
Thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng 
phải đặc biệt chú trọng công tác an toàn 

 

Ngày 6/10 tại Hòa Bình, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN), đã kiểm tra công trường và họp giao ban quý III/2022, rà soát 

tiến độ xây dựng Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Hoà Bình mở rộng. 

 

Phó Tổng giám đốc EVN – Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án Nhà 

máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ban chuyên môn của EVN, 

Ban QLDA Điện 1, cùng các đơn vị tham gia dự án. 

 

Chủ trì cuộc họp sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng 

Phương yêu cầu toàn công trường tập trung đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy 

định về an toàn vệ sinh lao động. 

Phó Tổng giám đốc EVN chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Quản lý dự án 

Điện 1, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm 

của Ban Quản lý dự án Điện 1 như: phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hòa Bình để giải quyết dứt 

điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, mục tiêu hoàn thành trong quý 

IV/2022. Tổ chức phối hợp cùng tư vấn thiết kế và các bên liên quan thực hiện kiểm tra, 



đánh giá công tác an toàn vệ sinh môi trường để có biện pháp thiết kế, gia cố, bổ sung tăng 

cường. Kiểm tra, rà soát tổng thể công tác quan trắc, rung chấn nổ mìn,..., để đảm bảo thi 

công nổ mìn hố móng được an toàn,… 

Đối với các nhà thầu thi công, cần khẩn trương hoàn thiện nổ mìn thử nghiệm để gia hạn 

hoặc xin giấy phép nổ mìn các hạng mục công trình. Tiếp tục kiện toàn bộ máy thi công, 

cử cán bộ có năng lực để thiết kế biện pháp thi công tối ưu, hiệu quả. Tuân thủ tuyệt đối 

các quy định nổ mìn, đào đất đá, vận chuyển; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị thi 

công để đảm bảo tiến độ, khối lượng cam kết. 

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, khẩn trương hoàn thiện bản vẽ thiết kế thi công xử lý sạt 

trượt giai đoạn 2 trình EVN; cử tư vấn giám sát tác giả có đủ trình độ năng lực làm việc tại 

công trường, giải quyết kịp thời các phát sinh về thiết kế; đảm bảo tiến độ thiết kế các hạng 

mục của dự án. 

Theo ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban QLDA Điện 1, tính đến hết quý 

III/2022 đã bàn giao 78,91ha/78,91ha mặt bằng đủ điều kiện thi công cho nhà thầu. Ban 

đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan xử lý những tồn tại còn lại. Ban QLDA Điện 1 

cũng đã kiện toàn nhân sự ban điều hành và tư vấn giám sát. Trong đó, phân công nhiệm 

vụ ông Đào Trọng Sáng - Phó giám đốc Ban kiêm nhiệm Giám đốc Ban điều hành dự án 

NMTĐ Hòa Bình mở rộng, ông Doãn Bá Thức làm Phó giám đốc Ban điều hành và ông 

Cao Phan Kỷ làm Tư vấn giám sát trưởng. 

Tính đến nay, tổng số người của nhà thầu trực tiếp thi công tại công trường là 247 người. 

Nhà thầu huy động 17 máy đào, 8 máy ủi và 71 ôtô vận chuyển. Nhà thầu đã kiện toàn lại 

tổ chức quản lý chất lượng, kèm theo sơ đồ quản lý chất lượng công tác đào hở, gia cố mái 

và phân giao nhiệm vụ. 

Công trường đã hoàn thành lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến tại Ban điều hành 

dự án; hoàn thành lắp đặt hệ thống camera thông minh, hệ thống có chức năng quản lý 

nhân sự, thiết bị ra vào công trường; hoàn thành hệ thống mạng LAN, cáp quang kết nối 

với máy chủ tại 11 Cửa Bắc (Hà Nội). 

Một số mục tiêu thi công trong quý IV như: đào đất đá cửa lấy nước đến cao độ 95m; hoàn 

thành đắp đá gia cố hố móng hạng mục nhà máy và kênh xả (bao gồm cả công tác xếp đá 

khan); hoàn thành đào hố móng đợt 1 đến cao độ 31m; hoàn thành gia cố mái từ cao độ 

45m trở lên, hoàn thành đổ bê tông đê quây hạ lưu, hoàn thành đào và gia cố hầm phụ... 

 

 



Một số hình ảnh công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, ngày 
6/10/2022: 

 
 

 
Thi công hố móng nhà máy 

 

 

 

Thi công cửa nhận nước của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng 



 

Khu vực sản xuất cốt liệu cho bê tông phục vụ thi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng  

 


