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I. GIỚI THIỆU 

 Dự án Thủy điện Trung Sơn (TĐTS) có quy mô công suất thiết kế là 260 mw được quy 
hoạch xây dựng trên Sông Mã. Vị trí đập ngăn nước và khu vực nhà máy đặt tại xã Trung Sơn, 
huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích vùng Dự án là 78.834 ha, bao trùm địa phận của 6 
xã (4 xã thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và 2 xã thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). 
Dự án đầu tư của công trình này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng và Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (ĐTM) ở giai đoạn Dự án đầu tư do  Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 4 (PECC4)  thực hiện năm 2008. Theo Báo cáo ĐTM này, Dự án TĐTS có ảnh 
hưởng đến 3 khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN), gồm KBTTN Xuân Nha (Sơn La), KBTTN Pù 
Hu (Thanh Hoá) và KBTTN Hang Kia – Pà Cò (Hoà Bình). Ngoài ra, còn có một số khu vực 
khác bên ngoài các KBTTN nhưng cũng có những giá trị đa dạng sinh học (ĐDSH) nằm trong 
vùng bị ảnh hưởng bởi Dự án. Kinh phí xây dựng Dự án TĐTS do Ngân Hàng Thế giới cho vay. 

 Khi xem xét Báo cáo ĐTM của PECC4, Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam  đã quyết định thực hiện một số nghiên cứu bổ sung để đánh giá chi tiết và xây dựng các 
kế hoạch giảm thiểu cụ thể cho một số lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng bởi Dự án TĐTS, trong đó 
có hợp phần về các KBTTN và ĐDSH trên cạn (Gói thầu MT-03). Qua cơ chế đấu thầu, chúng 
tôi đã được Ngân hàng Thế giới lựa chọn thực hiện gói thầu này. Các mục tiêu cụ thể của gói 
thầu được thể hiện trong Điều khoản tham chiếu như sau: 

- Xác định các hợp phần ĐDSH có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế hiện có trong mỗi 
KBTTN (gồm các loài, các quần xã/ hệ sinh thái  có tầm quan trọng bảo tồn toàn cầu). 

- Xác định các mối đe doạ hiện có đối với ĐDSH và xu thế của ĐDSH trong  trường hợp 
không có Dự án TĐTS. 

- Dự báo các tác động tiềm năng của Dự án TĐTS tới ĐDSH trên cạn và các KBTTN 
- Đánh giá năng lực quản lý của các KBTTN 
- Xây dựng Kế hoạch hành động cho việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án 

TĐTS và duy trì được các giá trị ĐDSH cơ bản của các KBTTN. 

 Yêu cầu chất lượng báo cáo là phải đáp ứng đước các quy định của Chính phủ Việt 
Nam (Khi đó là Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT, ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên - Môi 
trường về việc hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và cam kết bảo vệ môi trường) và hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới, dưới sự 
giám sát đánh giá của TS. Juan D. Quintero, chuyên gia môi trường cao cấp của Ngân hàng 
Thế giới. 

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

 Để thực hiện quá trình nghiên cứu đánh giá và xây dựng báo cáo ĐTM  của Dự án 
TĐTS, chúng tôi phải tham khảo rất nhiều tài liệu hướng dẫn trong nước, quốc tế và áp dụng 
các phương pháp khảo sát nghiên cứu chuyên ngành về đánh giá ĐDSH theo kinh nghiệm của 
bản thân chúng tôi. Các tài liệu trong nước khi đó có tài liệu của Lê Xuân Hồng (2006), Luc Hén 
và cs. (2006). Về các tài liệu hướng dẫn của quốc tế, chúng tôi tham khảo nhiều tài liệu nhưng 
sữ dụng nhiều nhất là tài liệu "Nam Theun 2 Environment Assessment and Management Plan" 
của Dự án Thủy điện Nậm Thơn II (Lào). Cách tiếp cập và phương pháp đánh giá của thể của 
chúng tôi có thể khái quát như sau: 

1. Xác định các điều kiện nền về ĐDSH của các KBTTN và các vùng bị ảnh hưởng khi 
chưa có Dự án TĐTS 
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 Trước hết, chúng tôi tiến hành phỏng vấn và thu thập các tài liệu liên quan từ các cơ 
quan như các viện nghiên cứu, trường đại học, ban quản lý các KBTTN, lâm trường,.... Trên cơ 
sở, tiến hành: 

- Sơ bộ đánh giá tình trạng ĐDSH trong khu vực, tình hình nghiên cứu và quản lý bảo vệ 
nguồn tài nguyên đó, các nguyên nhân làm suy thoái hoặc hạn chế sự phát triển của tài 
nguyên, xu thế biến đổi của ĐDSH trong thời gian gần đây. 

- Xây dựng danh sách tạm thời các loài và các hệ sinh thái/sinh cảnh có tầm quan trọng 
quốc gia và quốc tế trong từng khu bảo tồn và khu vực bên ngoài. 

- Xác định những thông tin cơ bản cần thiết cho công tác quản lý bảo tồn ĐDSH trong khu 
vực còn thiếu hụt hoặc đã lạc hậu cần bổ sung và cập nhật.  

 Tiếp theo, chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát thực địa ở các KBTTN, các khu tái định 
cư dự kiến và các khu vực dự báo sẽ bị tác động của Dự án TĐTS để thu thập các thông tin bổ 
sung và cập nhật. Do  thời gian hạn chế, đối tượng khảo sát đánh giá tập trung vào hệ thực vật 
bậc cao và động vật có xương sống trên cạn. Đây là những thành phần ĐDSH có giá trị kinh tế 
và bảo tồn cao, đồng thời, đang chịu áp lực khai thác và các tác động tiêu cực khác bởi các 
hoạt động kinh tế của con người.  

2. Điều tra tình trạng sử dụng và sự phụ vào tài nguyên sinh vật của dân cư sống trong 
hoặc gần các KBTTN  

 Chúng tôi tổ chức các cuộc họp thôn bản và tiến hành các cuộc phỏng vấn đơn lẻ một 
số hộ gia đình để thu thấp các thông tin, tư liệu cần thiết cho đánh giá mức độ phụ thuộc của 
người dân vào tài nguyên sinh vật (các dạng lâm sản và ước tính khối lượng lâm sản khai thác, 
mức thu nhập của các hộ gia đình từ khai thác lâm sản, nhận thức của họ về bảo tồn ĐDSH 
cũng như về ảnh hưởng của Dự ánTĐTS có thể gây ra), những ý kiến đề xuất của họ về các 
biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng của các tác động tiêu cực. 

3. Đánh giá năng lực của các cơ quan quản lý, bảo tồn ĐDSH cấp địa phương và nhận 
thức của họ về tác động của TĐTS đến ĐDSH trong vùng Dự án 

 Điều tra phỏng vấn Ban quản lý của 3 KBTTN trong vùng Dự án TĐTS để xác định các 
vấn đề còn tồn tại trong quản lý KBTTN và bảo tồn ĐDSH; những khó khăn của họ trong quản 
lý và bảo tồn (số lượng cán bộ, trình độ chuyên môn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kinh phí, đời 
sống,...); nội dung kế hoạch quản lý hiện tại của các KBTTN;  những đánh giá và lo ngại của họ 
về các tác động tiềm năng của Dự ánTĐTS đến KBTTN và ĐDSH; những đề xuất của họ về 
tăng cường quản lý KBTTN, bảo tồn ĐDSH để ngăn ngừa, hạn chế tác động của TĐTS.  

 Chúng tôi sử dụng Bộ công cụ  đánh giá nhu cầu bảo tồn (bao gồm đánh giá năng lực 
quản lý và đánh giá các đe doạ ĐDSH do  Quỹ Bảo tồn Việt Nam xây dựng đẻ thực hiện điều 
tra đánh giá năng lực quản lý của Ban quản lý các KBTTN. 

 Điều tra phỏng vấn các Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh (Thanh Hóa và Sơn La), Hạt kiểm lâm 
của các huyện liên quan và UBND các xã liên quan trong vùng Dự án để xác định những trở 
ngại, những vấn đề tồn tại, tình trạng và năng lực quản lý rừng và ĐDSH của họ; những hiểu 
biết và lo ngại của họ về các tác động tiêu cực của TĐTS đối với ĐDSH trong vùng và những 
đề xuất giải pháp/hoạt động nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng của các tác động tiêu 
cực. 

4. Dự báo các tác động của Dự án TĐTS,  đề xuất giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các 
tác động tiêu cực và xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể 

 Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm kỹ thuật của Dự án TĐTS, hình thức tổ chức xây 
dựng công trình, kế hoạch di dân, quy trình vận hành đập ngăn nước và nhà máy thuỷ điện sau 
khi xây dựng xong  để dự báo các tác động tích cực và tiêu cực và Dự án TĐTS có thể gây ra 
đối với ĐDSH và các KBTTN. Sau đó, chúng tôi xây dựng các chương trình/giải pháp ngăn 
ngừa, giảm thiểu, kiểm soát và giám sát các tác động  tiêu cực.  

 Để làm được điều đó, ngoài những kinh nghiệm của bản thân chúng tôi,  chúng tôi tham 
khảo kinh nghiệm của nhiều báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nước và quốc tế, đặc 
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biệt là các báo cáo được xây dựng theo quy trình hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới và Ngân 
hàng Phát triển châu Á .  

 Cuối cùng, tất cả các giải pháp, các kế hoạch, các hành động đề xuất được tổng hợp và 
xây dựng thành "Kế hoạch hành động", bao gồm các hoạt động cụ thể , cơ chế thực hiện và 
khái toán kinh phí cho từng hoạt động. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, TRỞ NGẠI TRONG ĐÁNG GIÁ 

 Trong quá trình đánh giá tác động của Dự án TĐTS đến các KBTTN và ĐDSH chúng tôi 
đã gặp một số khó khăn như:  

 - Thiếu các số liệu về các giá trị ĐDSH trong vùng dự Dự án và nhu cầu sử dụng tài 
nguyên rừng của cộng động địa phương:  Khi đó (2006), đã có một số báo cáo khảo sát rừng 
và ĐDSH ở các KBTTN thuộc vùng Dự án, nhưng trong các báo cáo này còn thiếu nhiều số liệu 
quan trọng cho ĐTM, đặc biệt là các số liệu định lượng như: số lượng cá thể và vùng phân bố 
của các loài quí hiếm, số liệu về nhu cầu gỗ, củi đun và LSNG khác của người dân địa 
phương,... 

 - Thiếu các quy chuẩn quốc gia và thế giới về mức tác động cho phép của các yếu tố 
vật lý đến các loài sinh vật: Việt Nam và thế giới đã nhiều quy định tiêu chuẩn về mức tác động 
cho phép của các yếu tố vật lý đến con người, nhưng chưa có các quy định tiêu chuẩn đối với 

các loài động, thực vật. Ví dụ, theo TCVN 3985-1999,  độ ồn tối đa cho phép đối với con người 

là 115dB, thời gian tối đa cho phép tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ 70 dB là 24 giờ, 85 dB là 
8 giờ, 90 dB là 4 giờ, 95 dB là 2 giờ, 100dB là 1 giờ, 110 dB là 15 phút. Nhưng đối với động vật 
thì chưa có quy chuẩn nào. Việc thiếu các qui chuẩn dẫn đến khó khăn cho đánh giá mức tác 
động của các yếu tố như tiếng ồn, rung động, ánh sáng, bụi,... đến các loài sinh vật và khó 
thuyết phục các nhà quản lý. 

 - Thiếu các phương pháp đánh giá định lượng mức độ tác động của các tác nhân vật lý 
do Dự án gây ra đến ĐDSH: Do thiếu các phương pháp đánh giá định lượng nên việc đánh giá 
thường là định tính, dựa theo kinh nghiệm của người đánh giá, khó thuyết phục được các nhà 
quản lý. Ví dụ như trong bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Ví dụ về đánh giá định tính mức tác động 

Các tác động 
Hiện 
trạng 

Mức tác động 

Pù    
Hu 

Xuân 
Nha 

H.Kia 
Pà Cò 

Mất rừng dẫn đến suy giảm giá trị ĐDSH của các 
KBTTN  

Rất 
thấp 

Thấp Thấp Không 

Ô nhiễm đất,  nguồn nước và không khí  gây nên các 
ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của ĐVHD.  

Rất 
Thấp 

Thấp 
Rất 
thấp 

Không 

Tiềng ồn có thể làm thay đổi hoạt động sống của một 
số loài ĐVHD, một số loài sẽ di chuyển vào khu vực 
khác an toàn hơn của KBTTN hoặc có thể ra khỏi 
BTTN 

Rất 
thấp 

Thấp  Thấp Không 

Gia tăng nguy cơ  phá rừng làm nương rẫy dẫn đến 
suy giảm diện tích và chất lượng sinh cảnh. 

Cao Cao Cao Không 

  

 - Thời gian cho đánh giá ĐTM ngắn: Thời gian được chủ đầu tư/quản lý chấp nhận cho 
thực hiện ĐTM thường ngắn (2 tháng), trong khi đó khối lượng công việc nhiều nên ảnh hưởng 
đến chất lượng đánh giá. 

 - Nhận thức của một số nhà quản lý về tầm quan trọng của ĐTM chưa cao: Một số nhà 
quản lý dự án có nhận thức chưa đúng về công tác đánh giá ĐTM, cho rằng hoạt động ĐTM 
gây trở ngại cho việc phê duyệt thực hiện dự án và gây tồn kém cho kinh phí đầu tư xây dựng 
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Dự án. Vì vậy, họ tìm cách hạn chế những đề xuất hoạt động giảm thiểu tác động tiêu cực có 
nhu cầu kinh phí thực hiện cao. 

IV. SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ  

 Sản phẩm của đánh giá ĐTM này là "Báo cáo đánh giá tác động của Dự án TĐTS đến 

các KBTTN và ĐDSH trên cạn" trên tiếng Việt và tiếng Anh nộp cho Ban quản lý Dự án TĐTS 

và Ngân hàng Thế giới. Báo cáo gồm 2  phần: Phần 1 là báo cáo chính dày 131 trang, phần 2 

là các phụ lục dày 140 trang. Nội dung của Báo cáo ĐTM gồm các chương, mục sau: 

MỞ ĐẦU 

Mục tiêu 
Tổng quan về ĐDSH và Các KBTTN ở Việt Nam 
Cơ quan thực hiện ĐTN  
Phương pháp thực hiện 

Chương 1. CÁC GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CÁC KBTTN VÀ CÁC KHU VỰC 
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN TĐTS 

1.1. Các khu bảo tồn thiên nhiên bị ảnh hưởng 
1.2. Tầm quan trọng cấp khu vực và toàn cầu của các KBTTN  
1.3. Các giá trỊ ĐDSH của KBTTN Xuân Nha 
1.4. Các giá trị ĐDSH của KBTTN Pù hu 
1.5. Các giá trỊ ĐDSH của KBTTN Hang Kia – Pà Cò  
1.6. Tổng hợp các giá trỊ ĐDSH của 3 KBTTN trong vùng Dự án TĐTS 
1.7.  Các giá trỊ ĐDSH của các khu vực bên ngoài các KBTTN bị tác động 

Chương 2. CÁC THÀNH PHẦN ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ TẦM QUAN TRỌNG QUỐC 
GIA VÀ QUỐC TẾ 

2.1. Tầm quan trọng của ĐDSH trong vùng dự án TĐTS 
2.2. Các thành phần ĐDSH và tầm quan trọng quốc gia và quốc tế trong vùng Dự án 
TĐTS 
2.2.1. Các hệ sinh thái có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế  
2.2.2. Các quần xã  có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế  
2.2.3. Các loài có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế  

Chương 3. CÁC ĐE DOẠ ĐỐI VỚI ĐDSH, NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC 
VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI  ĐDSH KHI KHÔNG CÓ DỰ ÁN TĐTS 

3.1. Các đe dọa đối với ĐDSH  
3.2. Những khó khăn trong quản lý KBTTN 
3.2.1. Sự hạn năng lực của Ban quản lý các KBTTN  
3.2.2. Đời sống và nhận thức bảo tồn thâó của cộng đồng địa phương 
3.3. Xu thế biến đổi ĐDSH khi không có Dự án  TĐTS 

Chương 4. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TĐTS ĐẾN CÁC KBTTN VÀ ĐA 
DẠNG SINH HỌC,  CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

4.1. Các tác động tích cực của Dự án TĐTS 
4.2. Các tác động tiêu cực của Dự án TĐTS 
1.2.1. Các nguồn gây tác động và các dạng tác động 
4.2.2. Đánh giá các tác động tiêu cực tới các KBTTN và ĐDSH trên cạn 
4.2.3. Tóm tắt các tác động tiêu cực cho từng KBTTN 

Chương V. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN 
CÁC KBTTN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN CẠN 

5.1 Các cơ quan chính chịu trách nhiêm quản lý tác động môi trường vùng Dự án TĐTS 
5.2. Kế hoạch giảm thiểu tác động tiêu cực 
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5.3. Đia điểm và trách nhiệm thực hiện các hoạt động giảm thiểu 
5.4. Tiện độ thực hiện theo năm 
5.3. Khái toán kinh phí  

KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 
 
PHẦN PHỤ LỤC: 
 
Phụ lục 1. Danh lục các loài thực vật đã ghi nhận được trong 3 KBTTN thuộc vùng Dự  
       án TĐTS 
Phụ lục 2. Danh lục các loài thú đã thống kê được ở 3 KBTTN trong vùng dự án TĐTS 
Phụ lục 3. Danh lục các loài chim đã thống kê được ở 3 KBTTN trong vùng Dự án TĐTS 
Phụ lục 4. Danh lục các loài  bò sát, ếch nhái đã thống kê ở 3 KBTTN trong vùng Dự án  
                TĐTS 
Phụ lục 5. Danh lục các hợp phần ĐDSH (thực vật) có tầm quan trọng quốc gia và quốc  
                tế trong vùng Dự án TĐTS 
Phụ lục 6. Đánh giá nhu cầu bảo tồn KBTTN Pù Hu 
Phụ lục 7. Đánh giá nhu cầu bảo tồn KBTTN Xuân Nha 
Phụ lục 7. Đánh giá nhu cầu bảo tồn KBTTN Hang Kia – Pà Cò 
Phụ lục 9. Mẫu phiếu điều tra hộ gia đình vùng đệm các KBTTN 
Phụ lục 10. Danh sách các hộ được điều tra thuộc vùng đệm của các KBTTN  
Phụ lục 11.Tóm tắt kết quả tham vấn các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương 
Phụ lục 12. Mộ số hình ảnh hoạt động tham vấn và khảo sát hiện trường 
Phụ lục 13: Một số nội dung cơ bản của Dự án  TĐTS  

 Báo cáo đã đề xuất 8 giải pháp chính với các hoạt động cụ thể để giảm thiểu các tác 
động tiêu cực đến các KBTTN và ĐDSH trong vùng Dự án (Bảng 2). Kinh phí cho thực hiện các 
hoạt động này được khái toán và ghi rõ trong dự toán kinh phí xây dựng Dự án TĐTS vay của 
Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, Báo cáo cũng đưa ra hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật lại Kế 
hoạch quản lý của KBTTN Pù Hu và KBTTN Xuân Nha để nâng cao hiệu quả quản lý KBTTN 
và hạn chế các tác động tiêu cực của Dự TĐTS . Nguồn kinh phí để cấp nhật Kế hoạch quản lý 
và thực hiện Kế hoạch quản lý do Ban quản lý các KBTTN xin cấp từ ngân sách Nhà nước Việt 
Nam hoặc nguồn tài trợ khác. Vì tác động của Dự án TĐTS đến KBTTN Hang Kia - Pà Cò 
được đánh giá là thấp nên không có hoạt động nào được đề xuất cho KBTTN này. 

Bản 2. Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và các hoạt động cụ thể 

Hoạt động Pù 
Hu 

Xuân 
Nha 

Thực hiện 

I. Giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công    

1. Nâng cao năng lực bảo tồn cho các KBTTN    

1.1 Di chuyển lại Trạm QLBVR Tà Cóm (KBTTN 
Pù Hu) sẽ bị ngập trong lòng hồ 

+  BQL TĐTS; BQL KBTTN 
Pù Hu 

1.2 Xây dựng thêm 01  Trạm QLBVR dọc bờ phải 
Sông Mã đoạn đối diện tuyến công trình TĐTS  
(từ bản Piếng đến đập chính) cho KBTTN Pù Hu  

+  BQL TĐTS; BQL  
KBTTN Pù Hu 

1.3 Xây dựng thêm 01 Trạm QLBVR suối Quanh 
ở gần bản Tà Lào Đông cũ cho KBTTN Xuân 
Nha  

 + BQL TĐTS; BQL KBTTN 
Xuân Nha 

1.4 Đóng bổ sung hệ thống cột mốc làm rõ ranh 
giới KBTTN dọc tuyến công trình  TĐTS và gần 
các khu TĐC&ĐC 

+ + BQL 2 KBTTN Pù Hu và 
Xuân Nha 
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Hoạt động Pù 
Hu 

Xuân 
Nha 

Thực hiện 

1.5 Thiết lập bổ sung hệ thống biển báo bảo vệ 
rừng cho KBTTN dọc tuyến công trình TĐTS và 
gần các khu TĐC&ĐC 

+ + BQL 2 KBTTN Pù Hu và 
Xuân Nha 

2. Tăng cường tuần tra bảo vệ tài nguyên 
rừng và thi hành luật 

   

2.1 Thành lập và vận hành Ban chỉ đạo phòng 
chống cháy rừng có sự tham gia của BQL các 
KBTTN,  BQL TĐTS và NTC và chính quyền địa 
phương 

+ + BQL 2 KBTTN Pù Hu và 
Xuân Nha 

2.2 Thường xuyên kiểm tra các chợ địa phương, 
các nhà hàng, tiệm ăn, tiệm đồ lưu niệm, hiệu 
thuốc y học cổ truyền, tiệm cây cảnh,... dọc quốc 
lộ 15, Thị trấn Quan Hóa và khu vực đầu mối 
công trìng để phát hiện và sử lý các vi phạm về 
sử dụng, buôn bán ĐVHD. 

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với chính quyền địa 
phương và cơ quan   

3. Hạn chế tối đa diện tích thảm thực vật bị 
phá và tái tạo, phục hồi sinh cảnh tại các địa 
điểm thi công 

   

3.1 Trồng lại rừng ở các điểm công trình: các mỏ 
vật liệu, các khu vực đổ vật liệu thải, các đường 
giao thông, các khu vực đóng lán trại công nhân, 
các mỏ đất, các khu vực tích trữ vật liệu, mặt 
bằng xây dựng và các khu vực chiếm dụng tạm 
thời khác trong quá trình thi công  

+  NTC phối hợp BQL 
KBTTN Pù Hu và chính 
quyền địa phương 

 

3.2 Giám sát việc thu dọn thảm thực vật không 
vượt quá phạm vi cho phép; các khu vực bị tác 
động được phục hồi lại hiện trạng địa hình và 
thảm thực vật trồng đảm bảo sống và phát triển. 

+  BQL TĐTS, NTC phối 
hợp 2 BQL KBTTN  và 
chính quyền địa phương 

4. Chương trình giám sát tác động của TĐTS 
đến các loài ĐVHD nguy cấp 

   

4.1 Điều tra đánh giá hiện trạng  các quần thể thú 
linh trưởng, rùa và các loài có TQTQG&QT khác 
trong KBTTN Pù Hu và xây dựng chương trình 
giám sát tác động đến ĐVHD nguy cấp  

+ + BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

4.2 Điều tra đánh giá hiện trạng  các quần thể thú 
linh trưởng, rùa và các loài có TQTQG&QT khác 
trong KBTTN Xuân Nha và xây dựng chương 
trình giám sát tác động đến ĐVHD nguy cấp  

+ + BQL KBTTN  Xuân Nha  
phối hợp với các nhà  
khoa học 

4.3 Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ BQL 
của KBTTN Pù Hu và KBTTN Xuân Nha về kỹ 
năng giám sát  ĐDSH. 

+ + BQL 2 KBTTN Pù Hu,  
Xuân Nha  phối hợp với 
các nhà  khoa học 

4.4 Thực hiện Chương trình giám sát tác động 
của TĐTS đến ĐVHD nguy cấp trong các KBTTN 
Pù Hu và Xuân Nha 

+ + BQL KBTTN Pù Hu,  
Xuân Nha   

5. Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào 
cộng đồng (QLRDVCĐ) cho khu TĐC&ĐC số 3 
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Hoạt động Pù 
Hu 

Xuân 
Nha 

Thực hiện 

5.1 Điều tra đánh giá các điều kiện tự nhiên và 
kinh tế xã hội của khu TĐC&ĐC số 3  

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

5.2 Tiến hành qui hoạch sử dụng đất và giao đất 
theo phương thức có sự tham gia của cộng đồng 

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

5.3 Thiết kế mô hình QLRDVCĐ có sự tham gia 
của cộng đồng  

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

5.4 Thực hiện các dịch vụ khuyến lâm và đào tạo 
nâng cao năng lực cho các hộ gia đình 

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

6. Giáo dục môi trường nâng cao nhận thức 
cho công nhân xây dựng và công chúng 

   

6.1 Thiết lập hệ thông biển báo tuyên truyền bảo 
tồn ĐDSH và phòng chống cháy rừng tại các thị 
trấn, thị tứ, dọc các đường giao thông tới khu vực 
đầu mối Dự án và khu vực đầu mối công trình 

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với chính quyền địa 
phương 

6.2 In áp phích, tờ dơi,... với thông điệp bảo vệ 
thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH  và phân phát cho 
các cơ sở dịch vụ trong khu vực đầu mối công 
trình, và các thôn bản trong vùng dự án 

+ + BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

6.3 Xây dựng tài liệu giáo dục môi trường phát 
trên radio, tivi (video, băng ảnh, bài viêt, nói,...) 
và báo chí địa phương. 

+ + BQL KBTTN Pù Hu  

6.4 Xây dựng tài liệu giảng dạy giáo dục môi 
trường nâng cao nhận thức cho công nhân xây 
dựng, người đi theo và các nhóm công chúng 
nhậy cảm  

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

6.5 Thành lập Đội giáo dục môi trường lưu động 
với các trang thiết bị cần thiết  máy chiếu slide, 
đầu phát video, loa phóng thanh,...) phục vụ giáo 
dục môi trường 

+  BQL KBTTN Pù Hu  và 
KBTTN Xuân Nha 

 

6.6 Tổ chức các lớp tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho các hộ khu TĐC&ĐC, chủ các nhà 
hàng, cơ sở du lịch, hàng thực phẩm, hiệu 
thuốc,.. 

+ + BQL 2 KBTTN Pù Hu và 
Xuân Nha 

6.7 Tổ chức các lớp giáo dục nâng cao nhận 
thức cho công nhân xây dựng , cán bộ hành 
chính, nhà thầu 

+  BQL KBTTN Pù Hu  

 

7. Thực hiện Kế hoạch quản lý lán trại công 
nhân 

  BQL TĐTS; NTC 

II. Giai đoạn vận hành    

1. Tăng cường tuần tra bảo vệ tài nguyên 
rừng và thi hành luật 

   



8 
 

Hoạt động Pù 
Hu 

Xuân 
Nha 

Thực hiện 

1.1 Thường xuyên kiểm tra các chợ địa phương, 
các nhà hàng, tiệm ăn, tiệm đồ lưu niệm, hiệu 
thuốc y học cổ truyền, tiệm cây cảnh,... dọc quốc 
lộ 15, Thị trấn Quan Hóa và khu vực đầu mối 
công trình để phát hiện và sử lý các vi phạm về 
sử dụng, buôn bán ĐVHD. 

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với chính quyền địa 
phương và cơ quan nhà 
nước hữu quan  

2. Phục hồi sinh cảnh tại khu vực hồ chứa các 
địa điểm thi công 

   

2.1 Trồng phục hồi lại rừng ở khu vực hồ chứa: 
các sườn phía trên hồ chứa không có rừng cần 
trồng lại rừng để giảm thiểu sói mòn, trượt lở đất 
và xâm thực lòng hồ 

+  BQL KBTTN Pù Hu  

 

3. Giám sát tác động của TĐTS đến ĐVHD 
nguy cấp trong các KBTTN 

   

3.1 Thực hiện Chương trình giám sát tác động 
của TĐTS đến ĐVHD nguy cấp trong các KBTTN 
Pù Hu và Xuân Nha 

+ + BQL 2 KBTTN Pù Hu, 
Xuân Nha 

4. Áp dụng Kế hoạch quản lý rừng dựa vào 
cộng đồng (QLRDVCĐ) cho khu TĐC&ĐC số 3 

   

4.1 Thực hiện các dịch vụ khuyến lâm và đào tạo 
nâng cao năng lực cho các hộ gia đình 

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với các nhà  khoa 
học 

4.2 Xây dựng đề xuất mở rộng mô hình 
QLRDVCĐ cho các khu TĐC&ĐC khác 

+ + BQL TĐTS; BQL 2 
KBTTN Pù Hu, Xuân 
Nha 

5. Giáo dục môi trường nâng cao nhận thức 
cho công nhân xây dựng và công chúng 

   

5.1 Thiết lập lại hệ thông biển báo tuyên truyền 
bảo tồn ĐDSH và phòng chống cháy rừng tại các 
thị trấn, thị tứ, dọc các đường giao thông tới khu 
vực đầu mối Dự án và khu vực đầu mối công 
trình 

+  BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với chính quyền địa 
phương 

5.2 In lại các áp phích, tờ dơi,... với thông điệp 
bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH  và phân 
phát tới tận các khu lán trại công nhân, cơ sở 
dịch vụ trong khu vực đầu mối công trình, và các 
thôn bản trong vùng dự án 

+ + BQL KBTTN Pù Hu  

5.3 Tổ chức các lớp tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho các hộ khu TĐC&ĐC, chủ các nhà 
hàng, cơ sở du lịch, hàng thực phẩm, hiệu 
thuốc,.. 

+ + BQL KBTTN Pù Hu phối 
hợp với chính quyền địa 
phương 

 

V. KẾT LUẬN 

 Công tác đánh giá tác động của Dự án TĐTS đến các KBTTN và ĐDSH đã gặp một số 
khó khăn như: thiếu các tư liệu về ĐDSH trong vùng dự án,  thiếu các quy chuẩn quốc gia và 
quốc tế về mức tác động cho phép của các yếu tố vật lý đến các loài sinh vật, thiếu các phương 
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pháp định lượng nhanh mức độ tác động của Dự án đến ĐDSH, thời gian cho thực hiện ĐTM 
ngắn và nhận thức của một số nhà quản lý về tầm quan trọng của ĐTM chưa cao. Tuy nhiên, 
Báo cáo đánh giá tác động đã đáp ứng được các quy định về ĐTM của Việt Nam và của Ngân 
hàng Thế giới, được các chuyên gia ĐTM của Ngân hàng thế giới đánh giá là một trong Báo 
cáo ĐTM có chất lượng tốt.  
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