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1. Giới thiệu tóm tắt về DA Thủy điện
Trung Sơn (1)

1. Tên dự án
Thủy điện Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư : Công ty TNHH một thành
viên Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo).
2. Địa điểm xây dựng
Công trình xây dựng trên sông Mã, gần
làng Co Me thuộc khu vực của xã
Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh
Thanh Hóa
3. Mục tiêu của dự án
Đập Trung Sơn là công trình đầu tiên
và lớn nhất của chuỗi gồm 7 đập được
lên kế hoạch xây dựng trên sông Mã
để cung cấp nước, điều khiển dòng
chảy lũ và sản xuất năng lượng. Tổng
công suất của NM điện là 260 MW.
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1. Giới thiệu tóm tắt về DA Thủy điện
Trung Sơn (2)

4. Các thông số đặc trưng chính của dự án
• Diện tích lưu vực (Flv) : 13,175 km2

• Dung tích toàn bộ (Wtb) : 348,5 triệu m3

• Mực nước dâng bình thường (MNDBT) : 160 m
• Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT : 13,13 km2

• Mực nước chết (MNC) : 150 m
• Dung tích hữu ích (Whi) : 112 triệu m3

• Dung tích phòng lũ (Wfl) : 150 triệu m3

• Dung tích phòng lũ thường xuyên : 112 triệu m3

• Công suất lắp máy (Nlm) : 260MW
• Số tổ máy : 4 tổ
• Điện lượng trung bình năm (Eo) : 1.055,03 GKWh
• Chiều dài đỉnh đập : 513 m
• Chiều cao đập lớn nhất : 84,5 m
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1. Giới thiệu tóm tắt về DA Thủy điện
Trung Sơn (3)

5. Các hạng mục thi công chính của công trình
• Đập chính: chiều cao 84,5m, chiều dài đỉnh đập 513m ở cao

trình 162,8m. Kết cấu đập sử dụng bê tông đầm lăn (RCC,
777.000m3) kết hợp với bê tông thường (CVC, 390.000m3)

• Tràn: bao gồm 6 cửa van cung lớn khẩu độ mỗi cửa là 14x15m,
để duy trì cao trình mực nước hồ chứa và điều khiển xã lũ. Lưu
lượng lớn nhất qua tràn là 12.534m3/s

• Dẫn dòng: bằng bê tông cốt thép được định vị tại đáy bờ trái
của dòng sông của đập RCC để tháo dòng chảy trên sông trong
suốt quá trình XD công trình. Tổng dung lượng có thể tháo qua
ba đường ống dẫn dòng là 4.232 m3/s

• Cửa nhận nước và tuyến năng lượng: 4 cửa vào và các đường
ống áp lực bằng thép sẽ cung cấp nước cho NM điện. Kích
thước mỗi cửa là 5,5 x 5,5m. Đường ống áp lực có đường kính
là 5,5 m và dài khoảng 230m. 4

1. Giới thiệu tóm tắt về DA Thủy điện
Trung Sơn (4)

5. Các hạng mục thi công chính của công trình
• Tràn xả lũ sự cố: được thiết kế theo TC Việt Nam cho dòng

chảy lũ tần suất 200 năm (0,5%) và được kiểm tra cho dòng
chảy lũ 1000 năm (0,1%). Đập tràn sự cố có khả năng xả lưu
lượng khoảng 16.100 m3/s

• Nhà máy: 4 tổ máy phát điện trục đứng, kiểu nửa dù, lắp đồng
trục với tua bin thủy lực Francis, công suất 4 x 65MW. Mỗi tua
bin được thiết kế cho lưu lượng thông qua là 522m3/s và cột
nước sử dụng lớn nhất khoảng 72m

• Kênh xả: Chiều rộng đáy: 70m; hệ số mái: 1; độ dốc đáy kênh
0,001; chiều dài kênh xả: 80m

• Trạm phân phối 220kV và đường dây tải vào hệ thống điện
• Nhà điều hành
• Các đường dẫn và cầu trong phạm vi công trường dự án
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1. Giới thiệu tóm tắt về DA Thủy điện
Trung Sơn (5)

6. Các công trình phụ trợ khác

TT
Hạng mục

Đặc tính kỹ thuật
Diện tích chiếm đất

(ha)

1 Cơ sở nghiền sàng + bãi trữ đá dăm 800.000 m3

Đá dăm/năm
7,55

2 Cơ sở bê tông đầm lăn + bê tông thường 300 m3/h+60 m3/h 3,72
3 Cơ sở bê tông thường + bãi bê tông đúc sẵn 0,51
4 Cơ sở cốt thép 14 T/ca 0,48
5 Cơ sở ván khuôn gỗ 4,1 ngàn m3 /năm 0,23
6 Cơ sở ván khuôn thép 86,26 tấn 0,19
7 Cơ sở sửa chữa thường xuyên và bãi đỗ xe 420 xe 7,86
8 Cơ sở lắp ráp liên hợp 3300 T/năm 1,34
9 Kho thuốc nổ 2 x 40 T 2 x 0,25
10 Phòng thí nghiệm - 0,21
11 Trạm cứu hoả 2 xe 0,06
12 Kho xăng dầu mỡ 350 T 0,26
13 Kho vật tư kỹ thuật - 0,48
14 Cơ sở thủy công chuyên ngành - 0,23
15 Cơ sở điện nước - 0,26
16 Trạm cấp điện dự phòng 2 x 500 KVA 2 x 0,05
17 Trạm bơm và trạm xử lý nước kỹ thuật 100 m3/h 0,06
18 Trạm bơm và trạm xử lý nước sinh hoạt 30 m3/h 0,06
19 Bãi trữ đá hộc tận dụng 40.000 m3

20 Bãi trữ cát tại mỏ cát 209.000 m3 3,49
21 Bãi thải bờ phải 2.161.000 m3 14,40
22 Bãi thải bờ trái 3.287.000 m3 21,91
23 Nhà làm việc của Nhà Thầu 330 người 0,67
24 Khu nhà ở của người xây dựng 3.600 người 5,00
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1. Giới thiệu tóm tắt về DA Thủy điện
Trung Sơn (6)

7. Tiến độ triển khai và kinh phí dự án
• Tháng 11/2012 : Khởi công dự án
• Tháng 12/2013 : Dẫn dòng thi công
• Tháng 4-2014 : Thi công đập RCC
• Đầu tháng 11/2016 : Chặn cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa
• Giữa tháng 11/2016 : Phát điện tổ máy số 1
• Cuối tháng 12/2016 : Phát điện tổ máy số 2
• Giữa tháng 01/2017 : Phát điện tổ máy số 3
• Cuối tháng 3/2017 : Phát điện tổ máy số 4
• Cuối tháng 7/2017 : Hoàn thành dự án

Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án : 411,72 triệu USD
- Từ Chủ đầu tư : 81,72 triệu USD
- Khoản vay từ WB : 330 triệu USD
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2. Quy trình thực hiện ĐTM Dự án
Thủy điện Trung Sơn (1)

 Dự án Thủy điện Trung Sơn là dự án đầu tiên thuộc lĩnh vực
thủy điện được WB cho vay vốn. Do đó để đáp ứng các yêu
cầu của WB, 8 trong 10 chính sách an toàn (Safeguard Policies)
của WB bắt buộc phải được áp dụng.

 Quá trình nghiên cứu và xây dựng DA thủy điện Trung Sơn có
thời gian tới 4 năm (bắt đầu từ năm 2005), nhằm chuẩn bị sẵn
sàng với những điều kiện tốt nhất cho việc triển khai dự án.

 Báo cáo ĐTM của DA thủy điện Trung Sơn ngoài việc thực hiện
theo hướng dẫn của Bộ TNMT, còn thực hiện các nghiên cứu
đánh giá tác động của WB nhằm xác định các nguy cơ tiềm ẩn,
các biện pháp giảm thiểu. Dự án không chỉ quan tâm tới kỹ
thuật xây dựng, tất cả những vấn đề liên quan đến môi trường,
xã hội, y tế, truyền thông đều được đặc biệt chú trọng.

 Báo cáo ĐTM của DA đã được Bộ TNMT phê duyệt bởi Quyết
định số 1257/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2008. 12
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2. Quy trình thực hiện ĐTM Dự án
Thủy điện Trung Sơn (2)

 Theo yêu cầu của WB, báo cáo Đánh giá tác động môi trường
và xã hội bổ sung (SESIA) đã được thực hiện (WB thẩm định
năm 2011). Các nội dung chính bao gồm:
 Đánh giá tác động môi trường (EIA) và xây dựng Kế hoạch

Quản lý môi trường (EMP) tuân thủ theo các Thủ tục và
Chính sách hoạt động OP/BP 4.01 của WB;

 Xác định các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong
giai đoạn xây dựng của dự án: đặc biệt trong các khía canhj
chất lượng nước, thủy văn, cá và các HST dưới nước, tài
nguyên văn hóa vật thể, các khu bảo tồn thiên nhiên,
ĐDSH và sức khỏe con người;

 Cung cấp các kết quả tham khảo ý kiến công chúng;
 Kế hoạch phát triển sinh kế tái định cư (RLDP)
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3. Kế hoạch quản lý môi trường (SEMP) tại
hiện trường Dự án Thủy điện Trung Sơn (1)

 Gói thầu xây dựng các hạng mục chính của Dự án Thủy
điện Trung Sơn (W-MW-01) là gói thầu được triển khai
sớm nhất. Nhà thầu phụ trách gói thầu này phải lập Kế
hoạch quản lý môi trường tại hiện trường (SEMP).

 SEMP được thực hiện nhằm xác định các nhiệm vụ và
thỏa thuận về QLMT trong giai đoạn chuẩn bị và thi công
xây dựng. SEMP phải trình Chủ đầu tư, TVGS và WB xem
xét, đánh giá và phê duyệt.

 Nội dung của SEMP tập trung vào các thỏa thuận, nhiệm
vụ và kế hoạch thực hiện các giải pháp BVMT đã cam kết
trong Hồ sơ dự thầu và Hợp đồng.
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3. Kế hoạch quản lý môi trường (SEMP) tại
hiện trường Dự án Thủy điện Trung Sơn (2)

 Mục đích cụ thể của SEMP nhằm:
 Ngăn chặn các tác động tiêu cực (gián tiếp và trực

tiếp) đối với môi trường tự nhiên, cộng đồng dân
cư và sức khỏe công nhân;

 Xác định đánh giá mọi nguy cơ và đề xuất các
biện pháp giảm thiểu;

 Đảm bảo tác động của công trình thi công đối với
môi trường tại các giới hạn cho phép;

 Duy trì chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan;
 Đạt các yêu cầu của Bộ TNMT và Ngân hàng Thế

giới (WB).
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3. Kế hoạch quản lý môi trường (SEMP) tại
hiện trường Dự án Thủy điện Trung Sơn (3)

 Nội dung cụ thể của SEMP Gói thầu W-MW-01:
 Kế hoạch quản lý lán trại thi công
 Kế hoạch quản lý xói lở và bồi lắng
 Kế hoạch quản lý khí thải và bụi
 Kế hoạch kiểm soát tiếng ồn, công tác nổ mìn
 Công tác đào đắp và làm mái
 Bãi trữ và mỏ vật liệu
 Kế hoạch đổ thải phế liệu thi công
 Phá dỡ các công trình hiện hữu
 Kế hoạch quản lý nước thải, CTR và chất thải nguy hại
 Kế hoạch cảnh quan và hồi phục tầng phủ
 Kế hoạch an toàn trong quá trình thi công
 Kế hoạch an toàn và quan hệ cộng đồng
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4. Thực tế tham vấn và phản biện ý kiến
của Dự án Thủy điện Trung Sơn (1)

 Khái niệm về TVCĐ: Là quá trình chủ đầu tư tham vấn ý
kiến của các cơ quan/tổ chức quan tâm đến dự án, đến
những người bị ảnh hưởng bởi Dự án, với các tổ chức
quần chúng, với các cơ quan quản lý Nhà nước trước khi
đưa ra quyết định.

 Chủ dự án sẽ thu lợi ích gì khi TVCĐ:
 Hạn chế các sự chậm trễ, chi phí liên quan đến việc

bàn cãi, tranh chấp hoặc kiện tụng xung quanh Dự án;
 Xây dựng mối quan hệ tốt giữa chủ đầu tư và quần

chúng, làm tăng uy tín của chủ đầu tư;
 TVCĐ nếu được thực hiện tốt, chủ đầu tư sẽ nhận

được nhiều sự ủng hộ của công chúng cho Dự án phát
triển.
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4. Thực tế tham vấn và phản biện ý kiến
của Dự án Thủy điện Trung Sơn (2)

 Sự tương đồng giữa các chính sách an toàn của các tổ
chức tài chính (WB, ADB…)
 Giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường;
 Đánh giá các tác động tích lũy;
 Giảm thiểu các tác động xã hội;
 Phân tích các phương án lựa chọn/các giải pháp khác

nhau;
 Có quá trình tham vấn giữa chủ đầu tư và cộng đồng;
 Có sự công bố thông tin đầy đủ
 Có sự giám sát của bên Cho vay
 Có sự phản hồi từ bên Vay
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4. Thực tế tham vấn và phản biện ý kiến
của Dự án Thủy điện Trung Sơn (3)

 Một số các yêu cầu quan trọng trong chính sách bảo trợ
của WB về môi trường:
 Tiến hành tham vấn thiết thực với các nhóm chịu ảnh

hưởng của DA và các tổ chức NGO địa phương về các
vấn đề MT của DA và xem xét ý kiến của họ;

 Tổ chức lấy ý kiến càng sớm càng tốt (từ những ngày
đầu chuẩn bị DA);

 Kịp thời cung cấp các tài liệu liên quan dưới hình thức
và ngôn ngữ dễ hiểu trước khi tham vấn cho các bên
liên quan;

 Công bố dự thảo Báo cáo ĐTM trước thời gian thẩm
định Dự án. Đảm bảo các báo cáo này đều được công
bố công khai cho các nhóm chịu ảnh hưởng của DA và
các tổ chức NGO ở địa phương. 19

4. Thực tế tham vấn và phản biện ý kiến
của Dự án Thủy điện Trung Sơn (4)

 Hoạt động TVCĐ Dự án Thủy điện Trung Sơn:
Đợt tham vấn thứ nhất: Tham vấn trong quá trình chuẩn bị TOR
Từ năm 2004-2005: Tham vấn các cơ quan, chính quyền, Sở, Ban 
ngành để xây dựng ra được TOR cho các nghiên cứu cần thiết cho
báo cáo ĐTM; Đền bù TĐC; Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.
Đợt tham vấn thứ 2: Trong quá trình lập ĐTM và báo cáo Đền bù
TĐC
Từ năm 2006-2007): Thông báo cho các hộ gia đình, cộng đồng bị
ảnh hưởng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội về các tác
động và kế hoạch giảm thiểu tác động;
Tham vấn ý kiến các bên để hoàn thiện ĐTM; đền bù tái định cư;
Tham vấn tại từng bản bị ảnh hưởng: 54 bản và 4 xã: Khu vực
công trường; Lòng hồ; Các khu TĐC;
Tham vấn cấp huyện: Huyện Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa), 
Mộc Châu, Mai Châu, Tân Lạc (Hòa Bình).
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4. Thực tế tham vấn và phản biện ý kiến
của Dự án Thủy điện Trung Sơn (5)

Tham vấn NGO: Tổ chức tại Hà Nội
Tài liệu được ban QLDA thủy điện Trung Sơn được gửi tới các tổ chức
NGO tham gia;
Tài liệu được công bố trên website của WB dự án;
Đại diện NGO tham gia tất cả các buổi tham vấn từ cấp bản, cấp huyện
và cấp tỉnh;
Có cả đại diện các nhóm NGO địa phương thuộc xã Trung Sơn, Mường
Lý, Tân Xuân, Trung Lý và Tam Trung (hội phụ nữ xã; hội nông dân; đoàn
thanh niên; các đại biểu của nhóm dân tộc Thái, Mường và Mông.
Tham vấn cấp tỉnh Thanh Hóa và Sơn La
Tỉnh Thanh Hóa: bị ảnh hưởng bởi công trình chính, đường vào, đường
dây truyền tải điện và ảnh hưởng hạ lưu, thượng lưu;
Tỉnh Sơn La: ảnh hưởng bởi hồ chứa;
Tài liệu được chuyển trước cho các tỉnh cùng với thư đặt lịch họp; Ngoài
ra tài liệu Dự án còn được gửi tới các Sở VHTT
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4. Thực tế tham vấn và phản biện ý kiến
của Dự án Thủy điện Trung Sơn (6)

 Có nhiều buổi tham vấn được thực hiện trong suốt quá trình thực
hiện dự án (13h30 ngày Thứ Ba tuần cuối cùng của tháng).

 Có nhiều phương thức tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc
mắc của người dân và cộng đồng.

 Các hộ bị ảnh hưởng được tham gia vào những buổi tham vấn được
tổ chức. Người dân chia sẻ mối quan tâm, lo ngại và các đề xuất của
mình một cách thẳng thắn và được đảm bảo rằng những quan tâm
và đề xuất đó sẽ được xem xét.

 Trưởng bản là người giữ một bản tóm tắt các kế hoạch tái định cư,
sinh kế, dân tộc thiểu số và các kế hoạch QLMT. Trưởng bản cũng giữ
các băng casset giải thích về quy trình và các quyền lợi mà người dân
có thể yêu cầu trưởng bản cho nghe.

 Người dân cũng có thể nhận được thông tin từ các cán bộ BQLDA tới
bản của mình hàng tháng cũng như các cán bộ của UBND xã. Các bản
kế hoạch đầy đủ, các băng và Những câu hỏi thường gặp do UBND
huyện lưu giữ.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết – Hãy đến nhà Trưởng bản
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5. Những bài học từ TVCĐ của DA thủy
điện Trung Sơn

 Tham vấn cộng đồng là một quá trình; cần đầu tư nhiều
công sức và nguồn lực;

 Tham vấn cộng đồng đi vào thực chất sẽ giúp ích thiết
thực cho cộng đồng và cho Chủ đầu tư;

 Cần mở rộng mô hình tham vấn cộng đồng theo yêu cầu
của các tổ chức vay vốn đến tất cả các dự án sử dụng
vốn trong nước;

 Việc minh bạch hóa các thông tin giúp ích cho cả các cơ
quan quản lý nhà nước về BVMT trong quá trình giám
sát thực hiện.

24
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6. Các nội dung liên quan TVCĐ báo cáo
ĐTM mà Luật BVMT 2015 và các văn bản

sau luật cần đề cập (1)
1. TVCĐ chứ không phải là TV cấp xã. Trong CĐ cần có các cơ quan quản lý

TNMT liên quan cấp quận huyện, tỉnh…, các tổ chức xã hội, dân sự, tổ chức
xã hội nghề nghiệp, cơ quan thông tin, báo chí, tổ chức quốc tế, khu vực về
TNMT liên quan, cá nhân các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài có hiểu
biết về các vấn đề TNMT liên quan dự án và có nguyện vọng đóng góp vào
TVCĐ báo cáo ĐTM của dự án

• Việc thực hiện một dự án phát triển KTXH thường có nhiều tác động TNMT
trên phạm vi rộng lớn và phức tạp. UBND và TCND cấp xã chỉ có thể nhận
biết một số tác động trên một số địa bàn theo một số phạm vi hoạt động
nhất định và không thể xem là đại diện đầy đủ của cộng đồng liên quan DA.

• ĐTM các dự án đòi hỏi thông tin, kiến thức trên nhiều nội dung, nhiều địa
bàn khoa học, công nghệ mà UBND và TCND cấp xã không thể bao quát,
am hiểu hết. Thực tế hiện nay nhiều nơi ở nước ta cấp xã thường chỉ hỏi về
tác động, đất đai, giá cả đền bù.
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6. Các nội dung liên quan TVCĐ báo cáo
ĐTM mà Luật BVMT 2015 và các văn bản

sau luật cần đề cập (2)
2. Cần TV những cơ quan, tổ chức, chuyên gia nào do chủ dự án quyết định sau

lúc đã tham khảo ý kiến của cơ quan sẽ thẩm định bản báo cáo ĐTM của dư án

3. Kinh nghiệm cụ thể ở nước ta cũng như ở hầu hết các nước trên thế giới nói
chung không thể làm tốt TV báo cáo ĐTM của dự án phát triển KTXH trong 30 
ngày làm việc.

• Thông thường thời gian đó phải là hàng tháng, thậm chí hàng năm. Trong thực
tế ở VN nhiều báo cáo ĐTM của dự án phát triển lớn đã được TV qua nhiều
năm.

• Quy định dành 30 ngày cho TV trong thực tế đã vô hiệu hóa việc TV, làm cho TV
báo cáo ĐTM mang tính hình thức. Một số dự án đã chuẩn bị sẵn và trao cho
UBND cấp xã nội dung trả lời TV theo hướng nhất trí với báo cáo ĐTM mà dự
án đã chuẩn bị.

4. Cộng đồng nói trên cũng cần được TV trong giai đoạn hậu thẩm định báo cáo
ĐTM để giúp kiểm tra việc chủ dự án đã thực hiện đúng quyết định về báo cáo
ĐTM đã được thẩm định 26

Chân thành cảm ơn sự theo dõi
và đóng góp ý kiến của Quý vị!
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