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CHƯƠNG 6
THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG
Trong giai đoạn trước của dự án, Chủ đầu tư đã tiến hành tham vấn cộng đồng, nhưng do
dự án triển khai không đáp ứng tiến độ, vì vậy Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã tiến
hành tham vấn lại đối với cộng đồng bị ảnh hưởng.
Thực hiện tham vấn ý kiến cộng đồng theo nội dung được quy định theo Luật Bảo vệ
Môi trường số 55/2014/QH13 và các hướng dẫn tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Thông tư số 27/2015/TTBTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ TNMT quy định về đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, để tham khảo
ý kiến của bộ phận dân cư, trong vùng ảnh hưởng của dự án. Tham vấn ý kiến cộng đồng
nhằm:
Thu thập các thông tin về môi trường, xã hội khu vực xây dựng NMNĐ Vũng
Áng II và lân cận, vấn đề quan tâm của cộng đồng dân cư địa phương đối với dự
án nói chung và các vấn đề môi trường nói riêng;
Có được sự hợp tác và tham gia của nhân dân địa phương trong vấn đề phát hiện
các nguy cơ ảnh hưởng môi trường cũng như giám sát các hoạt động của dự án;
Giảm khả năng xảy ra xung đột về mặt xã hội, giảm khả năng rủi ro gây ra chậm
trễ cho dự án;
Cho phép dự án xây dựng được một kế hoạch quản lý môi trường toàn diện do đó
tăng cường tối đa lợi ích kinh tế - xã hội của dự án.
Để thực hiện công tác tham vấn ý kiến cộng động, Chủ đầu tư dự án đã tiến hành tham
vấn ý kiến tới (i) UBND và UBMTTQ xã Kỳ Lợi và phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh,
tỉnh Hà Tĩnh là các xã, phường, và đại diện các bộ phận dân cư, các hộ bị mất đất, có mộ
phần di dời, chịu ảnh hưởng về nghề cá, đại diện các tổ chức bị ảnh hưởng trực tiếp bởi
dự án (Danh sách đối tượng tham dự họp được trình bày trong Phụ lục 6.2) và (ii) Công
ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (đơn vị vận hành NMNĐ Vũng Áng I).
Tài liệu tham vấn trong quá trình lập báo cáo ĐTM dự án NMNĐ Vũng Áng II tuân thủ
theo Phụ lục 2.4, 2.5 và 2.6 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm
2015 của Bộ TNMT. Tài liệu thực hiện tham vấn cộng đồng bao gồm:
01 Công văn xin ý kiến tham vấn (Phụ lục 6.1);
01 Báo cáo dự thảo ĐTM của dự án “Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II”.
Trong tài liệu báo cáo dự thảo ĐTM của dự án gửi đến UBND và UBMTTQ các xã Kỳ
Lợi và phường Kỳ Trinh và Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (đơn vị vận hành NMNĐ
Vũng Áng I), Chủ đầu tư dự án đã trình bày bản dự thảo theo quy định hướng dẫn tạo
Phụ lục 2.3 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ
TNMT, bao gồm đầy đủ các thông tin về:
Vị trí, qui mô nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II sẽ được xây dựng;
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Các tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội hai xã trên khi xây dựng
và vận hành nhà máy;
Đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đó và đề nghị các cơ quan, tổ
chức này cho ý kiến phản hồi bằng văn bản (biên bản).
Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ LỢI VÀ PHƯỜNG KỲ TRINH

6.1.1 UBND xã Kỳ Lợi
Nhất trí với chủ trương đầu tư dự án.
Đồng ý về những tác động xấu của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội như nội
dung được trình bày trong tài liệu.
Khẳng định rằng sẽ có các tác động xấu đến môi trường khi thi công cũng như khi nhà
máy đi vào hoạt động.
Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đã trình bày trong tài liệu.
Đề nghị chủ dự án:
Đề nghị cần nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn đặc điểm riêng của địa phương nơi dự án
thi công để đề ra các biện pháp giải pháp giảm thiểu tác động xấu của dự án đến
môi trường sát hơn, hữu hiệu hơn;
Nên có các số liệu thống kê môi trường định kỳ 6 tháng/1 lần và có báo cáo cụ
thể;
Cần thực hiện đúng việc cam kết các biện pháp, giải pháp giảm thiểu của tác động
xấu đến môi trường của dự án;
Cần có những biện pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa các khói bụi, các vấn đề về an
toàn giao thông vì đây là khu vực đông dân cư;
Cần có những chính sách đối với người dân trong khu vực bị ảnh hưởng như:
o Hỗ trợ về đời sống dân sinh;
o Tạo công ăn việc làm cho các đối tượng khi thu hồi đất để phục vụ dự án;
o Tuyển dụng và đào tạo con em địa phương khi nhà máy đi vào hoạt động.
Nội dung chi tiết của văn bản trả lời của địa phương được trình bày trong phụ lục 6.2.
6.1.2 UBND phường Kỳ Trinh
Nhất trí với chủ trương đầu tư dự án.
Nhất trí với đánh giá các tác động môi trường tiêu cực đã nêu trong tài liệu.
Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu tác động trong tài liệu đã nêu ra, trong suốt quá
trình từ khi bắt đầu triển khai dự án cho đến khi dự án đi vào hoạt động.
Đề nghị chủ dự án
Nên có những cải tiến về công nghệ ví dụ như làm chiều cao ống khói cao hơn,
khi đó khói, bụi sẽ phát thải lên cao hơn để giảm ô nhiễm môi trường không khí.
Trên thực tế, phường Kỳ Trinh nằm trong vùng chịu ảnh hưởng theo hướng gió;
Dự án nên có những biện pháp ổn định sinh kế cho người dân
Nội dung chi tiết của văn bản trả lời của địa phương được trình bày trong phụ lục 6.2.
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Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC CHỊU ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN

Hoạt động tham vấn cộng đồng đối với ý kiến của tổ chức chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi
Dự án được thực hiện với đối tượng tham vấn là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã Kỳ Lợi
và xã Kỳ Trinh và đại diện các bộ phận dân cư, các hộ bị mất đất, có mộ phần di dời,
chịu ảnh hưởng về nghề cá, đại diện các tổ chức chịu ảnh hưởng từ dự án.
6.2.1 UBMTTQ xã Kỳ Lợi
UBMTTQ Xã Kỳ Lợi và đại diện các bộ phận dân cư, các hộ bị mất đất, có mộ phần di
dời, chịu ảnh hưởng về nghề cá, đại diện các tổ chức chịu ảnh hưởng từ dự án hoàn toàn
đồng ý với những đánh giá về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên,
kinh tế xã hội và sức khoẻ cộng đồng như trong báo cáo đã nêu ra:
Đồng ý về những tác động xấu của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội
như nội dung được trình bày trong tài liệu.
Khẳng định rằng sẽ có các tác động xấu đến môi trường khi thi công cũng như khi
nhà máy đi vào hoạt động.
Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đã trình bày trong tài liệu
Đề nghị chủ dự án:
Đề nghị nghiên cứu kỹ đăc điểm của từng vùng, từng địa phương nơi dự án thi
công để có giải pháp tối ưu, giảm thiểu tác động xấu của dự án đến môi trường
đảm bảo có hiệu quả hơn;
Đề nghị chủ dự án thực hiện đúng cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp
nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường của dự án;
Cần có những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tối đa khói, bụi và các vấn đề liên
quan như an toàn giao thông vì đây là khu vực dân cư sinh sống và đi lại;
Cần có những chính sách đối với người dân trong khu vực như;
o Hỗ trợ đời sống, nâng cao sinh kế cho nguời dân;
o Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp khá cao, dự án nên có những chính sách ưu đãi
đào tạo con em địa phương khi nhà máy đi vào hoạt động.
Nội dung chi tiết của văn bản trả lời của địa phương được trình bày trong phụ lục 6.2.
6.2.2 UBMTTQ phường Kỳ Trinh
UBMTTQ phường Kỳ Trinh và đại diện các bộ phận dân cư, các hộ bị mất đất, có mộ
phần di dời, chịu ảnh hưởng về nghề cá, đại diện các tổ chức chịu ảnh hưởng từ dự án
hoàn toàn đồng ý với những đánh giá về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường
tự nhiên, kinh tế xã hội và sức khoẻ cộng đồng như trong báo cáo đã nêu ra.
Đồng ý với những biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên,
kinh tế xã hội và sức khoẻ cộng đồng như trong báo cáo đã nêu ra từ giai đoạn chuẩn bị
đến khi nhà máy đi vào hoạt động.
Đề nghị chủ dự án:
Nên có những biện pháp tận dụng chất thải, nhà máy nên triển khai sớm tránh như
NMNĐ Vũng Áng I
Khi NMNĐ Vũng Áng II triển khai thì đường dây 500kv sẽ đi qua phường, dự án
nên xem xét những phương án giảm thiểu các tác động;
Nên có những chính sách hợp lý để ổn định đời sống cho người dân trong vùng.
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Nội dung chi tiết của văn bản trả lời của địa phương được trình bày trong phụ lục 6.2.
6.2.3 NMNĐ Vũng Áng I
VAPCO đã phát hành văn bản số VAPCO/PVPOWERVA1/1736, ngày 26/01/2018 về
việc xin tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án “NMNĐ Vũng Áng
II”, gửi Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh là đơn vị vận hành NMNĐ Vũng Áng I để
thực hiện tham vấn cộng đồng đối với Dự án NMNĐ Vũng Áng II. Tuy nhiên, VAPCO
không nhận được ý kiến phản hồi (Phụ lục 6.1).
6.3
Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CHỦ DỰ ÁN
Chủ dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II có cam kết như sau:
Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu đến môi trường tự nhiên cũng như kinh tếxã hội đã nêu trong báo cáo ĐTM của dự án.
Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và đưa các biện pháp này vào hồ sơ đấu thầu
như các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc các nhà thầu thực hiện.
Công bố thông tin dự án đến chính quyền và người dân trước khi giải phóng mặt bằng.
Đền bù thỏa đáng, đúng luật cho người dân về đất đai, đồng thời xem xét hỗ trợ cho
người bị ảnh hưởng.
Thi công dự án đúng tiến độ, thu dọn, làm vệ sinh môi trường và trả lại hiện trạng như
ban đầu khi dự án kết thúc từng hạng mục.
Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động khi thi công cũng như vận hành
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II.
Chủ dự án cam kết sẽ yêu cầu đơn vị nhà thầu xây dựng khi tiến hành thi công xây dựng
phải thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.
Chủ dự án cam kết khi hoàn thành dự án đưa vào hoạt động sẽ yêu cầu đơn vị quản lý và
vận hành dự án thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các tác động đến môi
trường của dự án đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Chủ dự án cam kết cùng với NMNĐ Vũng Áng I phối hợp và thực hiện các vấn đề về
bảo vệ môi trường do hoạt động của dự án gây ra.
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