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1 Mở đầu 

1.1 Đặt vấn đề 

Việt Nam có khoảng 7.000 hồ đập lớn nhỏ. Các đập này đóng một vai trò thiết yếu trong việc cung cấp 
nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, sản xuất thủy điện, kiểm soát lũ lụt và giải trí. Tuy nhiên, với 
các mối đe dọa về khí hậu hiện nay,  như mưa cực đoan, một số đặc điểm của tổng thể công trình, trong 
đó chủ yếu là các đập đất, đặc biệt dễ bị tổn thương tràn đỉnh và các phương thức phá huỷ xói mòn từ bên 
trong. Một số sự cố về mất an toàn đập và vỡ đập đáng chú ý đã xảy ra ở nhiều tỉnh ở Việt Nam nhưng 
thường không được báo cáo đầy đủ. Những sự cố này đã gây ra thiệt hại sinh mạng của hàng trăm người 
và những tác động nghiêm trọng đến tài sản và môi trường 
 
Tổng cộng có 38 sự cố nghiêm trọng đã được xác định trong 7 năm qua ở Việt Nam (Khanh, 2019). Tất cả 
các trường hợp này đều liên quan đến các đập đất đồng nhất, bao gồm 12 trường hợp hư hỏng do xói mòn 
bên trong và 9 trường hợp do sự mất ổn định của mái dốc (liên quan đến xói mòn bên trong). Ngoài ra, 25 
công trình đã bị nhấn chìm trong lũ (hầu hết do đập tràn không đủ khả năng và trong các trận bão), nhưng 
không gây hậu quả nghiêm trọng (được xếp vào loại sự cố). 
 
Những sự cố và hư hỏng vừa qua cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý an toàn đập phù hợp ở Việt 
Nam. Cách tốt nhất là đảm bảo giảm thiểu hiệu quả các mối đe dọa tự nhiên và con người. Bên cạnh đó, 
các chiến lược về quản lý dựa trên thông tin rủi ro cũng đã nhận được tầm quan trọng trên toàn thế giới 
những năm gần đây. Theo cách tiếp cận này, việc quản lý an toàn đập được theo thông tin về rủi ro theo 
giai đoạn, cùng với các hướng dẫn liên quan, được khuyến nghị cho Việt Nam dựa trên các lý do sau: 
 

 Sự xuống cấp của các đập hiện có và trình độ kiến thức về kỹ thuật khác nhau giữa thời điểm hiện 
tại và thời điểm các đập được thiết kế và xây dựng; 

 Thiếu cơ sở dữ liệu thống nhất với các số liệu và nghiên cứu cần thiết cho tất cả các đập để giúp 
quản lý an toàn của các tài sản; 

 Nhu cầu ngày càng tăng của Bộ Công Thương trong việc thực hiện các quy trình thống nhất để 
đánh giá chất lượng trong quản lý danh mục đập thủy điện; 

 Sự cần thiết phải đánh giá dựa trên hậu quả, đặc biệt là đối với các khu vực hạ lưu để có ưu tiên 
đúng mức các hoạt động khắc phục ở một số lượng lớn các đập nhằm đạt được mức giảm thiểu 
rủi ro đáng kể và tối ưu nhất có thể; 

 Tầm quan trọng ngày càng tăng về tính bền vững ngành thủy điện đối với sự phát triển ở Việt Nam; 
 Sự cần thiết phải kéo dài thời gian hoạt động của các công trình hiện có dù đã vượt quá tuổi thọ 

dự kiến ban đầu bởi các lý do kinh tế xã hội và môi trường; 
 Nhu cầu xã hội ngày càng tăng về mức độ an toàn cao hơn và các luận chứng; 
 Sự cần thiết phải đánh giá thông tin sẵn có trong mỗi đập và ưu tiên các nghiên cứu, điều tra, khảo 

sát và thiết bị đo đạc mới. 
 

1.2 Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu tổng quát của các dịch vụ Tư vấn là phát triển "Khung quản lý an toàn đập tiên tiến và xây 
dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá an toàn đập của các đập thủy điện và các công trình liên quan". 
Các hướng dẫn này sẽ được xây dựng để quản lý các đập thủy điện và các công trình liên quan trong suốt 
vòng đời của dự án, bao gồm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng. Mục đích chung là đạt được mức 
rủi ro có thể chấp nhận được, trong bối cảnh của Việt Nam (Xem Chương 3.1.3., Phần "Khả năng chịu rủi 
ro"). Một phần của việc xây dựng các hướng dẫn này là thực hiện đánh giá rủi ro cho các đập thí điểm 
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nhằm xây dựng các hướng dẫn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và chứng minh việc áp dụng 
các công cụ và đánh giá an toàn đập dựa trên rủi ro. 
 

1.3 Phạm vi dự án 

Các hướng dẫn kỹ thuật của Tư vấn về quản lý an toàn đập dự kiến sẽ được Khách hàng áp dụng cho mục 
đích đảm bảo chất lượng và quản lý các đập thủy điện và các công trình liên quan trong giai đoạn thiết kế, 
xây dựng và vận hành và bảo dưỡng. Kết quả sẽ được cập nhật thường xuyên trong cơ sở dữ liệu về quản 
lý an toàn đập của Bộ Công Thương. 
 
Với mục đích này, dịch vụ của Tư vấn sẽ bao gồm các nhiệm vụ như được nêu trong Điều khoản Tham 
chiếu (ToR): 

 Nhiệm vụ 1: Điều tra các kỹ thuật đánh giá và quản lý an toàn đập hiện tại để xác định những thiếu 
hụt và lỗ hổng ở hiện tại, tương lai gần ở Việt Nam; 

 Nhiệm vụ 2: Xây dựng khung quản lý an toàn đập nâng cao bao gồm cách tiếp cận theo rủi ro dựa 
trên các phân tích so sánh/phân tích lỗ hổng với với các tiêu chuẩn, hướng dẫn và thực hành tốt 
quốc tế; 

 Nhiệm vụ 3: Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá an toàn đập; 
 Nhiệm vụ 4: Đánh giá các đập thử nghiệm và cung cấp đào tạo cho nhân viên; 
 Nhiệm vụ 5: Xây dựng báo cáo tóm tắt về quản lý và đánh giá an toàn đập. 

 
Những nhiệm vụ này và mô tả chi tiết về cách tiếp cận và phương pháp luận được mô tả trong Chương 3 
và 4. Ngoài ra, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào lợi ích của kinh nghiệm thực tế kết hợp với đào tạo lý 
thuyết. Việc đào tạo lý thuyết là cần thiết để cung cấp kiến thức cơ bản, nhưng sự thành thạo chỉ có được 
nhờ trải nghiệm thực tế. Do đó, cách tiếp cận của chúng tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ 
bền chặt giữa nhóm Tư vấn và cán bộ của Ban QLDA, sử dụng sự hợp tác chặt chẽ trong từng khía cạnh 
của dự án. 
 
Thêm nữa, việc xây dựng cách tiếp cận (Nhiệm vụ 2) sẽ dựa trên cách tiếp cận hiện có và bối cảnh của 
các quốc gia láng giềng trong cùng lưu vực sông Mê Công và lưu vực sông Hồng. Đánh giá an toàn đập 
của các đập thủy điện cũng sẽ xem xét các đặc điểm riêng của các hồ chứa, như sự vận hành nhanh của 
hồ chứa (mực nước thay đổi nhanh) và các công trình phụ trợ, đây là những điểm khác với đập thủy lợi. 

1.4 Đề cương báo cáo này 

Điều khoản tham chiếu của Yêu cầu Đề xuất cho dịch vụ tư vấn này được đính kèm trong Phụ lục 1 của 
Báo cáo Khởi động. Dựa trên ĐKTC này, Tư vấn đã đưa ra đề xuất (ref: WAT-R001D0.1) và được Khách 
hàng chấp thuận. Hợp đồng giữa Tư vấn và Khách hàng đã được ký kết vào ngày 17 tháng 8 năm 2021. 
Dự án bao gồm Giai đoạn Khởi động để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và để điều chỉnh cách tiếp cận và phương 
pháp được đề xuất nếu cần. 
 
Trong báo cáo Khởi động này, Phần 2 sẽ thảo luận về cơ sở quản lý an toàn đập ở Việt Nam và thế giới. 
Tiếp đó là đề xuất về cách tiếp cận để xây dựng khung quản lý an toàn đập tiên tiến và các hướng dẫn kỹ 
thuật liên quan tại Chương 3. Chương 4 trình bày kế hoạch dự kiến để đào tạo và nâng cao năng lực trong 
phạm vi của dịch vụ tư vấn. Chương 5 mô tả một số khía cạnh liên quan đến tổ chức và sau cùng Chương 
trình bày kế hoạch chi tiết của dự án. 
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2 Bối cảnh quản lý an toàn đập 

2.1 Bối cảnh/kinh nghiệm quốc tế 

Theo Ủy hội Đập lớn Thế giới (ICOLD) ước tính đến năm 2020, sẽ có hơn 58.000 đập lớn. Hơn một nửa 
số đập này nằm ở các nước đang phát triển, và một số nước trong số đó hiện đang tham gia vào các 
chương trình xây dựng đập lớn. Do đó, an toàn đập là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm vì một số lý do 
dưới đây. Thứ nhất, mỗi chủ sở hữu đập phải đảm bảo rằng các đập của mình an toàn và không gây ra rủi 
ro không thể chấp nhận được đối với tính mạng, sức khỏe con người, tài sản hoặc môi trường. Thứ hai, an 
toàn đập ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững của các dự án đập và mức độ ảnh hưởng đến môi trường 
và xã hội tiềm ẩn của chúng. Vì vậy, an toàn đập là đóng vai trò quan trọng trong tất cả các giai đoạn vòng 
đời của đập. Thứ ba, an toàn đập liên quan đến khả năng của một quốc gia trong việc tuân thủ các nghĩa 
vụ quốc tế của mình. 
 
Việc không quan tâm đúng mức đến an toàn đập có thể khiến quốc gia vi phạm các nghĩa vụ theo các hiệp 
ước và công ước quốc tế hiện hành, chẳng hạn như những quy định liên quan đến nguồn nước xuyên biên 
giới và môi trường. Đồng thời, nó cũng có thể làm tổn hại đến khả năng của nhà nước trong việc thực hiện 
các nghĩa vụ tài chính quốc tế, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến chiến lược phát triển tổng thể của quốc gia 
đó. 
Những phần sau đây mô tả tổng quát các chiến lược quản lý an toàn đập, khuôn khổ quy định ở một số 
quốc gia có liên quan, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực an toàn đập và kinh nghiệm của họ trong việc áp 
dụng các chương trình thông báo rủi ro. 
 

2.1.1 Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ có cả luật liên bang và tiểu bang đề cập đến vấn đề an toàn đập. Với các mục đích nhận thức 
chung, chúng tôi sẽ chỉ thảo luận cách tiếp cận liên bang. 
 
Luật liên bang cơ bản ở Hoa Kỳ là Đạo luật Chương trình An toàn Đập Quốc gia (NDSPA), được thông qua 
vào năm 1972, sửa đổi vào năm 1984 và được hợp nhất thành mục 215 của Đạo luật Phát triển Tài nguyên 
Nước năm 1996, PL104-303, ngày 12 tháng 10 năm 1996. Luật này thành lập một Ban Đánh giá An toàn 
Đập Quốc gia. Luật cũng thành lập một Ủy ban liên ngành về An toàn đập, bao gồm đại diện từ các bộ và 
cơ quan quốc gia khác nhau (Nông nghiệp, Quốc phòng, Năng lượng, Nội vụ và Lao động; Cơ quan Quản 
lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), và các cơ quan khác). Nhiệm vụ của ủy ban này là khuyến khích việc thiết 
lập và duy trì các chương trình, chính sách và hướng dẫn về an toàn của liên bang và tiểu bang hiệu quả 
thông qua việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan an toàn đập của liên bang và tiểu bang, cũng 
như giữa các liên bang, và các cơ quan liên quan đến Hướng dẫn Liên bang về An toàn Đập (do FEMA 
ban hành). 
 
Tại Hoa Kỳ, Cục Cải tạo (USBR 1997) là tổ chức tiên phong áp dụng Đánh giá rủi ro trong quản lý đập.  
Trong chương trình an toàn đập USBR (USBR, 2011), đánh giá rủi ro tích hợp các phương pháp phân tích 
của phân tích kỹ thuật truyền thống và phân tích dựa trên rủi ro cùng với đánh giá chuyên môn của các kỹ 
sư, hội đồng đánh giá và người ra quyết định trong việc xác định các hành động hợp lý để giảm thiểu rủi 
ro. 
  
Theo kinh nghiệm của USBR (Snorteland & Dinneen, 2007), việc chuyển đổi từ các triết lý dựa trên tiêu 
chuẩn và định hướng phân tích sang các quy trình dựa trên rủi ro được xem là khía cạnh khó khăn nhất 
của quản lý và phân tích rủi ro Tuy nhiên, theo thời gian các kỹ thuật viên đã dần làm quen hơn với các quy 
trình dựa trên rủi ro, một phần là do các quy trình đã đưa đến những kết luận hợp lý. Do được sự hỗ trợ 
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của kỹ thuật viên và các nhà quản lý cấp cao, khái niệm quản lý rủi ro chắc chắn vẫn là một phần của 
chương trình an toàn đập tại USBR. 
 
Kể từ năm 2005, dựa trên Đánh giá Rủi ro (USACE, 2014) và (FERC, 2016), hợp tác với USBR, Quân đoàn 
Kỹ sư Hoa Kỳ (USACE) và Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) đã tự phát triển các chính sách 
quản lý an toàn đập. USACE, vận hành và duy trì khoảng 700 con đập. Chính sách này đã tuân theo một 
quy trình thích ứng để thực hiện quản trị rủi ro, trong đó thừa nhận một loạt các kỹ năng, chính sách và thủ 
tục tuy không hoàn hảo nhưng cũng đủ để bắt đầu hành trình (Escuder-Bueno & Halpin, 2016). Mười năm 
sau, đội ngũ chuyên gia này đã phát triển lên đến hàng trăm kỹ sư và nhà khoa học, các chính sách và 
công nghệ được xem là trạng thái của nghệ thuật, và các quyết định được thông báo nguy cơ chính là văn 
hóa của công ty. 
 
Nhìn chung, Quy trình quản lý danh mục đầu tư của USACE bao gồm hai thành phần chính (Hình 2 1 mô 
tả ngắn gọn các quy trình tổng thể được mô tả bên dưới): 

 Các hoạt động an toàn đập và đê điều định kỳ và thường xuyên nhất thiết phải được phân phối đến 
các địa điểm của dự án, nơi các quyết định được đưa ra hàng ngày. Ví dụ bao gồm kiểm tra, thiết 
bị đo đạc, hoạt động và báo cáo. 

 Với mức độ dữ liệu, đánh giá chuyên sâu hơn và sự tham gia của nhân viên cấp cao tương xứng 
với tầm quan trọng của quyết định, các quyết định không theo thông lệ liên quan đến việc đầu tư 
hàng trăm triệu đô la để sửa đổi cơ sở hạ tầng này được xử lý. 

Những thách thức và khó khăn chính của quá trình này được tìm thấy thông qua quá trình truyền thông và 
xã hội hóa về rủi ro không chắc chắn. Đây cũng là một thách thức để kết hợp ưu tiên của các cải tạo đáng 
kể với việc hoàn thiện các khoảng trống trong thông tin hiện có. Tuy nhiên, quản trị rủi ro không chỉ có thể 
đạt được mà còn mang lại giá trị về mặt kinh tế, xã hội và môi trường đối với việc quản lý cơ sở hạ tầng 
USACE. 
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Hình 2-1 Quy trình Quản lý Rủi ro Danh mục An toàn Đập của USACE. Nguồn : (USACE, 2014) 

 

2.1.2 Úc 

Ở Úc, an toàn đập là một vấn đề của nhà nước. Điều này có nghĩa là quy định liên quan có thể được tìm 
thấy ở cấp tiểu bang. Hiện nay, 3 bang đã có quy định về an toàn đập, bao gồm New South Wales, 
Queensland và Victoria. Ngoài ra, Ủy ban về Đập lớn (ANCOLD) đóng một vai trò quan trọng trong việc 
phát triển các hướng dẫn kỹ thuật được áp dụng tại Quốc gia này. 
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Theo ANCOLD, có một số yếu tố chính trong chương trình an toàn đập, trong đó nổi bật là: 
 Một chương trình an toàn đập cần xác định rõ trách nhiệm của các chủ đập, chính phủ và nhân sự 

của đập. 
 Chương trình cần phổ biến thông tin đến cộng đồng về đập và các vấn đề an toàn đập, và các bên 

liên quan cần tham vấn ý kiến cộng đồng về các mối quan tâm của họ liên quan đến an toàn đập. 
 Chương trình phải đảm bảo rằng các bên liên quan có chuyên môn phù hợp. 
 Chương trình nên chỉ định một người chịu trách nhiệm duy trì thông tin về đập để cộng đồng tham 

vấn và sử dụng trong các cuộc điều tra, giám sát và đánh giá trong tương lai. 
 Chương trình nên bao gồm các biện pháp đào tạo nhân sự của đập về các thủ tục để xử lý các 

trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. 
 Chương trình phải có một chương trình quản lý chất lượng bao gồm tất cả các khía cạnh của thiết 

kế, xây dựng và vận hành đập. 
 Chương trình nên cho phép đánh giá định kỳ và, sửa đổi các chính sách và thủ tục an toàn đập 

nếu cần. 
Năm 2003, Ủy ban về Đập lớn đã công bố Hướng dẫn Đánh giá Rủi ro (ANCOLD, 2003). Các hướng dẫn 
này giải thích các giai đoạn quản lý rủi ro (xác định các phương thức thất bại, phân tích rủi ro, đánh giá rủi 
ro) và giải thích cách các kết quả này có thể ưu tiên các hành động giảm thiểu rủi ro trong Danh mục đầu 
tư. Khung chung được đề xuất cho Đánh giá rủi ro được trình bày trong Hình 2 3. 
 
Các hướng dẫn này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp Đánh giá rủi ro với các phương pháp tiếp 
cận an toàn đập truyền thống, vì lý tưởng nhất là cả tiêu chuẩn và chính sách và tiêu chí rủi ro có thể chấp 
nhận được đều phải được thỏa mãn. Kinh nghiệm của Úc cho thấy Đánh giá rủi ro cho phép kiểm tra các 
khía cạnh như độ tin cậy của các cửa xả tràn và các yếu tố con người, mà cách tiếp cận truyền thống không 
xử lý tốt. Ngoài ra, nó giúp ích cho những nơi không có hướng dẫn rõ ràng từ thực hành truyền thống. 
 
Kể từ khi xuất bản Hướng dẫn, việc áp dụng các kỹ thuật đánh giá rủi ro đã được cải thiện. Một số Quốc 
gia trong lãnh thổ Úc đã chấp nhận sử dụng cả kỹ thuật đánh giá rủi ro và truyền thống để quy định an toàn 
đập (ở Úc, an toàn đập do Quốc gia quy định). Có sự hỗ trợ đáng kể được cung cấp cho sự phát triển liên 
tục của đánh giá rủi ro bởi các chuyên gia từ tất cả các Quốc gia và cả chính phủ và khu vực tư nhân 
(Barker, 2011). Hiện nay, việc áp dụng chúng trong thiết kế đập đang được chú trọng. Hơn nữa, các hoạt 
động đánh giá rủi ro được tuân thủ thường xuyên trong quá trình thiết kế và liên tục vận hành và bảo dưỡng 
các đập chất thải. 
 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

03/09/2021 BÁO CÁO KHỞI ĐỘNG BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 7  

 

 

Hình 2-2 Quy trình đánh giá rủi ro cho một con đập ở Úc . Nguồn: (ANCOLD, 2003) 

 

2.1.3 Canada 

Tại Canada, quản lý tài nguyên nước được xem là trách nhiệm của các tỉnh. Trong trường hợp không có 
luật cụ thể của tỉnh về an toàn đập, thì Hướng dẫn An toàn đập do Hiệp hội Đập Canada (CDA) ban hành 
vào tháng 1 năm 1999 và được sửa đổi vào năm 2013, được coi là bằng chứng về thực tiễn tốt nhất. Các 
hướng dẫn đề xuất rằng trách nhiệm đối với tất cả các khía cạnh của an toàn đập phải được xác định rõ 
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ràng và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Họ tuyên bố rằng thông thường chủ sở hữu đập có 
trách nhiệm về an toàn đập, có nghĩa là chủ sở hữu đập có trách nhiệm đảm bảo rằng việc đánh giá an 
toàn đập và tất cả các cải tiến an toàn cần thiết được thực hiện bởi những người hiểu biết và có trình độ. 
Điều này có nghĩa là việc xem xét phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo của một kỹ sư chuyên nghiệp có 
trình độ chuyên môn về thiết kế, xây dựng, đánh giá hiệu suất và vận hành của các đập. Người này có trách 
nhiệm cung cấp kết quả đánh giá an toàn đập trong báo cáo an toàn đập 
Tất cả các chủ đập lớn ở Canada cũng đã thông qua Hướng dẫn của Hiệp hội Đập Canada (CDA) về An 
toàn Công cộng Xung quanh Đập (2011). Các bộ hướng dẫn khác này cung cấp một cách tiếp cận nhất 
quán để đánh giá và giảm thiểu rủi ro an toàn công cộng gây ra bởi sự hiện diện và hoạt động của một con 
đập ở mức độ hợp lý với chức năng dự kiến của con đập. 
 
Phân tích đánh giá rủi ro bao gồm việc xác định: 

 Tiếp xúc với các mối nguy hiểm (số người tiếp xúc với sự kiện nguy hiểm); 
 Khả năng xảy ra hậu quả bất lợi nếu một người tiếp xúc với các mối nguy hiểm; và 
 Hậu quả (hậu quả của một sự kiện bất lợi). 

 
Các chủ sở hữu của đập ở Canada đã áp dụng các phân tích này một cách nhất quán cho tất cả các đập 
thủy điện lớn ở Quốc gia này. Nếu rủi ro được đánh giá là cao, thì các biện pháp kiểm soát mới hoặc tăng 
cường sẽ được thực hiện để giảm rủi ro. 
 

  

Hình 2-3 Các Nguyên tắc quản lý an toàn đập và đánh giá rủi ro công đồng được áp dụng ở Canada  (CDA, 2013)  (CDA, 2011) 

 

2.1.4 Trung Quốc 

Trung Quốc là một trong những quốc gia có lịch sử xây dựng đập và hồ chứa lâu đời nhất trên thế giới. Kể 
từ năm 1949, các hồ chứa ở Trung Quốc đã gia tăng cả về số lượng và quy mô. Theo báo cáo từ cuộc 
Tổng điều tra quốc gia đầu tiên về nước, tính đến cuối năm 2018, Trung Quốc có hơn 98.800 hồ chứa, 
khiến quốc gia này trở thành một trong những quốc gia có nhiều hồ chứa nhất trên thế giới. Theo ghi nhận, 
tổng công suất lắp đặt của các nhà máy thủy điện (đang xây dựng và vận hành) tại đây chiếm hơn 50% 
tổng công suất toàn cầu (Cheng et al., 2019). 
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Để quản lý số lượng lớn các đập và hồ chứa, Trung Quốc đang áp dụng một hệ thống phân tầng với sự 
tham gia của chính quyền trung ương và địa phương ở cả ba cấp (cấp bộ, cấp tỉnh và nhà máy) chịu trách 
nhiệm tương ứng. Quản lý an toàn đập ở Trung Quốc dựa trên bốn yếu tố bao gồm: an toàn về kết cấu, an 
toàn về giám sát, an toàn vận hành và lập kế hoạch khẩn cấp. Cơ quan quản lý nước cùng các cơ quan 
khác thuộc Hội đồng Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm giám sát an toàn cho các đập trên phạm vi cả nước. 
Cơ quan quản lý nước cấp địa phương cùng với các đơn vị liên quan cùng cấp chịu trách nhiệm về an toàn 
của các hồ chứa trong phạm vi của mình. Nhiệm vụ kiểm soát lũ và giám sát an toàn trong mùa lũ được 
giao cho các văn phòng kiểm soát lũ các cấp. Các đơn vị liên quan đến nước, năng lượng, xây dựng, truyền 
thông và nông nghiệp chịu trách nhiệm trong việc quản lý đập. Hầu hết các hồ chứa được quản lý bởi các 
đơn vị liên quan đến nước, sau đó đến ngành điện. Chính quyền địa phương sẽ quản lý an toàn cho một 
số lượng lớn các hồ chứa nhỏ do các tổ chức kinh tế nông thôn làm chủ đầu tư. 
  
Chính phủ Trung Quốc luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của các đập có nguy cơ cao và đã thực hiện nhiều 
biện pháp khác nhau để đảm bảo an toàn. Bắt đầu từ năm 1998, Trung Quốc đã thực hiện một chương 
trình quy mô lớn nhằm cải tạo các đập và hồ chứa có nguy cơ cao, ước tính số lượng khoảng 37.000 đập. 
Tính đến năm 2010, chương trình đã được thực hiện cho trên 9.500 hồ chứa. Việc đánh giá an toàn đập 
được thực hiện đối với tất cả các đập. Đánh giá  này được thực hiện trên các khía cạnh khác nhau bao 
gồm chất lượng kỹ thuật, quản lý vận hành, kiểm soát lũ, an toàn kết cấu, an toàn thấm, an toàn động đất 
và an toàn cho các kết cấu kim loại. An toàn đập được phân thành ba cấp (I, II và III) trên cơ sở tích hợp 
các kết quả đánh giá khác nhau. Các đập được xếp vào loại không đáp ứng được bố trí các biện pháp khắc 
phục. 
 
Các đập lớn và vừa ở Trung Quốc sử dụng một hệ thống giám sát an toàn bao gồm việc kiểm tra và giám 
sát. Việc kiểm tra được thực hiện theo định kỳ (hàng ngày, hàng năm) và kiểm tra đột xuất. Cán bộ kỹ thuật 
sẽ tiến hanh kiểm tra hàng năm trước và sau các mùa lũ và cuối năm. Việc kiểm tra đột xuất được tiến 
hành khi phát hiện có dấu hiệu hư hỏng hoặc nếu đập đang trong tình trạng khẩn cấp. Việc giám sát được 
thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị lắp đặt để thu thập số liệu ngày để phân tích an toàn đập. Tuy 
nhiên, các thiết bị giám sát thường không được bố trí đầy đủ đối với các đập quy mô nhỏ. 
 
Chính phủ Trung Quốc cũng bày tỏ quan tâm đối với việc lập kế hoạch khẩn cấp thông qua việc ban hành 
một số lượng lớn các hướng dẫn và tài liệu liên quan. Tất cả các đập được yêu cầu bắt buộc phải lập kế 
hoạch khẩn cấp. 
 
Tuy nhiên, khái niệm và khung quản lý rủi ro an toàn đập ở Trung Quốc còn kém các nước phát triển khác. 
Để đối phó với biến đổi khí hậu và thích nghi bối cảnh phát triển kinh tế, tầm quan trọng và sự cần thiết của 
quản lý rủi ro đập đã dần được công nhận trong giới kỹ thuật. Đồng thời, luật về an toàn đập được nâng 
cấp nhằm hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý và hệ thống tiêu chuẩn về quản lý an toàn đập. 
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Hình 2-4 Sơ đồ đánh giá an toàn đập ở Trung Quốc  

 

2.1.5 Ấn Độ 

Ấn Độ có hơn 5700 đập lớn, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc. Con số này dự kiến sẽ tăng lên trong những 
năm tới khi Ấn Độ xây dựng nhiều đập hơn nhằm đáp ứng nhu cầu điện và nước ngày càng tăng ở quốc 
gia này. Ủy ban cấp nước trung ương về an toàn đập (CWC) (1986) đã đưa ra các quy trình an toàn thống 
nhất cho tất cả các đập và đề xuất một khung pháp lý quốc gia về an toàn đập. Sau nhiều năm nỗ lực không 
thành công, Dự luật An toàn Đập, năm 2019, cuối cùng đã được đưa ra tại hạ viện của Quốc hội vào ngày 
29 tháng 7 năm 2019 và được thông qua sau bốn (4) ngày cân nhắc. Dự kiến vào năm 2021, Dự luật An 
toàn đập dự kiến sẽ được thượng viện của Quốc hội ban hành. 
 
Sau khi được ban hành, Dự luật an toàn đập sẽ là khuôn khổ pháp lý cho tất cả danh mục các đập lớn 
trong nước. Dự luật tập trung vào việc giải quyết các nghĩa vụ của chủ sở hữu đập liên quan đến các hoạt 
động truyền thống như chuẩn bị khẩn cấp, vận hành và bảo dưỡng, phân loại đập và kiểm tra đập, đồng 
thời thành lập các cơ quan quản lý và giám sát an toàn đập ở cấp quốc gia và tiểu bang với vai trò và trách 
nhiệm cụ thể của họ. Tuy nhiên, một khía cạnh quan trọng khác của dự luật là đưa ra đánh giá rủi ro và 
quản lý rủi ro như một phần của toàn bộ khuôn khổ pháp lý cho tất cả các đập. 
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Hình 2-5 Chương trình thông tin nguy cơ đối với Quản lý an toàn đập  (CWC, 2018)  

 
Là một phần của “Dự án Cải tạo và Nâng cấp Đập” (DRIP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ủy ban Cấp nước 
Trung ương Ấn Độ đã công bố một số Hướng dẫn để tuân thủ Khung Quản lý An toàn Đập chung được 
quy định trong Dự luật. Trong số các Hướng dẫn này, tài liệu “Hướng dẫn Đánh giá và Quản lý Rủi ro Liên 
quan đến Đập” (CWC, 2018) đặt nền tảng cho Chương trình an toàn đập được thông báo về Rủi ro toàn 
diện ở Cấp Quốc gia và Cấp Nhà nước (Error! Reference source not found.) 
 

2.1.6 Thái Lan 

Ba cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đập ở Thái Lan bao gồm Cục phát triển năng lượng tái tạo (DEDE), 
Tập đoàn điện lực Thái Lan (EGAT) và Cục Thủy  lợi Hoàng gia (RID). Ở cấp địa phương, cơ quan hành 
chính cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý đập. DEDE, EGAT và RID quản lý các đập quy mô vừa và lớn, 
còn lại khoảng 5.000 đập quy mô nhỏ sẽ thuộc trách nhiệm của RID và SAO. 
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Cục Thủy  lợi Hoàng gia (RID) giao Phòng an toàn đập chịu trách nhiệm về công tác an toàn đập, bao gồm 
cả việc kiểm tra và đánh giá đập. Phòng an toàn đập thực hiện các nhiệm vụ sau: i) giám sát và quan trắc 
đập để giảm nguy cơ sự cố; ii) tư vấn về an toàn đập; iii) giám sát toàn diện đối với đập có rủi ro cao; và iv) 
cải thiện tình trạng đập. Cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi Hoàng gia RID về an toàn đập được trình bày 
trong Hình 2-5 dưới đây. 

 

Hình 2-6 Cơ cấu tổ chức của RID  

 
Từ năm 2000, nghiên cứu phân tích sự cố vỡ đập phục vụ lập Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp (EPP) 
đã được thực hiện cho nhiều dự án đập lớn như đập Klong Tha Dan và đập Kwainoi. Trong đó, phương 
pháp Phân tích kiểu sự cố, Tác động và Mức độ nghiêm trọng (FMECA) đã được áp dụng. Đây là cách tiếp 
cận có hệ thống dùng để phân tích nguyên nhân dẫn tới sự cố của các thành phần. Phương pháp này bao 
gồm một khung rủi ro của hệ thống cùng các phép tính toán cho tất cả các yếu tố. Nó cho phép so sánh 
trực tiếp mức độ rủi ro của tất các yếu tố nhằm đưa ra những ưu tiên. Phương pháp này là sự kết hợp của 
cả tiếp cận định tính và định lượng (Sucharit et al., 2019). 

2.2 Bối cảnh tại Việt Nam 

Việt Nam có hơn 7.000 đập lớn nhỏ khác nhau được quản lý bởi một khung thể chế phức tạp và đang phát 
triển. Trong đó có hơn 1.100 đập lớn (Bảng 2-1) và số lượng đập nhỏ ước tính khoảng hơn 6.000. Đây 
phần lớn là các đập đất phục vụ tưới tiêu cho hơn ba triệu trên tổng số bốn triệu ha đất nông nghiệp. Các 
đập thủy lợi này được quản lý bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) và được phân cấp 
quản lý tới các đơn vị cấp Tỉnh, ngoại trừ một đập liên tỉnh sẽ do Bộ trực tiếp quản lý. Ở cấp tỉnh, tất cả các 
đập quy mô vừa và lớn do các Công ty Quản lý Thủy lợi cấp tỉnh (IMC) quản lý trong khi các đập nhỏ được 
IMC ủy thác cho cộng đồng địa phương trong việc vận hành và bảo trì.  
 
Ngoài ra, có hơn 976 dự án thủy điện (Cuong, 2020) đang quá trình vận hành, xây dựng, khảo sát hoặc 
quy hoạch thuộc Bộ Công Thương (MOIT) quản lý. Hiện có 475 đập thủy điện đang vận hành với tổng công 
suất lắp máy đạt 20.700 MW. Trong số này, 86 đập được xác định là các đập thủy điện lớn, có công suất 
lắp đặt lớn hơn 30 MW, được quản lý bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công ty điện lực quốc doanh 
hoặc các công ty thủy điện thuộc sở hữu nhà nước khác. Ngược lại, hầu hết các công trình thủy điện nhỏ 
(<30MW) đều do tư nhân xây dựng, sở hữu và vận hành. 
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Bảng 2-1 Tóm tắt danh mục đập của Việt Nam 1 (Phân loại theo Nghị định 114/2018/ND-CP)) 

Loại đập Mô tả 
Số lượng đập 

Đập thủy lợi Đập thủy điện 

Đập cấp đặc biệt 

Chiều cao đập > 100m; hoặc 
Dung tích toàn bộ > 1 km3; hoặc 

0.5 km3 <  Dung tích toàn bộ < 1 km3 mà vùng 
hạ du đập là thành phố, thị xã, khu công 

nghiệp, công trình quan trọng liên quan đến an 
ninh quốc gia. 

4 18 

Đập lớn 

15m < Chiều cao đập < 100 m;  
Hoặc 

10 m < Chiều cao đập < 15 m và Chiều dài đập 
> 500m hoặc Lưu lượng tràn > 2000 m3/s;  

Hoặc 
3 triệu m3 < Dung tích toàn bộ < 1 Km3 

888 223 

Đập vừa và nhỏ 
Chiều cao đập < 15 m và 

Dung tích toàn bộ < 3 triệu m3 
5,858 234 

1 Dữ liệu sẽ được tiếp tục cập nhật trong quá trình triển khai dự án 

 
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới cơ sở hạ tầng thủy lợi và thủy điện rộng khắp này đã dẫn đến một 
số thách thức cố hữu. Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960-1980 với 
điều kiện kỹ thuật hạn chế, thiết kế không phù hợp và chất lượng thi công kém. Những vấn đề này càng 
tăng thêm do sự đầu tư hạn chế vào vận hành và bảo trì, đặc biệt là đối với các đập thủy lợi, do nguồn vốn 
Chính phủ thường không đáp ứng đủ và kịp thời. Mặt khác, mặc dù các đập thủy điện được bảo dưỡng tốt 
hơn do các nguồn vốn liên quan đến lĩnh vực này tương đối cao hơn, nhưng vẫn có một số sự cố được 
báo cáo liên quan đến việc vận hành sai hoặc giám sát an toàn đập không đầy đủ. Do đó, nhiều đập đã 
xuống cấp, gây ra rủi ro lớn đối với an toàn con người và an ninh kinh tế, với mức độ an toàn công trình và 
phi công trình thường thấp hơn các tiêu chuẩn quốc tế chấp nhận. Sự xuống cấp của các đập này, cùng 
với việc gia tăng rủi ro và thay đổi thủy văn do biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng ở thượng 
nguồn, đã đặt nhiều hồ chứa vào tình trạng rủi ro... 

2.3 Quản lý nhà nước về an toàn đập thủy điện  

Công tác quản lý an toàn đập của Việt Nam thuộc về trách nhiệm của Chính phủ và được thực hiện bởi các 
Bộ ngành liên quan và các địa phương thông qua hệ thống các luật, nghị định, thông tư, các quy phạm 
quốc gia, các tiêu chuẩn quốc gia, và các hướng dẫn kỹ thuật. 
 
Trong đó, nghị định NĐ 144/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 04/9/2018 phân rõ trách nhiệm quản lý và đánh 
giá an toàn đập và hồ chứa cho các cá nhân và tổ chức trong quá trình xây dựng và giai đoạn khai thác 
công trình. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập và hồ chứa nước hiện được quy định như sau: 
 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (MARD) là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Trong đó, Tổng cục thủy lợi là cơ 
quan chuyên môn tham mưu cho Bộ NN&PTNT quản lý toàn diện về an toàn đập thủy lợi trên toàn 
quốc. Bộ NN&PTNT phân cấp trách nhiệm cho UBND tỉnh quản lý an toàn đập đối với các đập trên 
địa bàn tỉnh (trừ 04 đập loại đặc biệt do Bộ trực tiếp quản lý); 

 Bộ Công Thương (MoIT) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an 
toàn đập, hồ chứa thủy điện (theo Khoản 2 Điều 31 Nghị định 114/2018/NĐ-CP). Trong đó, Cục Kỹ 
thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ISEA) là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Bộ Công 
Thương về quản lý toàn diện về an toàn đập thuỷ điện trên toàn quốc. Bộ Công Thương phân cấp 
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cho các Sở công thương cấp tỉnh quản lý an toàn đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh (trừ các đập trên 
bậc thang Sông Đà, các đập đặc biệt và các đập do EVN là chủ sở hữu); 

 Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) chịu trách nhiệm lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông lớn; 

 Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST) chịu trách nhiệm về đánh giá an toàn 5 hồ chứa trên bậc 
thang thủy điện sông Đà (gồm: Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát).. 

 
Như vậy, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập thủy điện được giao cho Bộ Công Thương. Nghị 
định 114 cũng quy định UBND các tỉnh chịu trách nhiệm về an toàn đập của đập và hồ chứa nước trên địa 
bàn. Đồng thời, UBND các tỉnh phân công và phân cấp trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành 
và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập và hồ chứa nước 
tại địa phương. 
 
Nhằm triển khai thực hiện NĐ 114, Bộ Công thương đã ban hành thông tư 09/2019/TT-BCT hướng dẫn 
thực hiện cụ thể các điều trong NĐ 114. Trong đó, điều 10 của Thông tư nêu rõ các chủ đập phải lập báo 
cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện và gửi tới Sở Công thương; các sở Công thương sau đó 
tổng hợp và báo cáo lại UNBD tỉnh và Bộ Công thương theo thời hạn (trước 30/4 và 30/8) hàng năm. 
 
Triển khai thực tế, Bộ Công thương đã thành lập hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập hồ chứa nước thủy 
điện trước mùa mưa hàng năm thông qua quyết định số 428/QĐ-BCT nhằm đánh giá an toàn đập cho 35 
công trình do Bộ quản lý trong năm 2020. Bộ Công thương cũng tích cực chỉ đạo các chủ đập (MoIT, 2021): 
i) kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước… và khắc phục kịp thời 

các khiếm khuyết (nếu có) trước mùa mưa lũ; 
ii) Rà soát bổ sung phương án bảo đảm an toàn đập, phương án báo vệ đập, phương án phòng chống 

lũ lụt cho vùng hạ du đập và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt; 
iii) Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thuỷ văn và phối hợp với các cơ quan liên quan để vận hành 

hồ chứa theo đúng quy trình;  
iv) Bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ, đồng thời tham gia phòng chống hạn có 

hiệu quả . 
 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn đập và hồ chứa nước nói 
chung và đập thủy điện nói riêng chưa được tốt. Hệ thống các văn bản pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật 
hiện tại phức tạp và chồng chéo, gây khó khăn cho việc hướng dẫn và áp dụng thực tế trong công tác quản 
lý và vận hành an toàn đập, đặc biệt ở cấp cơ sở.  
 
Các quy định trong hệ thống pháp luật chưa có những hướng dẫn cụ thể về mặt kỹ thuật cũng làm chậm 
trễ việc triển khai có hiệu quả NĐ 114. Điển hình như việc thực hiện một số quy định tại Nghị định 
114/2018/NĐ-CP đối với các chủ sở hữu đập, hồ chứa thuỷ điện cũng chưa đạt yêu cầu do một số vướng 
mắc chính bao gồm việc xác định vùng hạ du, việc xây dựng phương án PCTT và phương án ứng phó 
THKC và các quy định khác như việc xác định ranh giới, trách nhiệm quản lý hành lang thoát lũ… (MoIT, 
2021). Do đó, sau 2 năm thực hiện các đơn vị thuộc EVN chỉ hoàn thiện và phê duyệt phương án ứng phó 
với tình huống khẩn cấp cho 06/38 công trình do EVN quản lý, đạt tỷ lệ 16% (EVN, 2021). 
 
Đây là những vấn đề cần phải gấp rút nghiên cứu để đề xuất các giải pháp tinh chỉnh thể chế, tạo điều kiện 
cho các đơn vị quản lý và vận hành đập, đặc biệt là đập thủy điện có thể thực hiện hiệu quả công tác quản 
lý an toàn đập. 
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3 Cách tiếp cận và phương pháp luận  

3.1 Xây dựng Khung quản lý an toàn đập tiên tiến  

Do sự phức tạp của khung pháp lý trong quản lý an toàn đập ở Việt Nam, Tư vấn sẽ đưa ra một chương 
trình phù hợp với bối cảnh của quốc gia bằng cách kết hợp các tiêu chuẩn và chính sách hiện hành thành 
một nền tảng chung cho ngành thủy điện và được cải tiến thông qua việc áp dụng các thông lệ quốc tế hiện 
hành tốt nhất. 
 
Một khung toàn diện về quản lý an toàn đập dựa trên thông tin rủi ro ở Việt Nam có thể mất vài năm để 
được thực hiện và sử dụng đầy đủ trên thực địa, và đòi hỏi một chương trình xây dựng năng lực toàn diện 
trong suốt quá trình này. Vì lý do này, Tư vấn đặc biệt khuyến nghị một khuôn khổ quản lý an toàn đập theo 
giai đoạn/cấp, mà sẽ kết hợp các mức độ phức tạp khác nhau của đánh giá rủi ro để giúp đưa ra quyết 
định, trong đó giải thích rõ ràng việc thu thập các nghiên cứu và dữ liệu mới. Mức độ phân tích của đề xuất 
về phương pháp tiếp cận theo cấp độ sẽ có tương quan giữa mức độ tinh vi và độ chính xác của các phân 
tích với quy mô, độ không chắc chắn, tính sẵn có của dữ liệu của đập và khu vực hạ lưu đang được điều 
tra. 
 
Khung đề xuất dự kiến sẽ bảo vệ các tài sản của đập, giải quyết rõ ràng sự không chắc chắn, và dựa trên 
thông tin tốt nhất hiện có, hỗ trợ nâng cao và cải tiến việc tổ chức bằng việc đưa ra một khuôn khổ có cấu 
trúc, minh bạch, năng động và lặp lại để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định . 

3.1.1 Phương pháp đánh giá an toàn đập hiện đang áp dụng tại Việt Nam 

Phương pháp đánh giá an toàn đập tại Việt Nam hiện được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN11699:2016 - Đánh giá an toàn đập. Tiêu chuẩn bao gồm các nội dung chính sau: i) phân loại đập; ii) 
các nội dung đánh giá an toàn đập; iii) các nội dung và yêu cầu về kiểm tra đập; iv) các nội dung và yêu 
cầu về kiểm định đập; v) đánh giá tổng hợp an toàn đập. 
 
Kèm theo đó là các phụ lục hướng dẫn như sau: 
 

I. Phụ lục A – Quy định về tài liệu kỹ thuật phục vụ kiểm tra an toàn đập ; 
II. Phụ lục B – Quy định nội dung kiểm tra an toàn đập bao gồm nội dung kiểm tra đập đất, đá; nội 

dung kiểm tra đập bê tông, bê tông cốt thép; nội dung kiểm tra các công trình liên quan; nội dung 
kiểm tra hệ thống vận hành;  

III. Phụ lục C – Quy định về Đánh giá chất lượng đập, các công trình liên quan và hệ thống vận hành 
(Theo các mức A - B - C) bao gồm đánh giá chất lượng đập đất, đá; đánh giá chất lượng đập bê 
tông, bê tông cốt thép; đánh giá chất lượng các công trình liên quan; đánh giá chất lượng hệ thống 
vận hành 

IV. Phụ lục D – Quy định về đánh giá an toàn chống lũ ;  
V. Phụ lục E – Quy định về đánh giá an toàn thấm ;  

VI. Phụ lục F – Quy định về đánh giá an toàn kết cấu đập và các công trình liên quan ;  
VII. Phụ lục G – Quy định về đánh giá an toàn chịu động đất;  
VIII. Phụ lục H – Quy định về nội dung đánh giá và phân cấp an toàn công tác quản lý và vận hành. 

 
Các thủ tục và yêu cầu khác về công tác đánh giá an toàn đập được thực hiện theo các thông tư được ban 
hành nhằm hướng dẫn thực hiện NĐ 114/2018/NĐ-CP bởi các bộ ngành có liên quan. 
 
Như đã đề cập trong phần 2.3 của báo cáo khởi động này (Quản lý Nhà nước về An toàn Đập Thủy điện), 
Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện khung thể chế và khung pháp lý ở Việt Nam. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

03/09/2021 BÁO CÁO KHỞI ĐỘNG BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 16  

 

Tuy nhiên, dựa trên ý kiến của các chuyên gia quốc tế và trong nước (VNCOLD, 2013), Tư vấn cũng cho 
rằng một số rào cản cần vượt qua trong giai đoạn ngắn hạn và dài hạn: 

 Phần lớn lực lượng quản lý đập bao gồm các kỹ sư, công nhân kỹ thuật và lao động thủ công, 
không đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do thiếu đào tạo. Các đơn vị quản lý đập chưa 
dành đủ sự quan tâm trong việc nâng cao năng lực của cán bộ để cải thiện hoạt động quản lý và 
vận hành gắn với đảm bảo an toàn đập. 

 Nhận thức chưa đầy đủ về an toàn đập, chủ yếu tập trung giải quyết các trường hợp sự cố, ít quan 
tâm đến công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo an toàn và bền vững của đập 

 Các hồ chứa nhỏ điển hình được xây dựng đi kèm với hạn chế về khảo sát địa hình, khảo sát địa 
chất, nghiên cứu thủy văn và đầu tư/ngân sách hàng năm hạn chế. Điều này dẫn đến sự yếu kém 
về chất lượng và độ an toàn của đập. 

 Rõ ràng, các yếu tố con người dường như là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kém an toàn 
của đập hiện nay và các sự cố vỡ đập (nhiều hơn là các yếu tố tự nhiên cực đoan và tuổi của đập) 

 Thiếu sự ưu tiên dành cho việc bảo vệ cộng đồng địa phương tại các đập nguy hiểm, điều này thể 
hiện trong việc thiếu hệ thống phân loại đập dựa trên hậu quả. 

3.1.2 Quản lý an toàn đập dựa trên rủi ro vs truyền thống  

Như đã trình bày trong phần trước, đánh giá an toàn đập ở Việt Nam hiện đang được thực hiện bằng cách 
tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn. Cách tiếp cận truyền thống này đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế 
các đập mới và đánh giá độ an toàn của các đập hiện có. Trong phương pháp này, an toàn đập tập trung 
hoàn toàn vào cấu trúc và các bộ phận của đập, với việc đánh giá tạo ra hệ số an toàn do các quy định của 
quốc gia đưa ra với các mức độ thận trọng khác nhau như các trường hợp và tải trọng thiết kế, khả năng 
kết cấu, hệ số an toàn và các biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có những hạn chế trong việc 
đánh giá gián tiếp các sự cố vỡ đập, rủi ro với cộng đồng và giải quyết những không chắc chắn của thông 
số đầu vào. 
 
Ngược lại, phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, thường được gọi là Quản lý an toàn đập được thông báo 
về rủi ro, là một bước phát triển gần đây trong kỹ thuật đập, tạo thành một cách tiếp cận toàn diện để đánh 
giá an toàn đập. Trong đánh giá rủi ro cho an toàn đập, thuật ngữ "rủi ro" được xác định bằng sự kết hợp 
của 3 suy nghĩ chính: "điều gì có thể xảy ra?" đề cập đến sự cố vỡ đập dưới các tải trọng và kịch bản 
khác nhau, "khả năng xảy ra như thế nào?" có liên quan đến xác suất hư hỏng, là một hàm của hiệu suất 
của đập so với các tải trọng đã cho và xác suất xuất hiện của các tải trọng đó, và cuối cùng là "hậu quả là 
gì?" là những sự thật do sự cố vỡ đập, bao gồm cả hậu quả kinh tế và thiệt hại về nhân mạng. Về mặt xác 
xuất, luôn có xác suất vỡ đập, ngay cả khi nó rất thấp, và luôn có những hậu quả bất lợi có thể xảy ra. Do 
đó, luôn có rủi ro liên quan cần được quản lý và giảm thiểu. 
 
Theo nghĩa này, Phân tích rủi ro là một phương pháp luận có giá trị để xác định đặc điểm của rủi ro và thiết 
lập các ưu tiên trong quản lý an toàn cơ sở hạ tầng quan trọng. Nó cho phép tích hợp tất cả thông tin hiện 
có về các mối đe dọa, lỗ hổng và hậu quả. Tuy nhiên, điều đáng nói là phương pháp tiếp cận dựa trên 
rủi ro nên được coi là một sự cải tiến hoặc bổ sung cho phương pháp tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn 
truyền thống hơn là một sự thay thế. Nhìn chung, các tài liệu, kết quả và hoạt động cơ bản của 
phương pháp tiếp cận truyền thống (trong kiểm tra, vận hành và bảo trì, thiết bị đo đạc, giám sát và 
chuẩn bị khẩn cấp) cung cấp thông tin hữu ích để cải thiện và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong 
quản lý rủi ro và ngược lại. 

3.1.3 Đề xuất quản lý an toàn đập dựa trên rủi ro (sơ bộ) 

Dựa trên đánh giá sơ bộ về những điểm yếu trong thực tiễn hiện tại ở Việt Nam, đã được mô tả trong các 
phần trước, một khung đề xuất về quản lý an toàn đập dựa trên rủi ro đã được xây dựng trong báo cáo 
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khởi động này (Hình 3-1). Khung này sẽ được hoàn thiện với sự phối hợp chặt chẽ với các cán bộ của Bộ 
Công Thương trong các giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ dự án. 
 
  

 

Hình 3-1 Khung tổng thể của Chương trình Quản lý An toàn Đập được Đề xuất cho Bộ Công Thương. 

 
Như trong Hình 3 1, chương trình được thiết kế liên quan trực tiếp đến cách tiếp cận quản lý an toàn đập 
hiện hành được áp dụng ở Việt Nam (dựa trên tiêu chuẩn). Ngoài ra, các thực hành hiện tại sẽ cần được 
tăng cường không chỉ bằng các đánh giá có thông tin về rủi ro mà còn bằng các yếu tố cơ bản như hệ thống 
phân loại mới theo hậu quả, chương trình xây dựng năng lực liên tục và bền vững ở các cấp độ khác nhau. 
 
Các hoạt động an toàn đập truyền thống sẽ đóng vai trò là đầu vào quan trọng cho quá trình ra quyết định 
dựa trên rủi ro, nhưng đồng thời, kết quả từ cách tiếp cận rủi ro sẽ giúp cải thiện và ưu tiên các hoạt động 
theo cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn. 
 
Sử dụng rủi ro để cung cấp thông tin cho các quyết định liên quan đến 4 thành phần riêng biệt cần được 
cung cấp liên tục bởi các hoạt động theo cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn. Các thành phần này được thể 
hiện trong Hình 3-2 và được mô tả dưới đây: 

 Phân tích rủi ro: Đây là thành phần đầu tiên của quản lý rủi ro và bao gồm quá trình ước tính rủi 
ro. Thông thường, nó có một phần định tính và một phần định lượng (hoặc bán định lượng). Đầu 
tiên, phần định tính (nhận dạng các phương thức hư hỏng) xác định các phương thức hư hỏng 
tiềm ẩn và các điều kiện và sự kiện cần phải có để xảy ra hư hỏng. Thứ hai, phần định lượng (hoặc 
bán định lượng) đưa ra một ước tính bằng số về xác suất sự cố và hậu quả của sự cố vỡ đập. 
Trong phân tích định lượng, thực hiện các ước tính này với mô hình rủi ro kết hợp xác suất tải 
trọng, xác suất vỡ đập (phản ứng của hệ thống) và mức độ của hậu quả bất lợi do vỡ đập. 

 Đánh giá rủi ro: Quá trình quyết định xem liệu các rủi ro hiện có có thể chấp nhận được hay không 
và các biện pháp giảm thiểu rủi ro nào được khuyến nghị. Kết hợp các giai đoạn phân tích và đánh 
giá rủi ro, trong đó rủi ro được so sánh với các khuyến nghị về khả năng chấp nhận rủi ro. 

 Quản lý rủi ro: được xây dựng dựa trên các giai đoạn phân tích rủi ro và đánh giá rủi ro. Quản lý 
rủi ro bao gồm các hoạt động liên quan đến việc đưa ra các quyết định có thông tin về rủi ro bằng 
cách ưu tiên các nghiên cứu và thiết bị mới, ưu tiên các hành động giảm thiểu rủi ro (công trình và 
phi công trình) và đưa ra các quyết định chương trình liên quan đến quản lý danh mục các đập. 
Quản lý rủi ro bao gồm đánh giá các cân nhắc về môi trường, xã hội, văn hóa, đạo đức, hành chính, 
chính trị và pháp lý trong mọi phần của quá trình. Do đó, giai đoạn này đại diện cho công cụ cần 
thiết cho các nhà quản lý dự án không chỉ để ưu tiên đầu tư mà còn để điều chỉnh các quyết định 
với sứ mệnh của nhà điều hành, các hạn chế hiện có, mục tiêu và bối cảnh chung của Quốc gia. 
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 Quản trị rủi ro: bao gồm tổng thể các tác nhân, chính sách, vai trò và thủ tục liên quan đến cách 
thức thu thập, phân tích và truyền đạt thông tin rủi ro liên quan; sau đó, các quyết định quản lý được 
thực hiện. Xác định cách thức thực hiện các thủ tục Đánh giá và Quản lý Rủi ro trong các cơ quan 
quản lý và điều tiết đập. 

 
 

 

Hình 3-2 Mối quan hệ giữa Phân tích rủi ro, Đánh giá rủi ro, Quản lý rủi ro và Quản trị rủi ro 

 
Như đã mô tả trong các phần trước, cân nhắc tầm quan trọng của việc thực hiện bền vững khung chương 
trình dựa trên rủi ro trong khuôn khổ hiện hành phức tạp ở Việt Nam, Tư vấn khuyến nghị phát triển một 
cách tiếp cận theo cấp độ cho hai thành phần đầu tiên của khuôn khổ thông tin rủi ro (tức là Phân tích rủi 
ro và Đánh giá rủi ro). Mức độ phức tạp của phân tích sẽ dựa trên dữ liệu tốt nhất hiện có và mức độ không 
chắc chắn trong giai đoạn xác định chế độ hỏng hóc. 
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Hình 3-3 Khung Quản lý an toàn đập dựa trên thông tin rủi ro được đề xuất cho Việt Nam (Sơ bộ) 

 
Như có thể thấy trong Hình 3-3, khung đề xuất phát triển xung quanh 4 lớp hoặc giai đoạn chính với mức 
độ phức tạp khác nhau của việc đánh giá, không chỉ tương quan với mức độ an toàn cần thiết cho đập 
đang được điều tra mà còn với mức độ độ chính xác mong muốn hoặc tính khả thi, dựa trên tính sẵn có và 
độ không đảm bảo của dữ liệu hiện tại. Các mức độ đánh giá khác nhau được tóm tắt trong Bảng 3-1 và 
Hình 3-4 để dễ hiểu. 
 

Bảng 3-1. Các cấp độ đánh giá trong Khung quản lý an toàn đập được đề xuất cho Việt Nam 

Mức độ 
đánh giá 

Mô tả Mục tiêu 

Cơ bản hoặc 
Nền tảng 

Phân loại mối 
nguy dựa trên 
hậu quả 

Xác định các đập có tiềm năng nguy hiểm cao hơn dựa trên tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội thực tế ở vùng hạ lưu. Mức độ đánh giá này sẽ giúp 
đưa ra các tiêu chuẩn thiết kế và cơ chế giám sát thích hợp phù hợp với 
mức độ an toàn cần thiết 
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Sơ bộ Rà soát nhanh an 
toàn đập  

Thiết lập một danh sách ưu tiên trong danh mục các đập có mức độ nguy 
hiểm cao và đáng kể để phát triển thêm các đánh giá rủi ro và hỗ trợ ra 
quyết định dựa trên rủi ro. Đối với các đập có độ rủi ro thấp, quá trình rà 
soát sẽ giúp xây dựng/có được “chỉ số tình trạng hiện tại”, hỗ trợ việc ra 
quyết định về các hành động giảm thiểu rủi ro ở cấp độ đập và danh mục 
đầu tư. 

Trung gian Đánh giá rủi ro 
bán định lượng 
(Định tính) 

Ước tính rủi ro đối với các đập hoặc phương thức sự cố tiềm ẩn, trong đó 
sự gia tăng của mức độ không chắc chắn do thiếu dữ liệu phù hợp/đầy đủ
làm hạn chế việc phân tích chi tiết hơn. Mức độ đánh giá này trước tiên 
nên tập trung vào việc giảm độ không chắc chắn bằng cách ưu tiên các 
điều tra, nghiên cứu hoặc thiết bị đo mới hơn là các biện pháp giảm thiểu 
rủi ro chi tiết. 

Nâng cao/Chi 
tiết 

Đánh giá rủi ro 
định lượng 

Ước tính rủi ro đối với các phương thức sự cố tiềm ẩn hoặc các đập trong 
đó dữ liệu sẵn có được xem là đủ để ước tính một giá trị số, mà có thể
được coi là đại diện của xác suất hư hỏng thực tế và độ lớn của hậu quả. 
Mức độ đánh giá này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên rủi ro về các 
biện pháp giảm thiểu rủi ro (loại biện pháp và mức độ ưu tiên thực hiện) 

 

 

Hình 3-4 Minh hoạ Khái niệm về Khung quản lý an toàn đập dựa trên rủi ro được đề xuất cho Việt Nam 

 
Nhằm mục đích minh họa, ví dụ về từng bước của quy trình đánh giá an toàn đập của đập giả định nguy 
cơ thấp và trung bình được trình bày dưới đây. Mô tả chi tiết hơn về các yếu tố chính bao gồm khuôn khổ 
được đề xuất cho Việt Nam sẽ được thảo luận trong các phần sau. 
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Hình 3-5 Ví dụ về quy trình làm việc cho Đánh giá an toàn đập của một đập có mức độ nguy hiểm thấp theo khuôn khổ đề xuất 

 

Hình 3-6 Ví dụ về quy trình làm việc cho Đánh giá an toàn đập của một đập có mức độ nguy hiểm trung bình theo khuôn khổ đề xuất 
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PHÂN LOẠI NGUY HIỂM THEO HẬU QUẢ 
Như đã thảo luận trong các phần trước, hệ thống phân loại đập hiện tại ở Việt Nam dựa trên tình trạng sức 
khỏe và chất lượng của đập hơn là khả năng nguy hiểm thực tế của nó, điều này dẫn đến không đủ khả 
năng xác định các tài sản có vai trò quan trọng ở cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia liên quan đến những hậu quả 
tiềm ẩn từ sự cố, có thiệt hại đáng kể hoặc gián đoạn kéo dài của các công trình đập. 
 
Vì lý do đó, Tư vấn sẽ đề xuất một cách phân loại mới dựa trên nguy hiểm tiềm năng phù hợp với các thông 
lệ quốc tế hiện hành. Cách tiếp cận phân loại nguy hiểm tiềm ẩn mới được đề xuất sẽ cho phép Bộ Công 
Thương quy định đầy đủ các tiêu chuẩn thiết kế và cơ chế giám sát an toàn cho từng loại đập. Nguy hiểm 
tiềm ẩn càng cao thì các tiêu chuẩn khắt khe càng phải được áp dụng. Ngoài ra, việc phân loại đập mới sẽ 
có thể mở rộng và có thể được thực hiện hiệu quả ở các cấp danh mục đầu tư (tổ chức quản lý đập, tỉnh 
và quốc gia) 
 
Trong giai đoạn sơ bộ, Tư vấn khuyến nghị thực hiện sơ đồ điểm cộng để phân loại mối nguy tương tự như 
sơ đồ được trình bày trong Bản tin số 72 của ICOLD (Bảng 3 2). ICOLD Bulletin 72 cung cấp một khái niệm 
đơn giản về phân loại nguy cơ bằng cách sử dụng bốn thông số, đó là (a) chiều cao đập, (b) dung tích hồ 
chứa, (c) số người có thể bị ảnh hưởng và (d) các hậu quả tiềm ẩn khác. Mặc dù chiều cao đập và dung 
tích hồ chứa có thể được coi là đại diện cho cường độ năng lượng của sóng lũ (độ sâu, vận tốc nước, v.v.) 
và tương quan với diện tích và thời gian ngập trong trường hợp vỡ đập, số người có khả năng bị ảnh 
hưởng, và các hậu quả tiềm tàng có thể được coi là một nguy cơ hoặc hậu quả ở hạ lưu trong trường hợp 
vỡ đập. 
 

Bảng 3-2 Ví dụ về Phân loại mối nguy đơn giản dựa trên hậu quả (Theo ICOLD, Bản tin số 72) 

Đặc điểm chiều của 
đập 

 

Dung tích hồ chứa 
(Mm3) 

< 0.1 0.1 - 1 1 -120 >120 

Điểm 0 2 4 6 

Chiều cao đập (m) < 15 15 -30 30 -45 > 45 

Điểm 0 2 4 6 

Hậu quả ở hạ lưu Dân số có nguy cơ Không 1-100 100-1000 >1000 

Điểm 0 4 8 12 

Thiệt hại tiềm ẩn Không Thấp Đáng kể Cao 

Điểm 0 4 8 12 

Tổng điểm (tổng điểm của bốn hạng mục) < 6 7-18 19-30 31-36 

Nhóm nguy cơ I (Thấp) II (Trung bình) III (Đáng kể) IV (Cao) 

 
Cần lưu ý rằng các giá trị ngưỡng và số lượng nhóm nguy cơ do ICOLD chỉ ra (Bảng 3-2) sẽ được điều 
chỉnh bởi nhóm tư vấn khi cân nhắc bối cảnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và địa lý của Việt Nam. 
Đặc biệt, hậu quả hạ lưu sẽ được đặt trong bối cảnh quốc gia và/hoặc khu vực phù hợp, trong quá trình 
phối hợp làm việc với Bộ Công Thương. 
 

RÀ SOÁT NHANH MỨC ĐỘ AN TOÀN 
Việc rà soát nhanh độ an toàn nhằm đưa ra thứ tự cần tuân theo trong khuôn khổ đánh giá rủi ro an toàn 
đập. Danh sách này chỉ nên được coi là dấu hiệu cho thấy sự cấp thiết phải thực hiện đánh giá rủi ro an 
toàn đập cho một con đập. Ngoài ra, việc rà soát nhanh dựa trên rủi ro ở Việt Nam cũng sẽ giúp thúc đẩy 
các nỗ lực hướng tới việc thu thập thông tin thiếu sót về an toàn đập một cách có hệ thống. 
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Một số nguyên tắc bao quát là một phần của công cụ sàng lọc danh mục đầu tư được liệt kê và giải thích 
tiếp dưới 

 Số dân có nguy cơ (PAR): Điều này có thể dễ dàng ước tính từ phân tích vỡ đập được thực hiện 
như một phần của thông tin hỗ trợ cho các Kế hoạch Hành động Khẩn cấp và các nghiên cứu Phân 
loại Nguy cơ. 

 
 Các đặc điểm của đập chính và hồ chứa, khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và các điều 

kiện ứng phó hiện tại: Thông tin này dự kiến sẽ được truy cập thông qua cơ sở dữ liệu của Bộ 
Công Thương, các tài liệu do chủ sở hữu đập có sẵn, kết quả của các đợt kiểm tra thường xuyên 
và báo cáo đánh giá an toàn đập hàng năm theo quy định của Nghị định 114. 

 
 Tính đầy đủ về số liệu thủy văn và địa chấn: Thông tin này cũng dự kiến sẽ được truy cập thông 

qua cơ sở dữ liệu của Bộ Công Thương nhưng có thể cần một nỗ lực xây dựng khác đối với các 
dự án khác trên toàn quốc. 

 
Dựa trên các yếu tố nêu trên, cách tiếp cận sàng lọc rủi ro đã được Ngân hàng Thế giới sử dụng để ưu tiên 
đầu tư và số lượng các đập được đưa vào trong các giai đoạn chuẩn bị của "Dự án Cải thiện An toàn và 
Cải tạo Đập" (2015) cũng có thể được thực hiện như một công cụ sàng lọc rủi ro cho dự án này (Hình 3 7). 
Tư vấn sẽ đánh giá khả năng áp dụng phương pháp tiếp cận này của WB đối với lĩnh vực thủy điện và điều 
chỉnh nó cho phù hợp với các yêu cầu của Bộ Công Thương. 
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Hình 3-7 Sơ bộ công cụ sàng lọc nhanh an toàn được phát triển cho Dự án Cải tạo của Việt Nam (WB, 2015) 

 
ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỊNH LƯỢNG/BÁN ĐỊNH LƯỢNG 

Trong Phân tích Rủi ro Bán Định lượng, đôi khi còn được gọi là "Phân tích Định tính", rủi ro được ước tính 
sơ bộ dựa trên thông tin có sẵn. Việc ước lượng này được thực hiện bằng cách gán một hạng mục cho xác 
suất vỡ đập (thường được liên kết với một giá trị của xác suất vỡ đập) và hậu quả của sự cố, thường gắn 
với việc “định lượng” hậu quả vỡ đập. Do đó, các giá trị rủi ro được biểu diễn trong Ma trận rủi ro (Hình 3-
8) kết hợp giữa các sự cố và hậu quả. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi như một bước đầu tiên để 
thu được các kết quả rủi ro sơ bộ. 
 
Như được mô tả trong khuôn khổ thông tin rủi ro được đề xuất, phân tích rủi ro bán định lượng sẽ là một 
phần của cấp độ đánh giá "trung gian" (Xem Bảng 3-2) và về nguyên tắc, chỉ được sử dụng cho các phương 
thức sự cố tiềm ẩn được phân loại là " C ”(độ không đảm bảo cao). Do đó, phân tích rủi ro bán định lượng 
sẽ ưu tiên các nghiên cứu, khảo sát mới và thiết bị đo mới trong một con đập cụ thể hoặc danh mục đầu tư 
của các con đập. Thông tin bổ sung này sẽ đóng vai trò là nền tảng để thực hiện Phân tích rủi ro định lượng 
hoàn chỉnh trong các bước tiếp theo để cung cấp thông tin cho các quyết định về việc phục hồi chính và 
các hành động giảm thiểu rủi ro chi tiết hơn. 
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Hình 3-8 Ví dụ về Ma trận phân tích rủi ro bán định lượng với một số phương thức sự cố (bên trái), Ví dụ về mức độ ưu tiên trong ma 
trận phân tích rủi ro bán định lượng (bên phải) 

 
 

 

Hình 3-9 Ví dụ về Ma trận rủi ro cho phân tích rủi ro bán định lượng đang được phát triển ở Việt Nam 
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỊNH LƯỢNG 
Đánh giá rủi ro định lượng đầy đủ nhằm mục đích xác định đặc điểm của rủi ro bằng cách lượng hóa các 
điều kiện xác suất và hậu quả. Như được trình bày trong khung sơ bộ của chúng tôi (Bảng 3-2 và Hình 3-
2), đánh giá định lượng này chỉ được khuyến nghị cho các Loại hư hỏng Loại B, là các hư hỏng được coi 
là đáng tin cậy và có đủ thông tin sẵn có cho loại phân tích này. 
 
Đánh giá rủi ro định lượng có ba bước chính: 
Phân tích rủi ro định lượng (QRA): Rủi ro được tính toán thông qua mô hình rủi ro (Hình 3-7 và Hình 3-8.) 
cho ba kịch bản chính: Hoạt động bình thường, Thủy văn và Địa chấn. 
Đánh giá rủi ro: Kết quả rủi ro sau đó được so sánh với các hướng dẫn về khả năng chấp nhận rủi ro để 
đánh giá sự cần thiết phải giảm thiểu rủi ro. Đồ thị "fN" điển hình (xác suất thất bại so với hậu quả được 
quy định hàng năm) được sử dụng để vẽ biểu đồ các giá trị rủi ro thu được và so sánh với ngưỡng chấp 
nhận rủi ro được khuyến nghị (Hình 3 9) 
Ưu tiên các biện pháp giảm thiểu rủi ro: Kết quả rủi ro được sử dụng để xác định trình tự ưu tiên của các 
hành động giảm thiểu rủi ro được đề xuất. 
 
Đánh giá rủi ro định lượng nên được thực hiện bởi một nhóm làm việc có kinh nghiệm đã được chứng minh 
trong việc xây dựng mô hình rủi ro và ước tính dữ liệu đầu vào của mô hình rủi ro. Kinh nghiệm của đội làm 
việc trong các kỹ thuật này là rất quan trọng để đạt được kết quả có tính bảo vệ và nhất quán. Vì lý do này, 
chuyên gia tư vấn khuyến nghị thực hiện một chương trình nâng cao năng lực chuyên sâu cùng với việc 
thực hiện khuôn khổ quản lý an toàn đập được thông báo về rủi ro này. 
 
Việc đánh giá xác suất về các kịch bản sự cố tiềm ẩn có thể xảy ra sẽ hỗ trợ việc xác định các kịch bản sự 
cố đập chính mà dẫn đến rủi ro về tổng thể. Điều này cũng hỗ trợ đánh giá chi tiết và xác định mức độ khẩn 
cấp của các công việc cải tạo quan trọng và phức tạp được yêu cầu. Tuy nhiên, cần lưu ý các đánh giá rủi 
ro định lượng có xu hướng phức tạp, đòi hỏi dữ liệu giám sát và giám sát đập chi tiết, cùng với các phân 
tích hỗ trợ về các yếu tố không chắc chắn liên quan khác nhau với ước tính các giá trị xác suất. Các loại 
đánh giá này tốn nhiều thời gian và đòi hỏi nguồn nhân lực và tài chính đáng kể 
 

  

Hình 3-10 Kiến trúc mẫu của một mô hình rủi ro cho kịch bản thủy văn Kiến trúc mẫu của một mô hình rủi ro cho kịch bản thủy văn 
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Hình 3-11 Cây sự kiện cho cấu trúc mẫu được sử dụng để ước tính rủi ro thủy văn của một đập cụ thể. 

 

 

Hình 3-12  Ví dụ về biểu đồ fN đại diện cho các giá trị rủi ro đối với đập chung và các phương thức hư hỏng tiềm ẩn 
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Hình 3-13 Ví dụ về đánh giá rủi ro và ưu tiên các hành động giảm thiểu rủi ro được đề xuất trong một kịch bản thủy văn 

  
KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN RỦI RO 

Như đã đề cập trong phần trước, tiêu chí chính để đánh giá và kiểm tra mức độ rủi ro (tức là đánh giá rủi 
ro) là so sánh với các ngưỡng chấp nhận rủi ro được khuyến nghị. Giai đoạn đánh giá rủi ro là giai đoạn 
mà các nhận định được đưa ra (một cách ẩn ý hoặc rõ ràng), bao gồm cả tầm quan trọng của các rủi ro 
được ước lượng. 
 
Về cơ bản, rủi ro dẫn đến nhiều người tử vong bởi một sự kiện duy nhất thường sẽ có tác động xấu hơn 
đến xã hội. Điều này tác động đến tổng thể xã hội, gây ra các phản ứng chính trị - xã hội. Ngược lại, xã hội 
có xu hướng ít ác cảm hơn với những rủi ro do nhiều tổn thất nhỏ và riêng lẻ, chỉ liên quan đến một hoặc 
hai trường hợp tử vong, ngay cả khi tổng tổn thất từ tổng tất cả các tổn thất nhỏ lớn hơn tổn thất từ một vụ 
tai nạn lớn đơn lẻ. Điều này dẫn đến quan điểm cho rằng rủi ro có thể chấp nhận được nên coi rủi ro xã 
hội và rủi ro cá nhân là một phần không thể thiếu của khuôn khổ quản lý rủi ro (Munger và cộng sự, 2009). 
 
Khả năng chấp nhận rủi ro về cơ bản là vấn đề của các lựa chọn chính trị, ưu tiên và chính sách. Một quan 
điểm đang nổi lên mặc dù không được chấp nhận rộng rãi, là rủi ro và sự không chắc chắn là yếu tố cơ bản 
phải được cân nhắc khi đưa ra các quyết định về an toàn đập và là một phần không thể thiếu của khung 
quản lý rủi ro. 
 
Tư vấn sẽ đề xuất về Hướng dẫn khả năng chấp nhận rủi ro cho đánh giá rủi ro đập ở Việt Nam, theo 
khuyến nghị của các tổ chức quốc tế (Hình 3-11, Hình 3-12). Tuy nhiên, các khuyến nghị quốc tế sẽ được 
điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam, và đặc biệt chú ý đến rủi ro cá nhân và rủi ro xã hội, như đã 
đề cập ở trên. 
 
Rủi ro cá nhân được định nghĩa là xác suất ít nhất một người chết vì vỡ đập. Do đó, rõ ràng nó phải thấp 
hơn tỷ lệ tử vong trung bình của cả nước ở bất kỳ độ tuổi nào. Theo nghĩa này, chuyên gia tư vấn sẽ tổng 
hợp tỷ lệ tử vong của Việt Nam để thiết lập các ngưỡng chấp nhận rủi ro cá nhân (Hình 3-13). 
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Hình 3-14 Nguyên tắc về khả năng chịu rủi ro cá nhân của 
USACE 

Hình 3-15  Hướng dẫn về khả năng chịu rủi ro cá nhân của Canada 
(Điều chỉnh từ CDA, 2013) 

 

Hình 3-16 Ví dụ về tỷ lệ tử vong theo độ tuổi và rủi ro cá nhân được đề xuất 

 
Về Rủi ro xã hội, điều đáng nói là mức độ chấp nhận của xã hội đối với rủi ro thay đổi tùy thuộc vào số 
lượng người bị ảnh hưởng (Hình 3-14), như đã đề cập ở trên. Do đó, theo khuyến nghị của các tổ chức 
quốc tế (HSE 2001; ANCOLD 2003), các nguyên tắc sau sẽ được xem xét để áp dụng các hướng dẫn về 
khả năng chấp nhận rủi ro xã hội: 

 Xã hội sẵn sàng sống chung với rủi ro liên quan đến các con đập để đảm bảo các lợi ích do con 
đập mang lại, sống và làm việc ở hạ lưu hoặc trong khu vực được bảo vệ. 
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 Các rủi ro liên quan đến đập đang được giám sát và quản lý đầy đủ bởi những người chịu trách 
nhiệm quản lý rủi ro 

 Có sự ghi nhận liên tục về rủi ro của đập. 
 Người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro liên quan đến hệ thống đập tiếp tục giảm rủi ro cho đến khi 

có thể chấp nhận. 

 

Hình 3-17 Tiêu chí Rủi ro Xã hội của Canada (Phỏng theo CDA, 2013) 

3.1.4 Các thách thức trong thực hiện dự án 

Trong phần này, không chỉ những thách thức trong thực hiện dự án được nhấn mạnh từ quan điểm của Tư 
vấn, mà còn là những thách thức của Chủ đập và Bộ Công Thương có thể phải gặp phải khi xây dựng và 
thực thi khung quản lý an toàn đập dựa trên rủi ro mới này. 
 

CÁC THÁCH THỨC CỦA DỰ ÁN 
 Giới hạn về thời gian: như đã thảo luận trong các phần trước, việc đánh giá rủi ro định lượng đầy 

đủ (mức nâng cao trong khung đề xuất) tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Ngoài ra, trong nhiều 
trường hợp, các cơ quan có thẩm quyền của dự án không thể cung cấp đủ số lượng dữ liệu cần 
thiết cho loại phân tích này, khiến cho việc đánh giá rủi ro trở thành một quá trình kéo dài. Tư vấn 
nhận thấy sẽ không thể thực hiện đánh giá rủi ro định lượng đầy đủ đối với các đập thí điểm. Để 
tuân thủ các mốc thời gian của hợp đồng, đánh giá của chúng tôi sẽ tập trung vào các cấp độ đánh 
giá sơ bộ và trung gian được mô tả trong Bảng 3-1. 

 Tính sẵn có của dữ liệu và mức độ chi tiết: mặc dù Tư vấn đang nỗ lực để kết hợp tính sẵn có 
của dữ liệu như một phần của tiêu chí lựa chọn cho các đánh giá thí điểm, dự kiến rằng, ngay cả 
đối với các đánh giá sơ bộ và trung gian, một số thông tin bổ sung sẽ cần được thu thập và/hoặc 
tạo ra để lấp đầy những khoảng trống hiện có. 

 Tuân thủ các Quy định/Tiêu chuẩn Hiện hành: khung pháp lý phức tạp ở Việt Nam thể hiện một 
thách thức thực sự trong việc đưa ra một phương pháp tiếp cận mới phù hợp vì phải tuân thủ nhiều 
nghị định và tiêu chuẩn kỹ thuật. 

 Huy động quốc tế: trong bối cảnh đại dịch COVID, Tư vấn có thể gặp khó khăn trong việc huy 
động kịp thời các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam 
 

THÁCH THỨC VỚI CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN RỦI RO 
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 Thách thức về kỹ thuật: Nhiều cơ quan, kỹ sư và chủ sở hữu đập phải vượt qua tư duy xác định 
và có thể không có nguồn lực hoặc đào tạo cần thiết để tiến hành hoặc xem xét đánh giá rủi ro toàn 
diện, có tính chất xác suất. 

 Độ tin cậy của các kết quả Đánh giá: để tạo ra các kết quả đáng tin cậy và nhất quán, đánh giá 
rủi ro yêu cầu dữ liệu đáng tin cậy về đập, các thành phần của đập và hoạt động, mà trong những 
năm đầu tiên thực hiện, có thể không có sẵn để đáp ứng các nhu cầu cụ thể về đánh giá rủi ro đối 
với các đập riêng lẻ hoặc thậm chí các thành phần của hệ thống đập 

 Nâng cao năng lực: chuyển giao kiến thức và nâng cao năng lực thông qua việc thực hiện bất kỳ 
chương trình an toàn đập nào là rất quan trọng; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một chương 
trình được thông báo về rủi ro là bắt buộc. 

 Quản trị: các tiêu chí phân tích dựa trên rủi ro khác nhau trong các ngành nước của Việt Nam (thủy 
lợi, thủy điện, công nghiệp) sẽ làm phức tạp bất kỳ sự so sánh chính xác nào giữa các tiêu chí 
được sử dụng bởi các cơ quan khác nhau. Nó cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi hoặc mất cân bằng về 
khả năng chấp nhận rủi ro liên quan đến an toàn đập trên toàn quốc. Do đó, các hướng dẫn có thể 
chấp nhận rộng rãi, có thể bảo vệ được đối với các phương pháp nhất quán và mức độ chấp nhận 
rủi ro thống nhất cần phải được thiết lập cho tất cả các lĩnh vực về đập trong cả nước. 

 Nhất quán: vì rủi ro có thể thay đổi theo thời gian, nên việc đánh giá lại rủi ro theo định kỳ là điều 
bắt buộc. Điều này có thể không xảy ra nếu không có cơ chế thực thi phù hợp được xem xét trong 
tất cả các cấp danh mục đầu tư 

 Tác động tự nhiên và con người: những tác động này diễn ra liên tục với nhiều điều kiện thay 
đổi. Các khía cạnh như biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế ở các lưu vực hồ chứa phải được xem 
xét liên tục trong bất kỳ chương trình an toàn đập nào. Ví dụ, biến đổi khí hậu (hoặc tình trạng khẩn 
cấp về khí hậu) đang gây ra những thay đổi về lượng mưa cực đoan và các hiện tượng hạn hán, 
dẫn đến gia tăng nguy cơ thủy văn. 
 

3.2 Xây dựng Hướng dẫn an toàn đập 

Xem xét khung an toàn đập dựa trên rủi ro được đề xuất trong các chương trước, cần xác định các tiêu 
chuẩn và hướng dẫn hiện hành ở Việt Nam phù hợp với cách tiếp cận đề xuất và các khía cạnh nào cần 
cải tiến hoặc định nghĩa hoàn chỉnh để phù hợp với cách tiếp cận mới dựa trên rủi ro. Ngoài ra, các hướng 
dẫn kỹ thuật do nhóm Tư vấn xây dựng sẽ xem xét các loại đập khác nhau như đập bê tông trọng lực (bao 
gồm cả RCC), đập đất, đập đá có lõi đất, đập đá với bản mặt và đập vòm. 
 
Các phần sau sẽ cố gắng đánh giá các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đang được sử dụng trong nước, có 
thể được dùng làm cơ sở để phát triển các hướng dẫn kỹ thuật mới. 

3.2.1 Hiện trạng chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật đang được áp dụng tại Việt 
Nam 

Những năm gần đây, một loạt các văn bản luật và dưới luật liên quan đến an toàn đập đã được ban hành, 
như: Luật Thủy lợi năm 2017, Luật Phòng chống thiên tai năm 2013, Nghị định 114/2018, Nghị định 67/2018, 
Thông tư 05/2018/BNN, Thông tư 05/2019/BNN, Thông tư 09/2018/BCT.... 
 
Tháng 9 năm 2018, Chính Phủ đã bản hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về Quản lý an toàn đập, hồ 
chứa nước để thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP. Đây được xem là văn bản pháp lý quan trọng nhất 
trong lĩnh vực quản lý an toàn đập ở Việt Nam. 
 
Hơn nữa, các Tiêu chuẩn kỹ thuật (Tiêu chuẩn, Hướng dẫn,...) liên quan đến an toàn đập cũng được quan 
tâm biên soạn, cụ thể như: TCVN 8216:2018 - Công trình thuỷ lợi - Thiết kế đập đất đầm nén; TCVN 
11699:2016 - Công trình thuỷ lợi - Đánh giá an toàn đập. 
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Năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (DRSIP/WB8) với 
thời gian thực hiện dự án từ 2016 tới 2022. Mục tiêu chung của dự án nhằm hỗ trợ Chương trình an toàn 
đập quốc gia trong việc cải thiện an toàn cho các đập và hồ chứa chính yếu, bao gồm các vấn đề liên quan 
tới kết cấu, quản lý và vận hành để bảo vệ người và tài sản tại hạ lưu các công trình. Trong phạm vi dự án 
WB8 đã và đang biên soạn nhiều tài liệu hướng dẫn kỹ với định hướng bắt buộc áp dụng, tiến tới chuyển 
đổi thành TCVN. Các tài liệu đã biên soạn dưới dạng sổ tay (gồm 11 tài liệu đã ban hành) và nhiều tài liệu 
đang tiếp tục biên soạn. 
 
Các Luật, Nghị định, và Thông tư liên quan đến an toàn đập được trình bày trong Phụ lục 2 của báo cáo 
này .  

3.2.2 Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật 

Hướng dẫn kỹ thuật sẽ được xây dựng dựa trên cách tiếp cận đề xuất được mô tả trong phần 3.1.3 Đề 
xuất Quản lý an toàn đập dựa trên rủi ro và cách tiếp cận này có thể được áp dụng cho các loại đập khác 
nhau (ví dụ như bê tông trọng lực, RCC, đập đất, đập đá có lõi đất, đập đá bản mặt và đập vòm). 
 
Tư vấn dự định xây dựng Hướng dẫn chính đề cập đến các quy trình khung an toàn đập được thông báo 
về rủi ro (Phân tích rủi ro, Đánh giá rủi ro, Quản lý rủi ro và Quản trị rủi ro). Sau đó, Tư vấn sẽ xây dựng 
các hướng dẫn kỹ thuật liên quan và hỗ trợ như các phụ lục riêng của tài liệu chính. Với các mốc thời gian 
nghiêm ngặt và an toàn đập là một chủ đề rộng, Tư vấn khuyến nghị nên tập trung vào một số tài liệu chất 
lượng cao hơn là một số tài liệu đơn giản/không thực tế. 
 
Theo đó, dưới sự chỉ định của chúng tôi, Tư vấn sẽ đưa ra các hướng dẫn trong thời gian cho phép từ danh 
sách đề xuất các tài liệu thiết yếu dưới đây. Danh sách sẽ được điều chỉnh với sự phối hợp chặt chẽ của 
Ban Quản lý Dự án (Ban QLDA) sau khi hoàn thành việc phân tích khoảng cách sơ bộ (Nhiệm vụ 1). 
 

 Hướng dẫn về Đánh giá và Quản lý an toàn đập dựa trên thông tin rủi ro: 
o Phụ lục 1. Hướng dẫn phân loại nguy hiểm tiềm ẩn của đập thủy điện 
o Phụ lục 2. Hướng dẫn kiểm tra an toàn đập các đập thủy điện 
o Phụ lục 3. Hướng dẫn đánh giá an toàn kết cấu tại đập  
o Phụ lục 4. Hướng dẫn đánh giá an toàn thủy văn và thủy văn tại các đập 
o Phụ lục 5. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ địa chấn tại các đập. 
o Phụ lục 6. Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp 

 
Phạm vi ngắn gọn của các tài liệu được mô tả trong Bảng 3-3 dưới đây 

Bảng 3-3 Danh sách sơ bộ các hướng dẫn kỹ thuật và phạm vi các tài liệu 

Tài liệu Tiêu đề Phạm vi 

Báo cáo 
chính 

Hướng dẫn về đánh giá và 
quản lý an toàn đập được 

thông báo về rủi ro 

Cung cấp khuôn khổ an toàn đập tổng thể trong đó tất cả các 
khía cạnh của an toàn đập được tích hợp để cải thiện việc ra 
quyết định. Tất cả các yếu tố của quá trình đánh giá rủi ro, 
chẳng hạn như xác định các phương thức sự cố, đánh giá rủi 
ro bán định lượng và định lượng, và các hướng dẫn về khả 
năng chấp nhận rủi ro, sẽ được mô tả trong tài liệu này. Ước 
tính rủi ro cuối cùng sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết 
định phân bổ nguồn lực cho các hoạt động phục hồi và các 
nghiên cứu hoặc thiết bị đo mới. 
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Phụ lục 1 
Hướng dẫn Phân loại 

Tiềm năng Nguy hiểm của 
Đập Thủy điện 

Cung cấp một cách tiếp cận và công cụ đơn giản, ngắn gọn, dễ 
thích nghi và đáng tin cậy để xác định những dự án mà sự cố 
hoặc gián đoạn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất. 

Phụ lục 2 
Hướng dẫn kiểm tra an 
toàn đập của đập thủy 

điện 

Cung cấp cho chủ sở hữu đập, kỹ sư đập và các chuyên gia 
khác thông tin để giúp hướng dẫn việc lập kế hoạch và thực 
hiện các chương trình kiểm tra đập, cũng như các biện pháp 
khắc phục phổ biến nhất đối với các điều kiện tai nạn phổ biến 
nhất 

Phụ lục 3 
Hướng dẫn đánh giá an 

toàn kết cấu tại đập 

Trình bày tổng quan về các thực hành mới nhất để đánh giá an 
toàn kết cấu (bao gồm độ ổn định, thấm và tai biến địa chất) của 
các đập hiện có và cung cấp đủ tài liệu tham khảo cho các kỹ sư 
hành nghề. 
 

Phụ lục 4 
Hướng dẫn đánh giá an 

toàn thủy văn và thủy văn 
tại các đập 

Cung cấp cho các kỹ sư và chủ sở hữu đập quyền truy cập 
thông tin và tài liệu tham khảo hiện đại về các khía cạnh an 
toàn thủy lực của các đập, hồ chứa hiện có và các công trình 
phụ của chúng. 

Phụ lục 5 
Hướng dẫn đánh giá nguy 

cơ địa chấn tại các đập 

Cung cấp các phương pháp luận, ví dụ và công cụ cho người 
sử dụng để phát triển đánh giá nguy cơ địa chấn cụ thể tại Việt 
Nam, với các mức độ chi tiết khác nhau tùy thuộc vào loại đập, 
đánh giá rủi ro và bối cảnh địa chấn, tuân theo tình trạng hiện 
đại của quốc tế trong đánh giá rủi ro địa chấn cho đập 

Phụ lục 6 

Hướng dẫn xây dựng và 
thực hiện kế hoạch chuẩn 
bị khẩn cấp và kế hoạch 

ứng phó thiên tai 

Hợp lý hóa việc phản ứng khẩn cấp từ các chủ đập và các cơ 
quan quản lý thiên tai một cách đồng bộ để giảm thiểu hậu quả 
do sự cố đập gây ra. Hướng dẫn này sẽ bao gồm tất cả các 
yếu tố và yêu cầu đối với EPP và EAP như biểu đồ luồng thông 
báo, điều kiện khẩn cấp, bản đồ ngập lụt, phát hiện khẩn cấp, 
đánh giá và phân loại, phương pháp chuẩn bị và thực hiện 
trong trường hợp khẩn cấp. 

 
 

3.3 Đánh giá an toàn đập cho các đập thí điểm 

Mục tiêu của các đánh giá thí điểm là thu được kinh nghiệm thực tế về việc áp dụng khung và hướng dẫn 
đánh giá được phát triển, cũng như triển khai đào tạo tại chỗ. Để có thể thực hiện các đánh giá trong khoảng 
thời gian nghiêm ngặt, Tư vấn sẽ bắt đầu các đánh giá sau giai đoạn khởi động, ngay khi phương pháp 
tiếp cận đề xuất được Ban Quản lý Dự án chấp thuận. 
 

3.3.1 Cách tiếp cận đề xuất 

Cách tiếp cận được đề xuất cho đánh giá dựa trên rủi ro đã được mô tả trong phần 3.1.3 “Quản lý an toàn 
đập dựa trên thông tin về rủi ro”, của Báo cáo khởi động này. Ngoài ra, Hình 3-5 và Hình 3-6 cũng mô tả 
quy trình làm việc theo từng bước cần tuân thủ trong 2 loại đập điển hình của Việt Nam (tức là đập nguy 
cơ thấp và trung bình) 
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Tư vấn thấy rằng trong thời gian hạn chế của nhiệm vụ dự án, chỉ có thể thực hiện các đánh giá rủi ro bán 
định lượng/định tính đối với 10 đập thí điểm cho an toàn đập. Mười lăm (15) đập còn lại sẽ chỉ được đánh 
giá sử dụng phương pháp rà soát nhanh an toàn đập được đề xuất. 
 
Khảo sát/thu thập dữ liệu cho các đánh giá an toàn đập thí điểm sẽ cần được thực hiện. Việc này bao gồm 
việc thu thập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, xây dựng, giám sát, hoàn thành, tài liệu kiểm soát chất lượng và hệ 
thống quản lý an toàn hiện có cho các đập thủy điện. Các phần sau đây mô tả chi tiết/danh sách các tài liệu 
cần thu thập từ Ban Quản lý Dự án và các tiêu chí lựa chọn cho các dự án thí điểm. 
 
Tuỳ vào tình hình đại dịch cho phép, việc thu thập dữ liệu sẽ được bổ sung qua  các chuyến đi thực địa của 
chuyên gia sẽ bao gồm việc kiểm tra trực quan về: 

 Các công trình đầu mối và các công trình liên quan bao gồm biên hồ chứa, đập chính, đỉnh đập, 
mái thượng lưu và hạ lưu, mố, đập phụ (nếu có) và các hạng mục thủy điện liên quan. 

 Các công trình xả lũ, bao gồm cửa lấy nước và cửa tràn, đỉnh đập tràn, máng trượt, bộ tiêu năng, 
thiết bị cơ điện. 

 Cống lấy nước bao gồm lối vào, cống, lối ra, tháp cửa van, và các thiết bị cơ điện. 
 Các công cụ quan trắc để đo mực nước, thấm, lún, dịch chuyển và các hồ sơ quan trắc. 
 Các công trình khác như nhà máy điện, trạm biến áp, nhà quản lý vận hành, đường vận hành, 

v.v. 
 

3.3.2 Yêu cầu số liệu  

Theo TCVN 11699:2016, phụ lục A quy định về tài liệu kỹ thuật phục vụ kiểm tra an toàn đập như sau : 
 A1. Tài liệu chung: Hồ sơ thiết kế, hoàn công đập và các công trình liên quan; Các văn bản liên 

quan đến thiết kế, thi công đập. 
 A2. Tài liệu về dân sinh, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. 
 A3. Số liệu thủy văn và thủy lực 
 A4. Tài liệu địa hình 
 A5. Tài liệu địa chất và các báo cáo về xử lý nền móng trong các giai đoạn thi công 
 A6. Đặc điểm và các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đắp đập; đặc tính bê tông bao gồm cả nguồn và loại 

cốt liệu, xi măng được sử dụng. 
 A7. Loại và các thông số của thiết bị điện và cơ khí 
 A8. Lịch sử xây dựng bao gồm sơ đồ dẫn dòng, trình tự thi công, các vấn đề phát sinh trong quá 

trình thi công và quá trình sửa chữa, bảo trì; 
 A9. Quy trình vận hành 
 A10. Hồ sơ vận hành: 

o Các ghi chép về các trận lũ lớn đã từng xảy ra trong lưu vực hồ; thiệt hại do lũ gây ra; 
o Hồ sơ quan trắc; 
o Các sự cố đã xảy ra đối với đập và các công trình liên quan, nguyên nhân và các giải pháp 

khắc phục 
 A11. Các trận động đất đã xảy ra và được ghi nhận trong lưu vực hoặc lân cận đập. 
 A12. Kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn đập các lần trước đó. 

Và cần thiết phải bổ sung thêm tài liệu sau: 
 A13. Bản đồ ngập lụt hạ lưu (nếu có) 

 
Các tài liệu nêu trên có thể được tóm tắt ở bảng sau: 
 

Phân loại an toàn Tài liệu yêu cầu 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

03/09/2021 BÁO CÁO KHỞI ĐỘNG BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 35  

 

Dữ liệu cơ bản (Các vấn đề nổi 
bật nhất) 

 Các bản vẽ (hoàn công). Hồ sơ của đập và các công trình liên quan 
 Các báo cáo thiết kế gốc 
 Chi tiết các biện pháp sửa chữa đã áp dụng hoặc các sự cố đập  
 Báo cáo đánh giá an toàn đập hàng năm. Kết quả việc thẩm định an 

toàn đập. 

An toàn thủy văn/thủy lực 

 Nguy cơ lũ lụt và đánh giá thủy văn: các báo cáo lũ thiết kế tới công 
trình (thiết kế gốc và các bản thay đổi nếu có), đường vận hành hồ 
chứa, chi tiết về hệ thống dự báo lũ (nếu có), các quy định trong việc 
quản lý lũ. 

 Vận hành cửa van và các yếu tố thủy lực của hệ thống: Quy trình vận 
hành cửa van, báo cáo kiểm tra chi tiết hiện trạng tràn và tiêu năng. 

An toàn vận hành 

 Phân loại nguy cơ: Đập đã được phân loại bởi tiêu chuẩn Việt Nam 
hay quốc tế nào chưa? Nếu có, hãy nêu ra. 

 Vận hành và bảo trì: Hướng dẫn vận hành và bảo trì, đường quan hệ 
lòng hồ, quy trình bảo trì của các thiết bị cơ điện, báo cáo kiểm tra hiện 
trạng. Đã có quy trình kiểm tra hoặc bảng liệt kê các mục kiểm tra 
được áp dụng? 

 Ứng phó khẩn cấp: Các tài liệu ứng phó khẩn cấp, ứng phó thiên tai, 
bản đồ ngập lụt với các kịch bản khác nhau, phân tích sự cố đập. Đã 
có báo cáo đánh giá hậu quả chưa? (Số người có nguy cơ, diện tích 
có khả năng ngập) 

 Số liệu giám sát và hiện trạng hệ thống giám sát: Số lượng và chủng 
loại thiết bị lắp đặt, các báo cáo giám sát (phân tích số liệu thiết bị), kế 
hoạch kiểm tra/giám sát.  

An toàn kết cấu 

 Ổn định đập: Báo cáo về ổn định đập trong điều kiện bình thường và 
có địa chấn. Báo cáo nguy cơ địa chấn. 

 Nền móng và thành đập: Các tài liệu lên quan đến nền móng và thành 
đập (bản vẽ và tính chất), các báo cáo thấm, thí nghiệm ứng suất kéo. 
Báo cáo thiết kế của hệ thống tiêu thoát. 

 Thân đập: tính chất vật liệu đắp (đập đất), các kết quả thí nghiệm 
nén/kéo bê tông, thí nghiệm không phá hoại của bê tông, báo cáo kiểm 
tra hiện trường .  

 Hồ chứa: Đánh giá địa chất cho thành hồ (đánh giá khả năng trượt lở) 

 

3.3.3 Tiêu chí lựa chọn đập thí điểm 

Đến nay, Việt Nam có 475 đập thủy điện phân bố tập trung chủ yếu ở các Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên 
và Đông Nam Bộ. Tại các vùng này, các đập thủy điện cũng phân bố không đều mà phụ thuộc vào độ dốc 
địa hình, mật độ sông suối, cũng như các điều kiện tự nhiên và xã hội khác. Tùy vào điều kiện cụ thể của 
từng vùng và điều kiện xây dựng mà có các loại đập phổ biến. Thống kê cho thấy số lượng đập bê tông 
trọng lực CVC chiếm tỷ lệ lớn nhất 79,2%, tiếp đến là đập đất chiếm 10,1%, đập bê tông đầm lăn (RCC) là 
3,8%, đập đá đổ lõi giữa 2,3%, đập đất đá hỗn hợp là 1,7%, còn lại là các loại đập khác chiếm số lượng 
nhỏ, chi tiết xem dưới đây. 
 

Bảng 3-4  Bảng phân loại đập thủy điện (dựa trên số liệu năm 2021) 

STT Loại đập Số lượng Tỉ lệ (%) 
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1 Bê tông cốt thép trụ chống  2 0.4 

2 Bê tông đá hộc 2 0.4 

3 Bê tông trọng lực CVC 376 79.2 

4 Bê tông trọng lực đá xây + bê tông 1 0.2 

5 Bê tông trọng lực RCC 18 3.8 

6 Đập vòm bê tông 1 0.2 

7 Đá đổ lõi giữa 11 2.3 

8 Đập đá đổ, bê tông bản mặt 6 1.3 

9 Đập trọng lực bằng đá chẻ 1 0.2 

10 Đập đất 48 10.1 

11 Đập đất, lăng trụ đá 1 0.2 

12 Đất đá hỗn hợp 8 1.7 

 Tổng 475 100 

 
Các đập dự kiến đánh giá thí điểm được lựa chọn dựa trên các yêu cầu của RFP và dựa trên các phân tích 
về hiện trạng số lượng đập thủy điện phổ biến và phân bố của các đập thủy điện, bao gồm những nội dung 
sau: 
 

 Ít nhất 2 đập cho mỗi loại đập điển hình được lựa chọn (đập bê tông trọng lực bao gồm đập đầm 
lăn, đập đất, đập đá đổ lõi giữa, đập bê tông bản mặt, đập vòm). Tức là sẽ có 10 đập được lựa 
chọn để đánh giá thí điểm. 

 Các đập với khả năng có thể thu thập được dữ liệu với sự hỗ trợ từ Chủ đầu tư. 

3.3.4 Danh sách sơ bộ các đập thí điểm 

Tư vấn đã áp dụng các tiêu chí lựa chọn được mô tả trong phần trước để xây dựng danh sách sơ bộ các 
đập. Các đập được lựa chọn được trình bày trong Hình 3-18 dưới đây. Danh sách chi tiết các đập có mô 
tả được đính kèm tại Phụ lục 3 
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Hình 3-18 Vị trí và loại đập cho các đập được lựa chọn đánh giá thí điểm 

4 Đào tạo và nâng cao năng lực 

4.1 Hội thảo về các hướng dẫn an toàn đập quốc tế 

Như đã đề cập trong đề xuất kỹ thuật, Tư vấn dự kiến tổ chức một hội thảo về các hướng dẫn an toàn đập 
quốc tế, hội thảo sẽ xoay quanh các chủ đề như dưới đây 

 Giới thiệu chung về quản lý an toàn đập được thông báo về rủi ro. 
 Ưu và nhược điểm của cách tiếp cận thông tin rủi ro liên quan đến bối cảnh Việt Nam 
 Kinh nghiệm quốc tế về hướng dẫn an toàn đập và khung quy định. 
 Các Hướng dẫn cơ bản của bất kỳ chương trình an toàn đập nào. 

Sau giai đoạn khởi động, cùng với sự phối hợp của Ban QLDA, thời gian và phương thức của hội thảo sẽ 
được quyết định, bao gồm thời gian thảo luận để hiểu sâu hơn về nhu cầu và mối quan tâm của Chủ đầu 
tư, đây sẽ là đầu vào quan trọng cho sự phát triển của khuôn khổ và hướng dẫn nâng cao. 
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4.2 Đánh giá sơ bộ nhu cầu đào tạo 

4.2.1 Thực trạng năng lực quản lý vận hành đập thủy điện ở Việt Nam 

Quản lý và vận hành đập thuỷ điện thường có 2 bộ phận: bộ phận quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện và 
bộ phận quản lý và vận hành đập. Đội ngũ quản lý vận hành đập thuỷ điện lớn đầu tiên là ở đập Thác Bà, 
sau đó là đập Yaly được các chuyên gia Nga (Liên xô cũ) giúp đỡ đào tạo. Đội ngũ này sau đó trở thành 
nòng cốt đào tạo công nhân vận hành cho các nhà máy khác. 
 
Nhìn chung, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các chủ đập khá tốt, nhưng nhận thức các vấn 
đề về quản lý an toàn đập còn hạn chế; công tác vận hành, bảo trì nhà máy được các chủ đập quan tâm 
nhưng công tác vận hành bảo trì công trình đập chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các chủ đập và đội ngũ quản lý vận hành trực tiếp là 
rất cần thiết.  
 
Trong Dự án này, Tư vấn sẽ xây dựng chương trình khung đào tạo an toàn đập thuỷ điện làm cơ sở cho 
Bộ Công thương ban hành thông tư hướng dẫn nội dung chương trình đào tạo, thực hiện tốt công tác quản 
lý nhà nước về an toàn đập theo quy định tại khoản 2 điều 31 Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Tương tự như 
với các đập thuỷ lợi, Bộ Công thương cần có quy định bắt buộc các nhân viên kỹ thuật liên quan đến quản 
lý an toàn đập thuỷ điện đều phải có chứng nhận đã qua lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ an 
toàn đập theo khung chương trình đã được Bộ phê duyệt. 
 

4.2.2 Mục tiêu chương trình đào tạo 

Mục tiêu chung: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn về quản lý an toàn đập cho chủ 
sở hữu, chủ quản lý khai thác, viên chức, nhân viên kỹ thuật và người được giao nhiệm vụ quản lý vận 
hành đập, hồ chứa nước. 
 
Mục tiêu cụ thể: Cập nhật, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý an toàn đập theo vị trí 
việc làm. 
 

4.2.3 Đối tượng 

Đối tượng 1: Chuyên viên, nhân viên kỹ thuật làm việc tại các Sở Công thương, các tập đoàn sở hữu hồ 
chứa thuỷ điện, các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở địa phương. 
 
Đối tượng 2: Nhân viên kỹ thuật trực tiếp quản lý vận hành đập . 

4.2.4 Hình thức và thời gian đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng bởi Tư vấn sẽ tập trung vào các khía cạnh sau: 
 Đào tạo theo hình thức trực tiếp (trên lớp) hoặc trực tuyến (online). 
 Mỗi khoá đào tạo không quá 1 tuần (Quy định tại Quyết định số 51/QĐ- BNV ngày 22 tháng 01 năm 

2013 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình 
bồi dưỡng ngạch chuyên viên). Bao gồm 4 chuyên đề trên lớp, 1 chuyên đề thực tế, kiểm tra, cấp 
chứng nhận kết quả học tập. 

 Nếu có yêu cầu cụ thể từ các chủ đập, có thể có một số lớp đào tạo chuyên sâu, ví dụ như chuyên 
đề về đọc và xử lý số liệu quan trắc, vận hành theo thời gian thực. 
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4.2.5 Nội dung đào tạo 

Đối với đối tượng 1 
Tập trung các kiến thức về quản lý, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, 
quy trình kỹ thuật trong quản lý, vận hành, bảo trì và ứng phó khẩn cấp. 

 Chuyên đề 1: Các quy định pháp luật quản lý an toàn đập 

 Chuyên đề 2: Phương pháp đánh giá an toàn đập được xây dựng trong dự án 

 Chuyên đề 3: Nội dung kiểm tra an toàn đập trước mùa lũ 

 Chuyên đề 4: Lập, thẩm định và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó 
tình huống khẩn cấp. 

 
Đối với đối tượng 2 
Tập trung các kỹ năng vận hành, kiểm tra đập và thực hiện ứng phó khẩn cấp 

 Chuyên đề 1: Các quy định pháp luật quản lý an toàn đập 

 Chuyên đề 2: Vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành 

 Chuyên đề 3: Kỹ thuật kiểm tra an toàn đập 

 Chuyên đề 4: Thực hiện phương án ứng phó tình huống khẩn cấp. 

 

5 Các khía cạnh tổ chức 

5.1 Tổ chức của tư vấn 

Việc tổ chức của Nhóm tư vấn không có sự thay đổi nào với đề xuất kỹ thuật đã được trình nộp. Tuy nhiên, 
do ảnh hưởn của dịch Covid-19, việc huy động các chuyên gia quốc tế bao gồm trưởng nhóm và trợ lý 
trưởng nhóm đến Việt Nam vẫn chưa thực hiện được. Hai bên đã thảo luận và cùng thống nhất vấn đề này, 
chi tiết được đề cập trong biên bản cuộc họp, có trong Phụ lục 4. 
 

 

Hình 5-1 Tổ chức dự án tổng thể 

5.1 Sản phẩm 

Thời gian trình nộp các sản phẩm đã được chỉnh sửa lại so với tiến độ được đề xuất trong Đề xuất kỹ thuật, 
do thời gian thực hiện dự án được được rút ngắn từ 12 tháng xuống còn 10,5 tháng. Các bên cũng đồng ý 
rằng các sản phẩm cần được trình nộp 2 tuần trước thời hạn nộp sản phẩm để Chủ đầu tư có đủ thời gian 
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rà soát và góp ý để Tư vấn chỉnh sửa, ngoại trừ dự thảo báo cáo khởi động được thống nhất trình nộp lần 
đầu ngày ngày 23 tháng 9 năm 2021. Thời gian trình và hạn nộp các sản phẩm đã được chỉnh sửa và cập 
nhật tại Bảng 5-1Bảng 5-1. Sản phẩm cuối cùng được dự kiến nộp ngày 30 tháng 6 năm 2022. 
 

Bảng 5-1 Thời gian trình nộp và thời hạn nộp các sản phẩm 

Mã 
Tech-6 

Tên sản phẩm 
Ngày nộp sản 

phẩm 
Thời hạn nộp 

sản phẩm 

D-1 Báo cáo đầu kỳ 23/09/2021 30/09/2021 

D-2 

Báo cáo Nhiệm vụ 1: Điều tra các kỹ thuật đánh giá an toàn và quản lý đập hiện 
tại để xác định các nhu cầu hiện tại và tương lai dựa trên phân tích khoảng cách 
so sánh giữa hệ thống của Việt Nam và các tiêu chuẩn, hướng dẫn và thông lệ 
tốt quốc tế 

01/11/2021 15/11/2021 

D-3 Báo cáo Nhiệm vụ 2: phát triển khuôn khổ quản lý an toàn đập được thông báo 
về rủi ro bao gồm các phân tích/ phương pháp đánh giá rủi ro 

01/12/2021 15/12/2021 

D-4 Báo cáo Nhiệm vụ 3: dự thảo hướng dẫn kỹ thuật để quản lý và đánh giá an 
toàn đập 31/01/2022 14/02/2022 

D-5 Báo cáo Nhiệm vụ 4: áp dụng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật cho các đập thử 
nghiệm thí điểm và đào tạo nhân viên 

15/04/2022 30/04/2022 

D-6 Báo cáo Nhiệm vụ 5: xây dựng một báo cáo tóm tắt toàn diện về quản lý và 
đánh giá an toàn đập 

15/06/2022 30/06/2022 

 

6 Lập Kế hoạch chi tiết 

Như đã đề cập trong ToR, phạm vi công việc của Tư vấn bao gồm năm nhiệm vụ chính: 

 Nhiệm vụ 1: Điều tra các kỹ thuật đánh giá và quản lý an toàn đập hiện tại để xác định những thiếu 
hụt và nhu cầu hiện tại, tương lai gần ở Việt Nam; 

 Nhiệm vụ 2: Xây dựng khuôn khổ quản lý an toàn đập nâng cao bao gồm cách tiếp cận thông tin 
rủi ro dựa trên các phân tích so sánh/chênh lệch ở trên với các tiêu chuẩn, hướng dẫn và thực 
hành tốt quốc tế. 

 Nhiệm vụ 3: Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật để đánh giá an toàn đập, 
 Nhiệm vụ 4: Đánh giá các đập thử nghiệm thí điểm và cung cấp đào tạo cho nhân viên, và 
 Nhiệm vụ 5: Xây dựng báo cáo tóm tắt về quản lý và đánh giá an toàn đập 

 
Hình 6-1 trình bày biểu đồ Gannt về lập kế hoạch dự án bao gồm năm nhiệm vụ chính. Như đã đề cập trong 
Chương 3.1.4 (Những thách thức dự án), thời điểm trình nộp và phạm vi công việc có thể bị ảnh hưởng 
trong quá trình thực hiện dự án thực tế. 
 
Bên cạnh đó, chi tiết các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ nhỏ để xây dựng cách tiếp cận đề xuất trong 
Chương 3 và Chương 4 cũng có thể điều chỉnh trước khi được Ban QLDA phê duyệt. Bảng 6-1 trình bày 
tổng quan từ thời điểm nộp Báo cáo đầu kỳ cho đến khi nộp Báo cáo tóm tắt, bao gồm cả các nhân sự dự 
kiến cho các nhiệm vụ khác nhau. 

Bảng 6-1 Kế hoạch chi tiết dự án 

Nhiệm vụ phụ 
(Các) ngày 
hoàn thành 

ước tính 
Địa điểm Tư vấn viên 

Nhiệm vụ 1: Điều tra các kỹ thuật đánh giá và quản lý an toàn đập hiện tại để xác định các khoảng cách và nhu cầu hiện 
tại, tương lai gần ở Việt Nam 

Chuẩn bị và thống nhất đề cương báo cáo 
15/10/2021 

Nhiều khu 
vực 

Andy Hughes, GS Nguyễn Quốc Dũng, TS Trần 
Quốc Quân, David González 
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Nhiệm vụ phụ 
(Các) ngày 
hoàn thành 

ước tính 
Địa điểm Tư vấn viên 

Đồng ý và thu thập các tài liệu an toàn đập 
liên quan 

30/09/2021 Hà Nội 
GS Nguyễn Quốc Dũng, TS Trần Quốc Quân, 
Nguyễn Thanh Tùng 

Xem lại tình trạng hiện tại 
10/10/2021 

Nhiều khu 
vực 

Andy Hughes, GS Nguyễn Quốc Dũng, TS Trần 
Quốc Quân, Nguyễn Thanh Tùng 

Thực hiện các cuộc phỏng vấn với những 
người chơi chính 

31/10/2021 Hà Nội 
GS Nguyễn Quốc Dũng, TS Trần Quốc Quân, 
Nguyễn Thanh Tùng 

Báo cáo chuẩn bị về các thực hành an toàn 
đập hiện tại 

15/11/2021 
Nhiều khu 

vực 
Andy Hughes, David González, GS Nguyễn Quốc 
Dũng, TS Trần Quốc Quân, Nguyễn Thanh Tùng 

Nhiệm vụ 2: Xây dựng khung quản lý an toàn đập nâng cao bao gồm cách tiếp cận thông tin về rủi ro dựa trên các phân 
tích so sánh/chênh lệch ở trên với các tiêu chuẩn, hướng dẫn và thực hành tốt quốc tế. 

Chuẩn bị và thống nhất về phác thảo của 
Khung 

31/10/2021 
Nhiều khu 

vực 
Andy Hughes, David González, GS Nguyễn Quốc 
Dũng, TS Trần Quốc Quân, Nguyễn Thanh Tùng 

Chuẩn bị khung 
15/12/2021 

Nhiều khu 
vực 

Andy Hughes, David González, Nguyễn Quốc 
Dũng, Tiến sĩ Trần Quốc Quân, Nguyễn Thanh 
Tùng 

Hoàn thiện khung 
31/08/2022 

Nhiều khu 
vực 

Andy Hughes, David González, Nguyễn Quốc 
Dũng, Tiến sĩ Trần Quốc Quân, Nguyễn Thanh 
Tùng 

Nhiệm vụ 3: Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật để đánh giá an toàn đập 

Đồng ý Hướng dẫn kỹ thuật sẽ được phát 
triển 

30/11/2021 
Nhiều khu 

vực 
Andy Hughes, David González, GS Nguyễn Quốc 
Dũng, TS Trần Quốc Quân, Nguyễn Thanh Tùng 

Chuẩn bị và thống nhất về đề cương hướng 
dẫn 

24/01/2022 
Nhiều khu 

vực 
Andy Hughes, David González, GS Nguyễn Quốc 
Dũng, TS Trần Quốc Quân, Nguyễn Thanh Tùng 

Chuẩn bị hướng dẫn kỹ thuật 
18/02/2022 

Nhiều khu 
vực 

Tất cả các chuyên gia quốc tế và trong nước 

Hoàn thiện các nguyên tắc kỹ thuật 
31/08/2022 

Nhiều khu 
vực 

Tất cả các chuyên gia quốc tế và trong nước 

Nhiệm vụ 4: Đánh giá các đập thử nghiệm thí điểm và tổ chức đào tạo cho nhân sự 

Chuẩn bị danh sách dài đập thí điểm 
10/09/2021 Hà Nội 

GS Nguyễn Quốc Dũng, TS Trần Quốc Quân 

Xây dựng tiêu chí lựa chọn và thống nhất 
với Ban QLDA 

17/09/2021 
Hà Nội GS Nguyễn Quốc Dũng, TS Trần Quốc Quân 

Thu thập thông tin và dữ liệu chi tiết 
 

Hà Nội 
 

Thống nhất danh sách các đập thí điểm 
 

Hà Nội 
 

Lựa chọn học viên và đào tạo trong lớp 
 

Hà Nội 
 

Đào tạo nghề 
 

Nhiều khu 
vực 

 

Thực địa hiện trường 
 

Nhiều khu 
vực 
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Nhiệm vụ phụ 
(Các) ngày 
hoàn thành 

ước tính 
Địa điểm Tư vấn viên 

Xác định nhu cầu khảo sát 
 

Nhiều khu 
vực 

 

Thực hiện khảo sát (nếu có) và thu thập dữ 
liệu 

 
Nhiều khu 

vực 
 

Rà soát và cập nhật các đánh giá an toàn 
hiện có của Việt Nam 

 
Nhiều khu 

vực 
 

Hoàn thành đánh giá theo hướng dẫn mới 
 

Nhiều khu 
vực 

 

Chuẩn bị báo cáo đầu kỳ về đánh giá thí 
điểm 

 
Nhiều khu 

vực  

Hoàn thiện báo cáo đánh giá thí điểm 
 

Nhiều khu 
vực  

Nhiệm vụ 5: Xây dựng báo cáo tóm tắt về quản lý và đánh giá an toàn đập 

Hoàn thiện và thống nhất đề cương báo cáo 
 

Nhiều khu 
vực 

 

Chuẩn bị một báo cáo tóm tắt đầu kỳ 
 

Nhiều khu 
vực 

 

Hoàn thiện báo cáo Tóm tắt 
 

Nhiều khu 
vực 
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Hình 6-1 Kế hoạch làm việc và các hoạt động

 

Calender Month

Project Month

Project Implementation (12.5 months Contract)

T0: Mobilisation and Inception

Team mobilisation and kick-off

Prepare and agree the report outline

Workshop on International dam safety guidelines

Preparation Inception Report

T1: Investigate current dam safety practices

Prepare and agree the report outline

Agree and collect relevant dam safety documents

Review current status

Conduct interviews with key player

Preparation report on current dam safety practices

T2: Develop dam safety framework

Prepare and agree outline of Framework

Prepare Framework

Finalise Framework

T3: Develop Technical Guidelines

Agree Technical Guidelines to be developed

Prepare and agree guideline outline

PrepareTechnical Guidelines

Finalise Technical Guidelines

T4: Pilot safety assessment dams (incl training)

Prepare longlist of pilot dam

Develop selection criteria and agree with PMU

Detailed data and information collection

Agree list of pilot dams

Selecting trainees and class room training

On-the-Job Training

Field visits

Determine need for surveys

Carry out surveys (if any) and data collection

Review and update Vietnamese existing safety assessments

Complete assessment according to new guidelines

Prepare initial report on pilot assessments

Finalise report on pilot assessments

T5: Summary report on dam safety 

Finalise and agree report outline

Prepare initial summary report

Finalise sumamry report

Delivery Schedule

1 Inception Report

2 Report on current dam safety management

3 Report on dam safety management Framework

4 Report on draft technical guidelines

5 Report on pilot tests dam

6 Summary report

Main Activities/Implementation Period Sub-activities Deliverable Final Deliverable

SepAug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

2021 2022

13

WORK PROGRAMME

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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7 Tài liệu tham khảo 
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FERC. (2016). Risk Guidelines for Dam Safety - Interim Guide. Federal Energy Regulatory Commission. 
Khanh, H. T. (2019). Report on investigation of incidents and ruptures of small dams worldwide. Working 

Group “L” of ICOLD.  
MoIT. (2021). Document No 162/BCT-PCTT by MoIT sent to the Steering Committees of Natural Disaster 

Prevention and Control – Report on the results of the mission on natural disaster prevention and 
control and Search and rescue in 2020.  

Snorteland, N., & Dinneen, E. (2007). Using Risk to Make Decisions , Prioritise Resources, and Measure 
Performance for Water Resources Facilities at the U. S. Bureau of Reclamation.” In 
ANCOLD/NZSOLD Conference, Queenstown, New Zealand. 

Sucharit et al. (2019). Dam safety risk assessment for KIU KHO MA and KIU LOM dams. 
USACE. (2014). Safety of Dams - Policy and Procedures. Engineering and Design. United States Army 

Corps of Engineers. Washington D.C.: United States Army Corps of Engineers. 
USBR. (2011). Dam Safety Public Protection Guidelines - A Risk Framework to Support Dam Safety 

Decision-Making. United States Bureau of Reclamation. . 
VNCOLD. (2013). Presentation of Vietnamese Experts Group on 19 March 2013 at the ‘REGIONAL DAM 

SAFETY AND RESPONSE WORKSHOP’, in Bangkok, Thailand.  
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8 Phụ lục 

Phụ lục 1: Điều khoản tham chiếu (ToR) 
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Phụ lục 2: Hiện trạng chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật đang được áp 

dụng tại Việt Nam 

 

LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ LIÊN QUAN TỚI AN TOÀN ĐẬP 
 
LUẬT XÂY DỰNG 

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014 quy định về quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư 
xây dựng.  

 Liên quan đến quản lý an toàn đập, Điều 126 (Bảo trì công trình xây dựng) quy định về yêu cầu 
bảo trì công trình. Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa 
hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng; phải phù hợp với mục đích sử 
dụng, loại và cấp công trình xây dựng, hạng mục công trình, thiết bị được xây dựng và lắp đặt vào 
công trình. 

 
LUẬT PHOǸG, CHỐNG THIÊN TAI 

 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, 
quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng chống 
thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng chống thiên tai. 

 Điều 22 Luật Phòng, chống thiên tai  hướng dẫn, xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên 
tai đối với đập, hồ chứa nước được Chính phủ quy định chi tiết tại điều 25 và 26 của Nghị định 
114/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. 

 
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯƠĆ 

 Khoản 2 Điều 53 (Hồ chứa và khai thác, sử dụng nước hồ chứa) Luật Tài nguyên nước số 
17/2012/QH13 quy định: Dự án xây dựng hồ chứa trên sông, suối phải đáp ứng các yêu cầu: Có 
các hạng mục công trình để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu, sử dụng nguồn nước tổng hợp, 
đa mục tiêu, sử dụng dung tích chết của hồ chứa trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm 
trọng, bảo đảm sự di cư của các loài cá, sự đi lại của phương tiện vận tải thủy đối với các đoạn 
sông, suối có hoạt động vận tải thủy; 

 Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng tại Thông 
tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 
LUẬT THUỶ LƠỊ 
Luật Thuỷ lợi số 08/2017/QH14, ngày 19/6/2017 tại Điều 28 - Vận hành hồ chứa thuỷ điện, vận hành liên 
hồ chứa phục vụ thuỷ lợi quy định: 

 Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện, quy trình vận hành liên hồ chứa phục vụ thuỷ lợi phải tuân 
thủ pháp luật về tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước ở hạ du, ưu tiên cấp nước cho 
sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp.  

 Đối với hồ chứa thuỷ điện vận hành theo chế độ điều tiết ngày phải có giải pháp bảo đảm cho công 
trình thuỷ lợi ở hạ du hoạt động bình thường. 

 Tổ chức, cá nhân trước khi vận hành xả lũ có trách nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương 
và các cơ quan có liên quan theo quy trình vận hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 
NGHỊ ĐIṆH 72/2007/NĐ-CP 
Trước khi có Nghị định 114/2018/NĐ-CP ban hành năm 2018, công tác quản lý an toàn đập thủy lợi và thủy 
điện tại Việt Nam chủ yếu thực hiện theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP và các thông tư kèm theo như 
43/2012/TT-BTC, 34/2010/BCT. Nghị định 72/2007/NĐ-CP bao gồm các nội dung sau: (i) Các quy định 
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chung; (ii) Các yêu cầu trong xây dựng đập; (iii) Quản lý đập; (iv) Bảo đảm an toàn dập và vùng hạ du; (v) 
Quản lý nhà nước về an toàn đập; và (vi) Khen thưởng và xử lý vi phạm. Nghị định này hiện đã được thay 
thế bởi Nghị định 114/2018/NĐ-CP. 
 
THÔNG TƯ 34/2010/BCT 
Thực hiện theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý an toàn đập. Để hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 72/2007/NĐ-CP, Bộ Công thương có Thông tư số 34/2010/BCT Quy định về quản lý an toàn 
đập của công trình thủy điện gồm những nội dung chính sau: (1) Quy định chung; (2) Chứng nhận chất 
lượng xây dựng và báo cáo hiện trạng an toàn đập; (3) Quan trắc đập và các yếu tổ thủy văn liên quan; (4) 
Kiểm định an toàn đập; (5) Bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập; và (6) Tổ chức thực hiện. 
 
THÔNG TƯ 43/2012/TT-BTC 
Thông tư 43/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012. Thông tư này quy định một số nội dung về quản lý 
quy hoạch thuỷ điện, quản lý đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và quản lý vận hành khai thác công trình 
thuỷ điện. 
 
NGHỊ ĐIṆH 114/2018/NĐ-CP 
Trước tình hình biến đổi khi hậu và yêu cầu nâng cao khả năng bảo đảm an toàn đập, hồ chứa, năm 2018 
Chính Phủ đã ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thay thế cho 
Nghị định 72/2007/NĐ-CP. Phạm vi áp dụng đối với các đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa có 
dung tích từ 50.000 m3 nước trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập (không phân biệt đập Thuỷ lợi hay đập 
Thuỷ điện). Nghị định có hiệu lực từ ngày 04/9/2018. Nội dung chính của Nghị định 114/2018/NĐ-CP gồm 
các vấn đề sau đây: (1) Phân loại đập; (2) Quản lý an toàn đập trong quá trình xây dựng; (3) Quản lý an 
toàn đập trong giai đoạn khai thác; và (4) Trách nhiệm của tổ chức/cá nhân trong quản lý an toàn đập. 
 
THÔNG TƯ 09/2019/TT-BCT 
Để thực hiện NĐ 114/2018/NĐ- CP, ngày 08/7/2019, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-
BCT gồm 3 chương, 19 điều. Một số nội dung quan trọng bao gồm: Lập, điều chỉnh phương án ứng phó 
thiên tai cho công trình, vùng hạ du công trình trong quá trình thi công xây dựng đập; thời hạn hoàn thiện 
việc rà soát, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trong giai đoạn khai thác; lập, rà soát phương án ứng 
phó với tình huống khẩn cấp; bảo vệ đập, hồ chứa; lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; lắp đặt hệ thống 
cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ; và Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 
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TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ 
BẢO TRÌ ĐẬP TẠI VIỆT NAM  
 
TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DƯṆG 
ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI VÀ TIÊU CHUẨN NGÀNH 

 Các công trình thuỷ điện lớn như Thác Bà, Hoà Bình, Trị An,... xây dựng trước năm 2000 thường 
do các công ty tư vấn của Liên xô cũ thực hiện, chủ yếu áp dụng các Tiêu chuẩn của Nga.  

 Sau đó (thời kỳ trước năm 2012) sử dụng một số Tiêu chuẩn ngành và Tiêu chuẩn nước ngoài 
(nếu chưa có Tiêu chuẩn ngành). Có thể nêu ra một số Tiêu chuẩn, Quy chuẩn chủ yếu sau đây: 
o TCXDVN 285:2002 - Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế. 
o QP.TL.C-6-77 - Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế   
o 14 TCN 56-88 - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế 

 
ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
Bắt đầu từ năm 2012, để thực hiện Luật Tiêu chuẩn, các Bộ đã thực hiện chuyển đổi một loạt các Tiêu 
chuẩn ngành thành TCVN. Có thể nêu một số  Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) quan trọng liên 
quan đến đập thủy lợi và thuỷ điện được chuyển đổi hoặc xây dựng mới như sau: 

 QCVN 04-05:2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thuỷ lợi - Các quy đinh 
chủ yếu về thiết kế; 

 QP.TL.C-6-77 - Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế  
 TCVN 9845:2013 - Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ  
 TCVN 8216:2018 - Công trình thuỷ lợi - Thiết kế đập đất đầm nén 
 TCVN 8297:2018- Công trình thuỷ lợi - Đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm thu 
 TCVN 10396:2015 - Công trình thuỷ lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Yêu cầu thiết kế 
 TCVN 10397:2015 - Công trình thuỷ lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Thi công, nghiệm thu 
 TCVN 9137:2012 - Công trình thuỷ lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép 
 TCVN 10403:2015 - Công trình thuỷ lợi - Đập bê tông đầm lăn - Thi công và nghiệm thu 
 TCVN 10777:2015 - Công trình thủy lợi - Đập đá đổ bản mặt bê tông - Yêu cầu thiết kế; 
 TCVN 4116-1985: Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế. 
 TCVN 10778: 2015 - Hồ chứa - Xác định các mực nước đặt trưng 
 TCVN 9147:2012 - Công trình thuỷ lợi - Quy trình tính toán thuỷ lực đập tràn; 
 TCVN 9154:2012 - Công trình thuỷ lợi - Quy trình tính toán đường hầm thuỷ lợi; 
 TCVN 9158:2012 - Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực 
 TCVN 9151:2012 - Công trình thuỷ lợi - Quy trình tính toán thuỷ lực cống dưới sâu; 
 TCVN 9145:2012 - Công trình thuỷ lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép; 
 TCVN 8299:2009 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép 
 TCVN 8300:2009 - Công trình thuỷ lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thuỷ lực- Yêu cầu kỹ thuật trong 

thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao. 
 TCVN 8215:2009 - Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc 

cụm đầu mối 
 TCVN 4253:2012 - Công trình thuỷ lợi - Nền các công trình thuỷ công - Yêu cầu thiết kế 
 TCVN 8645:2019 - Công trình thuỷ lợi- Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng 

vào nền đá. 
 TCVN 9361:2012 - Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu 
 TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất (phần 1: quy định chung, tác động động đất 

và quy định với kết cấu nhà; phần II: nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật). 
 
GIỚI THIỆU DỰ THẢO QCVN XXX:2012/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN  
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Giai đoạn 2010-2012, Bộ Công thương tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức phát triển Nhật Bản 
(JICA) để xây dựng Quy chuẩn thiết kế công trình thuỷ điện, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công 
tác thiết kế xây dựng các đập thuỷ điện ở Việt Nam. Với những nỗ lực của các chuyên gia Nhật Bản (đến 
từ Tập đoàn Điện lực Nhật bản, Công ty Tư vấn xây dựng miền Tây) kết hợp với các chuyên gia Việt Nam 
(trường Đại học Thuỷ lợi), Dự án đã cho ra đời sản phẩm “Guideline for Technical Regulation on 
Hydropower Civil Works - Design and Construction of Civil Works and Hydromechanical Equipment- Final 
Draft, June2013” bằng tiếng Anh. Kèm theo đó là Dự thảo “QCVN xxx:2012/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về xây dựng công trình thuỷ điện” bằng tiếng Việt. 
 
Có thể nói, đây là hai tài liệu tham khảo rất quý giá trong thiết kế trong giai đoạn thiết kế các đập thuỷ điện 
ở Việt Nam và cho tư vấn dự án này.  
 
TRONG GIAI ĐOẠN VÂṆ HÀNH VÀ BẢO TRÌ 
CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHỦ YẾU  

 TCVN 8193:2015 - Đo đạc thủy văn - đo dòng trong kênh hở sử dụng đập thành mỏng; 
 TCVN 8215:2009 - Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc 

cụm công trình đầu mối. 
 TCVN 8412:2010 - Công trình thuỷ lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành 
 TCVN 8414:2010 - Công trình thuỷ lợi - Quy trình vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước; 
 TCVN 9343: 2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì 
 TCVN 11699:2016 - Công trình thuỷ lợi - Đánh giá an toàn đập. 
 TCVN xxx: 2022 - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và trình duyệt Quy trình vận hành hồ chứa 

nước (bản dự thảo lần cuối); 
 
MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO CẦN THIẾT CHỦ YẾU CÓ LIÊN QUAN  

 Sổ tay An toàn đập của Hội Đập lớn và PTNN biên soạn, xuất bản tháng 12/2012. 
 Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai” theo 

quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của 
nhà nước, nhân dân. Sản phẩm của hợp phần I “Tăng cường năng lực của các tổ chức quản lý rủi 
ro thiên tai (DRM)” thuộc Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (VN-Haz/WB5) do Ngân hàng thế giới tài 
trợ; 

 TCKT 03:2015/TCTL: Công trình thuỷ lợi - Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ dụ hồ chứa 
nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập (Guidelines for inundation mapping in cases 
of emergency flood realease and dam failure). Tiêu chuẩn cơ sở này do Trường Đại học Thuỷ lợi 
biên soạn, Tổng cục Thuỷ lợi ban hành. 

 Một số sổ tay hướng dẫn quản lý, đánh giá an toàn đập Thuỷ lợi đã được Tổng cục thuỷ lợi (Bộ 
Nông nghiệp & PTNT) ban hành (áp dụng cho các đập thuỷ lợi). 

 Báo cáo tổng kết dự án Việt Nam - New Zealand “Sáng kiến về an toàn đập và cộng đồng dưới hạ 
du [Viet Nam – New Zealand: Dam and Downstream Community Safety Initiative (DDCSI)] do GNS 
Science International Limited (GNS), Damwatch Engineering Limited (Damwatch) và Trường Đại 
học Thuỷ lợi (TLU) thực hiện.  

 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông (Sông Hồng, Sông Mã, Sông Cả, Sông 
Hương, Sông Vu Gia-Thu Bồn, Sông Trà Khúc, Sông Ba, Sông Kôn-Hà Thanh, Sông Sesan, Sông 
Srêpôk và Sông Đồng Nai) đã được Chính phủ ký quyết định ban hành trong những năm gần đây 
(2018-nay). 

 Các Báo cáo đánh giá an toàn đập của một số đập Thuỷ điện (Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Bản 
Chát, .....) gửi Hội đồng Tư vấn an toàn đập trên bậc thang thuỷ điện Sông Đà (2016-nay); 

 
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA MỘT SỐ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN  
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 Đề tài độc lập cấp nhà nước (2016-2020): Nghiên cứu công nghệ phát hiện sớm nguy cơ sự cố đê 
sông, đập đất, đập đá, đập bê tông trọng lực và đề xuất giải pháp xử lý. Đề tài do Trường Đại học 
Thuỷ lợi chủ trì; 

 Đề tài cấp nhà nước thuộc chương trình KC-08 (2014-2017): Nghiên cứu ảnh hưởng của vỡ đập 
trên hệ thống bậc thang sông Đà ảnh hưởng đến đồng Bằng Bắc Bộ; 

 Bản đồ ngập lụt của một số lưu vực sông do các chủ đập thuỷ lợi, thuỷ điện thuê tư vấn lập (đã có 
báo cáo hoặc đang tiến hành).  
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Phụ lục 3: Danh sách dự kiến các đập đánh giá thí điểm 

 

TT 

Thông tin chung Đập dâng nước chính 

Tên hồ 

Vị trí công trình hoặc 
hồ chứa 

Tên 
sông/suối 

Diện tích 
lưu vực 
(km2) 

Cao 
trình 

đỉnh đập 

Chiều 
cao lớn 

nhất (m) 

Chiều 
dài theo 
đỉnh (m) 

Dạng đập 

Tỉnh Khu vực 

1 Nậm Mức Điện Biên Bắc bộ Nậm Mức 2177   64.00 326.4 Bê tông CVC 

2 Sông Lô 8A 
Tuyên 
Quang Bắc bộ Sông Lô         Bê tông CVC 

3 Thành Sơn 
Thanh 

Hóa 
Bắc Trung 

bộ Sông Mã 14707   12.00 258 Bê tông CVC 

4 Đak Glun 2 
Bình 

Phước 
Đông Nam 

Bộ Đak Glun 628   29.00 58.2 Bê tông CVC 

5 Sê San 3 Kon Tum Tây 
Nguyên 

Sê San 7788   69.50 391.5 Bê tông CVC 

6 Sơn Trà 1A Quảng 
Ngãi 

Nam 
Trung Bộ 

Đăk Sê Lô 378   52.28 32.66 Bê tông CVC 

7 Ea Tul 4 Đăk Lăk 
Tây 

Nguyên 
Suối Ea 

Tul 
491   9.50 107 Bê tông CVC 

8 Hố Hô 
Hà Tĩnh 
Quảng 
Bình 

Bắc Trung 
Bộ 

Ngàn Sâu 287.6   54.00 101.86 Bê tông CVC 

9 Hương Điền 
Thừa 

Thiên Huế 
Bắc Trung 

Bộ Sông Bồ 707   81.70 184.77 Bê tông CVC 

10 Nậm Mu Hà Giang Bắc Bộ Nậm Mu 46.3   20.00 39 Bê tông CVC 

11 Thác Xăng Lạng Sơn Bắc Bộ Kỳ Cùng 2660   37.00 173 Bê tông CVC 

12 Sông Côn 2 
Quảng 
Nam 

Nam 
Trung Bộ Nước Chè         Bê tông CVC 

13 Trung Xuân Thanh 
Hóa 

Bắc Trung 
Bộ 

Sông Lò 1001   11.50 17.4 Bê tông CVC 
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14 Đăk Pone Kon Tum Tây 
Nguyên Đăk Pone 80.5   9.70 66.85 Bê tông CVC 

15 Đăk Mi 4 Quảng 
Nam 

Nam 
Trung Bộ Đăk Mi 29 110.5 23.5 131 Bê tông 

CVC 

16 Đa Dâng 2 Lâm Đồng 
Tây 

Nguyên Đa Dâng 265   16.00 zs Bê tông CVC 

17 Peli Krông Kon Tum Tây 
Nguyên           RCC 

18 Trung Sơn 
Thanh 

Hóa 
Bắc Trung 

Bộ 
Sông Mã 14660   84.5 513 RCC 

19 Sông Bung 4 Quảng 
Nam 

Nam 
Trung Bộ Sông Bung 1448   114 345 RCC 

20 Đăk Đrinh 
Quảng 
Ngãi 

Nam 
Trung Bộ 

Trà Khuc 420   99 473 RCC 

21 Sông Chò 2 
Khánh 

Hòa 
Nam 

Trung Bộ 
Làng 

Thông 65   20.7 51.71 RCC 

22 Đồng Nai 5 Đăk Nông 
Lâm Đồng 

Tây 
Nguyên 

Sông 
Đồng Nai 6144   72 471 RCC 

23 Sê san 4 
Gia Lai 
Khánh 

Hòa 

Tây 
Nguyên Sê San 9326   74.13 847.23 RCC 

24 A Vương 
Quảng 
Nam 

Nam 
Trung Bộ A Vương 682 383.4 80 228.1 RCC 

25 Bình Điền   
Bắc Trung 

Bộ           RCC 

26 Ialy Kon Tum Tây 
Nguyên 

Sê San 7455   69 1190 Đá đổ lõi 
giữa 

27 Sông Lô 6 Hà Giang Bắc bộ Sông Lô 9920   19.4 98.2 
Đá đổ lõi 

giữa 

28 Ea sup 3 Đăk Lăk 
Tây 

Nguyên Ea súp 185   36 320 
Đá đổ lõi 

giữa 

29 SrePok 3 
Đăk Lăk 

Đăk Nông 
Tây 

Nguyên 
Sông 

Srêpôk 9410   52.5 478.9 
Đá đổ lõi 

giữa 

30 Đa Mi Bình 
Thuận 

Nam 
Trung Bộ 

Đa Mi 82   72 490 Đá đổ lõi 
giữa 
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31 Cần Đơn Bình 
Phước 

Đông Nam 
Bộ Sông Bé 3225   45 4574.7 Đập đất 

32 An Khê Gia Lai Tây 
Nguyên Sông Ba 1236 433.3 23.5 1261 Đập đất 

33 A Lin B1 
Thừa 

Thiên Huế 
Bắc Trung 

Bộ A Lin 146.6   10 321.7 Đập đất 

34 Hương Sơn Hà Tĩnh Bắc Trung 
Bộ Nậm Chốt 73.6   31 142 Đập đất 

35 Srêpốk 4 
Đăk 

Lăk/Đăk 
Nông 

Tây 
Nguyên 

Sê Rê Pok 9560 211 28.25 880.5 Đập đất 

36 Thác Bà Yên Bái Bắc Bộ 
Sông 
Chảy 

6430   48.00 657 Đập đất 

37 
Khao Mang 

Thượng 
Yên Bái Bắc bộ Nậm Kim 295   68 555 Đập đất 

38 Tuyên Quang 
Tuyên 
Quang Bắc bộ Sông Gâm 14972   92.2 717.9 

Đá đổ bê 
tông bản 

mặt 

39 Sông Bung 2 Quảng 
Nam 

Nam 
Trung Bộ Sông Bung 334   98 477 

Đá đổ bê 
tông bản 

mặt 

40 Ka Nak Gia Lai 
Tây 

Nguyên Sông Ba 833   68 849 
Đá đổ bê 
tông bản 

mặt 

41 Nậm Nơn Nghệ An 
Bắc Trung 

Bộ Nậm Nơn 8855   20.3 74.2 
Đất đá hỗn 

hơp 

42 Bắc Bình 
Bình 

Thuận 
Nam 

Trung Bộ Matin 13   32 328 
Đất đá hỗn 

hơp 

43 Đăk Tik Đăk Nông Tây 
Nguyên 

ĐăkR'tih 30.4   41.5 553 Đất đá hỗn 
hơp 
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Phụ lục 4: Biên bản họp khởi động dự án 

 
To : Bộ Công Thương (MOIT) 
From : HaskoningDHV Vietnam Co. Ltd 
Date : 10th September 2021, 1.30pm-3.50pm 
Copy :  
Our reference :  
   
Subject : Họp khởi động dự án an toàn đập  

 
 
Thành phần tham dự: 
Bộ Công thương:  Mr. To Xuan Bao (Giám đốc Ban Quản lý dự án) 
 Mr. Toan (Phó Giám đốc Ban QLDA) 
 Mr. Hoang The Giang (Điều phối dự án) 
 Mr. Nguyen Xuan Quang (Thành viên dự án) 
 Mrs. Dinh Thi Lan Phuong (Thành viên dự án) 
 Mrs. Hien Tran (Kế toán) 
  Và các thành viên khác của Ban QLDA 
  
Tư vấn RHDHV Mr. Doan Manh Thang (Giám đốc Ngành Nước Việt Nam) 
 Mr. Paul Bergsma (Giám đốc dự án) 
 Mr. Andy Hughes (Trưởng nhóm tư vấn) 
 Mr. David González Diaz (Trợ lý trưởng nhóm) 
 Mr. Michel Ho Ta Khanh (chuyên gia thuỷ điện) 
 Mr. Pham Van Thang (Giám đốc kỹ thuật Ngành Nước Việt Nam) 

 Mr. Nguyen Minh Vuong (Chuyên gia Tài nguyên nước, Điều phối dự án) 
Ms. Phan Thi Thanh Huong (Thành viên dự án) 
 

Tư vấn CCWR Mr. Nguyen Quoc Dung (Phó trưởng nhóm tư vấn) 
 Mr. Nguyen Thanh Tung (Chuyên gia thuỷ điện) 
 Mr. Tran Quoc Quan (Chuyên gia thuỷ văn),  
 Mr. Nguyen Ngoc Tuan (Thành viên dự án)  
 
Chương trình: 

1. Mở đầu  
2. Giới thiệu Nhóm dự án  
3. Thuyết trình về dự án 
4. Các thống nhất 
5. Các trao đổi  
6. Kết thúc 

 
 
1. Mở đầu: Ông Tô Xuân Bảo giới thiệu về dự án và các thành viên ban QLDA 

2. Giới thiệu nhóm Tư vấn: Ông Thắng Đoàn giới thiệu về Công ty HaskoningDHV và các thành viên 
trong nhóm Tư vấn dự án 

3. Thuyết trình dự án 
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 Ông Andy trình bày về các mục tiêu dự án, cách tiếp cận của nhóm tư vấn, kinh nghiệm quốc tế 
về đánh giá an toàn đập dựa trên rủi ro 

 Ông David nhấn mạnh thêm cách tiếp cận dựa trên rủi ro không để thay thế hoặc khác biệt hoàn 
toàn cách tiếp cận truyền thống dựa trên tiêu chuẩn. Ngược lại, hai cách tiếp cận này bổ trợ lẫn 
nhau, đặc biệt trong trường hợp hạn chế về số liệu không đủ để áp dụng cách tiếp cận rủi ro.  

4. Các thống nhất 

a. Đầu mối thông tin 
 Ban QLDA: Mr. Hoang The Giang, Mrs. Hien  

 Tư vấn RHDHV: Mr. Vuong Nguyen, Mr. Thang Pham 

b. Họp tiến độ 
 Họp định kỳ hàng tháng: trước ngày 10 hàng tháng  

c. Thời gian bắt đầu dự án và thời gian nộp sản phẩm: 
 Ngày bắt đầu dự án: 17/8/2021 

 Nộp bản thảo đầu tiên của Báo cáo khởi động: 23/9/2021 

 Nộp bản thảo các sản phẩm khác (D2-D6): 2 tuần trước thời hạn cuối 

d. Lựa chọn đập thí điểm: Chủ đầu tư thống nhất không nên lựa chọn các đập lớn, không mang 
tính đại diện như đập Hoà Bình, Sơn La. 

5. Các trao đổi  
 Tiêu chuẩn quốc tế về mức rủi ro, cách tiếp cận xác định khả năng chấp rủi ro (Ông Tô Xuân 

Bảo) 
 Cơ sở dữ liệu trong đánh giá theo rủi ro, mức độ dữ liệu để đảm bảo độ chính xác (Ông Tô Xuân 

Bảo) 
 Sự phù hợp của cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn vs tiếp cận dựa trên rủi ro ở Việt Nam (Mr. 

Michel Ho Ta Khanh) 
 Hỗ trợ đi thực địa với chuyên gia tư vấn: Ban QLDA sẽ hỗ trợ có văn bản chỉ đạo hỗ trợ, phối 

hợp với các chuyên gia, cung cấp số liệu, dựa trên đề xuất của Tư vấn 
 Huy động các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam: chưa thể thực hiện được do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid 19, khả năng mở cửa của Việt Nam, điều kiện cách ly, đi thực địa tại địa 
phương, Tư vấn sẽ gửi lại kế hoạch huy động chuyên gia dựa trên tình hình kiểm soát dịch 
bệnh ở Việt Nam. 

 Hội thảo về các kinh nghiệm quốc tế tốt nhất về an toàn đập: các bên sẽ trao đổi thêm để thống 
nhất thời gian và phương thức tổ chức hội thảo.  

 
6. Kết thúc: Buổi họp kết thúc lúc 3.50pm  

 

 


