chính sách xử phạt hoặc thậm chí đơn phương chấm dứt hợp đồng với chủ thầu 

nếu không thực hiện theo đúng cam kết.  

- Đề nghị sớm triển khai dự án và trong quá trình thực hiện dự án tránh chậm trễ, kéo dài dự án 

làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và làm mất lòng tin của họ.  

Huyện Hòa Vang 

- Đề nghị chọn thời điểm thi công thích hợp để không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của 

người dân 

- Đơn vị thi công phải đủ năng lực, thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ, hoàn thành xong 

trước mùa lũ 

Quảng Nam 

Chi cục Bảo vệ Môi trường : 

- Cần chú ý đến vấn đề dioxin 

- Nghi ngại về vấn đề khai thác đất đồi cho xây dựng công trình 

- Đề nghị hạn chế đến mức thấp nhất việc lấy đất nông, lâm nghiệp. Đảm bảo không xẩy ra vấn 

đề ô nhiễm nước, làm sạch lòng hồ trước khi tích nước. 

Quảng Ngãi 

Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa 

- Đường vận chuyển vật liệu sử dụng đường liên xã, cần khống chế tải trọng theo đúng tải trọng 

thiết kế của đường, mật độ giao thông không quá lớn, ít phương tiện lớn 

Chi cục Bảo vệ Môi trường  

- Cần chú ý hơn đến những vấn đề môi trường cụ thể như sau : 

+ Chất nạo vét đổ đi đâu, thời điểm nạo vét thế nào? 

+ Ảnh hưởng đến thủy sinh như thế nào? Nếu cần thiết phải có điều tra kỹ càng, đối thoại với 

người dân.  

+ Xem xét phương án xây dựng đê chắn cát, tránh ảnh hưởng đến an toàn tầu ra vào. 

+ Nghiên cứu vấn đề nước biển dâng do bão, triều cường, biến đối khí hậu 

- Quá trình hoạt động cần thành lập tổ giám sát cộng đồng, cần thiết khảo sát an toàn tầu bè ra 

vào với các cấp độ sóng, đề xuất phương án hướng dẫn tầu ra vào 

- Cần chú ý đến quản lý khu hậu cần nghề cá, tuyên truyền hướng dẫn nâng cao nhận thức, năng 

lực cộng đồng, quan tâm đến cải thiệu cảnh quan khu vực. Cần quan tâm đến mô hình quản lý, 

kinh phí hoạt động quản lý cảng 
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6.7. Biên bản tham vấn cộng đồng  

Bảng 6.2: Bảng thống kê các cuộc họp tham vấn (có biên bản kèm theo) 

STT Tỉnh 
Tổng 

cộng  

Tham vấn 

lần 1 

Tham vấn 

lần 2 

I Tỉnh Thanh Hóa 11 8 3 

1 UBND huyện Yên Định  1 1   

2 Chi cục thủy lợi 1 1   

3 UBND Xã Phượng Nghi , Huyện như Thanh 1 1   

4 UBND Xã Xuân Du, huyện Như Thanh 1 1   

5 Chi cục bảo vệ môi trường 2 1 1 

6 Chi cục đê điều  1 1   

7 Sở NN&PTNT 2 1 1 

8 Ban Quản lý dự án 1 1   

9 UBND Xã Yên Lạc, huyện Yên Định 1 1   

II Tỉnh Nghệ An 7 3 4 

1 Sở NN&PTNT 2 1 1 

2 Xã Thanh Lương,  huyện Thanh Chương  2 1 1 

3 Huyện Thanh Chương 1 0 1 

4 Chi cục bảo vệ môi trường 1 0 1 

5 Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão 1 1   

III Tỉnh Hà Tĩnh 7 3 4 

1 Sở NN&PTNT 2 1 1 

2 UBND Xã Cẩm Phúc , huyện Cẩm Xuyên. 1 0 1 

3 Huyện Cẩm Xuyên  1 0 1 

4 UBND Xã Thạch Kim , Huyện Lộc Hà 1 1   

5 Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão 0 0 0 

6 Chi cục bảo vệ môi trường 1 0 1 

7 Chi cục thủy lợi… 1 1   

IV Tỉnh Quảng Bình 8 4 4 

1 Sở NN&PTNT 2 1 1 

2 Chi cục bảo vệ môi trường 2 1  1 

3 Ban quản lý dự án 2 0 1 

4 UBND Phường Bắc Nghĩa,  TP Đồng Hới  1 1   

5 UBND Phường Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới 1 1   

6 Chi cục thủy lợi và FSPC 0     

7 UBND Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới 1  1 

V Tỉnh Quảng Trị 7 4 3 

1  UBND Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 2 1 1 

2 CFSPC&SR 1 1   
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3 Sở NN&PTNT 2 1 1 

4 Chi cục bảo vệ môi trường 1 1  1 

VI Da Nang city 7 4 3 

1 Phòng quản lý đầu tư 2 1  1 

2 Huyện Hòa Vang,  các xã thuộc huyện 3 2 1 

3 Chi cục bảo vệ môi trường 2 1 1 

VII Quảng Nam 9 4 5 

1 Chi cục bảo vệ môi trường 3 1 2 

2  SARD in huyện Duy Xuyên 2 1  1 

3 UBND Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên  2 1  1 

4 Ban quản lý dự án 2 1 1 

VIII Tỉnh Quảng Ngãi 6 3 3 

1 UBND Xã Đức Thuận, huyện Mộ Đức 1 1   

2 UBND Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa 1 0 1 

3 Chi cục bảo vệ môi trường 1 0 1 

4 Sở NN&PTNT 2 1 1 

5 UBND Huyện Mộ Đức 1 1   

IX Tỉnh Bình Định 7 5 2 

1 Ban Quản lý dự án Thủy lợi 2 1  1 

2 UBND Xã Phước nghĩa, huyện Tuy Phước 1 1   

3 Phòng NN huyện Tuy Phước  1 1   

4 Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước 1 1   

5 Chi cục bảo vệ môi trường 2 1  1 

X Tỉnh Ninh Thuận  8 3 5 

1 Ban quản lý dự án 2 1 1 

2 Chi cục thủy lợi 2 1 1 

4 Chi cục bảo vệ môi trường 2 1 1 

5 UBND Phường Phủ Hà  1   1 

6 UBND Phường Phước Mỹ  1   1 

Tổng cộng 77 41 36 

-  

 


