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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về Dự án 

Thị trấn Hùng Sơn là một thị trấn miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Lâm Thao. Thị 

trấn được thành lập năm 2005, trên cở sở sáp nhập một phần diện tích và dân số của 03 xã 

Tiên Kiên, xã Hy Cương và xã Chu Hoá của thành phố Việt Trì. 

Thị trấn Hùng Sơn có 470 ha diện tích đất tự nhiên, dân số tính đến thời điểm hiện 

tại là 9.444 người. Là một địa phương có tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại 

chiếm hơn 90% trong cơ cấu kinh tế của thị trấn, nông nghiệp chỉ còn 7%. Là một địa 

phương thu hút nhiều nguồn lao động của khu vực, kéo theo đó là nhu cầu nhà ở của địa 

phương cũng gày một tăng. Nhu cầu đầu tư xây dựng các khu chức năng như: Khu ở, dịch 

vụ thương mại, cây xanh, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục để phát triển xã là rất cần thiết. 

Việc xây dựng và phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn thị trấn để đẩy nhanh quá trình 

đô thị hóa của thị trấn, là một trong những mục tiêu quan trọng để phát triển thị trấn. Thêm 

vào đó, quy hoạch các khu đô thị mới còn góp phần đáp ứng nhu cầu ở của người dân trong 

khu vực cũng như của huyện Lâm Thao và các khu vực lân cận, khai thác hiệu quả thế 

mạnh của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân 

dân; tạo lập không gian đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 

tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với các khu chức năng xung quanh. 

Chính vì lý do nêu trên, UBND huyện Lâm Thao đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

tại Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2019. 

Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ là nhà đầu tư theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu đầu tư thực hiện Dự án.  

Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” thuộc đối tượng lập báo cái Đánh giá tác động 

Môi trường theo mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ 

Loại hình Dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư: Công ty Cổ phần bất động 

sản Mỹ. 
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1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ 

của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” được thực hiện tại thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ do Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ làm chủ Dự án. Dự án được 

đầu tư, xây dựng phù hợp với các quy hoạch phát triển như sau:  

- Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, kinh tế xã hội của huyện 

Lâm Thao theo Quyết định số 3993/NQ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân 

cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

12 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị và điểm 

dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, theo đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát 

triển cho các đô thị bao gồm thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), tiếp 

tục đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đạt đủ các chỉ tiêu của đô thị loại V; 

- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phế duyệt Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao; 

- Dự án phù hợp với quy hoạch cấp thoát nước theo Quyết định số 4328/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Lâm 

Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 

năm 2019 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

2. Các căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Căn cứ pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

2.1.1. Căn cứ pháp luật 

Các căn cứ pháp luật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án là các văn bản 

Luật hiện hành của Việt Nam, bao gồm: 

2.1.1.1. Luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Luật Tài nguyên nước 17/2012/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012 có hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2013; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2020; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021. 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành ngày 25/11/2014; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 

01/7/2014. 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 

- Luật  Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật  phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013; có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/07/2014; 

2.1.1.2. Nghị định: 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải. 

- Nghị định số 148/2020/NĐ ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

http://www.conganbinhthuan.gov.vn/images/thutuc_hanhchinh/pccc/luat_pccc.doc
http://www.conganbinhthuan.gov.vn/images/thutuc_hanhchinh/pccc/luat_pccc.doc
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- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Nhà ở 2014; 

-  Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư 

phát triển đô thị; Bổ sung Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật. 

2.1.1.3. Thông tư: 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật 

Nhà ở; 

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản 

lý an toàn lao động trong xây dựng công trình; 

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

- Thông tư số 02/2018/TT - BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về 

bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường ngành xây dựng; 
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- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 15/6/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản 

lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 04/2017/BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản lý 

an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 

lượng môi trường; 

- Thông tư số 04/2015/TT - BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ - CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải; 

2.1.1.4. Quyết định: 

- Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 

phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; 

- Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 2/2/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

việc phê duyệt chương trình phát triển nhà tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030; 

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng  

2.1.2.1. Các quy chuẩn liên quan đến chất lượng môi trường không khí 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

- QCVN 06:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại 

trong môi trường không khí xung quanh; 

2.1.2.2. Các quy chuẩn luên quan đến tiếng ồn, độ rung 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

2.1.2.3. Các quy chuẩn liên quan đến môi trường nước, đất: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải 

sinh hoạt; 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 
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của một số kim loại nặng trong đất. 

- Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước TCXDVN33:2006 “Cấp nước – Mạng lưới đường 

ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Tiêu chuẩn cấp nước cứu hỏa TCVN 2622-1995; 

- Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và 

công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế; 

2.1.2.4. Quy chuẩn về chất thải rắn 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình 

xử lý nước; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại. 

2.1.2.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy 

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ 

thuật; 

- TCVN 3254:1989 - An toàn cháy -Yêu cầu chung; 

- TCVN 5040:1990 - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy; 

- TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy, yêu cầu về thiết kế lắp đặt; 

- TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 6379:1998 - Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật; 

- TCVN 3890:2009 - Phương tiện PCCC cho nhà và công trình; 

- TCVN 4317-1986 - Nhà kho nguyên tắc cơ bản để thiết kế; 

- TCVN 7336-2003 - Hệ thống Spinkler tự động yêu cầu thiết bị và lắp đặt; 

- TCXDVN 46:2007 Chống sét cho nhà và công trình xây dựng; 

- TCXDVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền liên quan đến Dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102377213 do sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 09 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 

ngày 28 tháng 01 năm 2021; 

- Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 

phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và các quyết định 

điều chỉnh cục bộ khác; 

- Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 05/03/2019 của UBND huyện Lâm Thao về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng 
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Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện Dự án. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tự tạo lập trong quá trình thực hiện đánh giá 

tác động môi trường 

- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng 

Sơn, huyện Lâm Thao.  

- Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án: Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao. 

- Các tài liệu về điều kiện địa chất tại khu vực thực hiện Dự án; 

- Các tài liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện Dự án; 

- Kết quả tham vấn cộng đồng các vấn đề môi trường liên quan tại khu vực thực 

hiện Dự án; 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

3.1. Tóm tắt về tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của Dự án. 

Hoạt động đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” do 

Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Liên 

minh Môi trường và Xây dựng thực hiện và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

đúng cấu trúc hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

Thông tin về chủ Dự án:  

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ; 

Đại diện: Bà Vũ Thùy Duyên  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Địa chỉ: số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Thông tin về đơn vị tư vấn:  

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng 

Đại diện: Nguyễn Văn Tản              Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Địa chỉ: Tòa nhà số 75, DV02, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. 

Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu: 

Vimcerts 185 kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2020 về việc chứng 

nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

(đính kèm phụ lục báo cáo).  

Danh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo chính gồm: 
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Bảng 1. Dánh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo 

TT Họ và tên Chức danh Trách nhiệm trong ĐTM Chữ ký 

I Chủ Dự án: Công ty Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ 

1 Đào Văn Hà 
Phó Tổng giám 

đốc 
Cung cấp tài liệu, rà soát 

tổng thể báo cáo 

 

2 Đỗ Hồng Phúc Cán bộ kỹ thuật  

3 Nguyễn Trung Anh Cán bộ kỹ thuật  

II Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng 

1  Nguyễn Văn Tản 
Thạc sĩ Khoa 

học Môi trường 
Chủ trì lập báo cáo ĐTM  

2  Nguyễn Ngọc Cương 

Cử nhân Công 

nghệ môi 

trường  

Tổng hợp báo cáo  

3  Trần Thị Hải Ninh 

Cử nhân Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Mô tả chung về Dự án  

4  Nguyễn Thị Thu Hiền 

Cử nhân Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Điều kiện tự nhiên – kinh 

tế xã hội khu vực Dự án 
 

5  Đào Công Thảo 
Cử nhân Khoa 

học Môi trường 

Đánh giá, dự báo tác động 

môi trường của dự án và đề 

xuất các biện pháp, công 

trình bảo vệ môi trường, 

ứng phó sự cố môi trường 

 

6  Hoàng Thị Thúy 
Cử nhân Khoa 

học Môi trường 

Chương trình quản lý và 

giám sát môi trường 
 

7  Đào Thị Nguyệt 

Cử nhân Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Tham vấn cộng đồng  

8  Vũ Minh Đức 
Cử nhân Khoa 

học và Quản lý 
Tham vấn cộng đồng  
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TT Họ và tên Chức danh Trách nhiệm trong ĐTM Chữ ký 

Môi trường 

9  Ngô Tuấn Mạnh 
Kỹ sư Môi 

trường 
Khảo sát, lấy mẫu  

10  Lê Anh Tài 
Kỹ sư môi 

trường 
Khảo sát, lấy mẫu   

3.2. Phạm vi đánh giá tác động môi trường 

Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” của Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ thực hiện 

tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích 163.750 m2 

(16,375 ha). Phạm vi báo cáo ĐTM của Dự án này bao gồm:  

- Đánh giá các tác động giai đoạn chuẩn bị Dự án: giải phóng mặt bằng; 

- Đánh giá các tác động của Dự án giai đoạn triển khai xây dựng Dự án;  

+ San nền diện tích Dự án: 163.750 m2; 

+ Xây dựng khu nhà ở, khu dịch vụ, công cộng. 

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Khu chức năng đất ở (Đất ở liền kề); Đất 

công trình giáo dục (trường mầm non); Đất công trình công cộng (nhà văn hóa khu dân 

cư); Đất cây xanh cảnh quan, TDTT và Đất giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật...  

- Đánh giá dự báo các tác động môi trường cho toàn bộ quá trình hoạt động của Dự 

án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, các biện pháp giảm thiểu và cam kết 

bảo vệ môi trường cho Dự án. 

+ Hoạt động của khu dịch vụ, công cộng; 

+ Hoạt động sinh hoạt của khu dân cư, quy mô dân số khoảng 1.872 người. 

+ Hoạt động vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 

+ Đánh giá tác động từ công trình xử lý nước thải tập trung công suất 250 

m3/ngày.đêm) của Dự án đến môi trường xung quanh. 

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

4.1. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1.1. Phương pháp liệt kê/danh mục môi trường 

Phương pháp liệt kê được sử dụng nhằm liệt kê khối lượng và quy mô các hạng mục 

của Dự án: liệt kê các loại máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và các sản 

phẩm của Dự án; liệt kê các hoạt động của Dự án cùng các tác động đến môi trường. 

Phương pháp liệt kê có vai trò lớn trong việc xác định và làm rõ các nguồn phát sinh cùng 

các tác động đến môi trường. 

4.1.2. Phương pháp đánh giá nhanh 
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Phương pháp đánh giá nhanh do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập được sử dụng trong 

tính toán tải lượng, nồng độ các chất gây ô nhiễm môi trường không khí (Chương 3). 

Phương pháp này nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của Dự án, 

sử dụng hệ số phát sinh các chất ô nhiễm bao gồm TSP, SO2, NO2, CO, định lượng các 

nguồn phát thải và nhận dạng các tác động từ đó đánh giá, dự báo các tác động tới kinh tế 

xã hội và sức khỏe cộng đồng. 

4.1.3. Phương pháp mô hình hóa 

Phương pháp mô hình hóa để đánh giá dự báo phạm vi, mức độ tác động đến các đối 

tượng bị tác động trong từng hoạt động của Dự án. Các mô hình được áp dụng bao gồm: 

Mô hình tính toán dự báo các tác động do bụi, khí thải: Mô hình “hộp cố định”; Mô hình 

cải biên Sutton; Mô hình tính toán lan truyền tiếng ồn; Mô hình tính toán tiếng ồn tổng 

cộng; Mô hình tính toán ô nhiễm nước mưa chảy tràn bề mặt; … Phương pháp được áp 

dụng chủ yếu tại chương 3. 

4.1.4. Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng 

Tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường là hoạt động của chủ Dự 

án, theo đó chủ Dự án tiến hành trao đổi thông tin, lắng nghe trao đổi, tham khảo ý kiến 

của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư trong khu vực Dự án có tác động trực tiếp về báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. Trên cơ sở ý kiến của người dân, chủ đầu tư sẽ hoàn 

thiện báo cáo, làm cơ sở cho việc triển khai thực tế, qua đó hạn chế thấp nhất các tác động 

xấu đến môi trường và con người. 

5. Tóm tắt các tác động môi trường chính của Báo cáo 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” 

- Địa điểm thực hiện: Khu Đồng Khống thuộc địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

- Tên chủ Dự án: Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ; 

- Đại diện: Bà Vũ Thùy Duyên  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

- Địa chỉ: số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

5.1.2.1. Phạm vi thực hiện dự án  

Địa điểm thực hiện dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” của Công ty Cổ phần bất 

động sản Mỹ có vị trí cụ thể như sau: 

- Phía Tây Bắc giáp khu dân cư đã được quy hoạch 

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư đồng Khống đã xây dựng và đường QL 32C. 
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- Phía Đông Bắc giáp khu dân cư và ruộng lúa 

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư và ruộng lúa 

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư và ruộng lúa 

5.1.2.2. Quy mô, công suất của dự án 

- Quy mô dân số dự kiến khoảng: 1.872 người. 

- Quy mô sử dụng đất: Quy mô sử dụng đất của Dự án là 163.750 m2 (16,375 ha). 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Các hạng mục công trình xây dựng chính của Dự án được thống kê dưới bảng sau: 

Bảng 1: Các hạng mục công trình xây dựng chính của Dự án 

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xd 

(%) 

Tầng 

cao 

xd 

(tầng) 

Hệ 

số 

sd 

(lần) 

1 Đất ở  64.907,2 39,64 80,6  2,99 

1.1 Đất chia lô liền kề Lk 46.176,9 28,20 80,4 4 3,22 

1.1.1 Đất nhà ở liền kề 1 Lk01 1.337,0 0,82 78,9 4 3,15 

1.1.2 Đất nhà ở liền kề 2 Lk02 2.472,4 1,51 83,0 4 3,32 

1.1.3 Đất nhà ở liền kề 3 Lk03 2.192,5 1,34 78,5 4 3,14 

1.1.4 Đất nhà ở liền kề 4 Lk04 3.136,2 1,92 79,6 4 3,18 

1.1.5 Đất nhà ở liền kề 5 Lk05 2.929,9 1,79 81,5 4 3,26 

1.1.6 Đất nhà ở liền kề 6 Lk06 2.610,1 1,59 80,5 4 3,22 

1.1.7 Đất nhà ở liền kề 7 Lk07 2.964,9 1,81 79,8 4 3,19 

1.1.8 Đất nhà ở liền kề 8 Lk08 3.981,1 2,43 79,8 4 3,19 

1.1.9 Đất nhà ở liền kề 9 Lk09 3.336,0 2,04 81,5 4 3,26 

1.1.10 Đất nhà ở liền kề 10 Lk10 3.336,0 2,04 81,5 4 3,26 

1.1.11 Đất nhà ở liền kề 11 Lk11 2.529,2 1,54 79,5 4 3,18 

1.1.12 Đất nhà ở liền kề 12 Lk12 4.706,2 2,87 81,3 4 3,25 

1.1.13 Đất nhà ở liền kề 13 Lk13 5.511,1 3,37 81,6 4 3,27 

1.1.14 Đất nhà ở liền kề 14 Lk14 3.254,0 1,99 76,7 4 3,07 

1.1.15 Đất nhà ở liền kề 15 Lk15 1.880,3 1,15 79,8 4 3,19 

1.2 Đất ở hiện trạng Oht 18.730,3 11,44 81,3 3 2,44 
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xd 

(%) 

Tầng 

cao 

xd 

(tầng) 

Hệ 

số 

sd 

(lần) 

2.1.1 Đất ở hiện trạng 1 Oht1 8.887,3 5,43 84,0 3 2,52 

1.1.2 Đất ở hiện trạng 2 Oht2 9.843,0 6,01 78,8 3 2,36 

2 Đất nhà văn hóa Vh 1.335,0 0,82 40,0 1 0,40 

3 Đất công trình giáo dục Gd 3.031,1 1,85 40,0 3 1,20 

4 
Đất cây xanh, cảnh quan, 

 tdtt, mặt nước 
 24.488,7 14,95    

4.1 Đất cây xanh, cảnh quan, tdtt Cx 18.106,8 11,06    

4.1.1 Đất cây xanh 1 Cx1 847,5 0,52    

4.1.2 Đất cây xanh 2 Cx2 688,5 0,42    

4.1.3 Đất cây xanh 3 Cx3 112,5 0,07    

4.1.4 Đất cây xanh 4 Cx4 120,9 0,07    

4.1.5 Đất cây xanh 5 Cx5 194,7 0,12    

4.1.6 Đất cây xanh 6 Cx6 100,0 0,06    

4.1.7 Đất cây xanh 7 Cx7 200,0 0,12    

4.1.8 Đất cây xanh 8 Cx8 210,0 0,13    

4.1.9 Đất cây xanh, tdtt 1 Cx-tdtt1 5.232,7 3,20 5,0 1 0,05 

4.1.10 Đất cây xanh, tdtt 2 Cx-tdtt2 775,4 0,47 5,0 1 0,05 

4.1.11 Đất cây xanh, tdtt 3 Cx-tdtt3 2.231,5 1,36 5,0 1 0,05 

4.1.12 Đất cây xanh, tdtt 4 Cx-tdtt4 2.141,0 1,31 5,0 1 0,05 

4.1.13 Đất cây xanh, tdtt 5 Cx-tdtt5 3.779,5 2,31 5,0 1 0,05 

4.1.14 Đất cây xanh, tdtt 6 Cx-tdtt6 1.472,6 0,90 5,0 1 0,05 

4.2 Đất mặt nước Mn 6.381,9 3,90    

5 Đất hạ tầng kỹ thuật Htkt 2.819,3 1,72    

5.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 1 Htkt1 217,6 0,13 40,0 1 0,40 

5.2 Đất hạ tầng kỹ thuật 2 Htkt2 56,0 0,03 40,0 1 0,40 
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xd 

(%) 

Tầng 

cao 

xd 

(tầng) 

Hệ 

số 

sd 

(lần) 

5.3 Đất rãnh thoát nước  2.545,7 1,55    

6 Đất giao thông, taluy  67.168,7 41,02    

6.1 Đất giao thông  63.897,2 39,02    

6.2 Đất taluy  3.271,5 2,00    

 Tổng cộng  163.750,00 100,00 33,6 1-4 1,22 

(Nguồn: Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2019 của UBND huyện Lâm Thao về 

việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn 

Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 

5.1.4. Các yêu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng lúa từ 02 vụ trở lên (9,98 ha) 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động có khả năng tác động xấu đến môi trường 

- Trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng: Bụi, khí thải từ thi công, vận chuyển 

vật liệu, chất thải; nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải xây dựng, nước mưa chảy 

tràn qua công trường thi công; chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn xây 

dựng, chất thải nguy hại từ máy móc, thiết bị phục vụ thi công; tiếng ồn, độ rung do hoạt 

động thi công. 

- Trong giai đoạn vận hành: Hoạt động vận hành các hạng mục công trình của Dự 

án vụ làm tăng mật độ dân số, phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước 

thải khác, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải 

khác, và nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ, trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động hoặc hoạt 

động không hiệu quả, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường khu vực Dự án và các khu 

vực lân cận. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính của Dự án 

5.3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

5.3.1.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Hoạt động của công nhân phục vụ Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt với khối 

lượng khoảng 5,4 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu bao gồm TSS, BOD5, COD, Amoni, 

Coliform,... 

- Hoạt động rửa bánh xe đối với phương tiện ra vào công trường thi công, nước thải 

thi công phát sinh nước thải với khối lượng khoảng 4 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu 

là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 
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- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 0,55 m3/s. Thành phần chủ 

yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

5.3.1.2. Quy mô, tính chất của nước thải trong giai đoạn vận hành 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cư dân, khu vực công cộng, dịch vụ tại Dự 

án phát sinh với khối lượng khoảng 246,4 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu bao gồm 

TSS, BOD5, COD, Amoni, coliform,... 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 1,37 m3/s. Thành phần chủ 

yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

5.3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

5.3.2.1. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Hoạt động giải phóng mặt bằng, san nền, phá dỡ các công trình hiện hữu, thi công 

xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, bốc xếp, tập kết nguyên vật liệu, vận chuyển 

nguyên vật liệu thi công, đất đá thải, phế thải phát sinh bụi và khí thải với thành phần chủ 

yếu gồm: TSP, CO, NO2, SO2,... 

- Hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công sử dụng dầu DO phát sinh bụi, khí 

thải. Thành phần chủ yếu gồm bụi, SO2, NOx, CO, VOC,... 

- Hoạt động sơn tường phát sinh khí VOCs; hoạt động hàn cắt để kết nối các kết cấu 

phát sinh khói hàn, khí thải. Thành phần chủ yếu là khói hàn, CO, NOx,.. 

5.3.2.1. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển, hoạt động của máy phát điện dự phòng 

và hoạt động đun nấu, hệ thống điều hòa phát sinh bụi, khí thải. Thành phần chủ yếu là 

TSP, SO2, NOx, CO, VOCs,... 

- Hoạt động của công trình xử lý nước thải, khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh mùi hôi, khí H2S, CH4,... 

5.3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

5.3.3.1. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường trong giai đoạn thi công 

xây dựng 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường thi công phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 60 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm các loại rau, củ 

quả, thức ăn thừa, bao bì, thùng chứa, giấy, chai lọ,… 

- Hoạt động phát quang thực vật phát sinh chất thải rắn hữu cơ với khối lượng 

khoảng 2,89  tấn. Thành phần chủ yếu là sinh khối thực vật, cành lá, đất cát bám theo rễ 

cây,... 

- Bùn thải từ quá trình nạo vét hữu cơ sau khi tận dụng đắp trồng cây: 69.187,13 tấn 
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- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh chất 

thải rắn thông thường với khối lượng khoảng 218 tấn. Thành phần chủ yếu gồm: vật liệu 

rơi vãi, đất, đá, cát, gạch vỡ, bê tông thừa, vỏ bao bì, xà bần,... 

5.3.3.2. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường trong giai đoạn vận hành  

Hoạt động vận hành các hạng mục công trình của Dự án phát sinh chất thải rắn sinh 

hoạt với tổng khối lượng khoảng 2,06 tấn/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu gồm vỏ đồ hộp, 

pallet, giấy báo, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa,... 

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại  

5.3.4.1. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công xây dựng 

Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh chất thải 

nguy hại với khối lượng khoảng 222,24 kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm: giẻ lau dính 

dầu, hộp đựng sơn, dầu đã qua sử dụng, dầu thải tổng hợp, bóng đèn huỳnh quang, que 

hàn, dụng cụ quét sơn,... 

5.3.4.2. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành 

Hoạt động vận hành các hạng mục công trình của Dự án phát sinh chất thải nguy hại 

với khối lượng khoảng 27 kg/ngày. Thành phần chính chủ yếu gồm: bóng đèn huỳnh quang 

thải, giẻ lau dính dầu thải, bao bì thải có chứa thành phần nguy hại, pin thải, ắc quy thải,... 

5.3.5. Quy mô, tính chất của chất thải khác 

Hoạt động vận hành trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án phát sinh bùn thải với 

khối lượng khoảng 0,18 m3/ngày.đêm. Thành phần và tính chất của bùn thải được phân 

định trong thực tế vận hành theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

5.4.1. Về thu gom và xử lý nước thải: 

5.4.1.1. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng  

- Để hạn chế ô nhiễm nước thải sinh hoạt của công nhân, biện pháp tận dụng nguồn 

nhân lực địa phương sẽ được áp dụng. Bên cạnh đó, công nhân sử dụng nhà vệ sinh di động 

được Chủ Dự án bố trí 02 nhà vệ sinh di động để phục vụ công nhân thi công, thuê đơn vị 

môi trường . 

- Nước thải thi công: Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân 

vùng thoát nước mưa. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây ngập 

úng trong suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước thải 

của các khu vực bên ngoài Dự án. 

5.4.1.2. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành  

- Nước thải được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại tại mỗi công trình sau đó qua hệ 

thống cống gom dẫn về trạm XLNT 250 m3/ngày.đêm đặt phía Đông Nam Dự án, nước 
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thải sau xử lý đạt cột A của QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt.  

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải → bể tự hoại →   song 

chắn rác →  bể thu gom →  bể lắng cát, tách dầu mỡ →  bể điều hòa  →  bể thiếu khí →  bể 

hiếu khí (MBBR) → bể lắng → Bể trung gian →  Cột lọc áp lực → bể khử trùng  →  nước 

sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT → thoát ra cống thoát nước khu vực phía 

Đông Bắc Dự án;  

+ Quy mô các hạng mục công trình: Trạm XLNT tập trung bao gồm: bể gom 

15,98 m3; bể lắng cát, bể tách dầu 9,26 m3; bể điều hòa 119,91 m3; bể thiếu khí 96,05 m3; 

bể hiếu khí 143,37 m3; bể lắng sinh học 98,88 m3; bể khử trùng 15,37 m3; bể chứa bùn 

50,82 m3. 

- Nước mưa của công trình nhà ở liền kề được thu qua các phễu thu D90 - 125 sau 

đó chảy vào các tuyến cống thu nước mưa D600, D800, D1000, D1500, D1800, D2000 

chạy dưới vỉa hè và lòng đường. Trên mạng lưới bố trí các giếng thu, giếng thăm và giếng 

thu thăm kết hợp, khoảng cách các giếng là 30-50m. Các ga thu, ga thăm xây bằng gạch 

đặc chịu lực. Độ dốc cống rãnh thoát nước lấy bằng độ dốc của đường giao thông, tại các 

vị trí có độ dốc đường 0% hoặc ngược dốc thì lấy bằng 1/D đối với cống tròn (D là đường 

kính của cống) và tối thiểu 0,3% đối với rãnh hộp. Nước mặt sau khi được thu gom vào hệ 

thống cống, rãnh thoát nước trên các tuyến giao thông theo quy hoạch sau đó sẽ đổ ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 

5.4.2. Về xử lý bụi, khí thải 

5.4.2.1. Về xử lý bụi, khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 02 m xung quanh khu vực công trường thi công, sử 

dụng bao lưới; sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển 

chở đúng trọng tải quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên 

vật liệu, đất thải, phế thải,... không để rơi rớt vật liệu; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật 

liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh; phun nước giảm bụi 

tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa; bố trí 01 cầu rửa xe tại vị trí gần khu 

vực cổng ra vào của mỗi công trường để rửa sạch bùn đất của các phương tiện vận chuyển 

trước khi ra khỏi công trường; vệ sinh và phun enzym khử mùi định kỳ đối với các thùng 

chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực tập kết. 

5.4.2.2. Về xử lý bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành: 

- Thường xuyên quét dọn, phun nước tưới nước mặt đường để giảm thiểu lượng bụi 

phát sinh. Tần suất 1 lần/ngày. 
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- Tại khu vực bếp nấu, bố trí các chụp hút, khí bụi phát sinh từ quá trình đun nấu 

được hút vào các chụp hút qua các quạt hút và dẫn ra ngoài qua ống thoát khí. 

- Hệ thống xử lý nước thải được bố trí cách xa khu vực làm việc, sinh hoạt. 

- Đối với mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

+ Đối với nước thải có mùi hôi, hệ thống thu gom được đầu tư kín với kích thước: 

Đường kính 1500mm, chiều cao tổng 4850mm và vật liệu: thép CT3, mặt trong bọc 

composite, mặt ngoài sơn phủ epoxy và có hệ thống thoát khí ra ngoài. 

+ Thường xuyên kiểm tra lượng khí sục vào bể điều hòa, bể hiếu khí để đảm bảo 

không có tình trạng phân hủy kị khí diễn ra. 

+ Có khu vực chứa hóa chất riêng, có mái che đậy. 

+ Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày. 

+ Sử dụng chế phẩm khử mùi sinh học để phun, xịt khử mùi tại khu vực hệ thống 

xử lý nước thải. 

5.4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường 

5.4.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Bố trí tại mỗi công trường thi công khoảng 10 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

chuyên dụng có nắp đậy dung tích khoảng 50-100 lít/thùng để thu gom, phân loại tại nguồn 

toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày. 

- Toàn bộ sinh khối, chất thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối được hợp đồng 

với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định khi có phát sinh. 

- Chất thải rắn thông thường từ hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự 

án được tận dụng lại một phần để san lấp mặt bằng; phần còn lại được thu gom, vận chuyển, 

đổ thải vào các vị trí thỏa thuận khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Chủ Dự 

án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ đất đá thải trước 

khi thực hiện thi công. 

5.4.3.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường trong giai đoạn vận hành 

- Đối với khu vực nhà liền kề, khu công cộng dịch vụ và công trình giáo dục: chất 

thải rắn sinh hoạt được thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay theo giờ cố định do nhân viên vệ 

sinh thực hiện.  

- Bố trí công nhân thu gom rác thải sinh hoạt và tập kết tại 05 điểm tập kết rác thải 

đặt tại các lô ký hiệu CX-TDTT2, CX3, CX4, CX6 và CX7 
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- Trên các trục đường tại Dự án đặt các thùng rác công cộng khoảng cách của các 

thùng rác từ 100 m/thùng có nắp kín, dung tích 60 – 100 lít để người dân thuận tiện bỏ rác.  

- Chủ dự án sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và đem đi xử lý hàng ngày.  

- Chi phí cho hoạt động này được đóng góp từ các hộ dân và một phần trích ra từ 

chi phí quản lý dự án. 

5.4.4.  Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

5.4.4.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

trong giai đoạn thi công xây dựng  

Bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đúng tiêu chuẩn tại góc phía Tây của 

công trường thi công xây dựng. Kho lưu chứa sử dụng là thùng Container 20 feet 

(6mx2,4mx2,5m), có tôn gờ chống tràn, có cửa đóng kín, và có biển cảnh báo kho chứa 

CTNH. Tại nhà kho trang bị 05-10 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng bằng nhựa, 

có nắp đậy, có dán nhãn mã CTNH, dung tích 120 lít để chứa dầu thải, giẻ lau dính dầu, 

đầu mẩu que hàn. Bố trí bình chữa cháy bằng CO2 loại 5 kg, cát và các vật dụng chữa cháy 

khác, lắp đặt các biển cảnh báo theo đúng quy định. 

5.4.4.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

trong giai đoạn vận hành 

- Phổ biến các quy định, cách thức thu gom, phân loại chất thải nguy hại và quản lý 

theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 

cho người dân sinh sống trong Dự án. Đơn vị thu gom rác sinh hoạt của khu vực tiếp nhận 

rác thải của người dân sẽ phân loại CTNH và chuyển giao đơn vị có chức năng xử lý 

- Đối với hoạt động Dự án, bố trí 1 kho chứa chất thải nguy hại 20 m2 đặt tại phía 

Đông Nam Dự án, giáp trạm XLNT. Chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án sẽ được công 

nhân vệ sinh của Dự án thu gom, phân loại vào các thiết bị chứa riêng biệt và lưu giữ tại 

khu vực chứa chất thải nguy hại. 

- Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng  thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Bảo vệ Môi 

trường. 

5.4.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác 

Thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng bùn thải tại bể chứa bùn tại hệ thống xử lý 

nước thải của Dự án. Trường hợp bùn thải có thành phần nguy hại, chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng về thu gom, xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo quy định; trường hợp 
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bùn thải được xác định là chất thải rắn thông thường, chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

về thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường để xử lý theo quy định. 

5.4.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:  

5.4.6.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác trong giai 

đoạn thi công 

- Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; các 

thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường 

xuyên; che chắn xung quanh khu vực công trường thi công bằng vật liệu bạt hoặc tôn với 

chiều cao 02 m. 

- Sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do hoạt 

động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ Dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội. 

- Ưu tiên sử dụng công nhân tại khu vực Dự án, tạo công ăn việc làm cho các đối 

tượng bị mất sinh kế do thu hồi đất thực hiện Dự án. 

5.4.6.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác trong giai 

đoạn vận hành  

- Quy định tốc độ tối đa các loại xe được lưu thông trên các tuyến đường nội bộ của 

Dự án là 30 km/h. 

- Xây dựng nội quy, quy chế sinh hoạt, hoạt động vui chơi giải trí trong khu đô thị. 

5.4.7. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

5.4.7.1. Giai đoạn chuẩn bị và thi công, xây dựng 

- Giải pháp phòng chống cháy, nổ: Cấm hút thuốc tại công trường; Công nhân trực 

tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống 

cháy nổ; Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo độ an toàn, tránh 

nguy cơ xảy ra cháy nổ. Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nguyên 

vật liệu, nhiên liệu tại công trường; Bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa 

cháy cầm tay, hệ thống bơm, phun nước,... 

- Phòng ngừa tai nạn lao động: Các công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị 

được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, đúng quy trình, biết cách giải quyết khi 

có sự cố xảy ra. Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn 

khi vận hành. Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như găng 

tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, dây thắt an toàn...    

5.4.7.2. Giai đoạn vận hành 

Biện pháp giảm thiểu sự cố do cháy nổ, chập điện 
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- Xây dựng các họng nước phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy ở các công 

trình. 

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan Cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Các biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện: Khi xảy ra sự cố, các biện pháp 

ứng phó tại chỗ được xây dựng và duy trì thường xuyên 

Đối với sự cố vỡ đường ống cấp nước, thoát nước 

- Đường ống dẫn nước sẽ có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.  

- Giải pháp ứng cứu khi có sự cố vỡ ống dẫn nước là xây dựng một hệ thống cống 

thoát nước xung quanh những vị trí có khả năng gây đổ vỡ đường ống. 

Sự cố tắc cống thoát nước: 

- Đối với cống thoát nước mưa chảy tràn: Cống thoát nước mưa chảy tràn được xây 

dựng có nắp đậy nhằm hạn chế rác thải, lá cây rơi xuống đồng thời đội vệ sinh khu dân cư 

thường xuyên quét dọn nạo vét mương thu gom nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát. 

- Đối với cống thoát nước thải: Cống được xây dựng có nắp đậy định kỳ được nạo 

vét nhằm tăng khả năng thu gom nước thải. Tại hệ thống xử lý bố trí song chắn rác để thu 

gom rác trước khi vào hệ thống xử lý chung nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 

- Đồng thời tuyên truyền người dân sinh sống trong dân cư có ý thức thu gom rác 

đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, tạo quảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. 

Sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

- Với sự cố mất điện: Sử dụng nguồn điện từ máy phát điện dự phòng của Dự án. 

- Bố trí 02 nhân viên có chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đồng thời 

yêu cầu đơn vị thi công chuyển giao công nghệ vận hành để vận hành hệ thống xử lý theo 

đúng quy trình đề ra. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị trong trạm. Khi phát hiện thiết 

bị bị hỏng sẽ thay thế hoặc sử dụng thiết bị dự phòng sẵn có. 

- Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý để sớm phát hiện và khắc 

phục sự cố. 

- Khi xảy ra sự cố sẽ liên hệ lại với đơn vị thiết kế, thi công để đề nghị giúp đỡ tìm 

ra nguyên nhân khắc phục. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ Dự án 

5.5.1. Giám sát giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

a. Giám sát môi trường không khí 
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- Vị trí giám sát: 03 mẫu khu vực công trường thi công. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, độ rung, bụi lơ lửng, SO2, CO, 

NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 

27:2010/BTNMT 

b. Giám sát môi trường nước 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu trước sau hố lắng trước khi thoát ra ngoài môi trường 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5 (200C), chất rắn lơ lửng, tổng dầu mỡ khoáng, 

tổng N, tổng P, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: cột B, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

c. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn và khu vực chứa chất thải nguy hại. 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 

5.5.2. Giám sát giai đoạn vận hành thương mại 

a. Giám sát định kỳ nước thải sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Đầu ra của nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải công suất 

300 m3/ngày.đêm của Dự án (ký hiệu: NT) 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn hòa tan (TSS), 

Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat NO3- (tính theo N),  Dầu mỡ động 

thực vật,  Tổng các chất hoạt động bề mặt, PO43- (tính theo P), Tổng Coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: tại 03 điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt và 01 kho lưu chứa chất 

thải nguy hại. 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông 
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tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về Dự án  

1.1.1. Tên Dự án 

Tên Dự án:  “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” 

1.1.2. Thông tin chủ Dự án 

- Tên chủ Dự án: Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102377213 Cơ quan cấp Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 

28/09/2007, đăng ký lần thứ 12 ngày 28/01/2021. 

- Đại diện: Bà Vũ Thùy Duyên  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

- Địa chỉ: số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội. 

- Nguồn vốn đầu tư Dự án: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi 

phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) (M1): 729.232.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm 

hai mươi chín tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng ./.). 

- Tiến độ thực hiện Dự án:  

+ Từ quý III năm 2020 đến hết quý III năm 2021: Tổ chức lập, chấp thuận chủ 

trường đầu tư dự án; tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án. 

+ Từ quý IV năm 2021 đến hết quý IV năm 2025: Tiến hành các thủ tục theo quy 

định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, 

pháp luật về môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng 

hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án 

theo quy hoạch 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức nghiệm thu, bàn giao 

đưa các công trình vào dử dụng theo quy định.  

1.1.3. Vị trí địa lý của Dự án 

Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn”  được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 

là 163.750 m2 (16,375 ha) tại khu Đồng Khống, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ. Ranh giới tiếp giáp của Dự án như sau: 

- Phía Tây Bắc giáp khu dân cư đã được quy hoạch  

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư đồng Khống đã xây dựng và đường QL 32C 

- Phía Đông Bắc giáp khu dân cư và ruộng lúa 

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư và ruộng lúa. 

Vị trí giới hạn Dự án theo hệ tọa độ VN2000 được trình bày tại bảng dưới đây:  
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Bảng 1.1. Tọa độ vị trí thực hiện dự án 

Điểm X (m) Y (m) Điểm X (m) Y (m) 

1 2361971.290 556124.534 15 2361581.945 556583.762 

2 2361973.655 556139.467 16 2361552.772 556591.196 

3 2361972.537 556161.061 17 2361461.241 556498.190 

4 2361963.343 556199.818 18 2361414.657 556449.712 

5 2361925.630 556327.823 19 2361416.821 556447.634 

6 2361905.103 556365.254 20 2361409.642 556440.157 

7 2361883.273 556390.309 21 2361398.492 556409.551 

8 2361868.054 556413.707 22 2361410.030 556268.231 

9 2361854.374 556443.016 23 2361458.398 556262.427 

10 2361835.148 556468.133 24 2361565.509 556235.037 

11 2361802.083 556495.965 25 2361672.620 556207.648 

12 2361736.475 556530.276 26 2361751.118 556185.547 

13 2361668.837 556562.722 27 2361829.615 556163.445 

14 2361613.971 556580.598    
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, nước mặt của dự án 

Khu đất thực hiện Dự án có địa hình trũng, chủ yếu là đất ao hồ, mặt nước và đất ở 

hiện trạng. 

Trong khu vực thực hiện Dự án gồm có khoảng 11 hộ dân sinh sống chủ yếu nằm ở 

phía Tây dự án, các công trình xây dựng chủ yếu là nhà kiên cố. 

Các đối giáp ranh hiện trạng hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao 

thông…) của khu vực thực hiện dự án với khu vực xung quanh như sau: 

- Phía Tây Bắc giáp khu dân cư đã được quy hoạch; 

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư đồg Khống đã xây dựng và đường QL 32C; 

- Phía Đông Bắc giáp khu dân cư và ruộng lúa; 

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư và ruộng lúa. 

Hiện tại tuyến đường phía Tây khu vực quy hoạch có tuyến đường ống cấp nước 

sạch D200 nằm trên đường QL32. 

Nguồn điện cung cấp cho khu vực: Nguồn điện cấp cho các trạm biến áp xây mới 

được lấy từ đường 35KV đi qua khu vực quy hoạch đã được điều chỉnh. Hiện tại toàn bộ 

khu vực dân cư hiện trạng đã có hệ thống đường điện 0.4KV cấp điện cho các hộ dân 

được lấy từ các TBA của khu vực.  

Hiện trạng thoát nước mặt tại khu vực thực hiện Dự án chủ yếu theo địa hình tự 

nhiên chảy xuống khu ruộng trũng rồi thoát ra mương ở phía Đông của khu vực. 

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất của Dự án được thống kê dưới bảng sau: 

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

STT Loại đất hiện trạng 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1  Đất ở hiện trạng 25.756,0 15,73 Đất thuận lợi cho xây dựng 

2  Đất chưa sử dụng 20.662,2 12,62% Đất thuận lợi cho xây dựng 

3  Đất trồng lúa 99.800,0 60,95% 
Đất ít thuận lợi cho xây 

dựng 

4  Đất ao hồ, mặt nước 9.599,4 5,86% Đất thuận lợi cho xây dựng 

5  Đất giao thông và HTKT 7.928,4 4,84% Đất thuận lợi cho xây dựng 

Tổng cộng 163.750,0 100,00  
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1.1.5. Khoảng cách Dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

 Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

 Khu dân cư 

Khu đất thực hiện dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” có tổng diện tích là 163.750m2 

thuộc địa phận thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; hiện trạng khu đất Dự 

án chủ yếu là đất nông nghiệp (đất trồng lúa).  

 Các đối tượng kinh doanh, sản xuất công nghiệp 

Dự án nằm tại khu vực thị trấn Hùng Sơn, xung quanh khu vực Dự án là các cửa 

hàng kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ  nên thuận lợi cho quá trình hoạt động. 

 Hiện trạng công trình kiến trúc và hạ tầng xã hội 

 Hiện trạng công trình kiến trúc: 

- Nhà ở: Trong khu vực thực hiện Dự án gồm có khoảng 11 hộ dân sinh sống, các 

hộ dân này nằm rải rác trong khu vực. Các công trình xây dựng chủ yếu là nhà kiên cố. 

Nhà ở phần lớn của dân tự xây, có dáng dấp của kiến trúc nhà ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

- Công trình công cộng: trong khu đất thực hiện Dự án hiện chưa có công trình 

công cộng cũng như các công trình dịch vụ.  

- Hiện trạng đất đai: khu vực thực hiện Dự án diện tích khoảng 16,375 ha gồm có 

đất ở hiện trạng, đất chưa sử dụng, đất ao hồ mặt nước và đất giao thông và hạ tầng kỹ 

thuật. 

- Các công trình cơ quan, trường học và xí nghiệp:  

+ Dự án nằm tại khu vực thị trấn Hùng Sơn, xung quanh khu vực Dự án là các 

cửa hàng kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ nên thuận lợi cho quá trình hoạt động. 

+ Khu vực dự án không gần cơ quan, trường học và xí nghiệp nào khác. 

 Hiện trạng công trình kiến trúc: 

 Hiện trạng nền 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có cao độ tương đối không đồng đều cos cao nhất 

+17.45, cos thấp nhất +11.50 nên khi xây dựng công trình cần san đắp nền toàn bộ đảm 

bảo phù hợp với các khu vự dân cư hiện trạng đã xây dựng và theo cao độ thiết kế của các 

tuyến đường hiện trạng. 

 Cấp điện 

- Lưới điện hạ áp: Hiện tại toàn bộ khu vực dân cư hiện trạng đã có hệ thống đường 

điện 0.4KV cấp điện cho các hộ dân được lấy từ các TBA của khu vực. 

- Lưới cao áp: Có tuyến 35KV và 110KV chạy qua khu vực quy hoạch. 

 Hiện trạng giao thông 

- Giao thông đối ngoại: Phía Tây khu vực quy hoạch tiếp giáp tuyến đường QL32.  
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- Giao thông hiện trạng: Trong ranh giới khu vực quy hoạch hiện chỉ có các tuyến 

đường bê tông và đường đất đi vào các hộ dân và ra đồng ruộng. 

 Cấp nước 

Hiện tại đã có đường ống cấp nước sạch D200 nằm trên đường QL32 phía Tây khu 

vực quy hoạch.   

 Thoát nước  

Khu vực nghiên cứu quy hoạch thoát nước chủ yếu theo địa hình tự nhiên chảy xuống khu 

ruộng trũng rồi thoát ra mương ở phía Đông của khu vực.  

 Vệ sinh môi trường  

Các chất thải sinh hoạt đã được thu gom hàng ngày và vận chuyển lên bãi rác thải tập 

trung của thị trấn. 

1.1.6. Mô tả mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình của Dự án 

 Mục tiêu Dự án 

Mục tiêu của Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” là: 

- Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn có hệ thống công trình hạ tầng xã 

hội và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người 

dân; Góp phần hoàn thiện dần hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã 

hội của đô thị; Cái tạo môi trường, làm đẹp không gian kiến trúc cảnh quan cho thị trấn 

Hùng Sơn nói riêng và huyện Lâm Thao nói chung; 

- Từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn huyện Lâm Thao theo 

Chương trình phát triển nhà tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã 

đươc UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018. 

Đồng thời nâng cao các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn về đô thị loại V được quy định tại Nghị 

quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 

phân loại đô thị. 

 Quy mô của Dự án 

- Quy mô dân số dự kiến khoảng: 1.872 người. 

- Quy mô sử dụng đất: Quy mô sử dụng đất của Dự án là 163.750 m2 (16,375 ha) 

được thực hiện theo Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2019 của 

UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; 

Cơ cấu, danh mục sử dụng đất và các chỉ tiêu của Dự án như sau:  
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Bảng 1.3. Bảng cơ cấu đất của Dự án 

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất ở  64.907,2 39,64 

1.1 Đất chia lô liền kề LK 46.176,9 28,20 

1.2 Đất ở hiện trạng OHT 18.730,3 11,44 

2 Đất nhà văn hóa VH 1.335,0 0,82 

3 Đất công trình giáo dục GD 3.031,1 1,85 

4 Đất cây xanh, cảnh quan, tdtt, mặt nước  24.488,7 14,95 

4.1 Đất cây xanh, cảnh quan, tdtt CX 18.106,8 11,06 

4.2 Đất mặt nước MN 6.381,9 3,90 

5 Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT 2.819,3 1,72 

6 Đất giao thông, taluy  67.168,7 41,02 

 Tổng cộng  163.750,00 100,00 

 (Nguồn: Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2019 của UBND huyện 

Lâm Thao về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở 

đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 

 Loại hình của Dự án 

Loại hình của Dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư. 

1.2. Các hạng mục công trình của Dự án 

Các hạng mục công trình xây dựng chính của Dự án được thống kê dưới bảng sau:  

Các hạng mục công trình xây dựng của Dự án 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình xây dựng của Dự án 

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xd 

(%) 

Tầng 

cao 

xd 

(tầng) 

Hệ 

số 

sd 

(lần) 

1 Đất ở  64.907,2 39,64 80,6  2,99 

1.1 Đất chia lô liền kề Lk 46.176,9 28,20 80,4 4 3,22 

1.1.1 Đất nhà ở liền kề 1 Lk01 1.337,0 0,82 78,9 4 3,15 

1.1.2 Đất nhà ở liền kề 2 Lk02 2.472,4 1,51 83,0 4 3,32 

1.1.3 Đất nhà ở liền kề 3 Lk03 2.192,5 1,34 78,5 4 3,14 
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xd 

(%) 

Tầng 

cao 

xd 

(tầng) 

Hệ 

số 

sd 

(lần) 

1.1.4 Đất nhà ở liền kề 4 Lk04 3.136,2 1,92 79,6 4 3,18 

1.1.5 Đất nhà ở liền kề 5 Lk05 2.929,9 1,79 81,5 4 3,26 

1.1.6 Đất nhà ở liền kề 6 Lk06 2.610,1 1,59 80,5 4 3,22 

1.1.7 Đất nhà ở liền kề 7 Lk07 2.964,9 1,81 79,8 4 3,19 

1.1.8 Đất nhà ở liền kề 8 Lk08 3.981,1 2,43 79,8 4 3,19 

1.1.9 Đất nhà ở liền kề 9 Lk09 3.336,0 2,04 81,5 4 3,26 

1.1.10 Đất nhà ở liền kề 10 Lk10 3.336,0 2,04 81,5 4 3,26 

1.1.11 Đất nhà ở liền kề 11 Lk11 2.529,2 1,54 79,5 4 3,18 

1.1.12 Đất nhà ở liền kề 12 Lk12 4.706,2 2,87 81,3 4 3,25 

1.1.13 Đất nhà ở liền kề 13 Lk13 5.511,1 3,37 81,6 4 3,27 

1.1.14 Đất nhà ở liền kề 14 Lk14 3.254,0 1,99 76,7 4 3,07 

1.1.15 Đất nhà ở liền kề 15 Lk15 1.880,3 1,15 79,8 4 3,19 

1.2 Đất ở hiện trạng Oht 18.730,3 11,44 81,3 3 2,44 

2.1.1 Đất ở hiện trạng 1 Oht1 8.887,3 5,43 84,0 3 2,52 

1.1.2 Đất ở hiện trạng 2 Oht2 9.843,0 6,01 78,8 3 2,36 

2 Đất nhà văn hóa Vh 1.335,0 0,82 40,0 1 0,40 

3 Đất công trình giáo dục Gd 3.031,1 1,85 40,0 3 1,20 

4 
Đất cây xanh, cảnh quan, 

 tdtt, mặt nước 
 24.488,7 14,95    

4.1 Đất cây xanh, cảnh quan, tdtt Cx 18.106,8 11,06    

4.1.1 Đất cây xanh 1 Cx1 847,5 0,52    

4.1.2 Đất cây xanh 2 Cx2 688,5 0,42    

4.1.3 Đất cây xanh 3 Cx3 112,5 0,07    
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xd 

(%) 

Tầng 

cao 

xd 

(tầng) 

Hệ 

số 

sd 

(lần) 

4.1.4 Đất cây xanh 4 Cx4 120,9 0,07    

4.1.5 Đất cây xanh 5 Cx5 194,7 0,12    

4.1.6 Đất cây xanh 6 Cx6 100,0 0,06    

4.1.7 Đất cây xanh 7 Cx7 200,0 0,12    

4.1.8 Đất cây xanh 8 Cx8 210,0 0,13    

4.1.9 Đất cây xanh, tdtt 1 Cx-tdtt1 5.232,7 3,20 5,0 1 0,05 

4.1.10 Đất cây xanh, tdtt 2 Cx-tdtt2 775,4 0,47 5,0 1 0,05 

4.1.11 Đất cây xanh, tdtt 3 Cx-tdtt3 2.231,5 1,36 5,0 1 0,05 

4.1.12 Đất cây xanh, tdtt 4 Cx-tdtt4 2.141,0 1,31 5,0 1 0,05 

4.1.13 Đất cây xanh, tdtt 5 Cx-tdtt5 3.779,5 2,31 5,0 1 0,05 

4.1.14 Đất cây xanh, tdtt 6 Cx-tdtt6 1.472,6 0,90 5,0 1 0,05 

4.2 Đất mặt nước Mn 6.381,9 3,90    

5 Đất hạ tầng kỹ thuật Htkt 2.819,3 1,72    

5.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 1 Htkt1 217,6 0,13 40,0 1 0,40 

5.2 Đất hạ tầng kỹ thuật 2 Htkt2 56,0 0,03 40,0 1 0,40 

5.3 Đất rãnh thoát nước  2.545,7 1,55    

6 Đất giao thông, taluy  67.168,7 41,02    

6.1 Đất giao thông  63.897,2 39,02    

6.2 Đất taluy  3.271,5 2,00    

 Tổng cộng  163.750,00 100,00 33,6 1-4 1,22 

(Nguồn: Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2019 của UBND huyện 

Lâm Thao về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô 

thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 

- Mật độ xây dựng toàn khu: 33,6%; 
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- Hệ số sử dụng đất toàn khu: 1,22 lần; 

- Tầng cao công trình: từ 01 đến 04 tầng; 

- Tổng số: 457 ô đất ở mới; 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính  

 Khu nhà ở liền kề  

Diện tích xây dựng khu ở liền kề là 46.176,9  m2. Mật độ xây dựng 80,4%. Tầng 

cao tối đa 04 tầng.  

Tổng số ô đất liền kề gồm 457 ô đất liền kề và được phân làm 15 lô đất có ký hiệu 

từ LK01 ÷ LK15.  

Bảng 1.5. Bảng thống kê chi tiết diện tích các ô đất nhà ở liền kề 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

1
 

1
2
 L

Ô
 

LK1-01 ĐẾN 06 100,0 80,0 4 3,20 

LK1-07 184,5 71,6 4 2,86 

LK1-08 ĐẾN 11 100,0 80,0 4 3,20 

LK1-12 152,5 74,8 4 2,99 

TỔNG CỘNG 1.337,0 78,9 4 3,15 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

2
 

2
6
 L

Ô
 

LK2-01 122,8 77,7 4 3,11 

LK2-02 ĐẾN 12 90,0 84,0 4 3,36 

LK2-13 123,4 77,7 4 3,11 

LK2-14 123,4 77,7 4 3,11 

LK2-15 ĐẾN 25 90,0 84,0 4 3,36 

LK2-26 122,8 77,7 4 3,11 

TỔNG CỘNG 2.472,4 83,0 4 3,32 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

3
 

1
9
 L

Ô
 

LK3-01 119,0 78,1 4 3,12 

LK3-02 ĐẾN 17 112,5 78,8 4 3,15 

LK3-18 137,1 76,3 4 3,05 

LK3-19 136,4 76,4 4 3,06 

TỔNG CỘNG 2.192,5 78,5 4 3,14 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 
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K
H

U
 L

K
-0

4
 

3
0
 L

Ô
 

LK4-01 112,0 78,8 4 3,15 

LK4-02 ĐẾN 12 100,0 80,0 4 3,20 

LK4-13 117,4 78,3 4 3,13 

LK4-14 124,0 77,6 4 3,10 

LK4-15 128,3 77,2 4 3,09 

LK4-16 142,5 75,8 4 3,03 

LK4-17 ĐẾN 29 100,0 80,0 4 3,20 

LK4-30 112,0 78,8 4 3,15 

TỔNG CỘNG 3.136,2 79,6 4 3,18 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

5
 

3
0
 L

Ô
 

LK5-01 122,0 77,8 4 3,11 

LK5-02 ĐẾN 14 100,0 80,0 4 3,20 

LK5-15 120,9 77,9 4 3,12 

LK5-16 108,0 79,2 4 3,17 

LK5-17 ĐẾN 29 90,0 84,0 4 3,36 

LK5-30 109,0 79,1 4 3,16 

TỔNG CỘNG 2.929,9 81,5 4 3,26 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

6
 

2
5
 L

Ô
 

LK6-01 112,0 78,8 4 3,15 

LK6-02 ĐẾN 12 100,0 80,0 4 3,20 

LK6-13 152,9 74,8 4 2,99 

LK6-14 155,4 74,6 4 2,98 

LK6-15 136,0 76,5 4 3,06 

LK6-16 133,8 76,4 4 3,06 

LK6-17 ĐẾN 24 90,0 84,0 4 3,36 

LK6-25 100,0 80,0 4 3,20 

TỔNG CỘNG 2.610,1 80,5 4 3,22 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

7
 

2
9
 L

Ô
 

LK7-01 122,0 77,8 4 3,11 

LK7-02 ĐẾN 14 100,0 80,0 4 3,20 

LK7-15 120,9 77,9 4 3,12 

LK7-16 ĐẾN 28 100,0 80,0 4 3,20 
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LK7-29 122,0 77,8 4 3,11 

TỔNG CỘNG 2.964,9 79,8 4 3,19 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

8
 

3
9
 L

Ô
 

LK8-01 112,0 78,8 4 3,15 

LK8-02 ĐẾN 18 100,0 80,0 4 3,20 

LK8-19 110,4 79,0 4 3,16 

LK8-20 119,0 78,1 4 3,12 

LK8-21 117,4 78,3 4 3,13 

LK8-22 110,3 79,0 4 3,16 

LK8-23 ĐẾN 38 100,0 80,0 4 3,20 

LK8-39 112,0 78,8 4 3,15 

TỔNG CỘNG 3.981,1 79,8 4 3,19 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-0

9
 

3
4
 L

Ô
 

LK9-01          128,6      77,1  4 3,08 

LK9-02 ĐẾN 16          100,0      80,0  4 3,20 

LK9-17          128,0      77,2  4 3,09 

LK9-18          114,4      78,6  4 3,14 

LK9-19 ĐẾN 33            90,0      84,0  4 3,36 

LK9-34          115,0      78,5  4 3,14 

TỔNG CỘNG 3.336,0 81,5 4 3,26 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-1

0
 

3
4
 L

Ô
 

LK10-01 128,6 77,1 4 3,08 

LK10-02 ĐẾN 16 100,0 80,0 4 3,20 

LK10-17 128,0 77,2 4 3,09 

LK10-18 114,4 78,6 4 3,14 

LK10-19 ĐẾN 33 90,0 84,0 4 3,36 

LK10-34 115,0 78,5 4 3,14 

TỔNG CỘNG 3.336,0 81,5 4 3,26 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 

L
K

-1
1
 

2
4
 L

Ô
 

LK11-01 128,6 77,1 4 3,08 

LK11-02 ĐẾN 16 100,0 80,0 4 3,20 
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LK11-17 128,0 77,2 4 3,09 

LK11-18 ĐẾN 22 100,0 80,0 4 3,20 

LK11-23 139,2 76,1 4 3,04 

LK11-24 133,4 76,6 4 3,06 

TỔNG CỘNG 2.529,2 79,5 4 3,18 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-1

2
 

4
7
 L

Ô
 

LK12-01          120,2      78,0  4 3,12 

LK12-02 ĐẾN 21            90,0      84,0  4 3,36 

LK12-22          118,3      78,2  4 3,13 

LK12-23          122,8      77,7  4 3,11 

LK12-24          141,3      75,9  4 3,04 

LK12-25          158,7      74,1  4 2,96 

LK12-26 ĐẾN 46          100,0      80,0  4 3,20 

LK12-47          144,9      75,5  4 3,02 

TỔNG CỘNG 4.706,2 81,3 4 3,25 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-1

3
 

5
7
 L

Ô
 

LK13-01 112,0 78,8 4 3,15 

LK13-02 ĐẾN 29 100,0 80,0 4 3,20 

LK13-30 119,0 78,1 4 3,12 

LK13-31 130,1 77,0 4 3,08 

LK13-32 ĐẾN 56 90,0 84,0 4 3,36 

LK13-57 100,0 80,0 4 3,20 

TỔNG CỘNG 5.511,1 81,6 4 3,27 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
-1

4
 

3
3
 L

Ô
 

LK14-01 142,0 - 4 0,00 

LK14-02 ĐẾN 06 100,0 80,0 4 3,20 

LK14-07 142,0 - 4 0,00 

LK14-08 ĐẾN 20 90,0 84,0 4 3,36 

LK14-21 ĐẾN 33          100,0      80,0  4 3,20 

TỔNG CỘNG 3.254,0 76,7 4 3,07 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 
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K
H

U
 L

K
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1
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LK15-01 92,0 83,2 4 3,33 

LK15-02 100,0 80,0 4 3,20 

LK15-03 100,0 80,0 4 3,20 

LK15-04 92,0 83,2 4 3,33 

LK15-05 ĐẾN 16 100,0 80,0 4 3,20 

LK15-17 142,7 75,7 4 3,03 

LK15-18 153,6 74,6 4 2,98 

TỔNG CỘNG 1.880,3 79,8 4 3,19 

Dự án xây dựng hoàn thiện gồm 457 ô đất liền kề và được phân làm 15 lô đất ký 

hiệu từ LK01 ÷ LK15: 

- Tầng cao: 04 tầng; 

- Chiều cao tối đa: 16,5 m; 

- Nền nhà cao từ +0,25m đến +0,45m so với vỉa hè, chiều cao tầng 1 là 3,9 m. 

 Khu đất xây dựng nhà văn hóa   

- Quy mô sử dụng đất: 1.335,0 m2 (ký hiệu Vh). 

- Vị trí: Nằm dọc theo trục các tuyến đường chính trong khu đất thực hiện Dự án. 

- Các chỉ tiêu sử dụng đất: 

+ Mật độ xây dựng:  40,0%; 

+ Hệ số sử dụng đất:  0,40 lần; 

+ Tầng cao tối đa:  1 tầng. 

- Tính chất và chức năng: Là các công trình công cộng phục vụ nhu cầu cho các 

hộ dân trong và ngoài khu nhà ở quy hoạch mới. 

- Đối với khu đất xây dựng nhà văn hóa được xây dựng 1 tầng, với chiều cao tối 

đa 5,0m, nền nhà cao +0,45m so với vỉa hè, chiều cao tầng 1 là 3,9m÷4,2m; mật độ xây 

dựng 40%; chỉ giới xây dựng lùi vào 3,0m÷6,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với tuyến 

đường tiếp giáp. 

 Trường mầm non  

- Quy mô sử dụng đất: 3.031,1 m2 ký hiệu GD.  

- Vị trí: Nằm ở phía Tây Bắc của khu đất thực hiện Dự án.  

- Các chỉ tiêu sử dụng đất: 

+ Mật độ xây dựng :40,0%; 

+ Hệ số sử dụng đất :1,2 lần; 

+ Tầng cao tối đa :03 tầng. 

- Tính chất và chức năng: Là trường mầm non phục vụ cộng đồng dân cư trong 

khu vực Dự án.  
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- Chiều cao tầng đối với trường mầm non: Được xây dựng với chiều cao tối đa 

15,0m, cos +0.00 của công trình cao hơn so với vỉa hè của khu vực từ +0,36m, chiều cao 

tầng 1 là 3,9m; chỉ giới xây dựng lùi vào 3,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với tuyến 

đường tiếp giáp. 

Công trình giáo dục (Trường mầm non, ký hiệu GD). Khu chức năng đất trường 

mầm non được bố trí công trình với chiều cao 03 tầng, dự kiến có khoảng 260 trẻ.  

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 San nền  

 Giải pháp thiết kế: 

- Tận dụng địa hình tự nhiên, không đào đắp địa hình tự nhiên quá lớn, tận dụng 

các cơ sở hiện trạng.  

- Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt 

tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị mới.  

- Thiết kế san nền tuân thủ theo các cao độ khống chế của các tim trục đường, độ 

dốc, hướng dốc của khu vực, kết hợp với việc xem xét các cao độ hiện trạng các tuyến 

đường để đảm bảo việc tôn nền đảm bảo tiêu thoát nước và không gây ảnh hưởng tới khu 

vực hiện trạng dân cư đang ổn định.  

- Khu vực dân cư hiện trạng đã ở ổn định không tiến hành san lấp.  

- Khoanh vùng các khu vực tiến hành san lấp, thiết kế đường đồng mức trong lô 

với độ dốc tối thiểu 0,3% đảm bảo các lô đất có thể tự thoát nước mặt, đảm bảo tính mỹ 

quan cảnh quan trong lô đất, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng công  trình  

- Các tuyến giao thông thiết kế đường đồng mức với độ dốc theo đường giao thông.  

- Hướng dốc chung của toàn bộ khu vực theo hướng dốc từ Tây Nam xuống Đông 

Bắc rồi thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

- Cao độ san nền lớn nhất + 16.57 m 

- Cao độ san nền nhỏ nhất + 15.02 m 

 Phương pháp tính toán:  

Khối lượng san nền của toàn lô được tính như sau:  

Vđắp = Viđắp; Vđào = Viđào 

Bảng 1.6. Chi tiết tính toán khối lượng đào đắp 

Tên lô 
Diện tích 

đào 
Diện tích đắp 

H trung 

bình 

Khối 

lượng đào 

Khối lượng 

đắp 

01 - 2.788,75 1,18 - 3.280,91 

02 - 688,53 1,69 - 1.166,39 
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Tên lô 
Diện tích 

đào 
Diện tích đắp 

H trung 

bình 

Khối 

lượng đào 

Khối lượng 

đắp 

03 - 2.611,61 2,77 - 7.244,93 

04 - 5.232,73 2,66 - 13.916,83 

05 - 2.302,76 2,58 - 5.949,57 

06 - 3.286,06 2,17 - 7.124,43 

07 - 968,68 1,55 - 1.500,15 

08 - 2.747,53 2,71 - 7.437,61 

09 - 3.085,81 2,31 - 7.128,70 

10 - - - - - 

11 - 3.241,69 2,52 - 8.183,51 

12 - 4.391,77 2,13 - 9.362,29 

13 - 5.807,17 2,04 - 11.828,29 

14 - 3.505,38 2,27 - 7.944,03 

15 - 3.513,23 2,13 - 7.480,59 

16 - 2.231,49 2,07 - 4.625,96 

17 - 3.475,97 2,55 - 8.864,02 

18 - 4.955,16 3,45 - 17.079,36 

19 - 3.835,53 2,36 - 9.062,06 

20 - 6.206,57 2,79 - 17.321,87 

Tổng - 71.913,40  - 173.360,43 

Bảng 1.7. Bảng tổng hợp khối lượng 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 Khối lượng vét bùn, hữu cơ (W1) m3 76.579,58  

2 Khối lượng đào nền (W2) m3 0,18  

3 Khối lượng đắp nền k85(W4) m3 176.250,28  

 Tổng khối lượng san nền m3 252.830,04  
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(Nguồn: Bản vẽ Mặt bằng khối lượng san nền – Thiết kế cơ sở dự án) 

Vị trí lấy đất san nền dự kiến: chủ Dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng cung cấp đất san 

nền tại các mỏ khai thác đất được cấp phép theo đúng các quy định của pháp luật tại các 

huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với bán kính vận chuyển trong vòng 30 km.  

 Đường giao thông và tổ chức giao thông 

 Quy mô thiết kế 

Tổng diện tích đất giao thông: 63.897,2 m2; chiếm 39,02% diện tích dự án  

Chiều rộng thiết kế cho một làn xe: 3,0m. 

Chiều rộng thiết kế cho một làn đi bộ: 0,75 m. 

Để đảm bảo yêu cầu xe chạy và yêu cầu thoát nước: 

- Độ dốc dọc tối thiểu: imin = 0,3%. 

- Độ dốc ngang đường i= 2%. 

 Giải pháp thiết kế: 

- Đường giao thông đối ngoại:  

+ Mặt cắt A-A (đường QL32C): Chiều rộng B=22,5m; bao gồm lòng đường 

10,5m; vỉa hè 6,0mx2=12,0m. 

- Đường trong khu đô thị: 

+ Mặt cắt 1-1: Chiều rộng B=27,0m; bao gồm lòng đường 2x7,5m=15,0m; vỉa 

hè 5,0mx2=10,0m; giải phân cách giữa rộng 2,0m. 

+ Mặt cắt 2-2: Chiều rộng B=20,5m; bao gồm lòng đường 10,5m; vỉa hè 

5,0mx2=10,0m. 

+ Mặt cắt 3-3: Chiều rộng B=13,5m; bao gồm lòng đường 7,5m; vỉa hè 

3,0mx2=6,0m. 

+ Mặt cắt 3’-3’: Chiều rộng B=15,5m; bao gồm lòng đường 7,5m; vỉa hè 

4,0mx2=8,0m. 

+ Mặt cắt 4-4: Chiều rộng B=12,0m; bao gồm lòng đường 6,0m; vỉa hè 

3,0mx2=6,0m. 

Bảng 1.8. Bảng thống kê mạng lưới đường giao thông 

STT 
Ký hiệu    

mặt cắt 
Loại đường 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều rộng (m) Diện tích đất 

Lòng 

đường 

Vỉa 

hè 

Giải  

p.cách 

Mặt 

đường 
Vỉa hè 

1 M. Cắt A-A 
Đường 20,5m 

(quốc lộ 32C) 
580,0 10,5 6,0x2 

 
3.045,0 3.480,0 
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STT 
Ký hiệu    

mặt cắt 
Loại đường 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều rộng (m) Diện tích đất 

Lòng 

đường 

Vỉa 

hè 

Giải  

p.cách 

Mặt 

đường 
Vỉa hè 

2 M. Cắt 1-1 Đường 27,0m 265,4 7,5x2 5,0x2 2 3.981,0 3.184,8 

3 M. Cắt 2-2 Đường 20,5m 400,0 10,5 5,0x2 
 

4.200,0 4.000,0 

4 M. Cắt 3-3 Đường 13,5m 2.987,3 7,5 3,0x2 
 

22.404,8 17.923,8 

5 M. Cắt 3’-3’ Đường 15,5m 82,8 7,5 4,0x2 
 

621,0 662,4 

6 M. Cắt 4-4 Đường 12,0m 154,6 3,0 3,0x2 
 

463,8 927,6 

Tổng cộng 4.232,7 
   

32.935,1 28.754,2 

7 Diện tích tại bó vỉa, vát góc, taluy 2.208,0 

Tổng diện tích đất giao thông 63.897,2 (m2) 

(Đường mặt cắt A-A thuộc dự án riêng) 

(Nguồn: Thuyết minh Dự án) 

 Hệ thống cấp nước   

 Nguồn cấp nước: 

Hiện trạng trên tuyến đường QL32C có tuyến ống cấp nước D200 đi qua khu vực 

quy hoạch. Dự kiến xây dựng đường ống cấp nước (ống D110) cho khu vực quy hoạch 

đấu nối từ hệ thống đường trục cấp nước nói trên. 

 Tính toán nhu cầu cấp nước: 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước: 

- Chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt, công trình công cộng, dịch vụ, nước tưới cây, 

rửa đường căn cứ theo QCXDVN 01:2019/BXD, TCVN 33:2006/BXD, cụ thể như sau: 

- Nước sinh hoạt: 100 lít/người/ngày.đêm; 

- Nước công cộng: : 2 l/m2.sàn/ngày.đêm; 

- Trường mẫu giáo, mầm non: 100 lít/cháu/ngày đêm 

Đối với nước sinh hoạt, nhu cầu sử dụng lới nhất được tính với hệ số không điều 

hòa k=1,2. 

- Nước cây xanh: 3 lít/m2; 

- Nước rửa đường: 0,5 lít/m2. 

- Nước thất thoát và dự phòng, nước chữa cháy dự kiến 20% QSH. 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 42 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại Dự án 

STT Loại đất Kí hiệu 
Quy 

mô 

Đơn vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Tổng 

(m3) 

1 Đất ở  1.872 Người 120 
Lít/ 

người 
219,36 

1.1 Đất chia lô liền kề LK 1.828 Người 
120 Lít/ 

người 
219,36 

1.1.1 Đất nhà ở liền kề 1 LK01 48 Người 
120 Lít/ 

người 
5,76 

1.1.2 Đất nhà ở liền kề 2 LK02 104 Người 
120 Lít/ 

người 
12,48 

1.1.3 Đất nhà ở liền kề 3 LK03 76 Người 
120 Lít/ 

người 
9,12 

1.1.4 Đất nhà ở liền kề 4 LK04 120 Người 
120 Lít/ 

người 
14,40 

1.1.5 Đất nhà ở liền kề 5 LK05 120 Người 
120 Lít/ 

người 
14,40 

1.1.6 Đất nhà ở liền kề 6 LK06 100 Người 
120 Lít/ 

người 
12,00 

1.1.7 Đất nhà ở liền kề 7 LK07 116 Người 
120 Lít/ 

người 
13,92 

1.1.8 Đất nhà ở liền kề 8 LK08 156 Người 
120 Lít/ 

người 
18,72 

1.1.9 Đất nhà ở liền kề 9 LK09 136 Người 
120 Lít/ 

người 
16,32 

1.1.10 Đất nhà ở liền kề 10 LK10 136 Người 
120 Lít/ 

người 
16,32 

1.1.11 Đất nhà ở liền kề 11 LK11 96 Người 
120 Lít/ 

người 
11,52 

1.1.12 Đất nhà ở liền kề 12 LK12 188 Người 
120 Lít/ 

người 
22,56 

1.1.13 Đất nhà ở liền kề 13 LK13 228 Người 
120 Lít/ 

người 
27,36 

1.1.14 Đất nhà ở liền kề 14 LK14 132 Người 
120 Lít/ 

người 
15,84 

1.1.15 Đất nhà ở liền kề 15 LK15 72 Người 
120 Lít/ 

người 
8,64 
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STT Loại đất Kí hiệu 
Quy 

mô 

Đơn vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Tổng 

(m3) 

1.2 Đất ở hiện trạng OHT 44 Người - 
Lít/ 

người 
- 

2 Đất công cộng   m2 sàn  L/m2 sàn 1,1 

2.1 Đất nhà văn hóa VH 534,0 m2 sàn 2,0 L/m2 sàn 1,1 

3 
Đất công trình giáo 

dục 
GD 260 Cháu 100 L/cháu 26,0 

4 

Đất cây xanh, cảnh 

quan, 

 tdtt, mặt nước 

 
24488,

7 
m2 3 L/m2 54,3 

4,1 
Đất cây xanh, cảnh 

quan, tdtt 
CX 

18106,

8 

m2 
3,0 

L/m2 
54,3 

4.1.1 Đất cây xanh 1 CX1 847,5 m2 3,0 L/m2 2,54 

4.1.2 Đất cây xanh 2 CX2 688,5 m2 3,0 L/m2 2,07 

4.1.3 Đất cây xanh 3 CX3 112,5 m2 3,0 L/m2 0,34 

4.1.4 Đất cây xanh 4 CX4 120,9 m2 3,0 L/m2 0,36 

4.1.5 Đất cây xanh 5 CX5 194,7 m2 3,0 L/m2 0,58 

4.1.6 Đất cây xanh 6 CX6 100 m2 3,0 L/m2 0,30 

4.1.7 Đất cây xanh 7 CX7 200 m2 3,0 L/m2 0,60 

4.1.8 Đất cây xanh 8 CX8 210 m2 3,0 L/m2 0,63 

4.1.9 Đất cây xanh, tdtt 1 
CX-

TDTT1 
5232,7 

m2 
3,0 

L/m2 
15,70 

4.1.10 Đất cây xanh, tdtt 2 
CX-

TDTT2 
775,4 

m2 
3,0 

L/m2 
2,33 

4.1.11 Đất cây xanh, tdtt 3 
CX-

TDTT3 
2231,5 

m2 
3,0 

L/m2 
6,69 

4.1.12 Đất cây xanh, tdtt 4 
CX-

TDTT4 
2141 

m2 
3,0 

L/m2 
6,42 

4.1.13 Đất cây xanh, tdtt 5 
CX-

TDTT5 
3779,5 

m2 
3,0 

L/m2 
11,34 

4.1.14 Đất cây xanh, tdtt 6 
CX-

TDTT6 
1472,6 

m2 
3,0 

L/m2 
4,42 

4,2 Đất mặt nước MN 6381,9 m2 - - - 

5 Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT 2819,3 m2 - - - 

5,1 Đất hạ tầng kỹ thuật 1 HTKT1 217,6 m2 - L/m2 - 
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STT Loại đất Kí hiệu 
Quy 

mô 

Đơn vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Tổng 

(m3) 

5,1 Đất hạ tầng kỹ thuật 2 HTKT2 56 m2 - L/m2 - 

5,1 Đất rãnh thoát nước  2545,7 m2 - - - 

6 Đất giao thông, taluy  
67168,

7 

m2 
  31,95 

6,1 Đất giao thông  
63897,

2 

m2 
0,5 L/m2 31,95 

6,2 Đất taluy  3271,5 m2 - - - 

7 Nước chữa cháy  1,00 
Đám 

cháy 
- - 108,00 

 Tổng 440,7 

 Mạng lưới đường ống: 

- Do khu vực cấp nước chia thành nhiều nhóm nhỏ, dân cư sống tập trung do theo 

từng lô do vậy chọn phương án mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng 

kết hợp mạng hở. 

- Từ trục cấp nước hiện trạng phía Bắc khu vực quy hoạch, bố trí tuyến đường ống 

D110 đi theo tuyến đường 13,5m (mặt cắt 3-3) vào các khu chức năng trong khu vực quy 

hoạch sau đó tách thành từng nhánh cấp nước cho từng công trình bằng các tuyến ống 

D63, D50, D32. Mạng lưới truyền dẫn được thiết kế đảm bảo cấp nước an toàn liên tục.  

- Đường ống cấp nước được bố trí chôn dưới vỉa hè, độ sâu chôn ống không nhỏ 

hơn 0,7m tính từ mặt đất đến đỉnh ống. Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì phải có 

biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống. Hố van được bố trí tại các điểm nút để 

thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý mạng lưới đường ống.  

- Các công trình thấp tầng: Được cấp nước trực tiếp từ hệ thống ống phân phối. 

- Trên tuyến đường trục cấp nước làm mới D110 bố trí các trụ cứu hoả, khoảng 

cách các trụ trung bình 150m/trụ.  

- Khi có cháy xe cứu hỏa đến lấy nước tại các họng cứu hỏa, áp lực cột nước tự do 

tối thiểu 10m. Họng cứu hỏa bố trí nổi tại các ngã ba, ngã tư, những nơi thuận tiện cho 

việc lấy nước (cụ thể xem chi tiết bản vẽ Quy hoạch mạng lưới cấp nước). 

- Các công trình nhà văn hóa, công trình giáo dục cần có hệ thống chữa cháy, đồng 

thời có bể dự trữ nước chữa cháy đủ cung cấp nước chữa cháy trong 1 giờ liên tục sau đó 

được cấp nước cứu hỏa từ mạng bên ngoài. 

- Đồng hồ đo nước cho từng hộ tiêu thụ do các hộ tự lo. 

- Thiết bị, van khoá được lắp đặt trong các hố ga kỹ thuật (Giếng van). 
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Bảng 1.10. Bảng khối lượng nhu cầu cấp nước 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đường ống HDPE mm m 1188 

2 Đường ống HDPE mm m 315 

3 Đường ống HDPE mm m 666 

4 Đường ống HDPE mm m 2245 

5 Chi phí đào đất chôn ống m3 1.544,90 

6 Hố van tổng Cái 1 

7 Hố van kỹ thuật Cái 7 

8 Điểm đấu nối Cái 24 

9 Trụ cứu hỏa Cái 8 

 (Nguồn: Thuyết minh Dự án) 

 Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng 

 Cấp điện 

- Nguồn điện: : Nguồn điện cấp cho các trạm biến áp xây mới được lấy từ đường 

35KV đi qua khu vực quy hoạch đã được điều chỉnh.  

 Phương án thiết kế quy hoạch lưới điện: 

- Đường dây 35KVA: Giải pháp đường dây làm mới cấp điện cho trạm biến áp sử 

dụng đường dây đi ngầm. dây dẫn dùng dây nhôm lõi thép ký hiệu AC.  

- Trạm biến áp: Thiết kế xây dựng mới 02 trạm biến áp để cấp điện cho khu vực 

quy hoạch với tổng công suất 2500KVA, bố trí trạm biến áp 1(1250KVA) tại khu vực đất 

hạ tầng kỹ thuật ký hiệu HTKT1, trạm số 2 (1250KVA) tại khu vực đất hạ tầng kỹ thuật 

ký hiệu HTKT2. Các trạm biến áp xây dựng mới được xây dựng kiểu trạm treo hoặc trạm 

xây kios. 

- Đường dây 0,4 KV: Hệ thống cáp ngầm hạ thế 0,4 KV được đi ngầm dưới hè và 

lòng đường cấp từ trạm biến áp đến tủ điện tổng của từng cụm công trình. Tủ điện tổng 

này được đặt trên vỉa hè giữa hai lô đất. 
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Bảng 1.11. Bảng thống kê khối lượng cấp điện 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Xây dựng mới TBA 1250KVA Trạm 2 

2 Xây dựng mới đường dây 35KV Km 0,6 

4 Tháo dỡ đường dây 35KV Km 0,5 

4 Đường dây hạ thế 0,4KV ngầm Km 3 

5 Đường dây chiếu sáng đi ngầm Km 4,5 

6 Tủ điện chiếu sáng Cái 2 

7 Tủ điện Cái 53 

8 Cột điện chiếu sáng đơn Cái 134 

  Hệ thống chiếu sáng  

Nguồn điện cấp chiếu sáng đi ngầm được lấy từ lộ hạ áp của trạm biến áp xây dựng 

mới; Bố trí chiếu sáng đảm bảo quy định, khoảng cách đèn khoảng 30m-50m; Sử dụng 

đèn Sodium cao áp, công suất 150W hoặc bóng đèn LED công suất 100W; Cột đèn sử 

dụng loại cột thép mạ kẽm nhúng nóng. 

 Hệ thống thông tin liên lạc 

 Nguồn cấp:  

Nguồn cấp dự kiến lấy từ tuyến cáp hiện trạng ở thị trấn Hùng Sơn.  

 Mạng lưới cáp thông tin: 

Mạng cáp thông tin được thiết kế đi ngầm trên vỉa hè. Các tuyến cáp được luồn trong 

ống HDPE vặn xoắn D65- D130. 

Từ  điểm đấu nối dự kiến có các tuyến cáp gốc đến các tủ cáp TC-01 và TC-02. Vị 

trí, số lượng và dung lượng tủ cáp trong các ô quy hoạch  được xác định có tính chất sơ 

bộ, cần được điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chính thức của các ô đất trong các giai 

đoạn thiết kế sau. 

Mạng lưới cáp từ tủ cáp đến thuê bao trong các ô đất sẽ được thiết kế ở giai đoạn 

sau tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất và mặt bằng bố trí công trình trong ô đất. 

Bảng 1.12. Bảng tổng hợp hệ thống thông tin liên lạc 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Tủ MDF trung tâm Tủ 2 
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

2 Tủ MDF phân phối Tủ 27 

3 Cáp trung kế M 700 

4 Cáp dịch vụ M 2200 

5 Hố ga Cái 42 

 Đất cây xanh, thể dục thể thao 

- Quy mô sử dụng đất cây xanh, thể dục thể thao: 18.106,8 m2. 

- Cây xanh trong các công trình công cộng, giáo dục, cây xanh, TDTT trồng các 

loại cây cao to, tán rộng tạo bóng mát, gây ấn tượng mạnh như: lộc vừng, tràm bông đỏ, 

phượng, muồng ngủ, muồng hoa đào, riềng riềng... hoặc các các loại cây bản địa, có hoa 

lá như hải đường, ngọc lan,... 

- Cây xanh trong các nhóm nhà ở: sử dụng cây tiểu cảnh, vườn hoa, phối màu phù 

hợp với hình dáng kiến trúc công trình, trong đó kết hợp các chức năng làm bãi đỗ xe 

trong khu dân cư. 

- Các tuyến hè đường trong khu trung tâm: lựa chọn các loại cây có tán, có màu 

sắc tạo nên cảnh quan cho khu vực, ngăn và giảm tiếng ồn, bụi cho các công trình;  phần 

phía ngoài giáp hè đường thiết kế tạo các dải cây xanh bồn hoa nhỏ kết hợp với loại cho 

tán với khoảng cách 5m đến 7m một cây tạo bóng mát và có tính định hướng cho các 

tuyến phố. Phần tiếp giáp tường rào các công trình được thiết kế tạo thành các thảm trồng 

cỏ xen lẫn các bụi hoa nhiều màu làm tôn thêm vẻ đẹp mặt đứng các công trình; Cây xanh 

trồng trên vỉa hè các tuyến đường: Phượng vỹ, bằng lăng, sấu, cơm nguội, móng bò, liễu. 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

 Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn 

 Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước 

- Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa riêng biệt với mạng lưới thải sinh hoạt. 

- Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước 

triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến rãnh và các tuyến cống thoát nước 

ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất. 

- Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá 

trình vạch mạng lưới. 

- Độ dốc cống thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm 

bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp. 

- Mạng lưới thu gom và thoát nước như sau: 
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+ Hướng 1: Thu nước mặt của khu vực phía Đông Nam bao gồm: Khu nhà ở liền 

kề (ký hiệu từ LK-12 đến LK-15), lô đất Cây xanh – thể dục thể thao (ký hiệu CX-TDTT4 

đến CX-TDTT6, lô đất Cây xanh (ký hiệu CX5 đến CX7), lô đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu 

HTKT2), lô đất nhà văn hóa (ký hiệu NVH) và lô đất ở hiện trạng (ký hiệu OHT2) bằng 

các tuyến cống tròn D600, D1000, D1200 sau đó thoát ra kênh hiện trạng nằm ở phía 

Đông giáp khu vực quy hoạch. 

+ Hướng 2: Thu nước mặt của khu vực trung tâm bao gồm: Khu nhà ở liền kề 

(ký hiệu từ LK-05 đến LK-11) các lô đất giáo dục (ký hiệu GD), lô đất Cây xanh – thể 

dục thể thao (ký hiệu CX-TDTT3 và một phần lô đất CX-TDTT1), lô đất Cây xanh (ký 

hiệu CX8), và lô đất ở hiện trạng (ký hiệu OHT1) bằng các tuyến cống tròn D600, D1000 

sau đó thoát ra kênh hiện trạng nằm ở phía Đông giáp khu vực quy hoạch.  

+ Hướng 3: Thu nước mặt của khu vực phía Đông Bắc bao gồm: Khu nhà ở liền 

kề ( ký hiệu từ LK-01 đến LK-04), lô đất Cây xanh – thể dục thể thao (ký hiệu CX-TDTT2 

và 1 phần lô đất CX-TDTT1), lô đất Cây xanh (ký hiệu CX1 đến CX2), lô đất hạ tầng kỹ 

thuật (ký hiệu HTKT1) bằng các tuyến cống tròn D600, D1000 sau đó thoát ra kênh hiện 

trạng nằm ở phía Đông giáp khu vực quy hoạch. 

+ Tại vị trí phía Bắc khu quy hoạch có hệ thống mương chảy qua quốc lộ QL32 

thoát nước từ phía Đông sang phía Tây sau đó chảy theo địa hình và hệ thống mương 

thoát nước sau đó được bơm ra sông Hồng bằng các trạm bơm tiêu. 

 Kết cấu mạng lưới 

 Kết cấu ga: 

- Nắp hố ga thăm: Nắp hố ga bằng composite, dưới lòng đường là 400KN. Trên hè 

nắp hố ga được đậy bằng tấm đan BTCT; 

- Kết cấu hố ga: Chiều cao tường h <1.5m thì xây gạch VXM M75 dày 22cm, 

Chiều cao hố ga từ 1.5÷2.5m xây gạch 22cm có giằng tường bằng BTCT M250, Nếu 

chiều cao hố ga  h >2.5m và ga cho cống lớn hơn D1500 thì kết cấu hố ga bằng BTCT 

M250. Đáy ga bằng BTCT M250 bên dưới được đệm bằng đá dăm dày 10cm; Bên trên 

hố ga vỉa hè được đậy bằng tấm đan BTCT M250 dày 8cm; Đối với hố ga thu nước trực 

tiếp sát bó vỉa, song chắn rác và khung bằng composite. 

- Cửa thu nước (máng nước) sát bó vỉa thu nước sang Hố ga bằng BTCT M250 

bên dưới được đệm lớp đá dăm dày 2x4cm; bên trên cửa thu nước đậy song chắn rác và 

khung bằng gang đúc tải trọng 250KN. 

 Kết cấu cống: 

- Khẩu độ cống được chọn phải đảm bảo khả năng thoát nước thuỷ lực lưu vực dự 

án: 
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+ Bố trí hệ thống cống thu nước mưa dự án bao gồm các khẩu độ cống BTCT 

D300, D600, D1000, D1200 đúc sẵn chiều dài L=2,5m bao gồm các loại cống chịu tải 

trọng dưới đường và trên hè. Đế cống bằng BTCT M200 đúc sẵn, bên dưới đá dăm đệm 

dày 10cm; 

+ Độ dốc cống: Độ dốc tối thiểu theo đường kính ống bằng: 1/D (nếu địa hình 

có độ dốc lớn hơn độ dốc thiết kế thì lấy theo độ dốc địa hình). 

+ Chiều sâu chôn cống trên vỉa hè tối thiểu là 0,30m tính tới đỉnh cống. 

+ Chiều sâu chôn cống qua đường tối thiểu là 0,50m tính tới đỉnh cống. 

 Kết cấu cửa xả: 

- Cửa xả thoát nước được ốp mái đá hộc vữa M #100 kết hợp giằng BTCT M#200; 

gia cố sân cửa xả bằng cọc tre D6-D8  

Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống D1200 m 162 

2 Cống D1000 m 633 

3 Cống D600 m 2589 

4 Cống D300 m 700 

5 Rãnh B500 m 124 

6 Giếng thu thăm kết hợp Cái 106 

7 Giếng thăm Cái 20 

8 Cửa thu trực tiếp Cái 73 

9 Cửa xả - cửa thu Cái 3 

  Hệ thống thoát nước thải 

 Hướng thoát nước:  

- Các đường ống thoát nước thải dự kiến được làm bằng cống D300 chạy dưới vỉa 

hè và lòng đường quy hoạch. 

- Nước thải khu vực quy hoạch sẽ được thu theo hướng từ Tây sang Đông, Nam 

lên Bắc, cụ thể:  

+ Thu nước thải của toàn bộ khu vực: Khu nhà ở liền kề, Công trình giáo dục, 

Nhà văn hóa khu bằng các tuyến rãnh B300xH500 và cống tròn D300 sau đó chảy vào 

trạm xử lý nước thải phía Bắc dự án.  

- Hệ thống thoát nước thải Dự án là hệ thống thoát nước riêng theo sơ đồ sau:  
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Bể tự hoại/bể tách mỡ  Cống thu nước thải  Trạm XLNT  Nguồn tiếp nhận. 

 Thiết kế mạng lưới đường ống 

- Hiện tại, xung quanh khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng 

biệt. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước thải trong khu vực quy hoạch 

được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa sau đó được thu gom và chảy vào 

Trạm xử lý nước thải có công suất 250,0m3/ngđ ở phía Bắc khu đất.  

- Nước thải sinh hoạt trước khi thải ra mạng lưới thoát nước yêu cầu phải xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại tại các hộ gia đình trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước thải chung.  

 Kết cấu mạng lưới 

 Kết cấu ga: 

- Nắp hố ga sử dụng nắp Gang dưới đường, BTCT trên hè loại đúc sẵn hoặc vật 

liệu khác có tải trọng tương đương. 

- Thành, đáy, lót móng: Thành ga xây gạch VXM M75 đối với trường hợp chiều 

cao ga <2.5m, đối với ga có chiều cao >2.5m sử dụng ga BTCT. Đáy ga bằng BT mác 

200 đá 1x2 có bố trí cốt thép với trường hợp chiều sâu >2.5m. 

 Hệ thống đường ống: 

- Thu nước thải của toàn bộ khu vực: Khu nhà ở liền kề, Công trình giáo dục, Nhà 

văn hóa khu bằng các tuyến cống tròn BTCT D300 sau đó chảy vào trạm xử lý nước thải.  

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với hệ thống nước mưa. Thiết 

kế theo phương án tự chảy, tuân thủ hướng thoát chính theo quy hoạch 1/500. 

- Hệ thống đường ống thoát nước thải được bố trí đi dưới hè, hoặc giữa 2 lô nhà. 

Tuyến đi dưới hè dùng cống tròn bê tông cốt thép D300. 

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, các khối nhà được xử lý sơ bộ 

qua hệ thống bể tự hoại sẽ được thu gom vào hệ thống ga thu nước thải và truyển tải về 

phía trạm XLNT. 

- Hệ thống đường cống thoát nước thải có độ dốc tối thiểu i=1/D, bố trí dọc theo 

vỉa hè đối với các đường giao thông chính có vỉa hè và ngầm dưới mặt đường đối với các 

đường không có vỉa hè. 

- Chiều sâu chôn cống tối thiểu trên vỉa hè 0,3m, lòng đường 0,5m tính tới đỉnh 

cống.  

Bảng 1.13. Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn D300 m 1177 

2 Rãnh B300xH500 m 1516 
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

3 Ga thăm Cái 29 

4 Trạm xử lý nước thải công suất 312m3/ngày.đêm Trạm 1 

 Xác định khối lượng nước thải 

Lưu lượng nước thải được tính toán bằng 100% lưu lượng cấp nước sinh hoạt:  

Q thải = 100%*Q cấp sinh hoạt (m3/ngày.đêm) 

Bảng 1.14. Lưu lượng nước thải sinh hoạt của dự án 

STT Loại đất Ký hiệu 

Nhu  

cầu 

cấp 

nước 

lớn 

nhất 

(m3) 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

Lượng nước 

thải lớn 

nhất(m3) 

1 Đất ở  219,36 100% 219,36 

1.1 Đất chia lô liền kề LK 219,36 100% 219,36 

1.1.1 Đất nhà ở liền kề 1 LK01 5,76 100% 5,76 

1.1.2 Đất nhà ở liền kề 2 LK02 12,48 100% 12,48 

1.1.3 Đất nhà ở liền kề 3 LK03 9,12 100% 9,12 

1.1.4 Đất nhà ở liền kề 4 LK04 14,40 100% 14,40 

1.1.5 Đất nhà ở liền kề 5 LK05 14,40 100% 14,40 

1.1.6 Đất nhà ở liền kề 6 LK06 12,00 100% 12,00 

1.1.7 Đất nhà ở liền kề 7 LK07 13,92 100% 13,92 

1.1.8 Đất nhà ở liền kề 8 LK08 18,72 100% 18,72 

1.1.9 Đất nhà ở liền kề 9 LK09 16,32 100% 16,32 

1.1.10 Đất nhà ở liền kề 10 LK10 16,32 100% 16,32 

1.1.11 Đất nhà ở liền kề 11 LK11 11,52 100% 11,52 

1.1.12 Đất nhà ở liền kề 12 LK12 22,56 100% 22,56 

1.1.13 Đất nhà ở liền kề 13 LK13 27,36 100% 27,36 
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STT Loại đất Ký hiệu 

Nhu  

cầu 

cấp 

nước 

lớn 

nhất 

(m3) 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

Lượng nước 

thải lớn 

nhất(m3) 

1.1.14 Đất nhà ở liền kề 14 LK14 15,84 100% 15,84 

1.1.15 Đất nhà ở liền kề 15 LK15 8,64 100% 8,64 

1.2 Đất ở hiện trạng OHT  100%  

2 Đất công cộng  1,1 100% 1,1 

2.1 Đất nhà văn hóa VH 1,1 100% 1,1 

3 Đất công trình giáo dục (260 cháu) GD 26 100% 26 

Tổng lưu lượng nước thải  246,4 

 Lưu lượng nước là: 246,4 m3/ngày.đêm (bằng 100% lưu lượng nước cấp lớn 

nhất). 

 Trạm xử lý nước thải: 

Chọn hình thức thu gom: 

- Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng, nước thải từ các công trình sau 

khi được xử lý cục bộ tại bể tự hoại sẽ thoát ra cống nước thải và được đưa về trạm xử lý 

nước thải. 

- Thu nước thải sinh hoạt tại các khu vực phát sinh nước thải bằng tuyến cống 

D300 chạy dưới vỉa hè và lòng đường quy hoạch. Trên mạng lưới bố trí các giếng thăm, 

khoảng cách các giếng là 30-50m, các giếng thăm xây bằng gạch đặc (hoặc BTCT). Độ 

dốc cống rãnh thoát nước lấy bằng độ dốc của đường giao thông, tại các vị trí có độ dốc 

đường 0% hoặc ngược dốc thì lấy bằng 1/D đối với cống tròn (D là đường kính của cống) 

và tối thiểu 0,3% đối với rãnh hộp. 

Vị trí đặt Trạm xử lý nước thải:  

- Trạm XLNT 250 m3/ngày.đêm đặt tại lô đất HTKT1 được bố trí ở phía Đông 

Bắc khu đất giáp mương thoát nước chung của khu vực. 

Sơ đồ công nghệ của Trạm XLNT như sau: 
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Hệ thống XLNT sinh hoạt của Dự án sử dụng công nghệ sinh học, công suất Trạm 

XLNT 250 m3/ngày.đêm. 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của Dự án 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 54 

Toàn bộ lượng nước thải sau xử lý của dự án sau khi xử lý được thoát ra mương phía 

đông của dự án phục vụ tưới tiêu cho ruộng lúa (2 vụ) phía Đông Dự án, nằm cách dự án 

khoảng 50m, thuộc địa phận khu Đồng Khống, trị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao. Tọa 

độ vị trí xả thải dự kiến: (X=2361892.71; Y=556364.52). 

 Kho chứa chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Đối với khu dịch vụ công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín và 

hợp đồng thu gom rác với đơn vị có chức năng. 

Trên các trục đường cần đặt các thùng rác con công cộng khoảng cách của các thùng 

rác từ 100m/thùng để người dân thuận tiện bỏ rác. Bố trí 5 điểm tập trung rác thải (vị trí 

xem trên Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường). 

Đối với khu vực nhà liền kề, khu công cộng dịch vụ và công trình giáo dục: chất thải 

rắn sinh hoạt được thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay theo giờ cố định do nhân viên vệ 

sinh thực hiện.  

Bố trí công nhân thu gom rác thải sinh hoạt và tập kết tại 05 điểm tập kết rác thải tại 

lô CX-TDTT2, CX3, CX4, CX6 và CX7, các điểm thu gom, trung chuyển rác đảm bảo 

tiêu chuẩn: 

- Đối với chất thải rắn lô LK01, LK02, LK03: công nhân thu gom rác tập kết tại lô 

đất CX3.  

- Đối với chất thải rắn lô LK04, LK05, LK06: công nhân thu gom rác tập kết tại lô 

đất CX-TDTT2. 

- Đối với chất thải rắn lô LK07, LK08, LK09, LK10: công nhân thu gom rác tập 

kết tại lô đất CX4. 

- Đối với chất thải rắn lô LK11, GD, LK14, LK15: công nhân thu gom rác tập kết 

tại lô đất CX6. 

- Đối với chất thải rắn lô LK12, LK13, VH: công nhân thu gom rác tập kết tại lô 

đất CX7. 

Trên các trục đường tại Dự án đặt các thùng rác công cộng, khoảng cách của các 

thùng rác từ 100 m/1 thùng có nắp kín, dung tích 60 – 100 lít để người dân thuận tiện bỏ 

rác.  

Hàng ngày, Công ty môi trường đô thị địa phương sẽ đến thu gom, vận chuyển đến 

nơi xử lý chất thải rắn quy định của khu vực. 

Chủ dự án sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định. Chi phí cho hoạt động này được đóng góp từ các hộ dân và một 

phần trích ra từ chi phí quản lý dự án. 
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 Chất thải rắn nguy hại 

Chủ Dự án sẽ trang bị khoảng 6 thùng phuy 200 lít (cả dự phòng) để phục vụ cho 

việc lưu chứa các chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên. Toàn bộ lượng chất thải 

nguy hại này được lưu trong kho chứa CTNH sau đó thuê đơn vị có chức năng hành nghề 

xử lý chất thải nguy hại thu gom, xử lý đảm bảo đúng yêu cầu. 

- Đối với dầu thải từ Trạm Biến áp: Theo quy định của Công ty điện lực, Chủ Dự 

án sẽ phải tiến hành đầu tư xây dựng trạm biến áp để cung cấp điện sinh hoạt cho người 

dân trong khu dân cư. Sau khi đầu tư xong sẽ bàn giao cho công ty điện lực quản lý và 

vận hành. Do vậy dầu thải phát sinh từ trạm biến áp sẽ được Công ty Điện lực quản lý 

theo đúng quy định về chất thải nguy hại. 

Toàn bộ chất thải nguy hại của công trình sẽ được thu gom, phân loại ngay tại nguồn 

và chứa trong kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng tại khu đất quy hoạch HTKT 

phía Bắc Dự án, gần vị trí trạm xử lý nước thải tập trung, có nền chống thấm, gờ chống 

tràn, biển báo, diện tích kho chứa CTNH là 20 m2. 

- Phân loại chất thải nguy hại và thu gom, thuê đơn vị môi trường xử lý.  

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất thải nguy hại theo Nghị định số 

08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Chủ đầu tư cam kết đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với cơ quan quản 

lý nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo 

vệ môi trường. 

- Ký hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương có đủ chức năng thu gom, đem 

đi xử lý tần suất 06 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

- Định kỳ báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại của cơ sở với Sở Tài nguyên 

và Môi trường theo đúng quy định. 

1.2.4. Danh mục máy móc thiết bị Dự án 

Dự án chủ yếu sử dụng các loại máy móc hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu để phục vụ 

xây dựng các hạng mục của Dự án. Các máy móc sử dụng trong thi công được hợp đồng 

với các đơn vị thi công và đơn vị tự thực hiện. Máy móc, thiết bị được sử dụng là các loại 

đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, nhà thầu sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho việc xây dựng Dự 

án. 
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Bảng 1.15. Các loại máy móc chính phục vụ thi công Dự án 

Máy móc thiết bị Số ca máy 

Định mức 

nhiên liệu tiêu 

hao (l/ca máy) 

Lượng nhiên 

liệu tiêu hao 

Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 66,93 20 1.338,65 

Máy lu 10T 6,83 35 238,76 

Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh 

hơi) 2,94 
45 

132,51 

Máy lu rung 25T 1,65 60 99,11 

Máy nén khí động cơ diezel 

600m3/h 2,21 
38 

83,72 

Máy ủi 108CV 63,31 76 4.811,49 

Máy rải 50-60m3/h 0,71 34 24,08 

Ô tô tưới nước 5m3 1,65 23 37,99 

Ô tô tưới nhựa  (máy phun nhựa 

đường) 4,40 
57 

251,10 

Ô tô tự đổ 15T 12,67 25 316,70 

Cần trục bánh hơi 16T 0,003 33 0,14 

Cần trục ôtô 10T 0,01 37 0,40 

Cẩu 6,5 tấn 6,41 35 224,51 

Máy nén khí động cơ diezel 

360m3/h 0,001 
35 

0,05 

Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 1,90 20 38,04 

Cần trục ôtô 10T 0,27 37 10,13 

Cẩu tháp 25T 1,20 45 54,29 

Máy đào 1,6 m3 123,00 113 13.899,56 

Máy đào 0,8 m3 394,02 65 25.611,64 

Máy đào 1,25 m3 9,69 83 804,17 

Máy ép cọc 250,70 65 16.295,02 

Máy ủi 108CV 66,27 76 5.037,16 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 57 

Máy móc thiết bị Số ca máy 

Định mức 

nhiên liệu tiêu 

hao (l/ca máy) 

Lượng nhiên 

liệu tiêu hao 

Tổng 69.309,23 

Nguồn: Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 quyết định về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

Ghi chú: *: Khối lượng riêng của dầu: 0,85 kg/l 

Máy móc thiết bị dự kiến trong giai đoạn vận hành 

STT Tên thiết bị, vật tư Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tình trạng 

thiết bị 

A HỐ GOM 

1 Rọ chắn rác Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

2 Bơm chìm nước thải Việt Nam Bộ 2 Mới 100% 

3 
Bộ Auto coupling bơm 

chìm  
Việt Nam Bộ 2 Mới 100% 

4 Phao báo mức Italia Bộ 2 Mới 100% 

B BỂ TÁCH DẦU MỠ 

1 Thùng chứa rác Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

C BỂ ĐIỀU HÒA  

1 Bơm chìm bể điều hòa Việt Nam Bộ 2 Mới 100% 

2 
Bộ Auto coupling bơm 

chìm 
Việt Nam Bộ 2 Mới 100% 

3 Phao báo mức Italia Bộ 1 Mới 100% 

4 
Đồng hồ đo lưu lượng 

nước thải 
Việt Nam Cái 1 Mới 100% 

5 
Hệ thống phân phối khí 

thô 
Việt Nam Đĩa 9 Mới 100% 

D BỂ THIẾU KHÍ 

1 Máy khuấy trộn chìm Taiwan/tđ Bộ 2 Mới 100% 
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STT Tên thiết bị, vật tư Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tình trạng 

thiết bị 

2 
Bộ thanh trượt nâng hạ 

máy khuấy chìm 
Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

3 Thiết bị đo pH online Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

4 Bơm nước thải di động Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

E BỂ HIẾU KHÍ 

1 
Bơm tuần hoàn nước 

thái 
Taiwan/tđ Bộ 2 Mới 100% 

2 
Bộ Auto coupling bơm 

chìm 
Taiwan/tđ Bộ 2 Mới 100% 

3 Thiết bị đo DO Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

4 
Hệ thống phân phối khí 

tinh 
Việt Nam Cái 30 Mới 100% 

5 Giá thể vi sinh MBBR Việt Nam m3 7,2 Mới 100% 

F BỂ LẮNG  

1 
Ống phân phối trung 

tâm inox SUS304 
Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

2 
Tấm chán răng cưa và 

hệ giá đỡ 
Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

3 
Bơm tuần hoàn nước 

thải 
Việt Nam Bộ 2 Mới 100% 

4 
Bộ Auto coupling bơm 

chìm 
Việt Nam Bộ 2 Mới 100% 

G HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI 

1 Hệ thống xử lý mùi Việt Nam Hệ 1 Mới 100% 

2 Quạt hút mùi Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

H HỐ GA ĐẠT ĐỒNG HỒ XẢ THẢI 
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STT Tên thiết bị, vật tư Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tình trạng 

thiết bị 

1 
Đồng hồ đo lưu lượng 

nước thải 
Việt Nam Cái 1 Mới 100% 

I 
NHÀ ĐẶT MÁY THỔI 

KHÍ 
    

1 
Máy thổi khí bể điều 

hòa 
Việt Nam Bộ 2 Mới 100% 

2 
Máy thổi khí bể hiếu 

khí 
Đức Bộ 2 Mới 100% 

3 
Bơm định lượng hóa 

chất NaOH 
Italia cái 1 Mới 100% 

4 
Bơm định lượng hóa 

chất Dinh dưỡng 
Italia cái 1 Mới 100% 

5 
Bơm định lượng hóa 

chất Javen 
Italia cái 1 Mới 100% 

6 
Bồn pha chế hóa chất 

NaOH 
Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

7 
Bồn pha chế hóa chất 

Dinh dưỡng 
Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

8 
Bồn pha chế hóa chất 

Javen 
Việt Nam Bộ 1 Mới 100% 

9 

Động cơ khuấy bồn hóa 

chất NaOH bao gồm 

trục cánh khuấy Inox 

304 

Taiwan/tđ Bộ 1 Mới 100% 

10 

Động cơ khuấy bồn hóa 

chất Dinh dưỡng bao 

gồm trục cánh khuấy 

Inox 304 

Taiwan/tđ Bộ 1 Mới 100% 
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STT Tên thiết bị, vật tư Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tình trạng 

thiết bị 

11 

Động cơ khuấy bồn hóa 

chất Javen bao gồm trục 

cánh khuấy  

Taiwan/tđ Bộ 1 Mới 100% 

12 
Hệ thống giá đỡ bơm 

định lượng, máy khuấy 
Việt Nam Hệ 1 Mới 100% 

 (Nguồn: Thuyết minh hệ thống xử lý dự án) 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của Dự án 

 Giai đoạn xây dựng Dự án  

 Nhu cầu nguyên vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

Nguyên vật liệu giai đoạn xây dựng Dự án được trình bày tại bảng dưới đây:  

Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu giai đoạn xây dựng Dự án 

STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng 

I Phần: Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Kè, Cấp nước 

1 Cát mịn m3 2.266,55 

2 Cát vàng m3 3.455,24 

3 Đá hộc m3 13.682,02 

4 Đá các loại (1x2, 2x4, 4x6) m3 6.211,96 

5 Gạch chỉ viên 1.082.000 

6 Xi măng tấn 2.146,38 

7 Thép các loại tấn 128,63 

8 Gỗ các loại m3 295,49 

9 Que hàn kg 151,74 

10 Đinh các loại kg 2.060,93 

11 Vải địa kỹ thuật m2 7.494,82 

12 Giấy dầu m2 504,33 

13 Nhựa bi tum kg 954,80 
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STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng 

14 Dây thép kg 2.170,67 

15 Sơn kẻ đường dày 2mm m2 631,21 

16 Ống bê tông D1800, L=2m đoạn 106,52 

II Phần đường giao thông 

1 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm tấn 2.623,74 

2 Bê tông nhựa hạt thô dày 7cm tấn 3.673,21 

3 Tưới nhựa dính bám tấn 20,97 

4 CPĐD loại 1 m3 6.296,96 

5 CPĐD loại 2 m3 6.296,96 

6 Đất đắp K95 m3 640.668,98 

7 Đất đắp K98 m3 6.296,96 

6 Đá dăm đệm móng m3 138,82 

7 Rãnh đan đá xẻ Thanh Hóa m 5.552,83 

8 Cây xanh cây 443,09 

9 Gạch tezzaro lát vỉa hè m2 24.155,78 

10 Biển báo giao thông cái 35,12 

III Vật tư chính hạng mục Cấp nước, Cấp điện 

1 ống nhựa gân xoắn HDPE; SN4 m 1.412,21 

2 Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE cái 266,88 

3 Đai nối ống bộ 141,09 

4 Đầu bích cái 29,46 

5 Khâu nối ren ngoài cái 464,05 

6 Trụ cứu hỏa cái 7,94 

7 Ống nhựa HDPE m 4.315,58 

8 Ống sắt tráng kẽm m 10,71 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 62 

STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng 

9 Ống thép đen m 284,72 

10 Van mặt bích cái 11,90 

11 Van ren cái 26,07 

12 
Ống nhựa xoắn HDPE (65/50, 

85/65, 130/100) 
m 4.104,51 

13 Dây dẫn Cu/Xlpe/dsta/pvc m 4.421,25 

14 Dây tiếp địa M10 m 4.421,25 

15 Ống nhựa xoắn HDPE (50/40) m 4.331,16 

16 Cột bát giác đơn 10m cột 88,96 

17 Cột bát giác đôi 10m cột 19,83 

18 Cột đèn SV 3,5m cột 9,07 

19 Đèn LED-SLI-100W bóng 128,63 

20 Đèn 4 cầu mờ D400-80W bóng 9,07 

IV Phần công trình 

1 Cát mịn tấn 4.287,24 

2 Cát vàng tấn 3.593,54 

3 Đá các loại tấn 11.362,78 

4 Gạch các loại tấn 4.620,27 

5 Bê tông thành phẩm tấn 7.286,93 

6 Xi măng tấn 2.916,29 

7 Thép các loại tấn 14,00 

8 Gỗ các loại tấn 31,61 

9 Que hàn tấn 0,55 

10 Sơn các loại tấn 193,21 

11 Các vật liệu khác tấn 6,80 

 (Nguồn: Dự toán thiết kế, thi công công trình Dự án) 
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Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng cần vận chuyển theo tính toán là 

698.940,33 tấn. 

Lượng nguyên vật liệu trên chỉ mang tính tương đối, Chủ Dự án sẽ điều chỉnh để 

phù hợp để công trình phục vụ cho hoạt động của Dự án đạt hiệu quả cao nhất. Các đơn 

vị cung cấp nguyên, vật liệu xây dựng cho Dự án chủ yếu là các đại lý trong tỉnh theo 

hình thức bàn giao tại chân công trình. 

- Trọng lượng các loại máy móc, thiết bị lắp đặt để phục vụ sản xuất và vận hành 

Dự án: căn cứ vào danh mục các máy móc thiết bị trong giai đoạn vận hành Dự án. Ước 

tính tổng khối lượng của các máy móc thiết bị khoảng 320 tấn. 

- Nhu cầu nhiên liệu: nhiên liệu sử dụng trong quá trình thi công các công trình 

của Dự án chủ yếu là dầu diezel S= 0,05%. Căn cứ vào các loại máy móc thiết bị và các 

công trình thi công thì lượng dầu cần thiết khoảng 69309,22 lít. Nguồn nhiên liệu này 

luôn có sẵn ngoài thị trường và sẽ được đơn vị thi công mua tại các cửa hàng trong khu 

vực. 

 Nhu cầu sử dụng điện nước trong giai đoạn xây dựng 

 Nhu cầu về điện 

Lượng tiêu thụ điện ước tính khoảng 820 kWh/tháng.  

Nguồn cung cấp điện: Điện năng cung cấp cho hoạt động của Dự án được lấy từ Hệ 

thống điện lưới sử dụng chung của Dự án được cung cấp từ mạng lưới điện điện 35kV 

khu vực huyện Lâm Thao. 

 Nhu cầu nước 

Nhu cầu sử dụng nước: trong giai đoạn xây dựng nhu cầu dùng nước chủ yếu phục 

vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng và nước phục vụ quá trình xây dựng 

các công trình. Lượng nước sử dụng cụ thể như sau: 

- Nước cấp cho sinh hoạt: Lấy định mức sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của 

công nhân là 45 L/người.ngày (TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và 

công trình). Tổng số cán bộ, công nhân trong giai đoạn thi công xây dựng tại Dự án là 

100 người:  

Q = 45 lít/người/ngày x 80 công nhân = 3,6 m3/ngày.đêm 

- Nước cấp cho xây dựng: Dựa trên những Dự án có quy mô tương đương, ước 

tính lượng nước cấp cho xây dựng ước tính là: 5 m3/ngày. 

- Nguồn cấp nước: Nước cấp cho thi công được cấp từ nguồn nước của Công ty 

Cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
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 Nhu cầu nhiên liệu khác 

Các thiết bị, máy móc phục vụ thi công Dự án chủ yếu là thuê của các đơn vị xây 

dựng chuyên nghiệp. Danh mục các máy móc, thiết bị chính của Dự án được thống kê tại 

bảng sau: 

Máy móc thiết bị Số ca máy 

Định mức 

nhiên liệu tiêu 

hao (l/ca máy) 

Lượng nhiên 

liệu tiêu hao 

Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 66,93 20 1.338,65 

Máy lu 10T 6,83 35 238,76 

Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh 

hơi) 2,94 
45 

132,51 

Máy lu rung 25T 1,65 60 99,11 

Máy nén khí động cơ diezel 

600m3/h 2,21 
38 

83,72 

Máy ủi 108CV 63,31 76 4.811,49 

Máy rải 50-60m3/h 0,71 34 24,08 

Ô tô tưới nước 5m3 1,65 23 37,99 

Ô tô tưới nhựa  (máy phun nhựa 

đường) 4,40 
57 

251,10 

Ô tô tự đổ 15T 12,67 25 316,70 

Cần trục bánh hơi 16T 0,003 33 0,14 

Cần trục ôtô 10T 0,01 37 0,40 

Cẩu 6,5 tấn 6,41 35 224,51 

Máy nén khí động cơ diezel 

360m3/h 0,001 
35 

0,05 

Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 1,90 20 38,04 

Cần trục ôtô 10T 0,27 37 10,13 

Cẩu tháp 25T 1,20 45 54,29 

Máy đào 1,6 m3 123,00 113 13.899,56 
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Máy móc thiết bị Số ca máy 

Định mức 

nhiên liệu tiêu 

hao (l/ca máy) 

Lượng nhiên 

liệu tiêu hao 

Máy đào 0,8 m3 394,02 65 25.611,64 

Máy đào 1,25 m3 9,69 83 804,17 

Máy ép cọc 250,70 65 16.295,02 

Máy ủi 108CV 66,27 76 5.037,16 

Tổng 69.309,23 

Nguồn: Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 quyết định về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

Ghi chú: *: Khối lượng riêng của dầu: 0,85 kg/l 

 Giai đoạn vận hành Dự án  

 Nhu cầu về điện: 

Lượng tiêu thụ điện ước tính khoảng 500.000 kWh/tháng.  

Nguồn cung cấp điện: Điện năng cung cấp cho hoạt động của Dự án được lấy từ lưới 

điện 35kV khu vực huyện Lam Thao.  

Nhu cầu về nước: 

- Nguồn cung cấp nước: Hiện trạng trên tuyến đường 32C có tuyến ống cấp nước 

D200 đi qua khu vực quy hoạch. Dự kiến xây dựng đường ống cấp nước (ống D110) cho 

khu vực quy hoạch đấu nối từ hệ thống đường trục cấp nước nói trên. 

 Nhu cầu nước chữa cháy: 

Số đám cháy xảy ra đồng thời là: n = 1 đám cháy/khu vực. 

Lưu lượng nước cấp cho một đám là 15 lít/s.  

Thời gian dập tắt 1 đám là 3 giờ.  

Lưu lượng nước chữa cháy được tính:  

Qcháy =  
𝑛 𝑥 10𝑥 3600

1000
= 108 (m3) 

Nhu cầu hóa chất Trạm xử lý nước thải 

Chi phí hóa chất NaOCl: dùng để khử trùng nước thải, bơm hoạt động theo tín hiệu 

bơm nước bể điều hòa: 0,01 kg/m3 x 250 m3/ngày = 2,5 (kg/ngày) 

Chi phí hóa chất NaOH cấp vào bể để ổn định giá trị pH cho phản ứng hóa lý và bể 

xử lý sinh học hiếu khí: 0,05 kg/m3 x 250 m3/ngày = 12,5 (kg/ngày) 
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1.4. Công nghệ vận hành 

Việc vận hành Dự án được thực hiện theo các quy định về quản lý đất đai, nhà ở và 

các quy định khác của khu dân cư.  

 

Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ vận hành của dự án 

Phương án quản lý, hoạt động của các khu chức năng trong Dự án như sau: 

 Phương án quản lý khu vực nhà ở liền kề: 

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và vận hành Dự án. 

- Để thực hiện Dự án, Chủ đầu tư sẽ tiến hành các công tác sau: 

+ Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án để thực hiện Dự án theo quy định  

+ Các Phòng, Ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý cũng như với các 

Phòng, Ban chức năng có liên quan của địa phương trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

+ Lập quy chế quản lý phần khu nhà ở đô thị để thực hiện việc quản lý trong quá 

trình thi công xây dựng và vận hành khai thác sau này. 

+ Lựa chọn đơn vị Tư vấn lập Dự án “Đầu tư và thiết kế kỹ thuật của Dự án”. Lựa 

chọn Nhà thầu thi công và đơn vị Tư vấn Giám sát theo các quy định. 

+ Sau khi thực hiện xong Dự án và kết thúc quá trình kinh doanh khai thác thì Chủ đầu tư 

tiến hành các thủ tục bàn giao cho UBND huyện Lâm Thao quản lý về mặt hành chính. 

- Bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị quản lý chuyên ngành: 

+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ. 

+ Hệ thống thoát nước, Hệ thống cây xanh, Hệ thống quản lý chất thải, Hệ thống kỹ 

Bãi để xe, Khu kỹ thuật 

Khu công cộng, dịch vụ 

Chất thải phát sinh Hoạt động 

Sinh hoạt của các hộ dân 

Bụi, nước thải, chất 

thải rắn thông 

thường, tiếng ồn, 

chất thải nguy hại 

 

Bùn thải, mùi 

Bụi, tiếng ồn 

Hệ thống xử lý nước thải 

Hoạt động trường học 
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thuật, giao thông, Hệ thống chiếu sáng đô thị: UBND huyện Lâm Thao và UBND tỉnh 

Phú Thọ. 

+ Hệ thống PCCC: Công an tỉnh Phú Thọ. 

- Nộp tiền sử dụng đất của Dự án theo đúng quyết định của UBND tỉnh, đúng các 

quy định hiện hành. 

- Nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật. 

 Nhà văn hóa: 

Khu chức năng trong nhà văn hóa: Chủ đầu tư sẽ đầu tư hoặc giao cho các chủ đầu tư 

thứ cấp đầu tư hoặc giao cho các công ty quản lý, kinh doanh và khai thác chuyên nghiệp 

đầu tư và khai thác cung cấp dịch vụ. 

 Trường mầm non: 

Trường sẽ được đầu tư theo mô hình giáo dục chất lượng cao, với cơ sở vật chất, trang 

thiết bị giáo dục hiện đại và chất lượng giáo dục tiên tiến. 

- Hệ thống tổ chức:  

+ Hệ thống tổ chức của trường học bao gồm các bộ phận như sau: Hội đồng quản trị: 

định hướng và quyết định đầu tư. HĐQT gồm 05 thành viên do các cổ đông sáng lập bầu ra. 

+ Ban kiểm soát: được bầu bởi ĐHCĐ gồm các thành viên am hiểu về lĩnh vực kế 

toán hoặc giáo dục. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với khối trường và khối kinh doanh, 

là bộ phận giúp các cổ đông kiểm soát quá trình hoạt động, kiểm soát thu chi. 

- Bộ máy điều hành hoạt động tuyển sinh và đào tạo gồm có: 

+ Hiệu trưởng: có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm quản lý. Hiệu trưởng là 

người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà 

trường. 

+ Hiệu phó: có trình độ chuyên môn, có thời gian đứng lớp và có kinh nghiệm quản 

lý. Hiệu phó là người giúp việc cho Hiệu trưởng, thực hiện các chức năng của Hiệu trưởng 

khi được ủy quyền. 

+ Giáo viên trưởng: có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá giáo viên, tập hợp 

thông tin, chia sẻ và cùng giải quyết các vấn đề với giáo viên; cùng tham gia tuyển dụng, 

đào tạo, đánh giá giáo viên cuối kỳ và đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý giáo 

viên. Giáo viên trưởng phải đáp ứng yêu cầu nắm vững chuyên môn và có kinh nghiệm 

đứng lớp ít nhất 5 năm. 

+ Giáo viên: thực hiện công tác giảng dạy chuyên môn. Yêu cầu: tốt nghiệp đại học, 

cao đẳng sư phạm và có chứng chỉ sư phạm, yêu trẻ, yêu nghề, có năng lực chuyên môn 
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và đạo đức tốt. 

+ Giám thị: phụ trách kỷ luật và công tác đoàn thể. 

+ Nhân viên hành chính: đảm nhiệm vai trò lễ tân, lưu trữ văn thư, thu học phí, thực 

hiện chương trình truyển sinh của trường mình, trợ lý cho giáo viên trưởng. 

+ Kế toán: đảm nhiệm vai trò quản lý hệ thống kế toán của trường, có chuyên môn 

cao, đảm bảo hệ thống kế toán minh bạch, lành mạnh. 

+ Nhân viên y tế, bảo vệ, lao công: thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân 

công, đã qua đào tạo tay nghề, riêng nhân viên y tế có bằng chuyên môn. 

+ Các bộ phận khác... 

- Chương trình giảng dạy: 

+ Chương trình giảng dạy sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của 

Hiệu trưởng và chuyên gia đào tạo với những yêu cầu cụ thể như sau: 

+ Sử dụng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Quy trình giảng dạy khoa học, đồng bộ theo hướng dẫn quy chuẩn của trường. 

 Dịch vụ bưu chính viễn thông, cấp điện, cấp nước: 

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật mang tính dịch vụ như bưu chính viễn thông, truyền 

hình cáp, cấp nước, cấp điện…Chủ đầu tư sẽ đầu tư hoặc giao cho các chủ đầu tư thứ cấp 

đầu tư hoặc giao cho các công ty đang quản lý, kinh doanh và khai thác dịch vụ trên địa 

bàn thành phố đầu tư và khai thác cung cấp. 

 Trạm xử lý nước thải: 

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhằm xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 

sinh của khu vực. Sau khi hoàn thiện, chủ đầu tư sẽ trực tiếp quản lý, vận hành Trạm và 

báo cáo kết quả quan trắc định kỳ về cơ quan chức năng. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Giai đoạn xây dựng dự án 

 Đền bù, giải phóng mặt bằng 

Khu đất thực hiên Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” chủ yếu là đất trồng lúa, 

đất ở hiện trạng, đất chưa sử dụng, đất ao hồ mặt nước, đất giao thông và HTKT. 

Theo kết quả điều tra khảo sát, đất bị thu hồi của 368 hộ dân và một phần diện đất 

thuộc quản lý của UBND thị trấn Hùng Sơn. Trong khu vực thực hiện Dự án có khoảng 

11 hộ dân hiện trạng sinh sống, các hộ dân này nằm phần lớn tập trung ở ven đường 

QL32C khu vực phía Tây dự án, ngoài ra có một số hộ nằm rải rác trong khu vực. Các 
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công trình xây dựng chủ yếu là nhà xây tạm bợ. Khi dự án được triển khai 11 hộ dân có 

đất ở hiện trạng được giữ nguyên (phần diện tích đất ở hiện trạng được giữ nguyên). 

Công tác di dời giải phóng mặt bằng tuân thủ theo các quy định của Luật Đất đai và 

các quy định về thủ tục thu hồi, đền bù giải tỏa, tái định cư và giao thuê đất của Nhà nước. 

Phương án Bồi thường Giải phóng mặt bằng sẽ do Ban Bồi thường GPMB của tỉnh, của 

địa phương và chủ đầu tư lập và trình duyệt theo quy định.  

Chủ đầu tư sẽ chuyển chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho UBND tỉnh Phú Thọ 

và Hội đồng Bồi thường GPMB của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ theo mức giá được 

quy định trong phương án Bồi thường. Các khoản hỗ trợ di dời, đền bù hoa màu, cây ăn 

quả lâu năm… sẽ do Hội đồng Bồi thường GPMB địa phương trực tiếp làm việc với các 

hộ dân. 

Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ do chủ đầu tư lập và trình các cơ quan 

chức năng xem xét và phê duyệt theo quy định.                                                                                                                          

Chi phí bồi thường GPMB: 40.312.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ, ba trăm 

mười hai triệu đồng chẵn./.)   

 Phương án nạo vét: ao, hồ, ruộng lúa 

- Trước khi thi công phải tiến hành dọn dẹp mặt bằng, bóc hữu cơ. Khu vực ao, 

mương, đất trồng lúa chiều dày bóc hữu cơ trung bình dày 0,3m.  

- Sử dụng máy xúc, máy đào, tầu hút bùn để thực hiện nạo vét. 

- Khối lượng đất hữu cơ nạo vét xong, được tập kết tạm tại Dự án để tận dụng trồng 

cây tại lô đất cây xanh, cảnh quan, khối lượng thừa sẽ vận chuyển đổ thải theo đúng quy 

định của pháp luật.  

 Thi công, xây dựng Dự án 

 Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và phương thức vận chuyển 

 Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị 

- Vật liệu xây dựng: xi măng, cát, đá, sỏi,… sẽ được mua tại địa phương.  

- Cốt thép, gỗ cốp pha, mua địa phương.  

- Kết cấu thép các loại: mua trong nước.  

 Phương thức vận chuyển 

Vận chuyển vật liệu: 

- Vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép vận chuyển bằng xe 10 tấn bốc dỡ bằng 

thủ công: cát, đá, sỏi,... vận chuyển từ các đơn vị cung cấp đến khu vực thi công Dự án.  

Tổ chức nhân công:  

- Quá trình thi công xây dựng Dự án cần khoảng 80 lao động.  
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- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 30 ngày/tháng, làm việc 1 ca/ngày. 

 Tổ chức thi công 

 Bố trí mặt bằng 

Mặt bằng thi công được bố trí gọn gàng, tiết kiệm diện tích công trường. Các loại 

vật tư, máy móc bố trí hợp lý, đảm bảo không chồng chéo các hoạt động thi công, vệ sinh 

vật liệu và sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị. 

 Tối thiểu hóa việc di chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và các công trình 

tạm để tiết kiệm vật liệu và nhân công. 

 Mặt bằng được bố trí phải chú ý hướng gió đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế 

tiếng ồn và đảm bảo công tác phòng chữa cháy. 

 Giao thông vận chuyển nguyên vật liệu đến công trường 

- Vật liệu xây dựng: Sử dụng xe tải vận chuyển trên tuyến đường QL32C. (Hạn 

chế vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm). 

- Phương tiện vận chuyển: xe tải trọng tải 15 tấn. 

 Tập kết nguyên vật liệu 

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, 

tiến độ, công trình đã sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các Công 

ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại Phú Thọ và các vùng lân cận. 

 Lán trại cho công nhân trên công trường 

Văn phòng làm việc của các nhà thầu thi công sẽ đặt tại vị trí thuận lợi và được sự 

chấp thuận của Ban quản lý dự án (Chủ đầu tư), bao gồm: 01 container 80 m3 (có nhà vệ 

sinh) là nơi làm việc của khối văn phòng công trường. Đối với lượng công nhân sẽ làm 

lán trại tạm và đầu tư nhà vệ sinh di động để sử dụng.Văn phòng Ban chỉ huy công trường 

sẽ nằm tại khu vực dự án. Khu vực lán trại cho công nhân cũng được bố trí tại khu vực 

này. 

 Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện tại khu vực 

 Nhà thầu đấu nối với nguồn điện địa phương và kéo về bằng dây cáp (được tính 

toán sử dụng tất cả các máy móc với độ an toàn cao) đến tủ điện điều khiển chung cho 

công trường. Tại tủ điện này có đầy đủ các thiết bị bảo vệ an toàn điện như cầu chì, cầu 

giao, Attomat...vv và được bố trí sao cho việc điều khiển được nhanh chóng dễ dàng, tiện 

lợi nhất.  

 Cấp nước, thoát nước 

Nước cấp được lấy từ nguồn cấp nước sạch của địa phương. 
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Tất cả nước thải phát sinh trong thi công sẽ được tập hợp đưa khỏi hiện trường thông 

qua một hệ thống thoát nước hiện thời đuợc thiết kế phù hợp và được xử lý tại một địa 

điểm theo cách không gây ô nhiễm. 

Nước thải thi công được thu gom tập trung vào hố lắng, nước thải từ hoạt động vệ 

sinh được tập trung thu gom xử lý tại bể phốt trước khi thoát ra ngoài khu vực. 

 Bãi tập kết chất thải rắn xây dựng và phương án đổ đất đá thải 

Khối lượng đất đào của Dự án gồm đất bóc tách lớp hữu cơ và đất đào các công 

trình. Phần lớn các loại đất đào đắp sẽ được tận dụng lai phục vụ công tác san nền, đất 

hữu cơ 1 phần đắp vào đất trồng cây tại dự án, các loại đất yếu, vật liệu bùn đất hữu cơ 

không tận dụng được trong quá trình trồng cây sẽ được vận chuyển đổ thải theo quy định 

của pháp luật.  

- Đối với đất đào hữu cơ đất tận dụng trồng cây xanh sẽ được tập kết vào các khu 

vực quy hoạch trồng cây xanh của dự án.  

- Phương tiện vận chuyển: Xe tải có trọng tải 15 tấn. 

- Vị trí đổ thải: Dự kiến chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với đơn vị quản lý bãi đổ tại 

huyện Lâm Thao (Vị trí bãi đổ thải chi tiết: Trong quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư 

yêu cầu đơn vị Tổng thầu thi công sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có bãi tiếp nhận 

phế thải xây dựng đảm bảo đúng quy định và không để ảnh hưởng tới môi trường). 

- Trong quá trình vận chuyển đi đổ thải, phối hợp với chính quyền địa phương, 

cảnh báo giao thông. Các phương tiện vận chuyển sẽ được đăng ký tuyến đường, biển số 

với chính quyền địa phương để quản lý và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trên 

các tuyến đường vận chuyển: phủ bạt, không cơi nới thành thùng, chạy đúng tốc độ quy 

định. 

 Biện pháp công nghệ, kỹ thuật thi công công trình 

 Thi công san nền 

 Giải pháp thiết kế: 

Tận dụng địa hình tự nhiên, không đào đắp địa hình tự nhiên quá lớn, tận dụng các 

cơ sở hiện trạng.  

- Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt 

tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị mới.  

- Thiết kế san nền tuân thủ theo các cao độ khống chế của các tim trục đường, độ 

dốc, hướng dốc của khu vực, kết hợp với việc xem xét các cao độ hiện trạng các tuyến 

đường để đảm bảo việc tôn nền đảm bảo tiêu thoát nước và không gây ảnh hưởng tới khu 

vực hiện trạng dân cư đang ổn định.  

- Khu vực dân cư hiện trạng đã ở ổn định không tiến hành san lấp.  
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- Khoanh vùng các khu vực tiến hành san lấp, thiết kế đường đồng mức trong lô 

với độ dốc tối thiểu 0,3% đảm bảo các lô đất có thể tự thoát nước mặt, đảm bảo tính mỹ 

quan cảnh quan trong lô đất, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng công  trình  

- Các tuyến giao thông thiết kế đường đồng mức với độ dốc theo đường giao thông.  

- Hướng dốc chung của toàn bộ khu vực theo hướng dốc từ phía Nam lên phía Bắc 

rồi thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

- Cao độ san nền lớn nhất +16,57 m.  

- Cao độ san nền nhỏ nhất +15,02 m.  

 Tiêu chuẩn kỹ thuật:  

- Độ dốc nền xây dựng trong các lô i= 0,3% đến 0,8%, hướng dốc dần về phía 

đường giao thông và hệ thống thoát nước. 

- Đường giao thông được thiết kế mới đảm bảo: 

+ Độ dốc dọc đường lớn nhất :i=1,07%. 

+ Độ dốc dọc đường nhỏ nhất : i=0,3%. 

+ Độ dốc ngang đường : i=2,0%.  

+ Độ dốc vỉa hè  :i=0,15% 

+ Chiều cao bó vỉa :0,2m. 

- Đắp nền mặt đường giao thông đạt hệ số đầm nén K=0,95 

- Khi san lấp đảm bảo nền xây dựng các lô đất ở có hệ số đầm nén K=0,9. Nền đắp 

bằng đất, tại vị trí các vị trí đắp taluy sử dụng đắp đất thành bờ chắn. 

- Các khu vực có ao, hồ mương, ruộng có bùn sẽ được bóc lớp bùn trước khi đắp 

nền, chiều dày trung bình 0,7m.   

Ở vị trí thi công đắp: Lên ga cắm cọc, định vị giới hạn thi công khu vực thi công. 

Trước khi sử dụng đất đắp cần phải kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp: Thành 

phần hạt, CBR, độ ẩm tốt nhất, max… 

Trước khi san nền đường dùng máy kết hợp với nhân công chặt cây đào gốc, dọn 

dẹp mặt bằng. 

Đối với những ao, hồ nhỏ tiến hành đắp bờ vây ngăn nước, hút nước đào bỏ bùn lầy 

tiến hành đắp trả bằng đất và đầm chặt từng lớp một. Đối với ruộng có nước đọng hay ở 

những nơi thoát nước khó khăn trong quá trình thi công phải làm vòng vây ngăn nước hút 

khô nước đào bỏ bùn lầy, rồi tiến hành đắp trả. 

Trước khi thi công đồng loạt tiến hành thi công thử trên một đoạn dài 50 -70m nhằm 

xác định chiều dày lớp lu, công lu lèn và trình tự lu lèn hợp lý để đạt độ chặt yêu cầu. 

Dùng máy ủi san vật liệu đắp thành từng lớp trên toàn bộ diện tích cần đắp và đầm lèn sơ 

bộ.  
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Đầm lèn lớp đất đã san bằng lu với số lượt lu phụ thuộc vào kết quả đoạn thí điểm 

tại hiện trường. Kiểm tra độ chặt của lớp đắp đã đầm dưới sự giám sát của kỹ sư tư vấn 

nếu đạt yêu cầu k=0.85 - 0.90 độ chặt tiêu chuẩn được xác định theo phương pháp rót cát 

mới tiến hành đắp lớp sau cũng theo tuần tự trên. 

 Thi công công trình giao thông 

- Định vị mạng lưới đường theo nguyên tắc từ đường lớn đến đường nhỏ, từ ngoài 

vào trong. 

- Tim đường quy hoạch được xác định bằng tọa độ các điểm tim đường và các 

điểm cơ sở xác định tim đường quy. 

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang 

đường, các kích thước khống chế, điều kiện khống chế và nội suy trực tiếp trên bản vẽ. 

- Chỉ giới xây dựng được xác định căn cứ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và 

bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chỉ giới xây dựng cụ thể sẽ 

được xác định trong quá trình lập dự án. 

 Biện pháp thi công: Với khối lượng công việc lớn nên phương án thi công bằng cơ 

giới là chủ yếu (máy xúc, máy gạt, máy ủi, máy lu …) kết hợp lao động thủ công. 

Các bước thi công: Theo trình tự các bước sau: Xử lý nền đất yếu (nếu có); thi công 

công tác đào đất khuôn đường; thi công các công trình ngầm (cấp, thoát nước); thi công 

đắp đất nền đường; thi công mặt đường. 

 Thi công hệ thống cấp nước 

 Nguyên tắc thiết kế: 

- Tuân thủ hướng cấp nước theo quy hoạch đã được phê duyệt 

- Mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính được thiết kế là mạng vòng khép 

kín. 

- Mạng lưới đường ống được tính toán thiết kế đảm bảo trong hai trường hợp bất 

lợi nhất: 

- Giờ dùng nước lớn nhất; 

- Giờ dùng nước lớn nhất + có cháy xảy ra. 

- Trên các tuyến ống cấp nước bố trí trụ cứu hoả để lấy nước chữa cháy. Khoảng 

cách các trụ chữa cháy trung bình 150m/trụ. 

- Thiết kế mạng lưới đường ống dạng vòng kết hợp mạng hở. 

- Đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn cho mạng lưới đường ống cấp nước về lưu 

lượng cũng như áp lực nước đến điểm bất lợi nhất trên hệ thống cấp nước. 

 Mạng lưới đường ống: 
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- Mạng lưới đường ống sinh hoạt kết hợp chữa cháy được thiết kế cho khu vực dự 

án theo nguyên tắc mạng lưới vòng kết hợp mạng hở.  

- Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân phối sinh hoạt kết hợp chữa cháy 

bố trí trên hè các đường quy hoạch có đường kính D110 bằng ống nhựa HDPE. 

- Các công trình thấp tầng: Được cấp nước trực tiếp từ hệ thống ống phân phối của 

khu vực. 

- Đường ống cấp nước được bố trí chôn dưới vỉa hè, độ sâu chôn ống không nhỏ 

hơn 0,7m tính từ mặt đất đến đỉnh ống. Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì phải có 

biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống. Hố van được bố trí tại các điểm nút để 

thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý mạng lưới đường ống. 

 Thi công hệ thống thoát nước  

Việc thi công hệ thống rãnh thoát nước bao gồm những hạng mục công việc chính 

như sau: 

- Đào hố móng, đệm móng, đổ bê tông móng rãnh, hố ga, cửa thu nước. 

- Xây tường rãnh, hố ga. Đổ bê tông mũ mố rãnh, hố ga, cửa thu nước.  

- Chuẩn các tấm đan các loại, nắp gang và đặt các cấu kiện tấm đan đúc sẵn vào vị 

trí và lắp dựng bản rãnh, hố ga, bản cửa thu nước, nắp gang, đắp móng rãnh và hoàn thiện. 

- Các yêu cầu về thi công theo các tiêu chuẩn hiện hành.  

 Biện pháp thi công lát hè, rãnh ghé, bó vỉa, bồn cây và bồn hoa 

Trình tự thi công đặt vỉa, rãnh ghé, bồn cây, bồn hoa: 

- Sửa móng theo đúng cao độ và độ dốc theo hồ sơ thiết kế, đổ BT đệm móng. 

- Trồng bó vỉa hè, bó bồn cây, bồn hoa bằng thủ công, khoảng cách giữa các viên 

vỉa phải đều nhau và cách nhau 1,5cm, phải tổ chức kiểm tra thường xuyên. 

- Kiểm tra lại cao độ mặt vỉa và mép vỉa trước khi miết mạch. Chít mạch bằng 

VXM các vàng M10, các mạch vừa phải được nhồi no vữa. Hoàn thiện mối nối vỉa đạt 

yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.  

- Tiến hành lắp đặt rãnh ghé theo chiều dài đúng với hồ sơ thiết kế, đảm bảo đúng 

độ dốc dọc theo thiết kế để thoát nước mặt một cách êm thuận. 

- Trồng cây xanh trong bồn theo từng đoạn hè đảm bảo các hàng cây thẳng hàng 

theo đúng hồ sơ thiết kế. 

 Trình tự thi công lát hè đường: 

- Sau khi đào khuôn, đắp nền hè, tiến hành đầm sơ bộ bằng máy đầm bàn và đổ bê 

tống móng hè theo chiều dày thiết kế. 

- Đệm vữa và tiến hành lát hè, dải phân cách theo phương pháp lát như sau:  
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+ Lấy mốc cao độ, làm hai đường lát chuẩn theo chiều vuông góc với nhà với 

cao độ và độ dốc tuyệt đối chính xác như thiết kế. 

+ Các hàng lát sau căng dây lấy theo hai hàng lát chuẩn. Mạch lát phải thật thẳng, 

độ rộng mạch phải đều, mặt đá thật phẳng, đặt viên đá phải đặt từ trên xuống dưới, không 

được đi ngang từ bên ngoài vào, sau đó dùng búa cao su hoặc vồ gõ mạnh để viên đá gài 

chặt vào nhau và ổn định. 

+ Các mép đá phải thật khít để hạn chế độ xô lệch, đảm bảo viên đá không bị 

nún nghiêng cục bộ. mạch lát tiếp xúc với bồn cây, bó vỉa hè phải thật thẳng mạch và 

được trét mạch bằng vữa xi măng đánh đồng màu với đá lát. 

+ Với phương pháp lát trên đảm bảo mặt lát chắc, phẳng và dốc đều, độ thu nước 

theo yêu cầu của thiết kế, không có những điểm trũng cục bộ trên bề mặt lát, tạo thẩm mỹ 

bề mặt lát cao.  

+ Trong quá trình thi công nhà thầu luôn chú ý lượng vật tư tập kết về công 

trường để tiến hành đổ đúng vị trí đảm bảo thi công thuận lợi, mặt bằng thông thoáng, 

nhằm phục vụ thi công đạt hiệu quả và tiến độ nhanh nhất  

 Biện pháp thi công phần điện 

Trình tự các bước thi công chủ yếu: 

- Thi công hệ thống cấp điện hạ thế, lắp đặt các tủ điện hạ thế công tơ, lắp đặt cáp 

điện hạ thế; 

- Thi công lắp đặt trạm biến áp; 

- Thi công chuyển các phụ tải hiện có từ hệ thống phân phối điện cũ sang hệ thống 

điện xây dựng mới; 

- Hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng 

 Thi công hạng mục xây nhà ở, khu dịch vụ công cộng, nhà trẻ 

Giải pháp kết cấu phần móng 

Các công trình nhà ở, dịch vụ công cộng và trường học của dự án, móng được thi 

công theo phương án ép cọc bê tông. 

- Xác định vị trí ép cọc. 

- Thiết bị máy móc thi công được kiểm tra và lắp đặt đúng quy trình và vị trí thiết 

kế, đảm bảo về công năng của thiết bị và độ an toàn của con người thi công. 

- Tiến hành ép cọc C1, dựng cọc vào giá đỡ cọc sao cho mũi cọc hướng đúng vị trí 

thiết kế, phương thẳng đứng không nghiêng. 

- Đầu trên của thanh cọc ép được gắn vào thanh định hướng của thiết bị máy móc 

đảm bảo về phương hướng và độ an toàn trong quá trình ép cọc. Áp lực tăng một cách 

chậm đều để cho cọc xuyên sâu vào trong đất đến độ sâu thiết kế. 
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- Sau khi ép cọc xong tại một vị trí, chuyển hệ thống máy móc thiết bị đến các vị 

trí tiếp theo đã được thiết kế để tiếp tục ép cọc. 

- Tiến hành công việc ép cọc tương tự như ép cọc đầu tiên. 

Giải pháp kết cấu phần thân 

Giải pháp kết cấu phần thân là khung dầm BTCT kết hợp với kết cấu sàn bê tông 

cốt thép đổ toàn khối tại sàn các tầng. Kết cấu cầu thang bộ đổ BTCT toàn khối. 

Sàn là kết cấu nằm ngang được đặt lên các dầm ngang, dầm dọc và các cột. Cột là 

kết cấu theo phương thẳng đứng. Cột cùng với dầm tạo thành khung và xem khung như 

kết cấu đỡ sàn.   

Kết cấu tường: 

- Các tường móng, tường xây bao quanh công trình sử dụng gạch đặc mác #75, 

vữa XM mác #50. 

- Tường xây ngăn chia phòng sử dụng tường gạch nhẹ dày 100 mm; 

- Tường xây khu vệ sinh sử dụng tường gạch đặc đất nung dày 100 mm; 

- Vừa xây mác M50#. 

Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốp pha 

Gia công cốt thép sử dụng bằng máy cắt, uốn...Trước và trong quá trình gia công lắp 

dựng cần phải lưu ý kiểm tra các yếu tố sau: 

- Vệ sinh thép sạch sẽ; 

- Vị trí, kích thước, chủng loại thép đúng thiết kế; 

- Liên kết hàn, buộc đảm bảo đúng kỹ thuật; 

- Trục thép khi nối phải thẳng. 

Cốp pha sử dụng tại công trình được ghép bằng cốp pha thép định hình có kết hợp 

hệ thống gỗ chống, thanh văng, thanh chống phình đảm bảo độ chắc chắn, chặt khít của 

cốp pha trong quá trình đổ bê tông. 

Công tác đổ bê tông, xây tường, lắp dựng xà gồ, mái  

- Việc san rải bê tông được tiến hành bằng máy móc, đảm bảo phân phối đều cốt 

liệu trong hỗn hợp vữa bê tông.  

- Sau khi đổ xong bê tông phải tiến hành bảo dưỡng bê tông. Bê tông được bảo 

dưỡng bằng bao tải đay phủ bề mặt và phun nước giữ độ ẩm.  

- Kiểm tra chất lượng bê tông: trong quá trình đổ bê tông, nhà thầu sẽ làm công tác 

đúc mẫu thử cường độ nén của bê tông. Làm với các mẫu thử cho 7 ngày, 14 ngày và 28 

ngày. 
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- Công tác xây tường tiến hành thi công ngay sau khi tháo dỡ giàn giáo cốp pha 

phần móng, dầm, giằng của hạng mục. Quá trình xây được căng dây hai mặt đảm bảo độ 

thẳng, phẳng của tường. Mạch xây phải được miết bảo đảm độ chắc. 

- Công tác gia công xà gồ thép được tiến hành ngay tại hiện trường do tổ thợ sắt, 

hàn của công trường đảm nhận. Sau khi lắp dựng xà gồ ta tiến hành lợp mái. 

Công tác hoàn thiện khu nhà liền kề: 

- Hình thức công trình có phong cách hiện đại với hệ thống kết cấu bằng khung bê 

tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, cửa khung nhôm kính. Các vật liệu hoàn thiện 

công trình chủ yếu là vật liệu hiện đại, công nghệ mới, đảm bảo tốt nhất về chất lượng 

cũng như mỹ quan. 

- Hình thức kiến trúc và màu sắc phải được thiết kế đồng bộ trên toàn bộ đoạn phố. 

Các công trình đồng nhất chiều cao các tầng, tạo thành các phân vị ngang trên mặt đứng 

bằng nhau, hài hòa với cảnh quan xung quanh.  

- Tại phần mảng đặc dùng sơn trang trí cho mặt ngoài công trình với màu trắng 

chủ đạo kết hợp với màu ghi đậm làm điểm nhấn. 

- Phần mảng rỗng dùng những mảng kính an toàn khung xương thép, bố cục chắc 

chắn đảm bảo ánh sáng và lấy gió tươi cho công trình.  

- Ban công sử dụng lan can thép hộp được bố trí xen kẽ. 

- Phần mái: là hệ lam thép hộp, ngoài công năng che chắn trên mái còn tạo ra kết 

thúc rất hợp lý khi công trình đang có cảm giác, thị giác vươn lên theo chiều đứng.  

- Vật liệu sử dụng: 

- Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép ; 

- Tường bao xây gạch nung dày 220 vữa XM mác 75; Sơn màu hoàn thiện. 

- Tường ngăn xây gạch nung dày 110 vữa XM mác 75 ; Sơn màu hoàn thiện. 

- Tam cấp xây gạch đặc vữa mác 75, ốp đá granite màu sẫm; 

- Bậc cầu thang xây gạch đặc, trát vữa XM M75, ốp gỗ lim Nam Phi, cổ bậc ốp đá 

granite trắng; 

- Nền các tầng lát gạch granite (600x600) mm ; 

- Nền phòng ngủ các tầng lát gỗ công nghiệp dày 12mm 

- Khu vệ sinh: nền lát gạch granite chống trơn (600x600)mm; tường ốp gạch 

granite (600x600) mm ; 

- Trần các phòng trát vữa XM mác 75, trần thạch cao khung xương chìm, bả sơn 

hoàn thiện màu trắng ; 

- Mái bằng BTCT chống thấm, lát gạch granite chống trơn 600x600; 

- Tường, sênô xây trát, sơn nước ngoài trời; 
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- Các thiết bị điện nước dùng hàng Việt Nam hoặc liên doanh ; 

- Cửa đi, cửa sổ, khung nhôm sơn tĩnh điện, kính trong. 

- Hệ thống sân trong: lát gạch đỏ 400x400.    

Công tác hoàn thiện trường mầm non: 

Hoàn thiện tường, mái: 

- Tường móng xây gạch đặc. 

- Tường bao che mặt trước và sau xây tường 220. 

- Tường bên và tương ngăn trong nhà xây tường 110. 

- Tường trong nhà: Trát vữa xi măng, sơn lót 2 lớp phủ màu 02 lớp 

- Tường ngoài nhà: Trát vữa xi măng, sơn lót 2 lớp phủ màu 02 lớp, có lớp sơn 

chống thấm. 

- Mái bằng BTCT có lớp chống nóng bằng gạch bê tông khí chống nóng; chống 

thấm bằng vật liệu chống thấm tiêu chuẩn. 

Hệ thống cửa: 

- Các cửa đi, vách ngoài nhà yêu cầu thiết kế điển hình, chất liệu UPVC hoặc cửa 

khác có đặc tính và chất lượng tương đương. 

- Cửa đi trong nhà (thông phòng, vệ sinh) : cửa nhựa lõi thép, kính an toàn. 

- Cửa sổ: sử dụng cửa nhựa lõi thép, kính an toàn. 

Vật liệu: nền, sàn, trần. 

- Nền nhà để xe, sân trước lát gạch chống trơn, sân sau lát gạch gốm màu đỏ, 

- Nền, sàn các phòng: Yêu cầu vật liệu hoàn thiện có tính mỹ quan và thông dụng 

trên thị trường ( đảm bảo bền , đẹp, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật ). 

- Trần nhà: Trát vữa xi măng, sơn lót 2 lớp phủ màu 02 lớp 

- Nền, sàn vệ sinh: Lát gạch Ceramice chống trơn 300x300. 

- Gạch ốp Bếp, vệ sinh: ốp gạch men kính 300x600,  

- Trần nhà, hành lang: Trát vữa xi măng, bả matit, sơn lót 2 lớp phủ màu 02 lớp. 

- Trần khu vệ sinh, kho: Tấm trần thạch cao chịu nước. 

- Trần phụ (nếu có): Tấm trần thạch cao dày 0.9cm 

- Cầu thang: Bậc xây gạch đặc trên bản sàn bê tông cốt thép. Mặt bậc lát đá granit 

tự nhiên. 

- Lan can ban công: Tường xây kết hợp thép hình sơn màu theo chỉ định. (Màu 

sắc, độ dày thép do thiết kế chỉ định). 

Hoàn thiện ngoài nhà: 
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- Cửa cổng sắt sơn theo chỉ định. Tất cả cổng sắt, hàng rào sắt thống nhất áp dụng 

cùng một mẫu thiêt kế. 

- Sân ngoài : Tủ điện, công tơ điện nước bố trí giấu vào hàng rào trước nhà. 

- Sân trước nhà bố trí rãnh thu nước tránh để nước thoát trực tiếp ra vỉa hè. 

- Thoát nước sân sau theo đường ống ra phía trước dọc nhà. 

Vật liệu hoàn thiện mặt đứng : 

- Chất liệu hoàn thiện mặt đứng đạt mức khá (Tường mặt ngoài sơn). 

- Chất liệu và màu sắc toàn công trình tươi mới, hài hòa với cảnh quan của tkhu 

nhà ở đô thị, tính biểu trưng cao. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án  

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

Theo văn bản số 4293/UBND-KTN ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, 

huyện Lâm Thao thì tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Từ quý III năm 2010 đến hết quý III năm 2021: Tổ chức lập, chấp thuận chủ 

trường đầu tư dự án; tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án. 

- Từ quý IV năm 2021 đến hết quý IV năm 2025: Tiến hành các thủ tục theo quy 

định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, 

pháp luật về môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng 

hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án 

theo quy hoạch 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức nghiệm thu, bàn giao 

đưa các công trình vào dử dụng theo quy định. 

Chi tiết tiến độ thực hiện dự án được trình bày trong bảng dưới đây 

Bảng 1.16. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Công trình Tiến độ 

1 
Hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai, môi 

trường, xây dựng, PCCC... 
Tháng 10/2021 – 09/2023 

2 
Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt 

bằng 
Tháng 10/2023 – 12/2023 

3 Triển khai thi công phần hạ tầng Tháng 01/2024 – 09/2024 

4 Triển khai thi công phần công trình Tháng 10/2024 – 09/2025 

5 Nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng Tháng 10/2025 – 12/2025 
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1.6.2. Vốn đầu tư 

Nguồn vốn đầu tư Dự án: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi 

phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) (M1): 729.232.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm 

hai mươi chín tỷ, hai trăm ba mươ hai triệu đồng ./.).  

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án, thực hiện các công việc sau: 

- Tổ chức tuyển chọn và ký hợp đồng với một hoặc một số đơn vị tư vấn thực hiện 

công tác khảo sát, thiết kế công trình, lập Dự án trình cơ quan nhà nước thẩm định; 

- Lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư; tiến độ xây dựng và tiến độ sử dụng đất của 

Dự án; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ, thống nhất quản lý xây 

dựng toàn bộ Dự án theo quy hoạch được duyệt; 

- Tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng 

của các chủ đầu tư thứ cấp (nếu có) phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ Dự án đã 

được phê duyệt; 

- Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường của Dự án và các nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật. 

Tiến trình thực hiện Dự án được phân chia thành các giai đoạn sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Trong giai đoạn này chủ đầu tư có trách nhiệm thực 

hiện lập báo cáo đầu tư và các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định. 

- Giai đoạn thực hiện đầu tư:Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan 

chức năng trình và giải quyết thủ tục thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế và tổng dự toán 

công trình; tổ chức xây lắp công trình và thực hiện các bước tiếp theo của Dự án tuân thủ 

các quy định của quá trình đầu tư xây dựng cơ bản. 
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 Số lượng cán bộ công nhân dự kiến:  

Trong quá trình thi công xây dựng số lượng công nhân vào thời gian cao điểm nhất 

ước tính là 120 công nhân lao động tại Dự án.   

 

  

Chủ Dự án 

Ban QLDA Nhà thầu tư 

vấn giám sát 

Nhà thầu tư vấn 

thiết kế 

Nhà thầu 1 Nhà thầu n Nhà thầu 2 

Thầu 

phụ 
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Thầ

u 

phụ 

TC1 

Thầu 

phụ 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Dự án thuộc thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, diện tích Dự án 

163.750,0 m2 (16,375 ha).  

Thị trấn Hùng Sơn là một thị trấn miền núi nằm ở phía Bắc huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ, có vị trí địa lý: 

- Phía Đông giáp các xã Tân Thái, Hà Thượng; 

- Phía Tây giáp xã Tiến Hội; 

- Phía Nam giáp các xã Bình Thuận, Khôi Kỳ; 

- Phía Bắc giáp xã Tân Linh. 

 Điều kiện địa hình, địa chất 

 Địa hình, địa mạo: 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có cao độ tương đối không đồng đều cos cao nhất 

+17.45, cos thấp nhất +11.50, do đó khi xây dựng công trình cần san đắp nền toàn bộ đảm 

bảo phù hợp với các khu vự dân cư hiện trạng đã xây dựng và theo cao độ thiết kế của các 

tuyến đường hiện trạng. 

Địa chất công trình các hạng mục hạ tầng kỹ thuật:  

Theo kết quả khảo sát địa chất của chủ Dự án, sự phân bố các lớp đất trong khu vực 

khảo sát được thể hiện trong hình trụ hố khoan, mặt cắt địa chất công trình và được miêu 

tả theo chiều sâu như sau:  

Lớp 1:  

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm ở phía trên cùng trong phạm vi khảo 

sát. 

Thành phần là Sét pha xám nâu, xám vàng đôi chỗ lẫn thực vật, gạch vụn, trạng thái 

dẻo mềm. Lớp được hình thành qua quá trình đào ao đắp bờ. 

- Độ sâu gặp lớp từ 0.0 mét. 

- Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 0.5 mét (HK03, HK06) ÷ 2.5 mét (HK04, HK09). 

- Chiều dày lớp biến đổi từ 0.5 mét ÷ 2.5 mét. Bề dày trung bình 1.75 mét. 

Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tại 7 điểm của lớp cho kết quả Nspt= 5-7 búa. 

Đây là lớp đất đắp có cường độ chịu tải thấp. 

Lớp 2: 
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Lớp nằm dưới lớp (1) và gặp tại các hố khoan HK01, HK04, HK05, HK06, HK07, 

HK08, HK09, các hố khoan còn lại không thấy xuất hiện lớp đất này. 

- Độ sâu gặp lớp từ 0.5 mét (HK03, HK06) ÷ 2.5 mét (HK04). 

- Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 2.3 mét (HK07) ÷ 3.9 mét (HK04). 

- Chiều dày lớp biến đổi từ mét từ 0.8 (HK07) ÷ 2.6 mét (HK06). Bề dày trung 

bình 1.4 mét. 

Thành phần chủ yếu của lớp là Sét pha màu xám nâu, nâu vàng, xám xanh trạng thái 

dẻo chảy đến dẻo mềm. 

Lớp 3: Bùn sét pha, xám nâu, xám đen 

- Lớp này gặp tại các hố khoan HK02, HK06, HK07, HK08, HK09, HK010 và 

nằm dưới lớp (1), (2). 

- Độ sâu mặt lớp từ 1.7 mét (HK010) ÷ 3.6 mét (HK09). 

- Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 5.2 mét (HK010) ÷ 5.8 mét (HK08). 

- Chiều dày lớp biến đổi từ mét từ 1.7 ÷ 3.5 mét. Bề dày trung bình 2.6 mét. 

Thành phần chủ yếu của lớp là Sét -sét pha màu xám vàng, xám ghi trạng thái dẻo 

cứng đôi chỗ đến nửa cứng. 

Lớp 4: 

Lớp này gặp tại các hố khoan HK01, HK02, HK03, HK04, HK05, HK06, HK07, 

HK09, HK010, nằm dưới lớp số (1) tại hố khoan HK03 và dưới lớp số (3) ở các hố còn 

lại. Tại vị trí hố khoan HK08 không thấy xuất hiện lớp đất này. 

- Độ sâu mặt lớp xuất hiện từ 0.5 mét (HK03) ÷ 5.4 mét (HK02). 

- Độ sâu kết thúc lớp chưa xác định. Do các hố khoan hạ tầng khi khoan đến độ 

sâu dự kiến 7.0 mét và không gặp lớp đất yếu, đáp ứng điều kiện dừng khoan. Do đó các 

bên thống nhất kết thúc chiều sâu các lỗ khoan theo dự kiến là 7.0m. 

Chiều dày khoan được trong lớp biến đổi từ mét từ 1.6 ÷ 6.5 mét. Bề dày trung bình 

2.7 mét. 

Thành phần chủ yếu của lớp là Sét pha xám vàng, xám ghi, nâu đỏ lẫn dăm sạn. 

Trạng thái nửa cứng. 

Lớp 5:  

Lớp này chỉ gặp tại hố khoan HK08 và nằm dưới lớp (3), các hố khoan còn lại không 

thấy xuất hiện lớp đất này. 

Độ sâu mặt lớp xuất hiện 5.8 mét, độ sâu đáy lớp chưa xác định. Do khi khoan đến 

độ sâu dự kiến 7.0 mét vẫn chưa khoan qua lơp đất này. 

Chiều dày khoan được trong lớp là 1.2 mét. 
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Thành phần chủ yếu của lớp là Dăm sạn lẫn sét pha xám nâu, xám vàng; trạng thái 

cứng. 

 Địa chất công trình các hạng mục Trạm xử lý nước thải:  

Lớp 1:  

Lớp này nằm phía trên cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Sét pha xám 

nâu, xám vàng đôi chỗ lẫn thực vật, gạch vụn, trạng thái dẻo mềm, trạng thái dẻo mềm. 

Mặt lớp xuất hiện từ 0.0 mét, đáy lớp kết thúc ở độ sâu 2.7m, bề dày lớp là 2.7m 

Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tại 01 điểm của lớp cho kết quả Nspt= 6 búa, 

đây là lớp có cường độ chịu tải thấp, chúng tôi đã tiến hành lấy và thí nghiệm 01 mẫu.  

Lớp 3:  

Lớp nằm dưới lớp (1). 

Mặt lớp xuất hiện ở độ sâu 2.7 mét, đáy lớp kết thúc ở độ sâu 6.6m, bề dày của lớp 

là 3.9m. 

Thành phần chủ yếu của lớp là Sét -sét pha màu xám vàng, xám ghi trạng thái dẻo 

cứng đôi chỗ đến nửa cứng. 

Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tại 2 điểm của lớp cho kết quả Nspt= 12÷18 

búa, trung bình 15 búa. Đây là lớp đất có cường độ chịu tải trung bình. 

Lớp 4:  

Lớp nằm dưới lớp (3). 

Mặt lớp xuất hiện ở độ sâu 6.6 mét, đáy lớp kết thúc ở độ sâu 12.5m, bề dày của lớp 

là 5.9m. 

Thành phần chủ yếu của lớp là Sét pha xám vàng, xám ghi, nâu đỏ lẫn dăm sạn. 

Trạng thái nửa cứng. 

Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tại 3 điểm của lớp cho kết quả Nspt= 31÷38 

búa, trung bình 34 búa. Đây là lớp đất có cường độ chịu tải khá tốt. 

Lớp 6:  

Mặt lớp xuất hiện ở độ sâu 12.5 mét, đáy lớp chưa xác định. Hố khoan khi kết thúc 

ở độ sâu 20m vẫn chưa khoan qua lớp đất này và đã đáp ứng điều kiện dừng khoan theo 

nhiệm vụ, phương án nên các bên thống nhất dừng khoan ở độ sâu 20.0m. Chiều dày 

khoan được trong lớp là 7.5m. 

Thành phần chủ yếu của lớp là Cát kết phong hoá dập vỡ mạnh thành sét pha, cát 

pha lẫn hòn cục. 
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Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tại 4 điểm của lớp cho kết quả Nspt ≥50 búa. 

Đây là lớp đất có cường độ chịu tải rất tốt. 

 Địa chất thủy văn 

Nhìn chung nước mặt chủ yếu là nước mưa, lưu lượng nước phụ thuộc theo mùa 

- Khu vực quy hoạch có tầng nước mặt độ sâu từ 10 - 15m, không ảnh hưởng ngập 

lụt, không có nước ngầm. 

 Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực Dự án nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng 

ẩm và có lượng mưa khá phong phú, mang tính chất chung của khí hậu miền Bắc Việt 

Nam. Khí hậu được chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 

năm sau, hướng gió chủ đạo Đông - Bắc, Bắc. Vào mùa này, thời tiết khô hanh, lạnh, ít 

mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 trong năm, hướng gió chủ đạo Nam và 

Đông - Nam. Thời gian này thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều.  

 Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí tại khu vực Dự án như sau:                                                                                                     

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình của tháng khu vực dự án 

Đơn vị: oC 

(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Phú Thọ) 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 23,0 23,9 23,9 24,1 23,9 

Tháng 1 12,3 14,6 15,1 15,9 16,9 

Tháng 2 17,5 15,9 19,6 17,7 20,1 

Tháng 3 16,9 20,4 24,0 18,9 20,7 

Tháng 4 23,6 25,9 24,8 23,9 23,1 

Tháng 5 26,4 28,5 28,3 29,0 27,2 

Tháng 6 29,0 29,8 29,3 29,8 30,5 

Tháng 7 29,4 29,1 28,3 29,0 30,1 

Tháng 8 28,6 28,8 28,7 28,2 27,5 

Tháng 9 27,4 27,2 26,7 28,1 27,8 

Tháng 10 24,5 26,4 24,9 25,6 24,6 

Tháng 11 23,3 22,8 22,4 22,2 20,2 

Tháng 12 17,2 18,3 15,7 17,0 18,9 
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Nhận xét: Quan sát bảng số liệu của các năm gần đây về nhiệt độ không khí trung bình 

tháng cho thấy tính chất ổn định của nhiệt độ không khí là khá rõ rệt, không có sự chênh 

lệch nhiều về nhiệt độ nên rất thuận lợi cho việc định hướng giải pháp lựa chọn kế hoạch 

tổ chức thi công xây dựng cũng như kế hoạch bảo vệ môi trường cho Dự án. 

Tại khu vực triển khai Dự án nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là: 

- Nhiệt độ trung bình năm 2018 là: 23,90C 

- Nhiệt độ cao nhất năm là:  29,80C 

- Nhiệt độ thấp nhất năm là: 14,60C 

Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong môi trường càng lớn. 

 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí trung bình các tháng tại Phú Thọ các năm gần đây được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình của tháng khu vực thực hiện dự án 

(Đơn vị tính: %) 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 80,3 80,4 81,5 81 80,8 

Tháng 1 82 87 83 84 76 

Tháng 2 82 76 74 85 81 

Tháng 3 87 84 84 78 86 

Tháng 4 76 83 81 79 86 

Tháng 5 76 80 76 79 77 

Tháng 6 75 74 81 78 81 

Tháng 7 75 79 85 84 82 

Tháng 8 79 84 85 83 82 

Tháng 9 83 82 85 86 83 

Tháng 10 80 78 85 81 81 

Tháng 11 85 82 80 79 81 

Tháng 12 84 76 79 78 74 

(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Phú Thọ) 

Nhận xét: Quan sát bảng số liệu của các năm gần đây về độ ẩm không khí trung 

bình tháng cho thấy mức dao động của độ ẩm không khí trung bình hàng năm là 82-84%, 

độ ẩm không khí thấp nhất 77% (tháng X và tháng XII), độ ẩm không khí cao nhất 86% 
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(tháng III và IV), sự chênh lệch nhiều về độ ẩm không khí cũng khá nhỏ và có tính chất 

ổn định  

 Lượng mưa 

Lượng mưa các tháng tại Phú Thọ các năm gần đây được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.3. Lượng mưa trung bình tháng khu vực dự án 

(Đơn vị tính: mm) 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 1716,4 1760,6 1828,5 1.917 1478,6 

Tháng 1 23,2 66,1 25,7 27,1 41,9 

Tháng 2 15,6 20,7 31,7 30,1 9 

Tháng 3 120,5 15,6 14,9 52,8 74,4 

Tháng 4 65,2 74,5 64,6 65,8 58,7 

Tháng 5 210,2 326,7 210,2 280,2 157,3 

Tháng 6 260,2 66,6 284,5 147,8 81,7 

Tháng 7 285,4 323,4 352,3 372,4 373,8 

Tháng 8 329,2 587,4 356,7 380,8 435,2 

Tháng 9 234,4 144,7 333,1 334,7 147,2 

Tháng 10 96,9 25,4 94,8 91,3 57,2 

Tháng 11 11,8 68,3 28 89,1 18,1 

Tháng 12 63,8 41,3 31,7 45 24,1 

(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Phú Thọ) 

Nhận xét: Lượng mưa trung bình năm: 143,9 mm 

Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất: 462,8 mm (tháng VIII) 

Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất: 17,8 mm (tháng II)  

Lượng mưa trung bình các tháng trong năm được thống kê trong bảng sau: 

Quan sát bảng số liệu của các năm gần đây về lượng mưa trung bình tháng cho thấy 

chế độ mưa của khu vực thực hiện Dự án phân thành hai mùa rõ rệt: 

- Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng V-X với tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa 

chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa cả năm. Lượng mưa tăng dần từ đầu mùa đến cuối 

mùa, đạt cực đại vào tháng VIII khoảng 300 - 350 mm. 

- Mùa khô: Bắt đầu từ tháng XI đến tháng IV năm sau, tháng có lượng mưa cực 

tiểu là tháng I. 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 88 

 Tốc độ gió và hướng gió 

Khí hậu Phú Thọ có 2 mùa gió chính:  

- Mùa đông: gió hướng Đông Bắc và hướng Bắc với tần suất khá lớn 45-48%. 

- Mùa hè: gió hướng Đông Nam và hướng Đông với tần suất khá lớn 60-70% 

Tốc độ gió trung bình trong năm: 2,0 m/s. 

 Các hiện tượng thời tiết bất thường  

- Giông và sấm sét: Là hiện tượng thời tiết phát triển trong các đám mây đối lưu 

nhiệt phát triển theo chiều thẳng đứng gây tiếng nổ kèm theo sự phóng điện, gió giật và 

mưa rào. Trong các trận dông lớn, có lượng mưa trên 100 mm/trận thường xuyên xảy ra. 

Dông mạnh kèm mưa lớn thường gây xói mòn, trượt lở đất và gây tổn thương đáng kể 

đến kinh tế và đời sống người dân. Mùa dông sét ở Phú Thọ được xác định là từ tháng IV 

đến tháng VIII hàng năm. Trung bình thường có 50 – 70 ngày giông/năm, xảy ra chủ yếu 

vào mùa hè. Tháng nhiều giông nhất là tháng 7, tháng 8. 

- Động đất: Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ những năm gần đây không có hiện tượng 

động đất xảy ra.  

- Lốc: Là hiện tượng gió xoáy mạnh, giật đột ngột, thường xảy ra trong các cơn 

dông mạnh, kéo thành một dải hoặc một vệt hẹp. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiếm khi có 

những cơn lốc kèm theo mưa rất lớn, có thể gây lũ lụt đột ngột với cường độ lớn. Lốc 

thường xảy ra vào các tháng giao thời giữa hai mùa như tháng IV và tháng V hàng năm. 

- Sương mù, sương muối: Sương muối thường xuất hiện ở một số nơi trong khoảng 

thời gian từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. 

- Mưa đá: Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ rất hiếm khi xảy ra mưa đá. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

Điều kiện kinh tế, xã hội thị trấn Hùng Sơn theo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 

tháng cuối năm như sau:  

 Về kinh tế  

 Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 

- Chỉ đạo Ban Khuyến nông phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp hướng dẫn nhân 

dân tập trung gieo cấy, chăm sóc lúa Chiêm xuân và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; 

tổ chức các đợt diệt chuột tập trung để bảo vệ sản xuất đảm bảo đồng loạt và có hiệu quả. 

Kết quả vụ Chiêm xuân diện tích gieo trồng 117,7 ha; trong đó: Cây lúa 95 ha, đạt 100% 

kế hoạch, năng suất ước đạt 63 tạ/ha; cây ngô 5,0 ha, năng suất ước đạt 55 tạ/ha; cây rau 

màu các loại 17,7 ha; lúa tái sinh 60 ha, năng suất đạt 20 tạ/ha. 
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 Chăn nuôi 

- Chăn nuôi: Chủ động kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

trước và sau tết, giám sát chặt chẽ bệnh dại trên động vật, chỉ đạo các khu dân cư triển 

khai thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch bệnh. Tổng 

đàn trâu, bò: 112 con, trong đó có 7 con trâu, 105 con bò. Tổng đàn giảm so cùng kỳ do 

dịch bệnh viêm da nổi cục sảy ra trên địa bàn. Số con bị bệnh viêm da nổi cục là: 35 con 

(đã điều trị khỏi). Tổng đàn chó, mèo có 1.102 con, đã tiêm phòng dịch được 50 con.  

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 10,3 ha, sản lượng ước đạt 45 tấn ( 

đạt kế hoạch huyện giao). 

 Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ 

Trên địa bàn hiện có 08 doanh nghiệp đang trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh 

với trên 570 lao động và có trên 400 hộ kinh doanh cá thể thương mại và dịch vụ. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại 

- dịch vụ trên địa bàn thị trấn 6 tháng đầu năm nhìn chung đạt thấp.  

 Về giáo dục, y tế, văn hóa xã hội  

 Công tác giáo dục đào tạo 

Trong năm học 2020- 2021, các trường học tiếp tục ổn định nền nếp dạy và học, do 

dịch Covid -19 nên công tác dạy và học của các nhà trường bị ảnh hưởng.  Nhà trường đã 

chủ động phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà và học trên truyền 

hình, trên Internet để đảm bảo kiến thức trong thời gian không đến trường do dịch bệnh. 

Chỉ đạo các nhà trường tổng kết năm học 2020 -2021 theo chỉ đạo của ngành Giáo dục 

cấp trên và trong điều kiện phòng, chống dịch Covid – 19. 

- Trường Mầm non: Tổng số các cháu trong độ tuổi đến trường là 311 cháu, trong 

đó: nhà trẻ  cháu, mẫu giáo 261 cháu. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn; Duy trì đảm 

bảo tỷ lệ trẻ được ăn bán trú 100%, trú trọng hoạt động chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng 

trẻ, quản lý và thực hiện tốt việc đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ăn 

bán trú tại trường. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi.  

- Trường Tiểu học: Duy trì sỹ số học sinh, tổng số học sinh 887 em (tăng 13 em so 

năm học trước). Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1; công bố danh mục sách 

giáo khoa sử dụng trong nhà trường theo quy định, tiếp tục duy trì vững chắc các tiêu 

chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Củng cố và nâng cao chất lượng 

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 

Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; hoàn thành chương trình lớp 

học đạt tỷ lệ 99,9%. Số học sinh năng khiếu các cấp tăng so với năm học trước. Toàn 
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trường có tổng số 317 lượt học sinh đạt giải cấp huyện; 123 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh 

và 12 lượt học sinh đạt giải quốc gia (trong đó có 01 huy chương vàng).  

- Trường THCS: Tổng số học sinh 511 em, giảm 11 em so năm học trước. Thực 

hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, giữ vững kỷ cương học đường, thực hiện tốt công 

tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công 

tác xã hội hóa giáo dục, tích cực xây dựng trường học thân thiện, tăng cường đầu tư, duy 

trì hiệu quả CSVC, trang thiết bị trường học. 

 Công tác y tế, dân số - Kế hoạch hoá gia đình 

 Công tác y tế:  

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Hướng dẫn 

công dân cách ly tại nhà là 85 người, hiện tại sức khỏe ổn định. Công tác trực trạm khám, 

cấp cứu, chữa bệnh cho nhân dân tại trạm đúng theo quy định; khám và điều trị 2.612 lượt 

người; Tiêm chủng định kỳ cho trẻ em dưới 1 tuổi đúng quy định, tổ chức cho trẻ uống 

Vitamin A theo quy định; Phối hợp với đoàn kiểm tra liên nghành của huyện tổ chức kiểm 

tra công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn và tham mưu cho UBND triển khai thực hiện công 

tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và cuộc Bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...; kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

 Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình: 

Thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ. Tính đến tháng 6 năm 2021 tổng số sinh 

47 trẻ, trong đó: Sinh con thứ 3 là 04 trẻ; tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản 

KHHGĐ được tổ chức thực hiện thường xuyên qua các hội nghị. Viết 16 tin bài tuyên 

truyền về công tác dân số. 

 Công tác văn hoá – thông tin – thể thao 

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid -19, hướng 

dẫn kịp thời công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang, các cơ sở 

kinh doanh hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động, sự 

kiện kinh tế, chính trị và các ngày lễ, tết, kỷ niệm như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam; mừng xuân Tân Sửu; lễ giao nhận quân năm 2021; tập trung 

công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội koá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 – 2026, bằng nhiều thức phong phú như: Băng zôn, khẩu hiệu, pa no, tuyên truyền 

lưu động…vv. 

 Công tác dân tộc, tôn giáo 

Quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo 

hoạt động và thực hiện các quy trình về xây mới, cải tạo, tu bổ các công trình tôn giáo 
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theo quy định. Các tổ chức tôn giáo hoạt động và sinh hoạt đảm bảo tuân thủ theo đúng 

các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương. 

 Về công tác an ninh quốc phòng  

- Tình hình An ninh chính trị - TTATXH ổn định. Trật tự xã hội và tai tệ nạn xã 

hội: Xảy ra 14 vụ ( các vụ đã được công an thị trấn phối hợp Công an huyện thụ lý hồ sơ 

giải quyết theo quy định. Công tác xử lý vi phạm hành chính: 16 vụ việc, phạt tiền = 

13.600.000 đ. Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANCT-

TTATXH trên địa bàn. Nắm bắt tình hình chủ động giải quyết các vụ việc xảy ra ngay từ 

cơ sở. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến 

công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn thị trấn. Xây dựng kế hoạch đảm bảo 

an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán 2020, lễ hội đầu xuân; đảm bảo an ninh trật tự 

cho Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Phối hợp các khu dân cư tiếp tục bổ sung thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, đối 

chiếu, bổ sung số liệu theo quy định. Phối hợp với công an huyện Lâm Thao tổ chức 3 

đợt làm thẻ căn cước công dân cho 6.564 người, đạt 75%.  

- Công tác Quân sự- quốc phòng: Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng 

uỷ - HĐND - UBND xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo công tác Quân 

sự - quốc phòng. Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban theo qui định. 

Triển khai lực lượng dân quân phối hợp lực lượng công an tuần tra, giữ vững các mục tiêu 

quan trọng, giữ vững tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn thị trấn.  

Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký quản lý các loại nguồn đảm bảo đúng quy trình, 

hướng dẫn, đúng Luật, tổ chức đăng ký xây dựng lực lượng đúng theo biên chế, đảm bảo 

theo yêu cầu nhiệm vụ; chuẩn bị tốt mô hình học cụ, thao trường bãi tập, giáo án bài giảng 

cho lễ ra quân huấn luyện Quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân. 6 tháng 

đầu năm đã tổ chức được 3 đợt huấn luyện dân quân năm thứ nhất cho 21 đồng chí, huấn 

luyện dân quân cơ động 28 đồng chí, dân quân tại chỗ 18 đồng chí. Tham gia thi báo cáo 

viên giỏi do Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức; tổ chức đăng ký nam công dân tuổi 17 

cho 70 công dân. Phúc tra, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ tuổi từ 18 đến 27 là 350 công 

dân. 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực Dự án  

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Trong khu vực Dự án tài nguyên sinh vật khá nghèo nàn, hệ sinh thái động thực vật 

đều thuộc các loài thông thường, số lượng ít và không có các loài quý hiếm.  
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Hệ sinh thái động vật: chỉ là các loài chim, bò sát (thằn lằn,…) và các loài côn trùng. 

Hệ sinh thái thực vật: Chủ yếu là cây cỏ dại. Việc xây dựng và hoạt động của Dự án ảnh 

hưởng không đáng kể đến hệ thống động thực vật của khu vực. 

Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý bao gồm hiện trạng môi 

trường đất, môi trường nước và môi trường không khí sẽ được đánh giá dựa vào các số 

liệu quan trắc và lấy mẫu do chủ Dự án phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện trong quá 

trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Qua số liệu quan trắc và phân tích hiện 

trạng môi trường cho thấy, các thông số chất lượng của các thành phần môi trường có khả 

năng chịu tác động trực tiếp bởi Dự án vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 

và vẫn còn khả năng chịu tải, qua đó cho thấy chất lượng môi trường khu vực Dự án tương 

đối tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.  

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực triển khai Dự án cũng như để có cơ sở 

đánh giá toàn diện và dự báo được các tác động môi trường trong quá trình xây dựng các 

công trình của Dự án cũng như trong quá trình Dự án đi vào hoạt động, chủ Dự án cùng 

đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng đã tiến hành đo đạc 

lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường vật lý tại khu vực Dự án, việc lấy mẫu 

và phân tích trong phòng thí nghiệm được thực hiện đúng theo các Tiêu chuẩn Việt Nam.  

Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Số 

hiệu Vimcerts 185 kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2020 về việc 

chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường (đính kèm phụ lục báo cáo). Các thiết bị đo và phân tích mẫu môi trường hiện 

trạng được sử dụng là các thiết bị chuyên dụng thuộc Phòng thí nghiệm phân tích môi 

trường của Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng. Kết quả thí nghiệm 

được thực hiện trong phòng thí nghiệm đáp ứng Nghị định 08/2022/NĐ – CP và được tiến 

hành theo các quy định của TCVN và của ISO hiện hành. 

Thời gian lấy mẫu: Mẫu hiện trạng môi trường được lấy vào 03 thời điểm khác nhau 

vào 03 ngày 19/11/2021, ngày 22/11/2021, ngày 24/11/2021.  
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 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án được so sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT. Kết quả đo đạc và phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí khu vực 

Dự án được trình bày như trong bảng sau: 

Bảng 2.4. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả ngày 

19/11/2021 

Kết quả ngày 

22/11/2021 

Kết quả ngày 

24/11/2021 

QCVN 

05:2013/ 

BTNM 

K1 K2 K1 K2 K1 K2  

1 
Nhiệt 

độ 
oC 24,5 24,7 25,8 25,9 23,6 23,5 - 

2 Độ ẩm % 58,2 58,3 53,4 53,2 61,4 62,7 - 

3 
Hướng 

gió 
- ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN - 

4 
Tốc độ 

gió 
m/s 1,8 1,8 1,3 1,3 1,1 1,1 - 

5 

Bụi lơ 

lửng 

TSP 

µg/m3 190 192 195 196 182 181 300 

6 CO µg/m3 <4.060 <4.060 <4.060 <4.060 <4.060 <4.060 30.000 

7 NO2 µg/m3 25 25 26 24 19 20 200 

8 SO2 µg/m3 30 31 32 33 28 29 350 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ KK1: Mẫu không khí phía đông dự án; 

+ KK2: Mẫu không khí phía tây dự án; 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh ; 

Nhận xét: Từ bảng kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường không khí khu đất thực 

hiện Dự án tại bảng trên cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Qua đó cho thấy chất lượng môi trường 

không khí khu vực Dự án tương đối tốt.  
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 Hiện trạng chất lượng môi trường nước  

 Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

Hiện trạng chất lượng nước mặt trong khu vực Dự án được so sánh với Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Kết quả phân 

tích chất lượng nước mặt được trình bày như trong bảng sau: 

Bảng 2.5. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả ngày 

19/11/2021 

Kết quả ngày 

22/11/2021 

Kết quả ngày 

24/11/2021 

QCVN 

08-

MT:2015/ 

BTNMT 

(Cột A2) 
NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

1 pH - 6,83 6,79 6,63 6,71 6,75 6,61 6-8,5 

2 DO mg/L 5,6 5,4 5,3 5,2 5,5 5,3 ≥ 5 

3 COD mg/L 9 10 11 12 12 9 15 

4 BOD5 mg/L 3,7 4,0 4,5 4,8 4,9 4,0 6 

5  Amoni mg/L 0,16 0,15 0,15 0,12 0,13 0,09 0,3 

6 TDS mg/L 246 259 248 243 237 252 - 

7 TSS mg/L 21 22 24 23 20 22 30 

8  Nitrat mg/L 2,52 2,46 3,13 2,87 3,56 3,28 5 

9  Nitrit mg/L 0,04 0,05 0,038 0,044 0,046 0,028 0,05 

10  Phosphat mg/L 0,046 0,055 0,057 0,069 0,063 0,072 0,2 

11  Tổng  N mg/L 3,47 3,89 4,16 4,32 4,24 3,59 - 

12  Tổng P mg/L 0,26 0,31 0,23 0,26 0,28 0,32 - 

13 Mn mg/L 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,2 

14  Crom VI mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,02 

15 Fe mg/L 0,11 0,09 0,16 0,11 0,14 0,13 1 

16 Clorua mg/L 18 19 21 20 16 15 - 

17 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,5 

18 Coliforms MPN/100mL 2400 2800 3000 3300 2900 3000 5000 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NM1: Mẫu nước mặt tại ao nước trong khu vực dự án; 
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+ NM2: Mẫu nước mặt tại vị trí dự kiến xả thải. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng nước mặt, Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp 

dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục khác như A2, B1 và B2; 

- Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường nước mặt khu vực 

Dự án sau 3 đợt lấy mẫu còn tương đối tốt, không có dấu hiệu ô nhiễm, hầu hết các chỉ 

tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (cột 

A2).  

 Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm 

Hiện trạng chất lượng nước ngầm trong khu vực Dự án được so sánh với Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Kết quả 

phân tích chất lượng nước ngầm được trình bày như trong bảng sau: 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước ngầm 

Bảng 2.6. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước ngầm 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả ngày 

19/11/2021 

Kết quả ngày 

22/11/2021 

Kết quả ngày 

24/11/2021 

QCVN 

09-MT:2015/ 

BTNMT 

1 pH - 6,55 6,54 6,57 5,5-8,5 

2 Amoni mg/L 0,11 0,12 0,14 1 

3 TDS mg/L 121 126 126 1500 

4 TSS mg/L 13 11 17 - 

5 Nitrat mg/L 1,42 1,56 1,67 15 

6 Nitrit mg/L 0,12 0,15 0,15 1 

7 Phosphat mg/L 0,13 0,16 0,11 - 

8 Tổng  N mg/L 2,8 3,1 2,9 - 

9 Tổng P mg/L 0,26 0,23 0,22 - 

10 Mn mg/L <0,021 <0,021 <0,021 0,5 

11 Sắt  mg/L 1,72 1,9 1,88 5 

12 Clorua mg/L 32 27 45 250 
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13 Tổng dầu mỡ mg/L <0,3 <0,3 <0,3 - 

14 Tổng Coliform 
MPN/100

ml 
KPH KPH KPH 3 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước ngầm trong khu vực dự án 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước dưới đất; 

- Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường nước ngầm khu vực 

Dự án sau 3 đợt lấy mẫu còn tương đối tốt, không có dấu hiệu ô nhiễm, hầu hết các chỉ 

tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT; 

 Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

Hiện trạng chất lượng đất trong khu vực Dự án được so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng đất QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Kết quả phân tích chất lượng 

đất được trình bày như trong bảng sau: 

 

 

 

 

 

Bảng 2.7. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

STT 
Thông 

số 
Đơn 

Kết quả ngày 

19/11/2021 

Kết quả ngày 

22/11/2021 

Kết quả ngày 

24/11/2021 

QCVN 

03-

MT:2015/ 

BTNMT Đ1 Đ2 Đ1 Đ2 Đ1 Đ2 

1 Cu mg/kg 18,3 18,9 17,6 18,1 15,6 16,3 100 

2 Zn mg/kg 27,8 28,1 29,4 29,2 28,5 27,6 200 

3 Cd mg/kg <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 2 

4 As mg/kg 1,57 1,64 1,52 1,48 1,74 1,88 15 

5 Pb mg/kg 21,5 20,7 22,5 23,4 25,4 26,1 70 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 
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Đ1: Mẫu đất phía nam dự án; 

Đ2: Mẫu đất phía bắc dự án; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 

về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất (đất dân sinh); 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích chất lượng mẫu đất tại khu vực Dự án so sánh với 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho phép. Qua đó cho thấy chất lượng đất vẫn còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu bị 

ô nhiễm.  
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2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Khu vực triển khai Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” tại thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ có hệ sinh thái mang tính chất hệ sinh thái nông nghiệp nông 

thôn. Khu vực xung quanh Dự án chủ yếu trồng lúa, trồng màu. Hệ thực vật trong khu 

vực chủ yếu là các loại cây trồng phổ thông, trong vùng chủ yếu là các cây ăn quả được 

trồng trong các vườn gia đình. 

Hệ động vật tại một số thủy vực trong khu vực của Dự án chủ yếu là các loại sinh 

vật được nuôi phổ biến trong các ao đầm như các loại cá trê, chép,... Các loài động vật 

nuôi trong gia đình như  trâu, bò, lợn, gà, vịt… là chính. 

HST nông nghiệp trong khu vực có thể phân ra 3 HST phụ do đặc thù về địa hình, 

khả năng cấp nước, dẫn đến việc trồng các loài cây khác nhau. 

 HST lúa nước 

Trong HST lúa nước, ngoài lúa là cây trồng cũng có một số loài thực vật hoang dại, 

phổ biến là các loài cỏ sống một năm hoặc nhiều năm, mọc trên bờ ruộng như cỏ may 

(Chrysopogon aciculatus), cỏ gà (Cynodon dactylon), đơn buốt (Bidens pilosa), cỏ mần 

trầu (Eleusine indica), cỏ bạc đầu (Killinga odorata), cỏ dùi trống lá dài (Eriocaulon 

longifolium) hoặc có loài cỏ thường mọc lẫn trong ruộng lúa như cỏ lồng vực nước 

(Echinochloa crus-galli)... 

 HST trồng hoa màu  

Đây là HST có diện tích lớn thứ hai sau diện tích trồng lúa. Cây hoa màu chủ yếu là 

ngô, khoai lang, một số loại đậu như đậu xanh, đậu đen, cà pháo, khoai sọ, bí ngô... 

Về động vật có một số loài thú nhỏ, một số loài chim, lưỡng cư, bò sát như HST lúa 

nước, nhưng không có các loài thuỷ sinh (tôm, cua, cá...) 

 HST cây trồng lâu năm 

HST này có diện tích nhỏ nhất trong 3 HST phụ. HST cây trồng lâu năm chủ yếu là 

cây ăn quả như nhãn, bưởi, cam, ổi, đu đủ. HST này phân bố trên vạt đất cao không thuận 

lợi cho việc cấp nước.  

HST cây trồng lâu năm cũng có một số loài động vật như thú nhỏ gồm một số loài 

chuột, một số chim theo người và lưỡng cư, bò sát gồm ngóe, ễnh ương thường, chẫu, 

thằn lằn bóng đuôi dài, thằn lằn bóng hoa, rắn ráo... Giống như HST trồng hoa màu, HST 

cây trồng lâu năm không có thủy sinh vật. 
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 Hệ sinh thái thủy vực 

Gần khu vực Dự án có diện tích mặt nước (ao nước hiện trạng) cho nên ngoài thực 

vật, HST lúa nước còn có một số động vật hoang dại như chuột nhắt đồng, chuột đồng bé, 

cua, ốc, một sô loài cá như cá rô, cá diếc, đòng đong... Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một 

vài loài chim như chích chòe; một số loài lưỡng cư như ngóe, ếch đồng; một vài loài bò 

sát như thằn lằn bóng đuôi dài, rắn nước, rắn ráo.... 

2.3. Các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm vệ môi trường khu vực thực hiện 

dự án 

Các đối tượng bị tác động bởi dự án 

- Trong quá trình xây dựng việc vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm ảnh hưởng tới 

người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển. 

- Việc giải phóng mặt bằng của dự án và thu hồi 163.750,0 m2 (16,375 ha) đất 

(trong đó đất trồng lúa là 9,98ha), làm cho các hộ nông nghiệp ở đây bị mất đất canh tác 

hoặc phải chuyển đổi nghề.  

Yếu tố nhạy cảm môi trường của dự án 

- Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở 

lên 9,98 ha. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn” được thực hiện tại thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ do Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ làm chủ Dự án. Dự án 

được đầu tư, xây dựng phù hợp với các quy hoạch phát triển như sau:  

- Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, kinh tế xã hội của huyện 

Lâm Thao theo Quyết định số 3993/NQ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân 

cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị và 

điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, theo đó, tập trung nguồn lực đầu tư 

phát triển cho các đô thị bao gồm thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), 

tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đạt đủ các chỉ tiêu của đô thị loại V; 

- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phế duyệt Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND 
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tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn, 

huyện Lâm Thao; 

- Dự án phù hợp với quy hoạch cấp thoát nước theo Quyết định số 4328/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thị 

trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Dự án khi được triển khai sẽ gây ra các tác động nhất định đến môi trường. Các tác 

động này xuất hiện từ khi bắt đầu xây dựng và trong suốt quá trình triển khai Dự án. Trong 

chương này, Báo cáo sẽ tập trung nhận dạng, phân tích và đánh giá tác động môi trường 

Dự án theo 2 giai đoạn sau: 

- Giai đoạn triển khai xây dựng Dự án 

- Giai đoạn vận hành Dự án 

Việc thực hiện Dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường bên 

trong và bên ngoài khu vực Dự án ở các mức độ khác nhau. Một số tác động ở mức độ 

không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó, một số tác động khác mang tính chất 

thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. Các tác động này có thể xảy ra 

trong giai đoạn xây dựng hoặc giai đoạn Dự án đi vào hoạt động chính thức. 

Căn cứ từ các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án để xác 

định các nguồn gây tác động và mức độ tác động đến các đối tượng bị tác động, cụ thể 

như sau:   
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Các nguồn gây tác động môi trường của Dự án 

Bảng 3.1. Các tác động môi trường của Dự án 

Hoạt động Tác động 
Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi 

tác động 

Mức 

độ 

Thời 

gian 

Khả 

năng 

giảm 

thiểu 

GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 

Thu hồi đất, giải 

phóng mặt bằng  

Chiếm dụng, 

mất đất canh 

tác, mất đất ở 

- Người dân 

- KTXH 

Mặt bằng 

khu vực 

Dự án 

Vừa 
Dài 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

được 

Phát quang mặt 

bằng thi công 

làm mất thảm 

thực vật 

 

Mất thảm thực 

vật,  

Chất thải rắn 

sinh khối thực 

vật, chất thải từ 

phá dỡ công 

trình  

Bụi 

Nước thải 

Tiếng ồn 

- Thực vật 

- Động vật 

- Môi trường 

không khí 

- Môi trường 

nước 

 

Khu vực 

Dự án và 

lân cận 

Vừa 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

được 

Vận chuyển vật 

liệu xây dựng 

- Bụi, khí CO, 

CO2, SO2, 

NOx, HC 

- Tiếng ồn, rung 

- Người dân 2 

bên tuyến 

đường. 

- Công nhân vận 

chuyển, bốc xếp 

Hai bên 

các tuyến 

đường  

vận 

chuyển 

và khu 

vực xây 

dựng 

Vừa 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

San lấp, đào đắp 

làm thay đổi 

cảnh quan 

- Bụi, khí CO, 

CO2, SO2, 

NOx, HC 

- Tiếng ồn, rung 

- Công nhân xây 

dựng. 

- Cảnh quan. 

- Nước mặt. 

- Người dân 

xung quanh 

- Khu 

vực thi 

công và 

lân cận. 

- Hộ dân 

lân cận 

khu thực 

hiện Dự 

án 

Nhỏ 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 
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Hoạt động Tác động 
Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi 

tác động 

Mức 

độ 

Thời 

gian 

Khả 

năng 

giảm 

thiểu 

Khu vực tập kết 

máy móc, thiết 

bị  

- Bụi, chất thải 

rắn 

- Tiếng ồn, rung 

- CTNH 

- Công nhân 

- Không khí 

- Nước mặt 

- Nước ngầm 

- Đất 

Khu vực 

thi công 

và lân 

cận 

Vừa 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Bãi tập kết 

VLXD  

- Tăng độ đục 

dòng chảy 

- Chất thải rắn 

- Đất 

- Nước mặt 

- Khu 

vực kho, 

bãi 

- Khu 

vực thi 

công, lân 

cận 

Vừa 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Hoạt động xây 

dựng Dự án 

(hoạt động của 

các máy móc, 

thiết bị xây 

dựng) 

- Bụi, khí CO, 

CO2, SO2, 

NOx,.. 

- Tiếng ồn, rung 

- Công nhân 

- Không khí 

- Nước mặt 

- Đất 

- Người dân 

xung quanh 

Khu vực 

thi công 

và lân 

cận 

Vừa 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Sinh hoạt của 

công nhân xây 

dựng  

-  CTR, nước 

thải,  

- Xung đột, lan 

truyền dịch 

bệnh 

- Công nhân, 

dân cư xung 

quanh. 

- Không khí 

- Nước mặt 

- Nước ngầm 

- Đất 

Khu vực 

thi công 

và lân 

cận 

Nhỏ 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Sức khỏe và an 

toàn lao động 
 

- Công nhân 

- Phương tiện, 

thiết bị thi công 

Khu vực 

thi công 

và lân 

cận 

Vừa 
Tạm 

thời 

Có thể 

giảm 

thiểu 

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

Sinh hoạt của cư 

dân và hoạt động 

của khu dịch vụ 

- Nước thải sinh 

hoạt ,  

- Người dân 

- Cảnh quan 

Khu vực 

Dự án và 

lân cận 

Vừa 
Dài 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 
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Hoạt động Tác động 
Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi 

tác động 

Mức 

độ 

Thời 

gian 

Khả 

năng 

giảm 

thiểu 

công cộng, nhà 

trẻ 

 

- Chất thải rắn 

sinh hoạt 

-Môi trường đất, 

nước, không 

khí. 

Khu vực 

tiếp nhận 

các 

nguồn 

thải 

Giao thông  

- Bụi, khí CO, 

CO2, SO2, 

NOx, HC 

- Tiếng ồn 

 

Người dân 

Khu vực 

Dự án và 

lân cận 

Nhỏ 
Dài 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Vệ sinh môi 

trường 
 Người dân 

Khu vực 

Dự án 

Tích 

cực 

Dài 

hạn 

Có thể 

thực 

hiện 

Xung đột xã hội  Người dân 

Khu vực 

Dự án và 

lân cận 

Nhỏ 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Vận hành hệ 

thống thu gom 

và xử lý nước 

thải 

Mùi hôi 

Bùn thải 

- Người dân 

-Môi trường đất, 

nước, không 

khí. 

Khu vực 

Dự án và 

lân cận 

Vừa 
Dài 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 
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3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Giai đoạn thi công xây dựng được thực hiện trong thời gian 21 tháng với thời gian 

làm việc 26 ngày/tháng, 8 giờ/ngày. Không thực hiện thi công vào ban đêm. 

 Các tác động liên quan đến chất thải 

 Đánh giá, dự báo tác động do nước thải  

 Nước thải sinh hoạt 

Trong quá trình sinh hoạt của công nhân sẽ làm phát sinh nước thải, thành phần các 

chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh. Nước 

thải sinh hoạt của lực lượng thi công sẽ làm tăng nồng độ các chất hữu cơ, dinh dưỡng, 

các vi sinh vật gây bệnh và độ đục của nguồn tiếp nhận. Vì vậy, Dự án sẽ phải có biện 

pháp kiểm soát và xử lý nguồn ô nhiễm này đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi 

trường.  

Tải lượng: 

Nước dự kiến dùng cho vệ sinh, sinh hoạt của công nhân tại khu vực Dự án khoảng 

45 lít/người/ngày (căn cứ để tính nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: theo Tiêu chuẩn xây 

dựng (TCXD 33:2006) của Bộ Xây Dựng, quy định lượng nước dùng cho sinh hoạt từ: 

60 - 120 lít/người/ngày). Ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng khoảng 100% 

lượng nước cấp cho sinh hoạt (theo WHO). Trong quá trình thi công xây dựng, thường 

xuyên có khoảng 120 công nhân làm việc trên công trường.  

Vậy lượng nước thải sinh hoạt sẽ phát sinh là:  

Q= 45 lít/người/ngày x 120 công nhân = 5,4 m3/ngày.đêm. 

Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công 

xây dựng (nếu không xử lý) được thể hiện theo bảng sau: 
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Bảng 3.2. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) QCVN 

14:2008 

cột B 

(mg/l) 

Khối lượng* 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

BOD5 45 - 54 5,40 - 6,48 1.0 1.200 50 

COD 72 - 102 8,64 - 12,24 1.600 - 2.266 - 

TSS 60 - 65 8,40 - 17,40 1.555 - 3.222 100 

ΣN 6 - 12 0,72 - 1,44 133 - 266 - 

Amoni 2,3 - 4,8 0,29 - 0,58 533 - 1.067 10 

ΣP 0,8 - 4 0,10 - 0,48 17 - 88 - 

Coliform 

(MPN/100ml) 
106- 109 5000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và  (**) TCVN 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên ngoài 

và tiêu chuẩn thiết kế 

Nhận xét: 

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt (cột B) cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt đều vượt 

tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, trên thực tế nhà thầu ưu tiên sử dụng lao động tại địa 

phương và sử dụng các công trình vệ sinh đã có sẵn bể phốt xử lý là nhà vệ sinh di động, 

vì vậy, tải lượng chất thải có thể thấp rất nhiều hơn phần dự kiến trên.  

 Nước thải thi công xây dựng khu vực Dự án 

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây 

dựng, nước rửa xe ra vào khu vực Dự án. Lượng nước thải loại này phát sinh rất ít, thành 

phần nước thải chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ. Đặc tính ô nhiễm của các chất thải này là 

gây cản trở sự khuếch tán oxy vào nước, ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh.  

Ước tính một ngày có khoảng 10 thiết bị máy móc, xe chở nguyên, vật liệu xây dựng 

ra vào khu vực thi công xây dựng cần vệ sinh. Lượng nước trung bình sử dụng cho một 

thiết bị là khoảng 500 lít. Do đó, tổng lượng nước sử dụng là:  

10 xe x 500 lít = 5 m3/ngày 
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Khối lượng nước thải ước tính khoảng 4 m3/ngày (80 % lượng nước sử dụng) 

Thành phần của nước thải hoạt động rửa bánh xe đối với phương tiện ra vào công 

trường thi công chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 

Tham khảo số liệu tính toán đối với nước thải từ quá trình thi công xây dựng của 

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và KCN - CEETIA đối với Dự án đầu tư xây dựng 

khu đô thị  tương tự. Nước thải từ quá trình thi công xây dựng như nước rửa nguyên vật 

liệu, nước vệ sinh máy móc thiết bị thi công, rửa xe có hàm lượng chất lơ lửng cao gây ô 

nhiễm tới khu vực.  

Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Nước thải thi công 

QCVN 

40/2011/BTNMT – 

Cột B 

1 pH - 6,99 5,5-9 

2 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 85 100 

4 BOD5 mg/l 56 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 30 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 

10 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 0,02 5 

11 Coliform MPN/100ml 4800 5000 

(*Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp – CEETIA) 

Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu thi công sẽ lắp đặt hệ thống đường ống cấp 

nước thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khóa. Lượng nước thải phát sinh từ thi 

công xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại. Thành phần ô nhiễm chính 

trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ 

ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời.  

Nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng sẽ được thu gom, thoát ra hệ thống thoát 

nước chung của khu vực. Do nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng có hàm lượng SS 

cao, có chứa dầu mỡ khoáng nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của của khu vực.  
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 Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa có nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường, lượng nước mưa 

chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực, theo số liệu khí tượng thủy văn, thời 

gian có số trận mưa lớn chỉ tập trung vào một vài tháng trong năm, khi đó lượng nước 

mưa trong khu vực khá cao. Đây là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường trong 

quá trình thi công xây dựng. Đối với một công trường thi công, lượng đất cát, chất thải 

rắn xây dựng, cặn dầu mỡ, các chất thải sinh hoạt vương vãi là đáng kể. Các tác động của 

nước mưa bao gồm: 

- Dầu và cặn dầu thải bị cuốn theo nước mưa có thể gây nhiễm dầu cho nguồn nước 

và đất; 

- Nồng độ chất dinh dưỡng, chất hữu cơ trong nước cuốn trôi bề mặt là đáng kể, 

dễ gây tình trạng phú dưỡng và ô nhiễm hữu cơ trong các con sông tiếp nhận. 

Theo tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 51:2008, Lượng nước mưa rơi trực tiếp xuống 

diện tích công trường được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn như sau: 

Q = q x F x φ (m3/s) 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng tính toán (m3/s);  

- φ: Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,3 (tính cho nền công trường đang thi 

công); 

- F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa, F = 16,375 (ha) 

- q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha); 

- q = A.(1+C.log(P))/(t+b)n = 143,68 l/s.ha 

Trong đó: 

- P: Chu kỳ ngập lụt tức thời, P = 1 năm; 

- A, b, C, n, t: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại khu vực Dự án; 

Đối với một trận mưa tính toán, chu kỳ ngập lụt tức thời A=5830; C=0,55; b=18; 

n=0,85  (tham số đặc trưng cho khu vực Việt Trì – Phú Thọ); 

- t: thời gian mưa (60 phút); 

Vậy, lưu lượng nước mưa tại khu vực công trường thi công Dự án là: 

Q = 705,82 (lít/s) (hay 0,7 m3/s). 

Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 0,7 m3/s. Thành phần chủ yếu 

là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 
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Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt 

như: dầu, mỡ, bụi… của quá trình thi công từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn 

tích tụ trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công thức sau: 

G = Mmax [1 − exp( − kz × T ) ] × F (kg) 

Trong đó:  

- Mmax : Lượng chất bẩn tích luỹ trong khu vực Dự án (Mmax = 50 kg/ha) 

- Kz  : Hệ số động lực tích luỹ chất bẩn ở trong khu vực Dự án (kz = 0,3 ng-1) 

- T : Thời gian tích luỹ chất bẩn (T = 15 ngày) 

- F :  Diện tích khu vực 16,375 (ha) 

Áp dụng công thức để tính toán cho khu vực cơ sở như sau: 

G = 50 ×  [1 – exp (-0,3 ×  15) ]× 12,69 =  809,6 (kg) 

Nhận xét: 

Lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại 1 vị trí thi công tương đối nhỏ, chủ 

yếu là đất, cát do đó gây ảnh hưởng không đáng kể tới môi trường.   

Khi thi công vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án thi công sẽ cuốn 

theo đất, cát,.. chảy vào hệ thống thoát nước của khu vực. Nếu không được quản lý tốt sẽ 

gây ra những tác động tiêu cực đến nguồn tiếp nhận như gây tắc nghẽn cục bộ đường ống 

thoát nước Dự án. Nước mưa cũng có thể ô nhiễm do sự cố hoặc rò rỉ xăng, dầu rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển vật liệu, đặc biệt là vật liệu lỏng phục vụ cho công trường. Sự 

ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận nước mưa từ Dự án, làm suy giảm hệ thủy 

sinh dưới nước. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu xây dựng, khi mặt bằng Dự án chưa được gia cố bằng 

bê tông, cần có biện pháp lắng nước mưa trước khi cho chảy vào cống chung của khu vực. 

- Nước chảy tràn từ các khu chứa: Tại các khu chứa vật liệu xây dựng như sắt thép 

và các nguyên liệu khác như dầu mỡ, nước mưa chảy tràn từ các khu chứa không có mái 

che có thể bị nhiễm dầu, mỡ và các hoá chất khác.  

 Tác động, dự báo tác động do khí thải  

 Bụi, khí thải từ quá trình phát quang, phá dỡ công trình 

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, bụi phát sinh từ quá trình phát quang thảm 

thực vật và phá dỡ công trình hiện trạng. 

Hiện trạng khu đất Dự án phần lớn là đất lúa, đất trồng cây ăn quả và đất hoa màu. 

Quá trình phát quang thực vật chủ yếu là phát quang cây bụi. Đối với các cây thân gỗ 

được người dân khai thác trước khi thu hồi đất. Do đó lượng bụi phát sinh không đáng kể. 
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Ngoài ra, giai đoạn giải phóng mặt bằng còn phát sinh bụi từ quá trình tháo dỡ các 

công trình hiện có trên đất. Trong phạm vi ranh giới dự án có một số nhà tạm cần phá dỡ 

với tổng diện tích khoảng 700 m2 

Hoạt động phá dỡ các công trình làm phát sinh bụi. Lượng bụi phát sinh cũng như 

phạm vi tác động phụ thuộc vào bản chất vật liệu phá dỡ, phương tiện phá dỡ, tốc độ gió, 

hướng gió, độ ẩm không khí. Trong quá trình thi công, phá dỡ các công trình hiện hữu, 

chủ dự án yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh 

như: Phun nước tưới ẩm dập bụi, không thi công phá dỡ vào những ngày gió lớn, sử dụng 

lưới che chắn bụi… Do vậy các tác động do bụi phát sinh từ hoạt động phá dỡ các công 

trình hiện hữu được giảm thiểu đáng kể. 

Theo tổ chức Y tế thế giới - WHO, định mức ô nhiễm không khí của động cơ có 

công suất trên 3,5 ÷ 16 tấn như sau: 

Hệ số thải của từng chất ô nhiễm đối với động cơ 3,5 ÷ 16 tấn 

Loại động cơ Đơn vị Bụi SO2 NOx CO HC 

Xe tải và động cơ 

diezen 3,5 ÷ 16 tấn 
kg/tấn 4,3 20.S 55 28 2,6 

* S là tỉ lệ % S trong dầu DO, S thực tế = 0,05 

Theo tài liệu của WHO, trung bình cứ san ủi, đào đắp 1 m3 đất đá, các phương tiện, thiết 

bị thi công phải tiêu tốn 0,37 kg dầu/m3.  

Theo tính toán, khối lượng vật liệu tháo dỡ của Dự án trong giai đoạn này khoảng 2.100 

m3. 

Vậy, lượng nhiên liệu tiêu hao do hoạt động phá dỡ bằng dự án là: 

2.100 m3 x 0,37 kg dầu/m3 = 777 kg 

Với thời gian các máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục 60 ngày thì lượng nhiên liệu 

tiêu hao là 16 kg/ngày tương đương 2 kg/h (8h/ngày). 

Giả thiết mức phát thải ổn định theo thời gian và phân bố đều trên toàn bộ diện tích 

dự án là 163.750 m2, thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án được tính ứng với 

nguồn phát thải là diện rộng theo công thức sau: 

 

 

 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật) 
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Trong đó: 

- C : Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m3 

 

 

- Cvào: Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực dự án (Mẫu K5 – Bảng 2.11), mg/m3 

  

- Es : Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.m2, Es =  

 

- (M: Mức thải do sử dụng nhiên liệu, kg/h = hệ số thải x mức sử dụng nhiên liệu)  

- L: Chiều dài của đoạn tính toán theo chiều gió thổi, L= 1.035 m 

- H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt đất đến điểm dừng chuyển động  

bay lên của phân tử không khí nóng trên mặt đất, ứng với nhiệt độ không khí vào mùa 

khô (~19,20C) và mùa mưa (~28oC), sát mặt đất là 300C, chọn H = 200m).  

- u: Tốc độ gió trung bình ổn định là (chọn u = 2,5m/s, ứng với điều kiện thời tiết 

thực tế của khu vực dự án). 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được nêu trong bảng sau: 

Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động phá dỡ công trình 

Bảng 3.4. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động phá dỡ công trình 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị Bụi SO2 NOx CO HC 

Mức thải do sử dụng 

nhiên liệu (M) 
kg/h 4,3 1 55 28 2,6 

Tổng tải lượng, Es mg/s.m2 0,87 0,2 11,1 5,68 0,52 

Môi trường nền 

Cvào 
mg/m3 0,246 0,096 0,17 3,61 - 

Nồng độ phát sinh  mg/m3 0,0013 0,0003 0,0164 0,0084 0,00077 

Nồng độ tổng cộng C mg/m3 0,25 0,10 0,19 3,62 0,02277 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
mg/m3 0,3 0,35 0,2 30 5* 

- QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh 

- (*) QCVN 06 :2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh. 

M 

Diện tích dự án 
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Theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải phát sinh trong quá trình 

san lấp mặt bằng dự án gia tăng không đáng kể. Nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí 

phát thải từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình thi công còn 

phụ thuộc rất nhiều vào số lượng phương tiện thi công, tình trạng máy móc thiết bị, điều 

kiện khí hậu, mật độ tập trung máy móc hoạt động. Thực tế, trong giai đoạn này, lượng 

thiết bị thi công trên công trường không lớn, mặt bằng khu vực dự án rộng lớn, nên lượng 

bụi và khí thải phát sinh không nhiều và khả năng phát tán nhanh vào không khí. 

 Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động nạo vét, đào đắp, san gạt mặt bằng 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có cao độ tương đối không đồng đều cos cao nhất 

+17.45, cos thấp nhất +11.50, do đó khi xây dựng công trình cần san đắp nền toàn bộ đảm 

bảo phù hợp với các khu vực dân cư hiện trạng đã xây dựng và theo cao độ thiết kế của 

các tuyến đường hiện trạng. 

- Cao độ san nền lớn nhất + 16.57 m 

- Cao độ san nền nhỏ nhất + 15.02 m 

Tổng khối lượng san nền của Dự án là 353.962 tấn (trọng lượng riêng của đất là 1,4 

tấn/m3). Thời gian thực hiện đào đắp, san lấp mặt bằng Dự án dự kiến thực hiện trong 3 

tháng, mỗi tháng làm việc 30 ngày, mỗi ngày làm việc 2 ca, mỗi ca làm việc 8 giờ. 

Do tính chất của công việc san lấp cần phải khô ráo, do đó Chủ Dự án sẽ lựa chọn 

phương án thực hiện công việc san lấp vào những ngày không mưa, đất khô ráo. 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế, hệ số ô nhiễm bụi phát tán từ quá  

Bảng 3.5. Hệ số ô nhiễm từ quá trình đào đắp 

Mùa Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

Mùa mưa 1,66 x 10-3 

Mùa khô 1,20 x 10-3 

Trung bình 1,43 x 10-3 

Tính theo hệ số ô nhiễm trung bình, tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình đào 

đắp của Dự án: 353.962 tấn x  1,43 x 10-3 kg/tấn  = 506,16kg 

Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng được tính trong bảng sau: 

Bảng 3. 1. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng 
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Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng 

STT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Diện tích Dự án   m2 163.750 

2 
Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án 

(độ cao 10 m) 
m3 1.637.500 

3 Tải lượng Kg/h 0,76 

4 Nồng độ bụi phát sinh trung bình (1 giờ) mg/m3 0,6 

5 

Nồng độ bụi cộng hưởng môi trường 

nền (nồng độ bụi cao nhất theo kết quả 

quan trắc môi trường nền: 0,19 mg/m3) 

mg/m3 0,72 

6 
QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 

1h) 
mg/m3 0,3 

Ghi chú:  

- Tải lượng (kg/h) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ số ngày thi công/8h 

- Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án: V = S x H với S là diện tích mặt bằng, H 

là độ cao phát tán (10m) 

- Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/h) x 106/ (V)(m3) 

So sánh nồng độ cộng hưởng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp và môi trường 

nền với QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h) là 0,3 (mg/m3) ta thấy nồng độ bụi phát 

sinh trong giai đoạn đào đắp san lấp cao hơn quy chuẩn cho phép 2,4 lần  

Phạm vi tác động: Quá trình đào đắp san lấp ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi 

công và các khu vực dân cư, các cơ sở xung quanh Dự án. 

Mức độ tác động: đặc trưng của loại bụi này là có trọng lượng lớn sẽ lắng ngay sau 

khi phát sinh. Như vậy, trong điều kiện thời tiết bình thường thì các ảnh hưởng do bụi và 

khí thải trong giai đoạn này là cục bộ (tác động chủ yếu trong khu vực Dự án), tạm thời 

(chỉ xảy ra trong thời gian san nền Dự án) và có thể giảm nhẹ bằng các biện pháp quản lý 

và kỹ thuật. Vì vậy, mức độ tác động đến môi trường xung quanh được đánh giá là không 

cao. 

 Bụi, khí thải do phương tiện vận chuyển đất san lấp và đổ thải 

Đất san lấp mặt bằng Dự án do nhà thầu cung cấp tại chân công trình, do đó nhà thầu 

cung cấp chịu trách nhiệm về tác động môi trường do việc vận chuyển này. Tuy nhiên nội 

dung báo cáo này sẽ đánh giá sơ qua các tác động trong việc vận chuyển đất san nền Dự 

án. 
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Trong quá trình đào đắp san nền Dự án sẽ vận chuyển đất đến san nền 252.830,04 

m3 (tương đương 353.962tấn) và vận chuyển đổ thải khối lượng bùn, hữu cơ thải bỏ là 

67.526,18 m3 (tương đương 94.536 tấn). Tổng khối lượng vận chuyển đất san lấp và đổ 

thải là 448.498,7 tấn. 

Sử dụng xe tải trọng 15 tấn  tổng số chuyến cần vận chuyển: 29.900 chuyến. 

Thời gian vận chuyển trong vòng 3 tháng (90 ngày), thời gian làm việc trong ngày 

16 giờ. 

Số chuyến cần vận chuyển trong ngày: 332 chuyến/ngày 

Tuyến đường vận chuyển dự tính 30km, tốc độ vận chuyển trung bình 35km/h 

Thời gian cho 1 chuyến đi và về, kể cả thời gian bốc dỡ là 50 phút  1 xe 1 ngày 

vận chuyển 9 chuyến.  

 số lượng xe vận chuyển đất cần thiết là: 15 chiếc, 15 lượt xe/giờ. 

Hoạt động vận chuyển sẽ phát sinh bụi và các chất khí CO, NOx, SOx,... là sản phẩm 

cháy của quá trình đốt nhiên liệu là dầu diezen trong động cơ xe tải, theo Hệ số ô nhiễm 

do cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới - WHO ban hành 

ta ước tính được tải lượng bụi và các khí thải phát sinh. 

Bảng 3.7. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 ÷ 16 tấn 

Trong 

TP 
Ngoài TP 

Đ.cao 

tốc 
Trong TP 

Ngoài 

TP 
Đ.cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

Khí NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

(Ghi chú: S - phần trăm hàm lượng Lưu huỳnh trong xăng, dầu) 

Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển được tính toán như sau 

(áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe có tải trọng 3,5 - 16 tấn chạy ngoài thành phố). 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/h 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là:   
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Bảng 3.8. Tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

STT 
Chỉ 

tiêu 

Lượt 

xe/h 

Quãng 

đường (km) 

Hệ số 

(kg/1000 km) 

Tải lượng 

(kg/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 15 30 0,9 0,0135 0,00375 

2 SO2 15 30 0,018 0,00027 0,00008 

3 NO2 15 30 1,44 0,0216 0,00600 

4 CO 15 30 2,9 0,0435 0,01208 

5 VOC 15 30 0,8 0,012 0,00333 

Nồng độ phát tán khí thải:  

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận 

chuyển gây ra người ta thường sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các mô 

hình sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton. Xét nguồn đường dài hữu hạn, ở 

độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó nồng 

độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được xác định bằng công thức sau: 

 Mô hình khuyếch tán Sutton. 

 

Trong đó: 

- C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

- E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s); 

- z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5 m; 

- h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 

- : Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). 

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm σz theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí 

quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán như dưới 

đây: 

σz = 0,53x0,73(m) 

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng gió. 

Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). Tốc 

độ gió trung bình của khu vực là 2 m/s. 
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Áp dụng mô hình Sutton ở trên ta tính được nồng độ khí thải phát tán từ các phương 

tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực bọc hai bên tuyến đường vận chuyển. Kết 

quả được tổng hợp bảng dưới đây:  

Bảng 3.9. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển theo khoảng cách 

Khoảng 

cách x(m) 

σz 

(m) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

VOC 

(µg/m3) 

5 1,716 2,56 0,04 3,28 6,60 1,82 

10 2,85 1,21 0,02 1,55 3,12 0,86 

15 3,83 0,85 0,01 1,08 2,18 0,60 

20 4,72 0,67 0,01 0,86 1,72 0,48 

30 6,35 0,49 0,01 0,62 1,25 0,35 

50 9,22 0,33 0,01 0,42 0,85 0,23 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Trung bình 1h 

300 350 200 30.000 - 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ hoạt động vận chuyển đất 

san nền và đổ thải tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến đường vận 

chuyển cho Dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 5 ÷ 50m cho thấy tất các chỉ tiêu đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05: 2013/BTNMT trung bình trong 1 giờ. Nồng 

độ gia tăng các chất ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận chuyển cát đến công trường của 

Dự án là không đáng kể. Mặc dù vậy, trong quá trình vận chuyển, một phần vật liệu rơi 

vãi trên đường bị cuốn theo khi có phương tiện chạy qua, xe vận chuyển không đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật, không được che chắn,... có thể gây ô nhiễm môi trường không khí, 

ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị dọc tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên các tác động 

này cũng sẽ chất dứt khi hoàn thành quá trình vận chuyển đất san nền và đổ thải của dự 

án. 

 Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Nguyên vật liệu phục vụ cho việc xây dựng công trình do nhà thầu cung cấp tại 

chân công trình, do đó nhà thầu cung cấp chịu trách nhiệm về tác động môi trường do việc 

vận chuyển này. Tuy nhiên nội dung báo cáo này sẽ đánh giá sơ qua các tác động trong 

việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng  
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Hoạt động vận chuyển đất đổ, nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình thực hiện 

Dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lượng 

đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu 

thụ,...  

Tổng khối lượng các nguyên vật liệu thi công như cát, đá, xi măng,… ước tính là 

698.940,33 tấn.  

Quãng đường vận chuyển chính như sau: Vận chuyển các nguyên vật liệu thi công 

như cát, đá, xi măng,… được mua tại địa phương. Cung đường vận chuyển trung bình là 

15km.  

Dự án dự kiến vận chuyển nguyên vật liệu bằng ô tô có trọng tải 15 tấn, cung đường 

vận chuyển trung bình là khoảng 15 km, chuyến cần vận chuyển 46.596 chuyến. Thời 

gian vận chuyển dự kiến trong 21 tháng (546 ngày làm việc), thời gian làm việc 8h/ngày, 

cần vận chuyển 36 chuyến/ngày.  

 Với tốc độ 35km/h, tính cả thời gian bốc xếp là 30 phút nên 1 xe sẽ vận chuyển 

được 8 chuyến/ngày  

 Cần 7 xe, 7 lượt xe/giờ, mỗi xe vận chuyển 8 chuyến trong ngày. 

Tính toán tải lượng chất ô nhiễm và lưu lượng nguồn thải dựa vào hệ số ô nhiễm 

của Tổ chức Y tế thế giới WHO (áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe có tải trọng 3,5 - 16 

tấn chạy ngoài thị xã) như sau:  

E = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/h 

Hiện nay, Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải khí của từng loại 

phương tiện vận chuyển. Theo tổ chức y tế thế giới thiết lập (Assessment of Sources of 

Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

như sau:  

Bảng 3.10. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 ÷ 16 tấn 

Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc 
Trong 

TP 

Ngoài 

TP 

Đ.cao 

tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

Khí NO2 0,7 0,55 1,0 11,8 14,4 14,4 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 
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Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 ÷ 16 tấn 

Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc 
Trong 

TP 

Ngoài 

TP 

Đ.cao 

tốc 

VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

(Ghi chú: S - phần trăm hàm lượng Lưu huỳnh trong xăng, dầu S=0,25%) 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là: 

Bảng 3.11. Tải lượng các chất ô nhiễm 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/1000km) 
Tải lượng (kg/h) 

Lưu lượng nguồn thải 

(mg/m.s) 

CO 2,9 0,261 0,00483 

Khí SO2 4,15S 0,021 0,00039 

Khí NO2 14,4 0,292 0,00541 

Bụi 0,9 0,018 0,00033 

VOCs 0,8 0,016 0,0003 

(Ghi chú: S - phần trăm hàm lượng Lưu huỳnh trong xăng, dầu S=0,25%) 

Tác động trong quá trình vận chuyển:  

- Công tác vận chuyển nguyên vật liệu cho Dự án sẽ phát sinh các yếu tố bất lợi, 

gây tác động đến môi trường. Từ tải lượng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng 

mô hình SUTTON xác định được nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm ở một thời 

điểm bất kỳ với nguồn thải dạng tuyến như sau:  

 

Trong đó: 

- C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

- E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

- z: Độ cao của điểm tính toán (m); z = 1,5 m  

- h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5 m  

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); (Lấy theo số liệu quan trắc tại trạm 

quan trắc Phú Thọ độ gió trung bình u = 2,0 m/s)  

- : Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). 
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Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm σz theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí 

quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán như dưới 

đây:σz = 0,53.x0,73  (m) (Nguồn : Ngô Văn Quân – Trung tâm ứng dụng công nghệ và 

bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường) 

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng gió. 

Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). Hướng 

gió chủ đạo là hướng Đông Nam. Tốc độ gió trung bình của khu vực là 2 m/s tại thời điểm 

lấy mẫu. Mức độ ổn định của khí quyển là loại B. Áp dụng các thông số trên để đưa vào 

mô hình tính toán rút gọn ta có được kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Kết quả 

tính toán dự báo nồng độ các chất thải theo chiều cao và khoảng cách từ nguồn phát thải 

đến khu vực tính toán được thể hiện dưới các bảng sau:  

Bảng 3.12. Kết quả dự báo nồng độ các chất ô nhiễm theo chiều cao và khoảng 

cách tính trong vận chuyển nguyên vật liệu đường dài 

TT 
Khoảng cách 

x (m) 

z 

(m) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Bụi (muội) 

(mg/m3) 

1 1 0,53 0,00062 0,0002 0,00069 0,00004 

2 2 0,879 0,00011 0,00044 0,00009 0,00001 

3 3 1,182 0,00172 0,00051 0,00001 0,00001 

4 5 1,458 0,0001 0,0005 0,62977 0,15744 

5 10 1,716 0,0001 0,00039 0,12097 0,3629 

6 50 2,846 0,17108 0,00014 0,12831 0,00001 

7 100 4,721 0,02603 0,00008 0,00001 0,00001 

8 20 9,216 0,04724 0,00005 0,00001 0,00001 

QCVN 

05:2013 

Trung bình 1h (mg/m3) 30 0,350 0,200 0,300 

Trung bình 8h (mg/m3) 10 - 0,040 0,200 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các phương tiện vận 

chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu 

là ít hơn so với QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

Các tác động gây nên bởi quá trình vận chuyển:  
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- Hoạt động vận chuyển đất đào móng đổ thải sẽ phát sinh bụi và các chất khí CO, 

NOx, SOx,... trong động cơ xe tải là sản phẩm cháy của quá trình nhiên liệu là dầu diezen 

gây ô nhiễm môi trường.  

- Bụi phát sinh từ xe vận chuyển làm rơi vãi đất ra đường, gây bụi ảnh hưởng đến 

các hộ dân sống gần tuyến đường bị ô nhiễm. 

- Gây ách tắc giao thông do gia tăng mật độ phương tiện lưu hành trên tuyến đường 

giao thông khu vực Dự án, đặc biệt là giờ cao điểm 

Tuy nhiên, các tác động này cũng sẽ chấm dứt khi hoàn thành quá trình thi công xây 

dựng, các tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông đến các công trình dọc hai bên 

tuyến. 

 Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ và tập kết vật liệu xây dựng  

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu như cát, sỏi, xi măng, sắt thép, gạch,... 

cũng là nguồn phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Theo tính toán sơ bộ thì tổng khối 

lượng nguyên, vật liệu cần sử dụng là khoảng 698.940,33 tấn. Theo phương pháp đánh 

giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm phát sinh trung bình là từ 0,5 

g/tấn thì tổng lượng bụi phát sinh từ quá trình này 349,47 kg bụi thải. Lượng bụi phát sinh 

có trọng lượng lớn (trừ bụi xi măng) nên không có khả năng phát tán ra xa chỉ gây ô nhiễm 

một khoảng thời gian nhất định.  

Phạm vi, đối tượng chịu tác động của hoạt động này chủ yếu là khu tập kết vật liệu 

(kho, bãi); người công nhân bốc dỡ, quản lý kho; khi lượng bụi này phát tán vào môi 

trường sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các thành phần môi trường không khí xung quanh, 

đồng thời sẽ gây tác động trực tiếp đến công nhân bốc dỡ, gây các bệnh về hô hấp, bệnh 

về mắt,... 

 Bụi, khí thải từ máy móc thi công 

Tải lượng: 

Trong giai đoạn xây dựng các loại máy móc được sử dụng chính như máy phát điện, 

máy trộn bê tông.., các loại máy móc này sử dụng điện hoặc dầu diezen, lượng nhiên liệu 

sử dụng được ước tính theo Thông tư 06/2005/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng giá ca 

máy và thiết bị thi công. Số lượng, loại máy sử dụng trong quá trình thi công và lượng 

nhiên liệu tiêu thụ của chúng được ước tính trong bảng sau: 

Bảng 3.13. Thiết bị máy móc thi công và lượng nhiên liệu tiêu thụ 

Máy móc thiết bị Số ca máy 

Định mức 

nhiên liệu tiêu 

hao (l/ca máy) 

Lượng nhiên 

liệu tiêu hao 

Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 66,93 20 1.338,65 
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Máy móc thiết bị Số ca máy 

Định mức 

nhiên liệu tiêu 

hao (l/ca máy) 

Lượng nhiên 

liệu tiêu hao 

Máy lu 10T 6,83 35 238,76 

Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh 

hơi) 2,94 
45 

132,51 

Máy lu rung 25T 1,65 60 99,11 

Máy nén khí động cơ diezel 

600m3/h 2,21 
38 

83,72 

Máy ủi 108CV 63,31 76 4.811,49 

Máy rải 50-60m3/h 0,71 34 24,08 

Ô tô tưới nước 5m3 1,65 23 37,99 

Ô tô tưới nhựa  (máy phun nhựa 

đường) 4,40 
57 

251,10 

Ô tô tự đổ 15T 12,67 25 316,70 

Cần trục bánh hơi 16T 0,003 33 0,14 

Cần trục ôtô 10T 0,01 37 0,40 

Cẩu 6,5 tấn 6,41 35 224,51 

Máy nén khí động cơ diezel 

360m3/h 
0,001 35 0,05 

Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 1,90 20 38,04 

Cần trục ôtô 10T 0,27 37 10,13 

Cẩu tháp 25T 1,20 45 54,29 

Máy đào 1,6 m3 123,00 113 13.899,56 

Máy đào 0,8 m3 394,02 65 25.611,64 

Máy đào 1,25 m3 9,69 83 804,17 

Máy ép cọc 250,70 65 16.295,02 

Máy ủi 108CV 66,27 76 5.037,16 

Tổng 69.309,23 

Nguồn: Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 quyết định về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
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Ghi chú: *: Khối lượng riêng của dầu: 0,85 kg/l 

Tổng lượng nhiên liệu dầu DO sử dụng trong quá tình thi công xây dựng Dự án là 

69.309,23 lít tương đương với 58,22 tấn dầu (trọng lượng riêng của dầu DO D=0,84kg/lít). 

Căn cứ theo tài liệu của WHO về lượng phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động 

cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải như sau: SO2: 2,8 kg; NO2: 12,3 kg; CO: 0,05 kg; 

Bụi: 0,94 kg; VOC: 0,24 kg. Thời gian thi công xây dựng là 21 tháng, thời gian làm việc 

trong 1 tháng là 26 ngày.  

Tải lượng các khí thải ô nhiễm phát thải từ hoạt động thi công được tính toán trong 

bảng sau: 

Bảng 3. 2: Tải lượng chất ô nhiễm do các máy móc họat động trên công trường 

Bảng 3.14. Tải lượng chất ô nhiễm do các máy móc hoạt động trên công trường 

TT 
Thông số ô 

nhiễm 

Hệ số tải lượng 

(kg/tấn dầu) 

Tổng thải lượng 

(kg/8h) 

Tổng lượng thải 

(kg/h) 

1 Bụi 0,94 0,10 0,013 

2 SO2 2,8 0,30 0,037 

3 NO2 12,3 1,31 0,164 

4 CO 0,05 0,01 0,001 

5 VOC 0,24 0,03 0,003 

Giả thiết mức phát thải ổn định theo thời gian và phân bố đều trên toàn bộ diện tích 

Dự án là 5.071,7 m2, thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực Dự án được tính ứng 

với nguồn phát thải là diện rộng theo công thức sau: 

 

 

 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. NXB Khoa học và kỹ thuật) 

Trong đó: 

- C : Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m3 

- Cvào: Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực Dự án (Mẫu KK2 – Bảng 2.7), mg/m3 

- Es : Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.m2, Es = 
M

S
 

- (M: Mức thải do sử dụng nhiên liệu, kg/h = hệ số thải x mức sử dụng nhiên liệu)  

- L: Chiều dài của đoạn tính toán theo chiều gió thổi, L= 1.000 m 
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- H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt đất đến điểm dừng chuyển động  

bay lên của phân tử không khí nóng trên mặt đất, ứng với nhiệt độ không khí ổn định là 

280C, sát mặt đất là 300C, chọn H = 200m).  

- u: Tốc độ gió trung bình ổn định là (chọn u = 2 m/s, ứng với điều kiện thời tiết 

thực tế của khu vực Dự án). 

Kết quả tính toán được nồng độ các chất ô nhiễm tại khu vực thực hiện Dự án do 

các máy móc, thiết bị thi công gây ra như sau: 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được nêu trong bảng sau: 

Bảng 3.15. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc thi công 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị Bụi SO2 NOx CO 

Mức thải do sử dụng nhiên 

liệu (M) 
kg/h 0,013 0,037 0,164 0,001 

Tổng tải lượng, Es mg/s.m2 0,00031 0,00093 0,00405 0,00002 

Môi trường nền Cvào mg/m3 0,19 0,03 0,025 1,29 

Nồng độ tổng cộng C mg/m3 0,12 0,087 0,075 1,59 

QCVN 05:2013/BTNMT mg/m3 0,3 0,35 0,2 30 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

Nhận xét: 

Như vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải phát sinh trong 

quá trình hoạt động của các thiết bị máy móc là không đáng kể. Nồng độ các chất gây ô 

nhiễm không khí phát thải từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị phục vụ cho quá 

trình thi công còn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng phương tiện thi công, tình trạng máy 

móc thiết bị, hướng gió, mật độ tập trung máy móc hoạt động. Tuy vậy, các nguồn phát 

thải khí độc hại này thuộc dạng nguồn thấp, khả năng phát tán đi xa rất kém. Do vậy, 

chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ và ảnh hưởng đến vùng cuối hướng gió và tác động trực 

tiếp đến người công nhân đang làm việc trên công trường.  
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 Khí thải từ các hoạt động cơ khí – hàn các kết cấu xây  

Trong quá trình thi công xây dựng một số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải độc 

hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm phát 

sinh bụi hơi oxit kim loại như mangan oxit, oxit sắt... 

Bảng 3.16. Thành phần bụi khói một số que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03 – 7,1/7,06 3,3 – 62,2/47,2 0,002-0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 0,29 - 0,37/0,33 89,9 - 96,5/93,1 - 

(Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1)) 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất 

độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao 

động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ thuộc 

vào loại que hàn như sau: 

Bảng 3.17. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000) 

Với khối lượng que hàn như trình bày tại chương 1 Với khối lượng que hàn như 

đang thống kê tại chương 1 là 0,66 tấn, giả thiết sử dụng loại que hàn có đường kính trung 

bình 4 mm và 25 que/kg thì số lượng que hàn cần dùng là 16.500 que hàn. 

Quá trình hàn diễn ra từ quá trình hàn kết cấu thép làm móng cho đến khi thi công 

xây dựng các hạng mục công trình nên thời gian bị tác động bởi khói hàn tập trung trong 

12 tháng. Khi đó tải lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn là: 

Bảng 3.18. Tải lượng khí hàn phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

TT Thông số ô nhiễm Tải lượng (kg/tháng) Tải lượng (g/ngày) 

1 Khói hàn 11,65 448,08 

2 CO 0,42 16,15 

3 NO 0,5 19,23 
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Khí hàn thi công xây dựng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, do đó nhà 

thầu thi công cần có biện pháp giảm thiểu tác động nhằm hạn chế tối đa các tác động gây 

ra từ hoạt động này. 

 Bụi từ quá trình làm sạch bề mặt tường 

Các hoạt động bả tường bên ngoài nhà có khả năng làm phát tán bụi bả ra môi trường 

không khí xung quanh khu vực Dự án. Khối lượng bụi bả phát sinh rất khó xác định. 

Lượng bụi bả phụ thuộc vào quá trình thi công hoàn thiện các công trình, đặc biệt là công 

tác trát tường. Bề mặt tường càng nhẵn thì lượng bụi bả phát sinh càng nhỏ và ngược lại. 

Do vậy với mỗi công trình xây dựng khác nhau, lượng bụi bả sinh ra sẽ khác nhau. Trong 

trường hợp thời tiết nắng và gió to, khả năng phát tán bụi bả là khá xa có thể gây ảnh 

hưởng đến nhiều hộ dân và các công trình xung quanh Dự án. Khi thi công trên các tầng 

cao của tòa nhà thì các hạt bụi này có khả năng phát tán đi xa nhất.  

Bụi bả có kích thước khá nhỏ 2-10 micromet vào có khả năng xâm nhập sâu vào phế 

nang phổi gây nên bệnh bụi phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động khi tiếp xúc 

trực tiếp.Các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí bị hít vào phổi gây tổn thương đường 

hô hấp. Khi  thở, nhờ có lông mũi và màng niêm dịch của đường hô hấp mà những hạt 

bụi có kích thước lớn hơn 5 micromet bị giữ lại ở hốc mũi tới 90%. Các hạt bụi có kích 

thước (2-5)[micromet] dễ dàng vào tới phế quản, phế nang, ở đây bụi được các lớp thực 

bào vây quanh và tiêu diệt khoảng 90% nữa, số còn lại đọng ở phổi gây nên bệnh bụi phổi 

và các bệnh khác (bệnh silicose, asbestose, siderose, ...) 

Bụi có thể dính bám vào da làm viêm da, bịt kín các lỗ chân lông và ảnh hưởng đến 

bài tiết mô hôi, có thể bịt các lỗ của tuyến nhờn, gây ra mụn, lở loét ở da, viêm mắt, giảm 

thị lực, mộng thịt. Gây nên các bệnh ngoài da cho công nhân thi công. 

Chủ Dự án và các nhà thầu thi công phải có các biện pháp giảm thiểu để hạn chế các 

tác động này lên sức khỏe con người và môi trường không khí xung quanh. 

 Hơi, khí thải từ hoạt động sơn tường 

Công đoạn hoàn thiện công trình chủ yếu diễn ra hoạt động sơn tường. Tác động từ 

quá trình sử dụng sơn như sau: 

Theo thống kê tại chương 1, tổng lượng sơn sử dụng tại Dự án là 193,21 tấn sơn 

gồm sơn chống rỉ, sơn màu, sơn chống thấm,.... Sơn sử dung trong quá trình xây dựng là 

sơn gốc nước, tỷ lệ bay hơi chất hữu cơ thấp, khoảng 5%, đo đó khối lượng dung môi bay 

hơi trong quá trình sơn là:  

193,21 tấn x 5% = 9,66 kg VOCs 
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Khí VOCs dễ bay hơi, khả năng dung môi sơn phát tán và bị hòa loãng bởi không 

khí xung quanh là nhanh nên mức độ ảnh hưởng dung môi sơn chủ yếu tác động trực tiếp 

đến những người trực tiếp pha chế sơn, quét sơn 

Thời gian sơn tập trung các công trình khoảng 90 ngày, ngày làm việc 8h,  do đó 

lượng VOC phát sinh: 0,013 kg/giờ. 

 Hơi nhựa đường từ quá trình thi công đường 

Dự án lựa chọn phương án thi công đường giao thông bằng phương pháp thâm nhập 

nhựa truyền thống. Dự án sử dụng các loại xe bồn hiện đại, chứa nhựa đường đã được đun 

nóng tự động bằng dầu diesel.  

Theo tính toán khối lượng nguyên vật liệu giai đoạn thi công xây dựng Chương I thì 

lượng nhựa đường sử dụng cho công tác xây đường giao thông là 20,97 tấn (Bảng 1.19). 

tổng thời gian thi công rải nhựa diễn ra trong 20 ngày, ca làm việc 8h/ngày. 

Theo tài liệu về tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu nhựa đường polyme (22TCN 319 -2004), 

lượng tổn thất do bốc hơi sau khi nhựa đường đun nóng ở 163oC sau 5h là 0,6% (lớn 

nhất). Như vậy, với khối lượng nhựa đường sử dụng của Dự án là 20,97 tấn trong suốt 

quá trình thi công sẽ phát sinh khoảng 0,15 tấn hơi nhựa đường, tương đương 0,12kg/giờ. 

Thành phần khí thải chính trong hơi nhựa đường là khí H2S. Hơi nhựa đường sẽ tác 

động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân xây dựng. Nếu tiếp xúc với chất nhựa đường 

trong thời gian dài, tố chất của da sẽ thay đổi. Nhựa đường cũng là chất làm cay rát có thể 

ảnh hưởng đến phổi, gây khó thở, chóng mặt, nhức đầu. Hơi nhựa đường còn chứa chất 

gây ung thư ở người.  

Quá trình rải nhựa cho tuyến đường trong thời gian ngắn, mỗi lần rải nhựa đường 

vào khoảng 8h/ngày và diễn ra trong vòng 20 ngày, do vậy, những tác động được xem là 

chỉ mang tính cục bộ. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiêm các biện 

pháp giảm thiểu nhằm hạn chế các tác động này đến sức khỏe của người công nhân.  

Tác động tổng hợp các nguồn thải đối với môi trường không khí 

Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng có 

thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hưởng nồng độ bụi, khí của 

các hoạt động khác nhau. Do đó, tác động của bụi, khí thải phát sinh tại khu vực Dự án 

có thể gây rác các tác động lớn đối với sức khỏe công nhân, cụ thể: 

Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trường là nguyên nhân gây phát 

sinh các chất ô nhiễm như SO2, NO2, CO, bụi, VOC ra môi trường không khí xung quanh. 

Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình này là đối với sức khỏe con người là 
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không đáng kể. Dự án nằm gần  khu dân cư nên hoạt động này tác động đến cộng đồng 

dân cư khu vực. 

Ô nhiễm hơi nhựa đường, hơi sơn, hơi dung môi VOCs từ quá trình sơn và khói hàn 

từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những 

tác động từ 2 quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường 

và môi trường không khí xung quanh, nhưng tác động này ở mức thấp, không tác động 

đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực. 

 Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn 

Nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn chuẩn bị, thi công bao gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải từ quá trình phát quang, phá dỡ công trình hiện trạng;  

- Chất thải rắn xây dựng; 

- Chất thải rắn nguy hại;  

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của tất cả cán bộ, công nhân 

làm việc trên công trường trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án ước tính khoảng 120 

người, nhà thầu không tổ chức nấu ăn cho công nhân tại công trường, khối lượng rác được 

xác định theo định mức thải là 0,5 kg/người/ngày (Định mức thải tính bằng 50% Theo 

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy 

hoạch xây dựng". Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tính toán khi số lượng công 

nhân thi công lớn nhất có tại công trường là: 

120 người x 0,5 kg/người/ngày.đêm = 60 kg/ngày.đêm. 

Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt là chất hữu cơ. Do đó, rác thải sinh hoạt 

là môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật phát triển, đặc biệt là các vi sinh vật có hại có 

thể gây bệnh cho con người và cho vật nuôi. Ngoài ra, rác thải sinh hoạt còn chứa nhiều 

nilon, vỏ bao bì, nhựa… là các chất khó phân hủy. Các thành phần này khi vào đất sẽ cản 

trở khả năng phát triển của thực vật và ảnh hưởng tới các loài sinh vật sống trong đất, vì 

vậy, cần có những phương án quản lý và thu gom rác thải sinh hoạt của công nhân thì 

lượng chất thải này có khả năng làm nhiễm bẩn môi trường đất và môi trường nước mặt 

xung quanh khu vực thi công. 

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang cây cối, phá dỡ công trình hiện 

trạng 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang cây cối 
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Theo khảo sát hiện trạng, hiện tại diện tích đất trồng lúa được người dân đào ao nuôi 

thủy sản, diện tích cây bụi cần phát quang trong quá trình giải phóng mặt bằng là khoảng 

10.000 m2 

Dự án chỉ sử dụng phát quang thủ công để thu dọn mặt bằng, tiến hành nhanh gọn 

để phục vụ thi công, đảm bảo tiến độ dự án đối với diện tích rất nhỏ có cây cỏ rải rác trong 

khu vực thực hiện dự án. Khối lượng sinh khối thực vật còn sót lại được tính theo công 

thức: 

M= S x k 

Trong đó:  

- M: khối lượng sinh khối thực vật, kg. 

- S: Diện tích khu vực tính toán 10.000 m2 (bao gồm diện tích đất trồng lúa) 

- k: Hệ số sinh khối thực vật, k = 0,2 kg/m2 

Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1m2 loại thảm 

thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau:  

Bảng 3.19. Sinh khối của 1m2 loại thảm thực vật 

Loại sinh 

khối 

Lượng sinh khối (kg/m2) 

Thân Cành Lá Rễ Cỏ dưới tán cây Tổng 

Cây bụi 0,065 0,054 0,050 0,03 0,001 0,2 

Do đó, lấy K = 0,2 kg/m2. 

Thay vào công thức tính toán được khối lượng sinh khối thực vật trên khu vực thực 

hiện Dự án: M = 2.000 kg, tương đương 2 tấn. Lượng thực vật phát quang kể trên sẽ được 

vận chuyển đi bằng xe tải, có biện pháp đổ thải phù hợp. 

Chất thải từ quá trình phá dỡ công trình hiện tại 

CTR phát sinh do phá dỡ công trình nhà của người dân chủ yếu gồm vật liệu xây 

dựng như: bê tông, tôn, gạch, ngói, đường ống nước, sắt thép,… Diện tích các công trình 

hiện trạng với tổng diện tích 700 m2. 

Tải trọng ước tính khoảng khoảng 800kg/m2. 

Khối lượng vật liệu, gạch vỡ, bê tông, sắt thép … phát sinh từ hoạt động phá dỡ các 

công trình hiện hữu là: 700 m2 x 800kg/m2 = 560 tấn. 

Tải trọng ước tính khoảng khoảng 800kg/m2. 

Khối lượng vật liệu, gạch vỡ, bê tông, sắt thép … phát sinh từ hoạt động phá dỡ các 

công trình hiện hữu là: 10.000 m2 x 800kg/m2 = 8.000 tấn. 
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 Chất thải rắn xây dựng 

 Đất thải từ quá trình nạo vét hữu cơ 

Khối lượng đất vét hữu cơ, bùn là 76.579,58m3 sẽ được tận dụng 18.106,8 m3 cho 

hạng mục bồn hòa, cây cỏ và cây xanh của Dự án. Còn đối với 49.419,38 m3 tương đương  

(69.187,13 tấn) được lưu trữ tạm thời tại khu đất quy hoạch cây xanh sau đó sẽ được vận 

chuyển đi đổ thải theo đúng quy định của pháp luật.  

 Chất thải xây dựng 

Quá trình xây dựng làm phát sinh các phế thải xây dựng như tôn xây dựng, vỏ bao 

xi măng, sắt thép loại bỏ,… tuy nhiên khối lượng sẽ được giảm thiểu đáng kể (khoảng 

80%) do các phế thải này gồm nhiều loại có khả năng tái sử dụng.  

Tổng khối lượng vật liệu thi công: 206.079,50 tấn. Theo định mức hao hụt nguyên 

vật liệu tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, ước tính khối 

lượng vật tư hao hụt trong quá trình thi công xây dựng của Dự án như sau (tính theo mức 

độ hao hụt trung bình): 

Bảng 3.20. Mức hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình thi công 

Đơn vị 

Mức hao hụt trung bình 

Hao hụt 

VLXD trong 

thi công 

(2,1% KL) 

Hao hụt trong 

khâu vận 

chuyển 

(1,13% KL) 

Hao hụt 

trong bảo 

quản tại kho 

(1,18% KL) 

Hao hụt trong 

vận chuyển 

ngoài công trình 

(0,87% KL) 

Tổng 

Tấn 4.327,67 2.328,70 2.431,74 1.793 10.881 

Như vậy, tổng lượng CTR phát sinh trong quá trình xây dựng thi công của Dự án là: 

10.881 tấn. Trong đó các chất thải như sắt thép, gỗ, bao bì giấy thải đa phần đều được tái 

sử dụng hoặc chuyển làm đầu vào cho các đơn vị thu gom. Còn lại các chất thải không 

thể tái sử dụng phải thải bỏ ước tính chỉ chiếm 2% trong lượng hao hụt phát sinh là: 218 

tấn.  

Ứng với tổng thời gian xây dựng các hạng mục công trình là 39 tháng, thời gian làm 

việc trong 1 tháng là 30 ngày ta có khối lượng chất thải xây dựng tương ứng là: 0,18  

tấn/ngày. 

Đối với các loại chất thải rắn nếu không có biện pháp quản lý và xử lý, khi gặp trời 

mưa, bão nước sẽ cuốn trôi các loại chất thải xuống mương máng liền kề khu vực, sẽ làm 

thu hẹp dòng chảy của hệ thống thoát nước chung trong khu vực. Các chất thải này nếu 

không được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực, gây cản trở giao thông, 

đi lại của người dân và các máy móc phục vụ thi công. Tuy vậy, lượng thải bỏ rất nhỏ, 

không đáng kể so với tổng lượng nguyên liệu, sẽ được xử lý bằng cách đơn giản như:  
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Đất, cát, đá, gạch vỡ ….: Tận dụng được để làm vật liệu san lấp mặt bằng 

Tôn xây dựng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, bao bì vật liệu: chủ Dự án sẽ bố trí thu 

gom tại lán trại, kho chứa, sau đó bán cho đơn vị thu gom phế liệu.  

Xi măng: Tập kết tại khu chât thải rắn để công ty môi trường vận chuyển xử lý 

Vì vậy, tác động môi trường của chất thải xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị rất nhỏ, 

không đáng kể.  

 Chất thải từ quá trình đào đất công trình 

Đất đào phát sinh từ quá trình đào được tận dụng lại đắp nền. Nhìn chung, những 

tác động do chất thải rắn gây ra trong quá trình thi công ảnh hưởng lớn và tiêu cực đến 

chất lượng không khí, đất, nước và cảnh quan của khu vực do việc đào, đắp và thải bỏ 

một lượng lớn chất đất cát tại công trường thi công. Khối lượng các chất thải rắn này phụ 

thuộc nhiều vào quá trình thi công và các biện pháp quản lý của nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ 

có biện pháp giám sát chặt chẽ, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 

Lượng chất thải này sẽ được vận chuyển đổ thải theo đúng quy định; 

Đất đá dính bánh xe trong quá trình vận chuyển đổ thải 

Trong quá trình vận chuyển đất đổ thải, sẽ có một lượng đất đá dính bám bánh xe 

khi ra khỏi công trường làm rơi vãi trên đường giao thông, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên 

do xe trước khi ra khỏi công trình được rửa bánh nên lượng chất thải dính bánh không 

đáng kể.  

 Tác động do chất thải nguy hại 

Các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng gồm dầu mỡ thải, giẻ lau 

dính dầu,… Khối lượng chất thải này cũng tương tự như giai đoạn san lấp mặt bằng, phụ 

thuộc vào số lượng phương tiện vận tải và thi công trên công trường, lượng dầu nhớt thải 

ra từ các phương tiện, thiết bị ...  

- Đối tượng bị tác động khi ô nhiễm chất thải nguy hại chủ yếu là con người (công 

nhân xây dựng), môi trường không khí, nước, đất. 

- Quy mô tác động: 

+ Theo kết quả nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên 

liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ quốc phòng thực hiện 

năm 2002. Ước tính lượng dầu thải của công trường sẽ là khoảng 630 lít/ giai đoạn xây 

dựng (Số lần thay trung bình cho 1 xe là 3 lần/24 tháng. Lượng dầu trung bình là 7 lít/lần 

thay/xe. Số lượng xe, thiết bị cần sửa chữa và bảo trì trung bình là 30 chiếc). 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải có chứa chất phốt pho và thủy ngân có thể gây 

nguy hại tới môi trường. Tính trung bình khoảng 40 m2/ 1 bóng (đèn tuýp 1,2m-60W) thì 
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với diện tích của xây dựng của Dự án là 5.017,67 m2 sẽ cần dùng khoảng 126 bóng đèn 

chưa kể hệ thống bóng đèn chiếu sáng khu vực thi công. Số bóng đèn huỳnh quang thải 

trong thời gian thi công ước tính chiếm 20% số bóng sử dụng, tương đương 26 bóng (0,4 

kg/bóng), tương đương 10,4 kg, tương đương 0,87 kg/tháng.  

+ Ngoài ra, các loại chất thải nguy hại khác như bình ắc quy chì, pin đèn, que 

hàn thải… cũng phát sinh trong quá trình thi công, tuy nhiên số lượng không nhiều. 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án được thống kê 

trong bảng sau:  

Bảng 3.21. Khối lượng chất thải nguy hại ước tính trong giai đoạn xây dựng 

STT Tên chất thải Mã CTNH Đơn vị Số lượng 

1 Dầu mỡ thải, dầu nhiên liệu thải 160108 Lít/tháng 142 

2 Giẻ lau dính dầu 180103 Kg/tháng 12 

3 
Thùng phi đựng hóa chất (sơn, dầu, 

nhựa đường) đã qua sử dụng 
160109 Kg/tháng 62 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 160106 Kg/tháng 0,84 

5 Ắc quy chì thải 160112 Kg/tháng 5 

6 Que hàn thải 170409 Kg/tháng 0,4 

 Tổng lượng chất thải nguy hại 222,24 

Đánh giá tác động: chất thải nguy hại phát sinh nếu không thu gom, bảo quản và xử 

lý đúng theo quy định sẽ gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước và hệ sinh thái lân cận. 

lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng ở mức độ trung bình và tác 

động do chất thải này có thể giảm thiểu. 

Ghi chú: Mã CTNH theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường.  

 Đối tượng bị tác động:  

Đối tượng bị tác động trực tiếp từ nguồn thải này chủ yếu là môi trường đất khu vực 

và nguồn nước mặt tại khu vực, tuy nhiên chất thải sẽ được thu gom thường xuyên do vậy 

tác động của nguồn thải không lớn. 

 Quy mô bị tác động: 

CTNH từ Dự án nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác động 

xấu. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy làm gia 

tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho 

hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong nước hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, 
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ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh. Biện pháp tốt nhất để quản lý 

CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phương pháp xử lý thích hợp. 

 Những tác động không liên quan đến chất thải 

 Đánh giá tác động do việc chiếm dụng đất, đền bù, GPMB 

Trong Chương 1 đã đề cập đến số liệu hiện trạng sử dụng đất, việc thực hiện Dự án 

sẽ phải giải phóng thu hồi 137.994 m2 đất (không tính diện tích đất ở hiện trạng giữ lại là 

25.756 m2), trong đó bao gồm đất trồng lúa, đất ao hồ mặt nước, đất chưa sử dụng, đất 

giao thông và hạ tầng kỹ thuật (không có đất nghĩa trang) trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, 

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.  

Đây là Dự án đầu tư sử dụng đất sẽ được thực hiện theo hợp đồng giữa UBND huyện 

Lâm Thao với Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ, khu đất của Dự án được UBND huyện 

Lâm Thao tiến hành thu hồi và GPMB, giao đất sạch cho Chủ đầu tư để thực hiện Dự án, 

việc đền bù, GPMB được Ban đền bù GPMB huyện Lâm Thao thực hiện theo các quy 

định hiện hành của Nhà nước và các quy định của tỉnh Phú Thọ.   

Theo kết quả điều tra khảo sát, khi dự án được thực hiện sẽ thu hồi diện tích đất của 

368 hộ dân và một phần đất thuộc quản lý UBND thị trấn Hùng Sơn. Trong khu đất thực 

hiện dự án có khoảng 11 hộ dân có đất ở hiện được giữ nguyên. 

Các tác động chính của hoạt động thu hồi đất GPMB như sau: 

 Tác động đến tâm lý người dân, gây xáo trộn đời sống của người dân 

Hoạt động thu hồi đất cho Dự án ít nhiều cũng gây xáo trộn đến đời sống trước mắt 

của các hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất, ảnh hưởng đến thói quen sống, sinh hoạt và 

làm việc của người dân. 

Nắm bắt rõ hiện trạng khu đất Dự án, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền 

địa phương là UBND huyện Lâm Thao nghiên cứu, xác định rõ các tác động ảnh hưởng 

từ việc thu hồi đất để lên kế hoạch chi tiết và cụ thể, lập kế hoạch đền bù cho từng hộ dân 

có đất trong khu vực Dự án. Chủ động thông báo cho các hộ dân kế hoạch đền bù và cách 

thức kê khai thực hiện đền bù để người dân không bị ngỡ ngàng, hạn chế tối đa các tác 

động đên người dân bị thu hồi đất cho Dự án. Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ 

với chính quyền địa phương để có các phương án đền bù GPMB thỏa đáng, tuân thủ đúng 

các quy định của Nhà nước. 

 Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp bị thu hồi là 99.800 chiếm 60,95% diện tích Dự án, chủ yếu là đất 

trồng hoa màu, đất tại đây cho năng suất và giá trị mang lại từ việc canh tác trên diện tích 

đất bị thu hồi không lớn, nhiều diện tích bị bỏ hoang. 
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 Gây tranh chấp giữa các hộ dân và chủ đầu tư 

Việc xây dựng kế hoạch đền bù và giải phóng mặt bằng cho Dự án được thực 

hiện nếu không đúng quy trình, không có sự tham khảo ý kiến của các hộ dân có đất trong 

khu vực Dự án thì khi triển khai thực hiện có thể sẽ gặp các khó khăn sau: 

- Người dân phản đối những chính sách không phù hợp được thực thi trong kế 

hoạch này; 

- Người dân hoang mang, bất hợp tác trong quá trình đền bù giải tỏa; Khi người 

dân hoang mang, dễ có các biểu hiện phản đối, chống phá lại công tác đền bù giải phóng 

mặt bằng; làm chậm tiến độ giải tỏa mặt bằng; chậm tiến độ triển khai thực hiện Dự án. 

Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng nếu thực hiện kéo dài sẽ gây ảnh hưởng 

đến thu nhập và gây mệt mỏi cho các hộ dân có có đất trong khu vực Dự án cũng 

như ảnh hưởng đến đời sống của họ. 

Việc triển khai thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng nếu không được giám 

sát sẽ có khả năng thực hiện không đúng so với kế hoạch được duyệt. 

Để hạn chế được các tác động này, Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban 

đền bù GPMB huyện Lâm Thao để tuyên truyền, lấy ý kiến, xây dựng kế hoạch đền bù 

và giải phóng mặt bằng cho Dự án một cách hợp lý và thỏa đáng, đúng yêu cầu của nhà 

nước. 

Chủ đầu tư luôn chú trọng, xem xét đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc 

tìm kiếm công việc mới cho người dân trong khu vực Dự án thì khi triển khai thực hiện 

sẽ làm giảm khả năng thất nghiệp đối với người dân này khu vực Dự án. 

 Ảnh hưởng tài sản cộng đồng 

Không có tài sản cộng đồng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên bị ảnh hưởng khi thực 

hiện dự án. 

 Tác động lên điều kiện sống 

 Theo số liệu tổng hợp từ quá trình điều tra và Báo cáo của UBND thị trấn Hùng 

Sơn thì với những hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp cho Dự án, ngành nghề trước 

đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người khoảng 3,5 triệu 

đồng/người/tháng. 

Việc thu hồi đất của các hộ dân gây ảnh hưởng lâu dài và tạm thời đến đời sống của 

những hộ có đất canh tác và nhà ở nằm trong diện thu hồi.  

Các hộ dân bị thu hồi đất cho Dự án hầu hết nguồn thu hàng tháng từ sản xuất nông 

nghiệp, nên khi bị thu hồi đất, người dân mất việc làm, mất nguồn thu hàng tháng. Người 

dân mất đất, mất nghề nông. Thành phần trung niên khó tìm kiếm việc làm do hạn chế 
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tuổi tác, thành phần thanh thiếu niên nếu không học hành, không có trình độ chuyên môn 

cũng khó chuyển đổi ngành nghề. Người dân lo lắng tìm kiếm công việc có nguồn thu 

đảm bảo đời sống, thu nhập người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người dân không thích nghi 

được sẽ có nguy cơ thất nghiệp. Tuy nhiên các tác động này chỉ mang tính chất tạm thời 

và có thể giải quyết được. 

Nhưng xét về lâu dài việc triển khai dự án đem lại những tác động tích cực như: tạo 

ra sự đa dạng ngành nghề, phát triển một số ngành nghề mới, tăng cường hệ thống dịch 

vụ... góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực.  

Việc thu hồi đất và có chính sách đền bù hợp lý cho người dân địa phương hỗ trợ 

người dân có một khoản thu, tạo cơ hội chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế theo 

hướng mới. Dự án mới ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương, hỗ trợ người dân có cơ 

hội tìm việc làm mới.  

 Tác động hệ sinh thái 

Diện tích đất trồng bị thu hẹp, nhiều loài động, thực vật suy giảm về số lượng, làm 

mất cân bằng hệ sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học. 

Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng và xây dựng dự án có thể ảnh hưởng bởi tiếng 

ồn, xáo trộn môi trường sống của các sinh vật hiện tại có trong khu vực dự án dẫn đến 

việc các loài sinh vật bỏ đi nơi khác cư trú. 

Tuy nhiên, khu vực nghiên cứu có hệ sinh thái khá nghèo nàn về số lượng cũng như 

chất lượng (đã mô tả thành phần loài và số lượng động thực vật ở chương 2) nên ảnh 

hưởng của dự án đến hệ sinh thái là không đáng kể.  

 Đánh giá tác động đến chất lượng nước và tiêu thoát nước của khu vực 

Dưới góc độ môi trường, khi xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dự án thì vấn đề tiêu 

thoát nước luôn cần được quan tâm, không chỉ trong giai đoạn thi công dự án mà ngay cả 

khi dự án đưa vào vận hành. 

Trong quá trình thi công các hạng mục: Quá trình san lấp, đào đắp, xây dựng sẽ là 

thay đổi mặt đệm tự nhiên của khu vực, làm biến đổi hệ thống thoát nước mặt đất, gây 

cản trở dòng chảy mặt làm ảnh hưởng khu vực dự án, cũng như khu vực xung quanh dự 

án. 

Việc san lấp mặt bằng dự án ảnh hưởng phần nào đến lượng nước tưới tiêu của các 

hộ dân canh tác còn lại, việc thu hẹp diện tích canh tác dẫn đến lượng nước mưa chảy tràn 

trên bờ mặt nhiều hơn ảnh hưởng đến việc điều tiết nước tưới và tiêu nếu không có những 

biện pháp thích hợp cho việc tiêu thoát nước sẽ ảnh hưởng tới việc canh tác của người 

dân canh tác trên diện tích xung quanh dự án. 
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 Đối với nước thải của các hộ dân hiện trạng xung quanh khu vực dự án 

 Hiện trạng thoát nước mặt tại khu vực thực hiện Dự án chủ yếu thoát theo địa hình 

tự nhiên thoát vào mương xây giáp đường QL 2, sau đó được dẫn thoát ra mương phía 

Bắc của dự án bằng cống qua đường và chảy xuống khu ruộng trũng trồng lúa nước (canh 

tác một mùa) phía Đông Bắc Dự án. Ruộng lúa canh tác một mùa thuộc địa phận khu 

Đồng Khống, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao. 

Khi dự án triển khai, quá trình san lấp sẽ làm gián đoạn một phần mương thoát nước 

dẫn ra cống xả sẽ được. Tuy nhiên, trong quá trình san lấp, chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt 

hoàn trả tuyến cống song song để không làm ảnh hưởng đến quá trình thoát nước của khu 

vực dân cư xung quanh dự án. Hệ thống tiếp nhận nước thải của khu vực được chủ dự án  

xây dựng hoàn trả bằng bằng tuyến cống tròn D2000 riêng biệt và được dẫn ra cống xả 

qua đường QL32 lên mương phía Bắc của dự án.  

 Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Tác động do tiếng ồn 

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị, tiếng ồn phát sinh chủ yếu 

từ hoạt động của các xe vận chuyển vật tư, thiết bị, các máy xây dựng, phục vụ thi công 

lắp đặt thiết bị, các hoạt động cơ điện, máy nổ… 

Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền âm 

từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến 

ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

 Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm:   L = 20.lg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

+ L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

+ r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1 m đối với tiếng ồn từ máy móc, thiết 

bị công nghiệp (nguồn điểm)  

+ r2: Khoảng cách cách r1 

+ a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình bề mặt, đối với mặt đường 

nhựa và bê tông a = - 0,1. 

+ Với tiếng ồn phát ra từ nguồn điểm là các máy móc thi công, bốc xúc với mức ồn tối đa 

là 90 dBA (hệ số a là 0,1) thì: 

Với khoảng cách là 50 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:  

L = 20.lg (r2/r1)1+a  = 20.lg(50/1,5)1,1 = 31,7 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 90 – 31,7 = 58,3 dBA 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   136 

Với khoảng cách là 100 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 

L = 20.lg (r2/r1)1+a  = 20.lg(100/1,5)1,1 = 38,7 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 90 – 38,7 = 51,3 dBA 

Mức độ phát sinh tiếng ồn của các máy móc thiết bị thi công được tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 3.22. Mức ồn phát sinh của một số máy móc trong giai đoạn xây dựng 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn 

tại 1,5m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 50m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 100m 

1 Cần trục bánh hơi 16T 87 55,3 48,3 

2 Cần trục ôtô 10T 83 51,3 44,3 

3 Cẩu 6,5 tấn 80 48,3 41,3 

4 Cẩu tháp 25T 80 48,3 41,3 

5 
Máy đầm bánh hơi tự hành 

16T 
79 47,3 40,3 

6 Máy đào 1,6m3 84 52,3 45,3 

7 Máy đào 0,8m3 82 50,3 43,3 

8 Máy đào 1,25m3 83 51,3 44,3 

9 Máy lu 10T 85 53,3 46,3 

10 Máy lu bánh lốp 16T 83 51,3 44,3 

11 Máy lu rung 25T 84 52,3 45,3 

12 
Máy nén khí động cơ diezel 

360m3/h 
81 49,3 42,3 

13 Máy rải 50-60m3/h 83 51,3 44,3 

14 Máy ủi 108 CV 86 54,3 47,3 

15 Ô tô tự đổ 15T 83 51,3 44,3 

16 
Máy nén khí động cơ diezel 

600m3/h 
85 54,3 47,3 

17 Ô tô tưới nhựa 79 47,3 40,3 
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TT Thiết bị thi công 
Mức ồn 

tại 1,5m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 50m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 100m 

18 Ô tô tưới nước 5m3 78 46,3 39,3 

19 Máy đóng cọc 3,5T 90 58,3 51,3 

Mức ồn tổng cộng được tính theo công thức sau:  

L∑ =10 lg∑ 100,1𝐿𝑖𝑛
1  

Trong đó :  

+ L  - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA 

+ Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA 

+ n: tổng số nguồn ồn 

(Nguồn: Theo tài liệu Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng, trang 351) 

Kết quả tính toán mức ồn tổng cộng như sau: (Nguồn: Nhà sản xuất máy móc, thiết 

bị đưa ra cho từng thiết bị) 

Bảng 3.23. Mức ồn tổng do các phương tiện cùng hoạt động 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn ở điểm 

cách máy 1,5m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 50m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 100m 

1 Mức ồn tổng cộng 81,7 51,7 45,7 

Kết quả tính toán mức ồn suy giảm theo khoảng cách tại bảng ở trên cho thấy: Ở 

khoảng cách 1,5 m tất cả các thiết bị thi công thống kê đều phát sinh mức ồn cao hơn giới 

hạn cho phép, mức ổn tộng cộng đạt 91,7dB sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

lao động trên công trường; Ở khoảng cách 200m từ công trường thi công, mức ổn tổng 

cộng của các máy móc thiết bị sử dụng của Dự án đều có mức ồn trong giới hạn cho phép 

(so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT). 

Tuy nhiên, hoạt động của phương tiện vận chuyển không liên tục trên công trường, 

nên mức độ phát sinh tiếng ồn sẽ không kéo dài. 

Mức ồn cao hơn QCCP sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người lao động như gây 

mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán 

bộ, công nhân trong khu vực. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ lớn trong thời gian dài 

sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công 

nhân làm việc trong khu vực Dự án là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt 

động của Dự án đến khu vực xung quanh là không đáng kể. 

Nhận xét: 
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Nhằm tránh tác động tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công 

chủ đầu tư cần bố nhiều biện pháp giảm tiếng ồn tới người dân xung quanh như: bố trí 

thời gian thi công hợp lý, bố trí các máy móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp 

lý, tránh tập trung tiếng ồn do nhiều phương tiện máy móc thi công cùng thời điểm,... 

nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của Dự án đến người dân là không đáng kể. 

 Ảnh hưởng của độ rung 

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại phương tiện 

vận chuyển máy móc, thiết bị. Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi 

công trong bảng sau:  

Bảng 3.24. Giới hạn rung của các thiết bị 

TT Thiết bị thi công 

Mức rung tham khảo, dBA 

(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 30m 

1 Xe lu 79 69 

2 Máy khoan 75 65 

3 Máy nén khí 81 71 

4 Máy cưa tay 66 60 

5 Xe chở bê tông 76 66 

6 Bơm bê tông 68 58 

7 Máy đầm 82 72 

8 Máy xúc 75 65 

9 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

10 Cần cẩu, cẩu trục 74 64 

11 Máy ép cọc 85 70 

 QCVN 27: 2010/BTNMT (Khu vực thông thường, 6h – 21h): 70dB 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy khoảng cách ≥30m mức rung không đảm bảo 

giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT, do vậy đối tượng chịu tác động bởi độ 

rung chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp với máy thi công trên công trường. Các hộ 

dân xung quanh Dự án chịu tác động không đáng kể. 

Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc thi công tới môi 

trường xung quanh 

Có thể nói, tác động của tiếng ồn, rung động trong thi công là không thể tránh khỏi, 

là tập hợp của nhiều nguồn phát sinh và rất khó kiểm soát. Chúng tạo thành một phông 
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ồn không liên tục và có cường độ áp âm thăng giáng hoặc có chu kỳ lặp lại mức độ áp âm 

rất cao. Tuỳ theo từng thời điểm và tác dụng lên cơ quan thính giác của con người gây ra 

các tác động xấu khác nhau.  

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động 

của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các 

bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải 

tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 3.25. Các tác động của tiếng ồn đối với sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động) 

 Đánh giá tác động đến giao thông và chất lượng đường sá địa phương và các công 

trình khác 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, mật độ xe ra vào Dự án gây ảnh hưởng tới hoạt 

động giao thông quanh khu vực Dự án.  

Tình trạng các xe chở đất đá, nguyên vật liệu xây dựng hoạt động liên tục dễ dẫn 

đến ách tắc giao thông, gây cản trở hoạt động đi lại của các phương tiện, người đi bộ trên 

tuyến đường này. 

Ách tắc giao thông khiến các phương tiện lưu thông buộc phải giảm tốc độ hoặc để 

phương tiện trong tình trạng động cơ vẫn nổ nhưng không di chuyển, làm tăng lượng phát 

thải khí, bụi, tiếng ồn do quá trình chạy động cơ, đốt cháy nhiên liệu là xăng, dầu diezel... 

gây ngột ngạt, khó thở và tâm lý khó chịu cho người tham gia giao thông.  
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Các xe 15 tấn của Dự án hoạt động vận chuyển liên tục cũng khiến nền đường có 

thể bị hư hỏng nếu các phương tiện chuyên trở của Dự án không tuân thủ các quy định về 

an toàn, khối lượng vận chuyển bị quá tải, không có bạt che thùng gây rơi vãi đất đá, cát 

sỏi... 

 Đánh giá tác động tới kinh tế- xã hội, an ninh của địa phương 

 Tích cực:  

Dự án sẽ tạo lợi nhuận cho một số cơ sở kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng tại 

địa phương như cát, sỏi, xi măng,…  

Nhà thầu có thể thuê lao động địa phương và vùng lân cận làm một cách trực tiếp 

hay gián tiếp một số công việc đơn giản như vận chuyển nguyên vật liệu, rửa đá, xúc đất, 

tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực.  

Việc thực hiện Dự án cũng góp phần vào tổng sản phẩm ngành dịch vụ tại địa 

phương do nhu cầu sử dụng các thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt của công nhân xây dựng 

trong thời gian thi công. 

 Tiêu cực:  

Việc tập trung cán bộ, công nhân thường xuyên có mặt tại công trường sẽ làm tăng 

nhu cầu cung cấp các dịch vụ sinh hoạt, qua đó tăng thu nhập cho người dân địa phương. 

Tuy nhiên, điều này cũng có tác động không nhỏ đến trật tự trị an của khu vực như: 

- Lây lan bệnh dịch từ công nhân cho người dân địa phương và ngược lại 

- Mâu thuẫn về văn hóa giữa các công nhân với dân cư khu vực; 

- Mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các công nhân thi công. 

Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của các hộ dân sống dọc hai bên 

tuyến đường giao thông vào khu vực Dự án. 

Các hoạt động của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh hưởng 

đến chất lượng và tuổi thọ hệ thống đường xá, cầu cống; đồng thời còn gây cản trở giao 

thông và lối đi lại của người dân trên các tuyến đường ra vào khu vực Dự án. 

Hơn nữa việc gia tăng mật độ giao thông do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, 

phế thải sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; tập trung lượng lớn công nhân thi công 

có thể gây xung đột, mất an ninh trật tự. 

Ngoài ra, nếu công tác quản lý, giáo dục không tốt còn có thể dẫn đến nảy sinh các 

tệ nạn xã hội như cờ bạc, hút chích, trộm cắp,... gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người 

dân sống xung quanh khu vực Dự án. 
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 Đánh giá tác động đến an toàn và sức khỏe của công nhân  

 Tác động tích cực: 

Giải quyết một lượng lao động nhàn rỗi, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. 

Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí tại khu vực 

Dự án 

 Tác động tiêu cực:  

Về vấn đề an toàn lao động: các tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình xây 

dựng nếu phương án thi công và các biện pháp an toàn không được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cũng có thể dẫn đến 

các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Một số loại tai nạn có thể xảy ra ảnh hưởng đến sức 

khoẻ của người lao động trong giai đoạn thi công như sau: 

- Tai nạn giao thông do các phương tiện giao thông vận tải gây ra. 

- Tai nạn do vận hành máy móc thiết bị không đúng quy trình kỹ thuật, không được 

kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. 

- Tai nạn do thi công trên cao không đảm bảo an toàn.  

- Tai nạn do sụt lún, sạt lở đất, bị vùi lấp trong giai đoạn thi công móng. 

- Tai nạn do sự bất cẩn của người lao động, 

- Tai nạn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết: Làm việc liên tục ngoài trời trong 

những ngày nắng nóng, gió bão, lốc xoáy. 

Về vấn đề sức khỏe: khí thải, bụi, tiếng ồn do các hoạt động của phương tiện thi 

công, xây dựng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của công nhân trên công trường. Rác 

thải, nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý sẽ phát tán vào môi trường gây 

mất vệ sinh, tạo điều kiện cho các loài vi khuẩn lây bệnh phát triển như vi khuẩn tả, vi 

khuẩn đường ruột… Cộng đồng dân cư lân cận có thể bị ảnh hưởng với các tác động phát 

sinh từ dự án: 

Tiếng ồn, độ rung. 

- Bụi, khí thải, mùi hôi. 

- Các tác nhân trên có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, giảm 

năng suất lao động, giảm khả năng tập trung đối với các cán bộ, nhân viên tại các trụ sở, 

cơ quan lân cận. 

- Khi thi công xây dựng, đặc biệt là thường xuyên phải làm việc trên cao nên chủ 

Dự án cần có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động cho công nhân thi công 

trên công trường và cộng đồng dân cư lân cận 

- Lây lan dịch bệnh: Công tác vệ sinh trên công trường không đảm bảo sẽ làm gia 

tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh cho công nhân làm việc tại Dự án. Việc tập trung một 
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lượng lớn công nhân thi công sẽ làm tăng khả năng lây lan bệnh giữa các công nhân, 

người dân địa phương và ngược lại gây tác động xấu tới đời sống, sức khở của công nhân 

và người dân khu vực 

 Đánh giá tác động đến cảnh quan môi trường  

Trong quá trình thi công, nếu các rác thải xây dựng không được quản lý, tập kết 

đúng nơi quy định sẽ gây tác động đến cảnh quan môi trường của khu vực, gây mất mỹ 

quan và có thể gây tiềm ẩn tai nạn lao động cho các cán bộ, công nhân thi công. 

 Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

 Tai nạn lao động 

Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án, gây thiệt hại 

về tài sản và tính mạng. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông có thể do sự bất cẩn của 

lái xe, do người chưa có bằng lái xe, tuỳ tiện sử dụng xe (đã xảy ra ở một số công trường 

xây dựng), do bố trí đường vận tải trên công trường không hợp lý, xe vận chuyển chạy 

nhanh vượt ẩu, sự bất cẩn trong quá trình kéo dây vượt đường giao thông... 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công và người dân xung quanh Dự án.  

- Phạm vi tác động: Sự cố xảy ra ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng 

của công nhân lao động. 

Trong quá trình xây dựng các yếu tố môi trường, cường độ lao động, mức độ ô nhiễm 

môi trường có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người công nhân như gây mệt mỏi, 

choáng váng.  

- Tai nạn do điện giật; 

- Tai nạn do rơi, đổ các vật liệu, cấu trúc xây dựng, tường nhà, cốt pha, cây chống. 

- Sự cố tai nạn do sập giàn giáo, sập sàn công tác: khi thi công, lắp ráp ở giàn giáo 

hoặc thiết bị trên cao,  

- Hoạt động của các phương tiện thi công và máy móc trên cao nếu không tuân thủ 

các quy định về an toàn lao động có khả năng xảy ra sự cố đứt cáp, gãy cẩu trục, ảnh 

hưởng đến sinh mạng và sức khỏe của công nhân 

Nguyên nhân thường là do công nhân không tuân thủ các kỉ luật và nội quy lao động, 

chưa thành thạo nghề, ít kinh nghiệm hoặc do phương tiện, công cụ lao động (thanh, cẩu, 

tời...) và trang bị lao động chưa đầy đủ và không đảm bảo an toàn.  

Ngoài ra, còn phải đề phòng các tai nạn do giao thông trên và trong khu vực công 

trường, do sự bất cẩn của lái xe, do người chưa có bằng lái xe, tuỳ tiện sử dụng xe (đã xảy 

ra ở một số công trường xây dựng), do bố trí đường vận tải trên công trường không hợp 

lý,... 
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 Sự cố cháy nổ 

Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật 

trong quá trình thi công là các nguồn dễ cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại về 

người, tài sản và môi trường. 

Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể xảy ra các sự 

cố chập, giật, cháy nổ,… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân.  

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy hay các tai nạn 

lao động cho công nhân. 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường sinh thái, công nhân thi công và người dân 

xung quanh Dự án.  

- Phạm vi tác động: xung quanh khu vực xây dựng Dự án. 

 Tai nạn giao thông 

Trong quá trình thi công, xây dựng việc vận chuyển nguyên vật liệu và gia tăng 

phương tiện giao thông của công nhân xây dựng gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn tai nạn 

giao thông. 

 Sự cố do thiên tai, mưa, bão 

Khi xảy ra các sự cố về thiên tai, mưa bão lớn bất thường sẽ gây hư hại các công 

trình, gây ảnh hưởng chất lượng nguồn nước cho toàn bộ  khu vực bị ngập lụt, các chất ô 

nhiễm từ các khu vực chứa chất thải, xử lý chất thải sẽ hòa vào nước và lan truyền đi toàn 

bộ khu vực ngập lụt. Sự cố xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng các nguồn nước mặt 

trong khu vực, các hệ sinh thái trong thủy vực tiếp nhận nguồn nước ô nhiễm.  

 Sự cố sụt lún, sạt lở công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án, sẽ tiến hành đào đắp móng cột của các 

hạng mục công trình. Đây là nguyên nhân có thể xảy ra hiện tượng sụt lún, sạt lở công 

trình đang xây và nhà dân giáp Dự án.  

Mặt khác, trước khi tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự 

án, nếu không tiến hành khảo sát các điều kiện địa chất công trình để lựa chọn các giải 

pháp thi công đúng kỹ thuật, phù hợp với các điều kiện địa chất, địa mạo trong quá trình 

thi công sẽ làm gia tăng khả lăng sụt lún, sạt lở các công trình. 

Việc sụt lún thường khó kiểm soát và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Sụt 

lún, sạt lở có thể gây rạn nứt, thậm chí phá huỷ toàn bộ công trình gây thiệt hại về tính 

mạng, kinh tế của các công nhân đang thi công xây dựng trên công trường và các công 

trình lân cận.  
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 Sự cố ngộ độc thực phẩm và lây lan dịch bệnh  

Ngộ độc thức ăn: Sự cố ngộ độc thực phẩm chủ yếu sinh ra từ cơ sở cung cấp suất 

ăn cho công nhân công trình không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các nguyên nhân trong quá trình chế biến không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

bao gồm: 

- Cơ sở chế biến không đảm bảo vệ sinh môi trường; 

- Nhân viên bếp ăn chưa được học về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, mắc 

bệnh tật, đặc biệt là các bệnh ngoài da; 

- Các vấn đề vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm:  

+ Chất lượng nguồn nước cấp: Nguồn nước cấp cho chế biến thức ăn không đảm 

bảo tiêu chuẩn hoặc thiếu nước cấp; 

+ Thành phần phụ gia: Với liều lượng lớn hoặc loại phụ gia không nằm trong 

danh mục được phép sử dụng; 

+ Nguồn gốc thực phẩm: Sử dụng các loại thực phẩm ôi thiu, có hàm lượng dư 

lượng thuốc trừ sâu cao,…; 

+ Quá trình bảo quản thức ăn: Việc bảo quản thức ăn không theo quy định làm 

ôi thiu thức ăn. 

Lây lan dịch bệnh: Công tác vệ sinh trên công trường không đảm bảo sẽ làm gia tăng 

nguy cơ phát sinh dịch bệnh cho công nhân làm việc tại Dự án. Việc tập trung một lượng 

lớn công nhân thi công sẽ làm tăng khả năng lây lan bệnh giữa các công nhân, người dân 

địa phương và ngược lại gây tác động xấu tới đời sống, sức khở của công nhân và người 

dân khu vực 

Đặc biệt sự cố lây lan dịch Covid khi công tác phòng chống tại công trình không 

hiệu quả: 

Công nhân đi từ vùng dịch đến khu vực dự án, tiếp xúc với người có nguy cơ mắc, 

lây lan dịch Covid 

Không đeo khẩu trang theo đúng quy định trong phòng chống dịch Covid. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường.  

 Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến nguồn thải 

 Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân giữ vệ sinh, cấm các hành vi phóng uế bừa bãi, 

không đúng nơi quy định. 
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- Để hạn chế ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân, biện pháp tận dụng 

nguồn nhân lực địa phương sẽ được áp dụng đố với lực lượng công nhân. 

- Chủ Dự án không bố trí ăn ở cho công nhân tại công trường. Do vậy, toàn bộ 

công nhân làm việc tại công trường đều phải tự túc ăn ở tại gia đình hoặc các khu nhà trọ 

trong khu vực. Hằng ngày công nhân chỉ tới làm việc, không có hoạt động sinh hoạt nấu 

ăn, tắm, ngủ nghỉ tại công trường, vì vậy nước thải sinh hoạt chủ yếu là nước xí tiểu phát 

sinh từ hoạt động vệ sinh của công nhân.  

- Do giai đoạn thi công xây dựng Dự án sẽ chủ yếu thuê phần lớn công nhân địa 

phương tham gia thi công, đối với các nhân viên ở xa đến làm việc tại Dự án sẽ bố trí thuê 

nhà dân để công nhân ăn ở, sinh hoạt, giai đoạn này chủ đầu tư sẽ bố trí 04 nhà vệ sinh 

đặt tại khu vực thi công Dự án để thu gom lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động của một số ít công nhân ở tại công trường, trông coi nguyên vật liệu và công nhân 

làm việc trong thời gian thi công. Nhà vệ sinh đặt cách xa nguồn nước và theo đúng quy 

chuẩn, quy phạm của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế (20 TCN 51 - 84). Bùn cặn sinh ra trong 

quá trình xử lý nước thải ở đáy của nhà vệ sinh di động, Chủ Dự án thuê đơn vị có chức 

năng định kỳ đến hút đi để xử lý: 

Thông số của nhà vệ sinh di động như sau: 

- Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa. 

- Chiều dài: 950 mm 

- Chiều rộng: 1.300 mm 

- Chiều cao: 2.500 mm 

- Dung tích bể nước sạch: 400 lít 

- Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 

Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu động trên công trường sẽ được lựa chọn phù hợp 

trong giai đoạn thi công xây dựng do phụ thuộc nhiều vào hình thức tổ chức thi công của 

các nhà thầu. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc sau: 

- Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng tiêu 

chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng (TCVN 

7957-2008). 

- Không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trường; 

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh lưu động, sau đó thuê đơn 

vị chức năng thu gom và xử lý. Định kỳ 1 tuần/lần.  
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 Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo 

đất, cát, rác thải... xuống hệ thống cống thu gom và thoát nước mưa của địa phương. Các 

biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới hệ thống cống thoát nước như sau: 

Ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước nước mưa trước: Các tuyến thoát nước đảm 

bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng và không gây 

ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài công trình.  

Đào rãnh thu gom, thoát nước mưa chảy tràn bao quanh khu vực triển khai Dự án, 

nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom qua hệ thống rãnh thoát nước mưa chảy tràn qua các 

hố ga lắng cặn sau đó đưa về 02 hố lắng trước khi thoát ra ngoài hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. Rãnh thoát nước có kích thước như sau: rộng 0,4 m, sâu 0,6 m, cứ 10 

- 25 m bố trí một hố ga lắng cặn, kích thước hố ga như sau: Dài 1m x rộng 1m x cao 1m 

(số lượng 12 hố ga lặng cặn); hố lắng có kích thước dài 2 m x rộng 2 m x sâu 1,5 m.  

Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để 

ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát thải. 

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập 

vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

Các tuyến thoát nước mưa, nước thải thi công được thực hiện phù hợp với quy hoạch 

thoát nước của khu vực. 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc phải được thu gom và phối 

hợp đơn vị môi trường địa phương thu gom để hạn chế việc nước mưa cuốn theo rác thải 

gây ô nhiễm môi trường nước mặt khu vực. 

Ngăn cấm xả bỏ chất thải sinh hoạt từ lán trại và công trường vào nguồn nước. 

Thường xuyên dọn dẹp công trường, nạo vét hệ thống thoát nước mưa. 

 Nước thải xây dựng 

Thực hiện tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, hạn chế tối đa nước thải từ 

hoạt động thi công bê tông thất thoát ra môi trường. 

Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước và kiểm soát bằng vòi, van  khóa, nước đổ bê 

tông sẽ được đựng trong các thùng chứa chắc chắn để giảm lượng nước vương vãi ra các 

thảm thực vật xung quanh.  

Tại khu vực thi công Dự án, ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước mưa trước khi 

xây dựng các hạng mục công trình khác. Nước thải từ quá trình xây dựng Dự án được thu 

gom vào rãnh và hố lắng sơ bộ trước khi thoát vào hệ thống thoát nước  
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Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần kề hệ thống thoát nước để tránh việc 

rơi vãi đất đá, gây tắc nghẽn giảm khả năng tiêu thoát nước. 

Đất đào đắp được đổ vào vị trí gần khu vực thi công, khi thi công xong, đơn vị thi 

công sẽ tiến hành san lấp để đảm bảo hoàn thổ, phục hồi nguyên trạng khu vực. 

Nước thải từ các hoạt động rửa xe và nước thải thi công sẽ được đưa vào 02 bể lắng 

cặn đất cát và lọc dầu mỡ bằng lưới vải chuyên dụng. Nước thải sau xử lý được tận dụng 

để làm ẩm nguyên vật liệu hoặc dập bụi thi công. Kích thước của bể lắng là (3m x 1,5 m 

x 2m), và (2 x 1,5 x 1m), đảm bảo lưu nước từ quá trình rửa xe từ 2h - 3h. Hố lắng được 

bố  trí tại sát vị trí hố rửa xe. 

 Giảm thiểu tác động tiêu cực do bụi, khí thải  

 Bụi và khí thải từ hoạt động phát quang, phá dỡ công trình 

- Hạn chế hoạt động phá dỡ công trình trước 6h sáng và sau 6 giờ chiều, 12h: 1h 

trưa   

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt là khẩu 

trang chống bụi và nút tai chống ồn 

- Phun nước tưới ẩm tuyến đường ra vào dự án và khu vực tập kết chất thải 

 Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, đổ thải 

Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển như sau:  

- Chủ Dự án phối hợp với nhà thầu xây dựng lập kế hoạch vận chuyển, thời gian 

vận chuyển và bố trí tuyến đường vận chuyển hợp lý, tránh vận chuyển các tuyến đường 

đông dân cư sinh sống và cam kết việc vận chuyển không gây ảnh hưởng ùn tắc giao 

thông, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu phải được phủ bạt kín tránh rơi vãi đất cát 

trên tuyến đường trong quá trình vận chuyển. 

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển được đăng kiểm và đảm bảo được kiểm soát 

giới hạn khí thải cho phép, không sử dụng phương tiện vận chuyển quá cũ để vận chuyển; 

- Không chở nguyên liệu, đất đem đi đổ thải quá trọng tải của phương tiện và cần 

kiểm soát trọng tải xe trong suốt quá trình vận chuyển; 

- Bố trí công nhân thu dọn ngay khi đất cát rơi vãi để giảm thiểu lượng bụi ảnh 

hưởng người dân quanh tuyến đường vận chuyển.  

- Quy định tốc độ của các phương tiện vận chuyển, không vận chuyển tốc độ cao 

tuyến đường đông dân cư và nhiều xe, giảm tốc độ xuống 5 km/h khi vào khu vực thi 

công. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng phương tiện vận chuyển định kỳ trong suốt quá 

trình thi công để đảm bảo làm việc tốt, không gây ô nhiễm; 
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Xây dựng hố nước trên cổng ra khỏi công trường tại khu vực cổng ra với độ sâu mực 

nước khoảng 20cm, rộng khoảng 3m và dài khoảng 3m, có bố trí các con lươn trong hố 

nước này nền đáy hố nước được lắp đặt các tấm thép dày để ngăn ngừa việc tạo ra hố sình 

lầy trên cổng ra vào công trường. Nước được bơm từ nguồn cấp nước cho hoạt động thi 

công qua ống nhựa vào hố rửa. Các xe tải ra khỏi công trường của Dự án sẽ phải đi qua 

hố nước này để rửa hết đất cát cuốn theo bánh xe và sẽ trang bị máy bơm có vòi phun cao 

áp để tăng hiệu quả làm sạch các bánh xe vận chuyển nguyên vật liệu. Vị trí để phun nước 

được lắp đặt trước hố nước trên công trường để làm sạch các đất đá to dính vào xe sau đó 

xe qua hố nước. Tần suất rửa xe: trước khi xe ra khỏi Dự án. 

 

 

 

 

Thuê đơn vị có đủ năng lực tưới rửa mặt đường tuyến đường vận chuyển nguyên vật 

liệu hàng ngày trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu khu vực xung quanh Dự 

án, tần suất 2 lần/ngày. 

Sử dụng máy bơm tưới ẩm khu vực tập kết máy móc thiết bị, khu vực tập kết nguyên 

vật liệu, Chủ Dự án trang bị 02 máy bơm nước để tưới ẩm; Tưới ẩm tần suất 2 lần/tuần. 

Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của khu vực. 

Phun nước dập bụi tại các khu vực thi công có mức phát sinh bụi cao. Tần suất 1 

lần/ngày. 

Để giảm thiểu lượng bụi phát tán do tập kết nguyên vật liệu, chủ Dự án yêu cầu đơn 

vị thi công hạn chế tối đa tập kết nguyên liệu, làm đến đâu tập trung nguyên vật liệu đến 

đó, nguyên vật liệu được vận chuyển đến trước khoảng 3 ngày. Chủ Dự án sẽ sử dụng bạt 

PE để che phủ kín bãi tập kết nguyên vật liệu và thùng lưu giữ chất thải tạm thời. Bạt che 

phủ bãi tập kết nguyên vật liệu có kích thước 30 m x 40 m. Bãi tập kết nguyên vật liệu có 

chiều cao tối đa không quá 1,5m. 

Các giải pháp này đã và đang được áp dụng phổ biến tại nhiều công trường xây 

dựng. Tính khả thi: cao. 

Đối với khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công 

- Khí thải của các phương tiện giao thông vận thải và máy móc thi công chứa các 

chất ô nhiễm như: SO2, NO2, CO, CO2,...Để giảm thiểu sự ô nhiễm do khí thải của các 

nguồn này, Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

i = 10% 

0
,2

 m
 

3,0 m 

Hố nước  

Hình 3.1. Hố nước rửa bánh xe 
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- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn để giảm lượng khí SO2 

phát sinh; 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ; 

- Các phương tiện vận chuyển không sử dụng phương tiện có tải trọng lớn (trên 10 

tấn) và chở đúng tải trọng của xe. 

- Tăng cường bảo dưỡng (trung bình 6 tháng/lần) và đánh giá chất lượng khí thải 

của các phương tiện, máy móc;  

- Quy định tốc độ ra vào khu vực Dự án vận tốc 5km/h. 

- Không sử dụng các loại phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm đối 

với các phương tiện vận tải đường bộ theo quy chuẩn hiện hành. 

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí tại các vị trí xây dựng, tại các vị trí 

nhạy cảm nhằm theo dõi các diễn biến môi trường trong quá trình thi công. 

 Bụi và khí thải từ hoạt động xây dựng 

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực hợp lý; áp dụng phương pháp và các 

phương tiện thi công tiên tiến. 

- Khu vực công trường cách ly với các khu vực xung quanh bằng cách xây dựng 

tường tạm che chắn bằng tôn, chiều cao tối thiểu của tường tạm là 3m. Khi Dự án được 

xây dựng lên cao trên 5m sẽ tiến hành dựng lưới đỡ nhằm ngăn chặn vật liệu xây dựng 

rơi rớt, ngăn bụi phát sinh gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh Dự án. 

- Việc vận chuyển phế thải xây dựng từ trên cao xuống phải chuyển dần bằng các 

hộp ghen và thùng chứa. Thùng chứa phải có nắp đậy bằng vải nylon hoặc bằng vải bạt 

tránh bụi bốc lên cao khi đổ xuống hoặc do gió cuốn lên cao. Không được vứt phế thải 

hay rác thải từ trên cao xuống; 

- Phế thải xây dựng phải được vận chuyển ngay đi trong ngày, tránh ùn tắc và tồn 

đọng trên công trường làm rơi vãi vào các cống rãnh gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

- Hơi, khói hàn từ hoạt động cơ khí 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: mặt nạ phòng độc, giày, găng tay; 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát các thiết bị, ổ cắm điện, các nguồn nhiên liệu có 

khả năng bắt cháy gần khu vực hàn để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ; 

- Tính khả thi: Công nhân hàn là những người có trình độ, khả năng nhận thức về 

vấn đề an toàn sức khỏe cao. Trong Ban quản lý Dự án có bộ phận phụ trách về vấn đề an 

toàn lao động thường xuyên kiểm tra giám sát trên công trường. Có thể nhận định các giải 

pháp đề xuất là khả thi. 
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 Bụi phát sinh từ quá trình bả bề mặt 

Sử dụng các tấm lưới lớn, tấm bạt che phủ toàn bộ công trình. Đây là giải pháp đã 

và đang được áp dụng tại nhiều công trình xây dựng và cho hiệu quả cao. 

Không thi công vào những thời điểm có gió lớn. 

Trong một số trường hợp cần thiết có thể trao đổi, thỏa thuận với các hộ dân, đơn vị 

xung quanh về phương án che phủ bạt trên các công trình lân cận để giảm thiểu triệt để 

tác động của bụi bả đến các công trình này. 

Đẩy nhanh tiến độ thi công trong giai đoạn sơn bả, tăng cường công tác giám sát 

hoạt động thi công, tính hiệu quả của công trình. 

Tính khả thi: Vừa phải. Do giải pháp che phủ trên các công trình lân cận có thể ảnh 

hưởng đến mỹ quan, hoạt động thường nhật của các đối tượng này, việc áp dụng giải pháp 

này có thể gặp một số trở ngại khi các hộ lân cận không chấp thuận.  

 Hơi dung môi 

Hóa chất được sử dụng trong các hoạt động xây dựng như sơn, dầu mỡ, phụ gia… 

phải được chứa trong những thùng kín đặt trong khu vực có mái che. Đảm bảo các thùng 

chứa không để mở để tiếp xúc với không khí và phát sinh khí thải; 

Tại khu vực làm việc chịu ảnh hưởng bởi hơi dung môi, công nhân sẽ được trang bị 

thiết bị bảo hộ lao động như bịt mặt hoặc mặt nạ, nhằm tránh và giảm thiểu các rủi ro xảy 

ra. 

Quá trình thi công sẽ được giám sát định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng môi trường 

không khí trong giai đoạn này đạt tiêu chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT và Tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn lao động theo Quyết định số 3733/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của 

Bộ Y tế. 

 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hơi nhựa đường 

Để giảm thiểu các ảnh hưởng của hơi nhựa đường đến môi trường và sức khỏe người 

công nhân trong thời gian xây dựng các tuyến đường giao thông, Dự án áp dụng các biện 

pháp sau: 

Sử dụng các phương tiện máy móc tự động rải nhựa đường, các phương tiện này 

phải đảm bảo các tiêu chuẩn đủ điều kiện hoạt động.  

Không tiến hành thi công vào thời điểm trời nắng nóng nhất (trên 380C), chú ý đến 

hướng gió khi thi công có ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận, vận tốc gió lớn sẽ làm 

tăng khả năng phát tán khí độc hại ra môi trường. 
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Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đảm bảo thời gian rải nhựa nhanh gọn. 

Công nhân làm việc phải có đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như khẩu trang, 

tránh tiếp xúc lâu với hơi nhựa đường. 

Giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ khu vực tập trung rác thải 

Bố trí 04 thùng chứa có nắp đậy dung tích 120 lít tại khu vực nhà nghỉ của công 

nhân để chứa chất thải sinh hoạt phát sinh; 

Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công nhân, 

yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm vấn đề an toàn vệ sinh môi trường trên công trường; 

Chủ Dự án sẽ ký hợp đồng với công ty môi trường thu gom, xử lý triệt để rác thải 

phát sinh trong ngày, không để hiện tượng tồn lưu 

Các giải pháp được đề xuất phần lớn phụ thuộc vào ý thức của công nhân lao động 

trong quá trình thu gom, tập kết chất thải. Với sự giám sát chặt chẽ của ban an toàn lao 

động vệ sinh môi trường của Dự án có thể nhận định giải pháp được đề xuất là khả thi. 

 Giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải rắn sinh hoạt 

Phân loại rác thải, không để chung rác thải sinh hoạt với các loại rác thải khác. 

- Chủ đầu tư sẽ trang bị khoảng 4 thùng chứa rác sinh hoạt bằng kim loại, có nắp 

đậy có thể tích 120 lít/thùng, để chứa rác tại khu vực lán trại và công trường. 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt tại công trình này sẽ được thu gom bởi đơn vị có 

chức năng theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 1 ngày/lần. 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân 

và lán trại đồng thời kết hợp cùng nhà thầu phổ biến rộng rãi đến từng công nhân. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường tại công trường; 

- Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án sẽ được chủ Dự án hợp đồng với 

đơn vị thu gom rác có chức năng thu gom theo đúng quy định pháp luật  

- Tính khả thi: Cao. 

 Giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải rắn xây dựng 

 Đối với thảm thực vật phát quang thải, chất thải từ quá trình phá dỡ công trình 

hiện trạng 

Thông báo cho người dân về kế hoạch thi công để thu hoạch trước hoa màu. 

Lượng thực vật phát quang, và những chất thải không tận dụng được sẽ được vận 

chuyển đi bằng xe tải, đổ thải tại bãi rác huyện Lâm Thao 

Sinh khối thực vật từ quá trình phát quang chủ  yếu là cây bụi và cây cỏ.  

Nhằm xử lý hiệu quả và giảm thiểu các tác động môi trường đối với tổng khối lượng 

sinh khối thực vật phát quang, chủ dự án thực hiện các biện pháp: 
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Toàn bộ lá cây, cỏ dại được thu gom tập trung tại bãi thải tạm tại khu vực phía Nam 

dự án sau đó vận chuyển xử lý tại bãi chôn lấp rác thải tại khu vực huyện Lâm Thao 

Biện pháp thu gom, xử lý thảm thực vật phát quang nhằm phòng ngừa và giảm thiểu 

các tác động đối với môi trường do sự hiện hữu và phân hủy của sinh khối thực vật phát 

quang trên công trường thi công. 

Chất thải rắn từ quá trình phá dỡ công trình hiện trạng sẽ được thu gom vận chuyển 

đi đổ thải theo đúng quy định của pháp luật. 

 Đất đào hữu cơ thải 

Lớp đất nạo vét hữu cơ sẽ được tận dụng lại một phần trồng cây xanh trong khu vực 

dự án  

Lượng bùn hữu cơ đào lên được tập kết tại khu vực dự kiến trồng cây xanh làm bãi 

chứa tạm. Lượng bùn đất hữu cơ này sẽ được tận dụng trồng cây, khoảng 27.160,2 m3 đất 

thừa sẽ được vận chuyển đến bãi  tập kết đất trồng nông nghiệp theo đúng quy định. 

Phần lớn các loại đất đá đào đắp sẽ được tận dụng lại phục vụ công tác san nền và 

trồng cây tại dự án. Các loại đất yếu, vật liệu bùn đất hữu cơ không tận dụng được trong 

quá trình trồng cây, thi công nền móng công trình sẽ vận chuyển đổ thải theo quy định 

của pháp luật.  

Vị trí tập kết đất đào: Đất đào sẽ được tập kết tạm tại bãi thải bố trí tại khu vực dự 

kiến trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án. Do diện tích của dự án lớn và được trải 

dài nên tại vị trí được quy hoạch trồng cây xanh sẽ tiến hành đổ lượng bùn được nạo vét 

từ ao hồ hiện trạng. Tổng khối lượng nạo vét hữu cơ là 76.579,58 m3, tổng diện tích sẽ 

trồng thêm cây xanh của dự án là 18.106,8 m2 

 Bãi chứa bùn này đảm bảo không ảnh hưởng tới quá trình thi công xây dựng các 

hạng mục công trình của dự án. Diện tích của bãi thải chứa bùn được nạo vét từ ao hồ 

hiện trạng là khoảng 5.000 m2 ở phía Tây Bắc khu vực dự án, chủ đầu tư sẽ tổ chức trồng 

cây xanh trên diện tích này để giữ lượng bùn này và tạo cảnh quan sau này. Khối lượng 

đất thảm thực vật đối với đất lúa sẽ được tận dụng vào với mục đích nông nghiệp cho các 

hộ dân xung quanh dự án, các tổ chức có nhu cầu cải tạo đất và sử dụng vào mục đích 

nông nghiệp. 

Khu vực bãi lưu chứa lớp đất hữu cơ bố trí bờ kè tạm tránh rửa trôi, sat lở chất thải 

khi trời mưa và thường xuyên phun nước tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh. 

Tạo các khe, rãnh thoát nước xung quanh các bãi thải để không gây sạt lở, ứ đọng làm 

tràn đất khi gặp trời mưa;  
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Đối với khối lượng đất hữu cơ không tận dụng lại tại công trình khoảng 49.419,38 

m3 được vận chuyển tới nơi đổ thải.   

Tần suất vận chuyển: Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đất 

đá thải theo quy định của pháp luật. Đất đá sẽ được vận chuyển theo đợt, trong suốt quá 

trình thi công dự án, tần suất vận chuyển 3-5 ngày/lần. 

 Phương tiện vận chuyển: Xe tải có trọng tải 10 tấn. 

Vị trí chi tiết: Trong quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị Tổng thầu 

thi công sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có bãi tiếp nhận đất hữu cơ trồng nông 

nghiệp đảm bảo đúng quy định và không để ảnh hưởng tới môi trường). 

 Chất thải rắn xây dựng 

Các loại chất thải không thể tận dụng như như đất, đá, gạch vỡ được chủ dự án dự 

kiến sẽ đặt 02 thùng ben loại 5m3 chứa CTR xây dựng và được tập kết tạm thời tại kho 

chứa góc phía Đông công trường sau đó thuê Công ty môi trường tại địa phương tới vận 

chuyển theo quy định của pháp luật. Khu vực lưu giữ CTR xây dựng phải đảm bảo không 

gây cản trở giao thông đi lại trên công trường. 

Đối với các loại chất thải có thể tái sử dụng như: coffa, sắt thép, vỏ bao xi măng... 

sẽ được phân loại để tái sử dụng, hoặc tập kết tại khu vực kho chứa và bán cho các đơn vị 

thu mua phế liệu trên địa bàn phường.  

Không để đất đá thải xâm lấn lên đất của người dân xung quanh dự án.  

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ san nền đến công trường và quá 

trình vận chuyển đất đá đi đổ thải, các xe vận chuyển phải chở đúng trọng tải quy định, 

không được chở vượt quá thành xe, có bạt che chắn thùng xe khi vận chuyển để hạn chế 

chất thải rắn rơi vãi. 

Chủ dự án, nhà thầu thi công có trách nhiệm giám sát công tác vận chuyển chất thải 

rắn xây dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng 

Khu vực lưu giữ CTR xây dựng phải đảm bảo không gây cản trở giao thông của khu 

vực và đảm bảo mỹ quan khu vực. 

 Giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải nguy hại 

Nhà thầu có trách nhiệm giảm thiểu và phân loại chất thải nguy hại ngay từ nguồn 

thải như: không thực hiện các hoạt động bảo trì máy móc trong khu vực công trình mà 

đưa đến các cơ sở dịch vụ bên ngoài có khả năng sửa chữa, bảo trì; các giẻ lau dính dầu, 

thiết bị hư hỏng,… 

Các chất thải nguy hại phát sinh như: giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, 

thùng đựng sơn… sẽ được chủ Dự án thu gom lưu giữ riêng trong các thùng kín, trên các 
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thùng được dán nhãn mã CTNH theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi 

trường. 

 Bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đúng tiêu chuẩn tại góc phía Đông 

Bắc của công trường thi công xây dựng. Kho lưu trữ sử dụng là thùng Container 20 feet 

(6mx2,4mx2,5m), có tôn gờ chống tràn, có cửa đóng kín, và có biển cảnh báo kho chứa 

CTNH. Tại nhà kho trang bị 05 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng bằng nhựa, có 

nắp đậy, có dán nhãn mã CTNH, dung tích 120 lít để chứa dầu thải, giẻ lau dính dầu, đầu 

mẩu que hàn, 10 bình chữa cháy bằng CO2 loại 5 kg, mùn cưa và các vật dụng chữa cháy 

khác, lắp đặt các biển cảnh báo theo đúng quy định. 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý. Định kỳ chuyển giao 

cho đơn vị xử lý và lưu giữ các chứng từ chuyển giao tại văn phòng điều hành. 

Bộ phận chuyên trách sẽ tổ chức kiểm tra giám sát tình hình phát sinh, khối lượng 

phát sinh, công tác thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại hàng ngày.  

Toàn bộ CTNH phát sinh được Công ty thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, thu 

gom và xử lý CTNH theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.  

 Giảm thiểu các tác động không liên quan tới chất thải 

 Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất, GPMB 

Hoạt động của Dự án không tránh khỏi việc chiếm dụng đất gây ra các ảnh hưởng 

đến việc sử dụng đất đai của người dân. Để giảm thiểu tác động của Dự án đến đời sống 

và kinh tế của các hộ gia đình cũng như kinh tế - xã hội tại địa phương, Chủ dự án sẽ phối 

hợp với địa phương tiến hành điều tra chi tiết số hộ bị ảnh hưởng do Dự án, diện tích thu 

hồi đất từng hộ và có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho các hộ theo quy định 

của Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho các đối tượng. Để Dự án triển 

khai đúng tiến độ và giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân trong khu 

vực dự án, Chủ dự án đã rất quan tâm đến chính sách đền bù đảm bảo hợp lý, được cộng 

đồng chấp nhận và phù hợp với khung chính sách của UBND tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra chủ 

dự án còn thực hiện một số biện pháp sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng về chính sách phát triển kinh tế và chính sách đền bù của 

nhà nước tới các hộ bị ảnh hưởng cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của họ; 

- Công khai về mức giá đền bù đối với từng chi tiết của từng loại tài sản bị ảnh 

hưởng. Công khai chính xác khối lượng đền bù của từng hộ dân; 

- Tường minh các thông tin về Dự án, tiến độ thi công đối với địa phương và các 

hộ bị ảnh hưởng, chính sách và phương án đền bù hỗ trợ. 
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Kinh phí bồi thường: Kinh phí bồi thường được tính theo nhu cầu sử dụng đất và 

diện tích thực tế phải thu hồi cho Dự án, các hạng mục thiệt hại trong khu vực bị ảnh 

hưởng có nhiều chủng loại và mức độ chất lượng khác nhau nên trong tính toán được tập 

hợp chung và khái toán cho các hạng mục chính. Theo quyết định số 2066/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 08 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chấp thuận nhà đầu tư 

dự án Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn thì chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 

40.312.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ, ba trăm mười hai triệu đồng chẵn./.) 

Trách nhiệm thực hiện: Chủ dự án sẽ phối hợp với UBND huyện Lâm Thao trích đo 

khu vực dự kiến thực hiện dự án, cắm mốc chỉ giới và làm các thủ tục đề nghị giao đất 

theo quy định. Sau khi công bố dự án, Chủ dự án tiến hành các thủ tục đền bù theo đúng 

quy định và Chủ dự án sẽ nhận mặt bằng từ UBND huyện Lâm Thao sau khi đã đền bù 

diện tích đất bị chiếm dụng. 

- Biện pháp ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp: Trong tổng kinh phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, ngoài kinh phí bồi thường đất và hỗ trợ sản lượng cho các 

hộ dân bị mất đất canh tác, chủ dự án bố trí một nguồn kinh phí cho công tác chuyển đổi 

nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân. Ngoài ra chủ dự án sẽ phối hợp với chính 

quyền địa phương tư vấn các hộ dân chi tiêu tiền đền bù: một bộ phận dân cư sau khi nhận 

được số tiền khá lớn từ đền bù giải toả đã không định hướng sử dụng nguồn vốn có được 

một cách hợp lý tạo nên sự lãng phí và có nguy cơ phát sinh những tệ nạn mới là gánh 

nặng cho xã hội. Như vậy, sẽ có những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng vốn, đặc biệt là 

hướng dẫn đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc cách thức gửi tiết kiệm sao cho phù hợp với 

từng đối tượng cụ thể nhằm ổn định đời sống về lâu dài. 

- Chính sách bồi thường hỗ trợ: 

+ Bồi thường cho người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy 

định tại Điều 75 – Luật Đất đai, chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất (Khoản 1, 

Điều 88 – Luật Đất đai) 

+ Tất cả người sử dụng đất (được xác định tại Điều 5 – Luật Đất đai) có đất bị 

thu hồi (kể cả người lao động bị ảnh hưởng) được xem xét hỗ trợ (Điều 83 - Luật Đất đai 

2013 và Điều 19 và Điều 20, Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ 

khi nhà nước thu hồi đất ). Sự hỗ trợ này được xác định như là khoản hỗ trợ cho người có 

đất bị thu hồi để ổn định đời sống và sản xuất của họ và chuyển đổi nghề nghiệp và tiềm 

kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp. 

+ Mức bồi thường, hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể. 

Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ dự án. 
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- Phương án bồi thường, hỗ trợ người dân: 

+ Các loại đất đai bị ảnh hưởng vĩnh viễn sẽ được bồi thường theo đơn giá như 

sau: 

+ Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ 

ban hành quy định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện 

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; 

+ Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành 

quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường 

về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

+ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ 

v/v điều chỉnh, bổ sung quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND 

tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn 

giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; sửa đổi 

quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh; 

+ Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 21/12/2018 v/v 

quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

- Phương án hỗ trợ: 

+ Bên cạnh việc bồi thường trực tiếp cho những thiệt hại, những người bị ảnh 

hưởng trực tiếp được hưởng hỗ trợ theo qui định. Các khoản hỗ trợ này như sau:  

+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

+ Đối với những hộ có đất canh tác bị ảnh hưởng vĩnh viễn khi bị thu hồi mà 

được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất 

nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo 

hình thức hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá 

đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt 

quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương (theo quy định tại Điều 20, Nghị Định 

47/2014/NĐ-CP).  

+ Hiện trạng tại khu đất thực hiện dự án, đất canh tác của các hộ bị thu hồi đất 

có giá trị canh tác thấp. Theo đánh giá, người dân không phụ thuộc kinh tế vào đất bị thu 

hồi. Khi được đền bù, người dân sẽ có nguồn vốn để kinh doanh hoặc gửi tiết kiệm.  

+ Do đó biện pháp giảm thiểu là thực hiện tốt phương án tổng thể về bồi thường, 

hỗ trợ được xây dựng theo các quy định của Nhà nước và tỉnh có tính đến nguyện vọng 

của người bị ảnh hưởng. Trong đó có tính đến các biện pháp hỗ trợ ổn định sản xuất và 
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kế hoạch phục hồi thu nhập sẽ được xây dựng và thực hiện nhằm đảm bảo rằng các hộ bị 

mất đất nông nghiệp sẽ được phục hồi thu nhập như trước khi bị chiếm dụng đất.  

 Giảm thiểu tác động đến tiêu thoát nước của khu vực 

Trong quá trình san lấp, chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt tuyến cống song song để 

không làm ảnh hưởng đến quá trình thoát nước của khu vực dân cư xung quanh dự án. Hệ 

thống tiếp nhận nước thải của khu vực được chủ dự án xây dựng hoàn trả bằng tuyến cống 

tròn D2000 riêng biệt và được dẫn ra cống xả qua đường QL32C lên mương phía Bắc của 

dự án. 

 Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Khi thi công khu vực Dự án sử dụng các loại xe như: Máy ủi, máy xúc, các phương 

tiện chuyên chở vật tư sẽ hoạt động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn, vì vậy Chủ đầu tư sẽ thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn như : 

- Khống chế số lượng thiết bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy 

định. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh thi công vào giờ giới nghiêm gây phát sinh 

tiếng ồn, độ rung làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh Dự án. 

- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75dB trong 

thời gian nghỉ của người dân, cụ thể như sau: 

+ Thời gian nghỉ trưa: từ 11h đến 14h. 

+ Thời gian nghỉ đêm: từ 20h00 đến 6h hôm sau. 

- Hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy 

định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua 

khu dân cư hoặc vào giờ nghỉ.  

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tai khu vực có độ ồn cao. 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc, xe đồng thời không sử dụng các loại 

đã cũ. 

- Nhà thầu xây dựng sẽ xây dựng tấm che bằng tôn cao 3 m, tận dụng dải cây xanh 

xung quanh Dự án. 

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng 

- Chống rung tại nguồn: tùy theo từng loại máy móc cụ thể tại mỗi khu vực sẽ tiến 

hành kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay 

đổi chế độ làm việc,… 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, 

gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá nhân 

chống rung,… 
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 Giảm thiểu tác động đến hệ thống giao thông và chất lượng đường sá địa phương 

và các công trình khác 

Việc thi công dự án ảnh hưởng đến tuyến đường QL32C thực hiện các biện pháp 

sau đây giảm thiểu tác động đến giao thông: 

- Thực hiện nghiêm quy định của huyện về thời gian vận chuyển; 

- Bố trí hệ thống biển báo hiệu đường bộ và rào chắn khu vực thi công; 

- Dọn dẹp sạch vật liệu xây dựng, phế thải, bùn đất rơi vãi từ các phương tiện vận 

tải của Dự án trên tuyến đường vận chuyển; 

- Che chắn thùng xe cẩn thận tránh rơi vãi vật liệu ra đường giao thông đặc biệt là 

đất, cát; 

- Các phương tiện vận chuyển phải trở đúng trọng tải của xe, tránh gây áp lực quá 

lớn lên mặt bằng giao thông; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều 

tiết hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ùn tắc. 

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phải thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi vận 

chuyển qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư sống dọc 

các tuyến vận chuyển như vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường; 

 Giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội của địa phương, an ninh khu vực 

Ưu tiên tuyển dụng công nhân là người địa  phương  để giảm số người di cư từ các 

địa phương khác.  

Trong quá trình sinh hoạt công nhân, các đơn vị phải đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh môi 

trường khi sinh hoạt cùng nhà dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Nhà thầu cần phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật 

tự liên quan đến việc xây dựng của Dự án. 

Nhà thầu có trách nhiệm quản lý chặt chẽ công nhân của mình và xử lý nghiêm 

những hành vi sử dụng, buôn bán chất ma tuý, hành vi tham gia các tệ nạn xã hội khác 

(mại dâm, hút chích ma tuý…).  

Tuân thủ thời gian biểu, tổ chức thi công hợp lý và kiểm soát mức ồn, rung từ hoạt 

động vận chuyển trong thi công: phương tiện sử dụng không chở vượt quá danh định, tắt 

máy khi không cần thiết và tránh những hành động gây ồn không đáng có khi điều khiển 

phương tiện. 

 Giảm thiểu tác động đến an toàn và sức khỏe của công nhân  

 Biện pháp an toàn khi vận chuyển vật liệu, thiết bị 

Ôtô dùng để vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu phải biết rõ trọng tải, không được 

chở quá trọng tải cho phép, khi xe dừng hẳn mới được xếp dỡ hàng.  
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Khi chuyên chở các vật liệu dài hơn thành xe phải buộc vào đầu cuối của vật liệu cờ 

đỏ hoặc một tín hiệu nào đó. Khi xe chạy qua chỗ ngoặt phải chú ý người qua lại hai bên 

lề đường. 

Chở những vật liệu, thiết bị cao hơn thành xe phải chú ý khi đi qua đường dây điện, 

thông tin, gầm cầu, cành cây và đường có nhiều mấp mô, xe phải giảm tốc độ. 

 Các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho công nhân: 

Chủ Dự án sẽ phối hợp với trung tâm y tế phường để đảm bảo khả năng chăm sóc 

sức khỏe cũng như thực hiện sơ cứu cấp cứu cho công nhân.  

Nhà ở của công nhân thi công cần được trang bị tủ thuốc chuyên dụng để chữa các 

bệnh thông thường như say nắng, cảm cúm, sốt,… 

Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh theo đúng quy định của Bộ Y tế ban 

hành.  

 Giảm thiểu tác động đến cảnh quan môi trường 

Khu vực lán trại bố trí cách xa khu vực thi công. Bố trí thùng rác, nhà vệ sinh phục 

vụ quá trình sinh hoạt của công nhân.  

Quy định nội quy sinh hoạt cho công nhân tại khu vực lán trại. 

- Đảm bảo nhà kho tập kết nguyên vật liệu được xây dựng chắc chắn; 

- Các nguyên vật liệu trong kho phải được tập kết gọn gàng; 

- Các nguyên vật liệu sẽ được tập kết tại công trình với khối lượng vừa đủ, sử dụng 

tới đâu tập kết tới đó, không tập kết quá nhiều nguyên vật liệu tại một thời điểm gây cản 

trở công trình thi công; 

- Đối với cát, đá dăm: được tập kết, đổ thành đống; 

- Xi măng, vôi bột: xếp bao gọn gàng trong khu vực nhà kho; 

- Các ống nước, dây diện: Bối trí các giá đỡ bằng gỗ để đặt ống, dây điện lên trên, 

tránh để liền những nơi có địa thế nghiêng, dễ làm ống bị lăn. Phải có biện pháp neo buộc 

ống, không chất ống cao hơn mức quy định, khi đặt ống phải đảm bảo nhẹ nhàng, không 

được va chạm mạnh xuống đất hoặc va đạp giữa các ống với nhau; 

Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công cử cán bộ thường xuyên giám sát công tác an 

toàn tại khu vực nhà kho tránh các tai nạn, sự cố và đảm bảo sức khỏe công nhân viên. 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, sự cố 

 Biện pháp về an toàn lao động 

- Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với các thiết bị nâng cẩu, xe lu, xe 

tải,…., bằng lái phải do cơ quan chức năng cấp. 
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- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa 

thiết bị vào hoạt động. 

- Khi thi công trên cao, giàn giáo phải được kiểm tra và có chữ kí xác nhận “Giàn 

giáo được phép sử dụng” của đơn vị tư vấn giám sát hoặc chủ đầu tư; 

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ an toàn lao động (có chứng chỉ an toàn lao động) chỉ 

huy tại công trường. Yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm nội quy công trường, các nguyên 

tắc an toàn trong thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo bảo hộ, khẩu trang, nút 

tai chống ồn, các thiết bị bảo hiểm khi thi công trên cao hay tại các vị trí nguy hiểm,.... 

- Bố trí lực lượng an ninh điều tiết hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra 

vào công trường để ngăn ngừa các nguy cơ về tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trên công trường. 

- Biện pháp ứng phó sự cố sập giàn giáo, đổ công trình: 

+ Quy định nội quy an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động trong thi công. 

+ Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt với thi công trên cao. 

+ Thực hiện tốt công tác thiết kế, tính toán kết cấu giàn giáo theo đúng quy định 

tại quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; lắp đặt và khai thác, sử dụng giàn giáo tuân 

thủ thiết kế.  

+ Chỉ sử dụng những giàn giáo được chế tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật quy định. Thường xuyên kiểm tra an toàn của giàn giáo và huấn luyện cho 

các cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp tham gia lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo. 

+ Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện thi công công trình. 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống giàn giáo trước khi làm việc và các thiết bị 

của chúng. 

+ Sử dụng các phụ kiện có khả năng hỗ trợ tải thích hợp. 

+ Không được để bất cứ vật gì nặng, cản trở sự chịu lực của thiết bịgiàn giáo. 

+ Sử dụng lan can cho giàn giáo treo và các thiết bị bảo hộ như đai chống ngã 

cho người lao động. 

+ Sử dụng dây thừng chắc chắn với thiết bị giàn giáo. Đảm bảo rằng dây thừng 

không bị ăn mòn bởi thời tiết. 

+ Trước khi làm việc công nhân cần kiểm tra kỹ các thiết bị bảo hộ lao động. 

+ Nơi lắp ráp giàn giáo treo, và neo dây an toàn của công nhân phải bền vững, 

đảm bảo được các điểm neo được an toàn. 

 Biện pháp giảm thiếu sự cố cháy nổ 

Các kho chứa nguyên vật liệu, đặc biệt là các nguyên nhiên liệu dễ cháy nổ phục vụ 

thi công cần được xây dựng tại khu vực thông thoáng, nằm cách xa các khu vực phát sinh 
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nguồn nhiệt, tia lửa như khu vực gia công thép, hàn xì,… Các khu vực tập kết nguyên 

nhiên liệu dễ cháy nổ cần được đặt biển cấm lửa; 

Bố trí các thiết bị PCCC tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ. Đào tạo, nâng cao 

ý thức của công nhân về PCCC. Giáo dục ý thức đề phòng và cẩn thận theo quy tắc với 

các thiết bị điện; 

Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công cần được kiểm tra định kỳ, 

giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra sự cố chập điện và cháy nổ; 

Công nhân thi công gia nhiệt cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động 

như kính che chắn, bao tay, quần áo bảo hộ. 

 Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu theo giờ, tránh vận chuyển vào giờ 

cao điểm; 

- Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy vệ sinh do Chủ Dự án đề ra; 

- Có đội ngũ giám sát quá trình thi công; có nhân viên bảo vệ, hướng dẫn các 

phương tiện vận chuyển ra vào công trình; 

- Thường xuyên bảo dưỡng các xe vận chuyển; 

- Đặt bảng báo hiệu tại các đoạn đường đang có công trình thi công, hướng dẫn 

đường ra khỏi khu vực; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều 

khiển. 

 Biện pháp về sự cố thiên tai, mưa, bão 

Các biện pháp giảm thiểu, ứng phó sự cố thiên tai, mưa, bão như sau:  

- Thiết kế chiều cao nền móng của các công trình đảm bảo không bị ngập lụt khi 

có mưa lớn và lụt lội xảy ra. 

- Thiết kế các hệ thống thoát nước đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước tốt nhất, 

chống chảy tràn ra môi trường xung quanh trong mùa mưa bão. 

- Các hạng mục công trình xây dựng phải được tính toán sức chống chịu tốt trước 

tác động của gió bão. 

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng cán bộ 

công nhân. 

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa hệ thống đường ống 

thoát nước. 

- Khi có thông tin về cảnh báo sụt lún, động đất tại khu vực, công ty sẽ họp bàn 

với các cơ quan có liên quan, cơ quan địa phương và đưa ra kế hoạch sơ tán người dân 

trong trường hợp xấu nhất xả ra. 
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 Phòng ngừa, khắc phục sự cố sụt lún công trình 

Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm thiểu các tác động của chúng như sau:  

- Thiết kế chiều cao nền móng của các công trình đảm bảo không bị ngập lụt khi 

có mưa lớn và lụt lội xảy ra. 

- Thiết kế các hệ thống thoát nước đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước tốt nhất, 

chống chảy tràn ra môi trường xung quanh trong mùa mưa bão. 

- Các hạng mục công trình xây dựng phải được tính toán sức chống chịu tốt trước 

tác động của gió bão. 

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng cán bộ 

công nhân. 

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa hệ thống đường ống 

thoát nước. 

- Khi có thông tin về cảnh báo sụt lún, động đất tại khu vực, công ty sẽ họp bàn 

với các cơ quan có liên quan, cơ quan địa phương và đưa ra kế hoạch sơ tán người dân 

trong trường hợp xấu nhất xả ra. 

 Phòng ngừa, khắc phục sự cố ngộ độc thực phẩm và lây lan dịch bệnh  

- Đảm bảo sử dụng suất ăn công nghiệp của đơn vị đã được cấp giấy phép về an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Thường xuyên kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp để xem xét và có 

phương án xử lý kịp thời nếu các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm không được thực 

hiện (nguồn nước cấp, dụng cụ chế biến, nguyên vật liệu chế biến, khu vực chế biến, dụng 

cụ chứa thực phẩm,….) 

- Kế hoạch ứng phó khi xảy ra mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh 

- Sơ cứu đối với trường hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể. 

- Đưa những người bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất. 

- Cảnh báo những người có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản thân 

để có ứng cứu kịp thời. 

- Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh. 

- Kế hoạch ứng phó khi xảy ra dịch bệnh: 

- Phát hiện và báo cáo cho cơ sở y tế địa phương về dịch bệnh.  

- Cách ly người bệnh với cán bộ công nhân viên bằng cách đưa tới trạm y tế hoặc 

đưa bệnh nhân về nhà (nếu được sự đồng ý của cơ quan y tế địa phương). 

- Thực hiện khai báo y tế đối với công nhân viên làm việc tại công trình 

- Đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. 

- Trang bị dung dịch sát khuẩn tại công trường 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   163 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành    

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn vận hành 

Trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ phát sinh các tác động tiêu cực gồm : 

- Các nguồn phát sinh chất thải: 

+ Hoạt động ra vào của các phương tiện giao thông của cư dân và khách 

+ Mùi và khí thải từ hoạt động nấu ăn.  

+ Khí thải từ máy điều hòa nhiệt độ 

+ Hoạt động của hệ thống thu gom, lưu giữ CTR và hệ thống xử lý nước thải. 

 Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt của cư dân và khách 

- Nước thải từ khu vực nấu ăn. 

- Nước mưa chảy tràn. 

 Nguồn phát sinh CTR: 

- CTR sinh hoạt từ hoạt động hàng ngày của cư dân và khách 

- CTR từ hoạt động nấu ăn tại nhà bếp. 

- CTR từ các hoạt động vui chơi, mua sắm. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. 

- CTNH từ việc thay thế, bảo dưỡng các thiết bị, vật dụng... 

Các nguồn phát sinh không liên quan đến chất thải: 

- Tác động tích cực tới tình hình phát triển KT-XH của khu vực. 

- Tác động đến hệ sinh thái. 

- Tác động do tiếng ồn, độ rung. 

- Tác động hệ thống giao thông 

 Các tác động liên quan đến chất thải 

 Đánh giá, dự báo tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt tại dự án phát sinh từ hoạt động sinh hoạt tại dự án gồm:  

+ Hoạt động sinh hoạt của 1.872 người tại khu nhà ở liền kề;  

+ Hoạt động sinh hoạt của 44 người dân tại khu đất ở hiện trạng;  

+ Hoạt động sinh hoạt tại trường mầm non dự kiến 260 cháu;  

+ Hoạt động sinh hoạt tại khu thương mại dịch vụ, nhà văn hóa;  

Tính toán khối lượng nước thải: 
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- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước cấp (theo Nghị định 

80/2014/NĐ – CP về Thoát nước và xử lý nước thải). Lưu lượng nước thải phát sinh được 

tính toán tại bảng sau: 

Bảng 3.26. Lưu lượng nước tahir sinh hoạt của dự án 

STT Loại đất Ký hiệu 

Nhu  cầu 

cấp nước 

lớn nhất 

(m3) 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

Lượng 

nước 

thải lớn 

nhất 

(m3) 

1 Đất ở  219,36 100% 219,36 

1.1 Đất chia lô liền kề LK 219,36 100% 219,36 

1.1.1 Đất nhà ở liền kề 1 LK01 5,76 100% 5,76 

1.1.2 Đất nhà ở liền kề 2 LK02 12,48 100% 12,48 

1.1.3 Đất nhà ở liền kề 3 LK03 9,12 100% 9,12 

1.1.4 Đất nhà ở liền kề 4 LK04 14,40 100% 14,40 

1.1.5 Đất nhà ở liền kề 5 LK05 14,40 100% 14,40 

1.1.6 Đất nhà ở liền kề 6 LK06 12,00 100% 12,00 

1.1.7 Đất nhà ở liền kề 7 LK07 13,92 100% 13,92 

1.1.8 Đất nhà ở liền kề 8 LK08 18,72 100% 18,72 

1.1.9 Đất nhà ở liền kề 9 LK09 16,32 100% 16,32 

1.1.10 Đất nhà ở liền kề 10 LK10 16,32 100% 16,32 

1.1.11 Đất nhà ở liền kề 11 LK11 11,52 100% 11,52 

1.1.12 Đất nhà ở liền kề 12 LK12 22,56 100% 22,56 

1.1.13 Đất nhà ở liền kề 13 LK13 27,36 100% 27,36 

1.1.14 Đất nhà ở liền kề 14 LK14 15,84 100% 15,84 

1.1.15 Đất nhà ở liền kề 15 LK15 8,64 100% 8,64 

1.2 Đất ở hiện trạng OHT - 100% - 

2 Đất công cộng  1,1 100% 1,1 

2.1 Đất nhà văn hóa VH 1,1 100% 1,1 

3 Đất công trình giáo dục (260 cháu) GD 26 100% 26 

Tổng lưu lượng nước thải 100% 246,4 

 Lưu lượng nước thải là: 246,4 m3/ngày.đêm  

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ khu vực các hộ dân có chứa hàm lượng cao 

các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng và vi trùng. Dưới đây nêu tác 
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hại của một số yếu tố ô nhiễm trong nước thải đến sức khoẻ con người và môi trường sinh 

thái: 

- Chất rắn lơ lửng: là các chất rắn có bản chất vô cơ hay hữu cơ, kích thước nhỏ 

tồn tại ở dạng lơ lửng trong nước, không lắng được. Chúng làm giảm độ trong của nước, 

giảm khả năng quang hợp của thực vật thuỷ sinh, gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận. 

- Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ là các hợp chất của C, H và một số nguyên tố khác 

như O, P, N, Cl. Các chất hữu cơ tuỳ thuộc vào bản chất và nồng độ có thể gây độc trực 

tiếp cho các sinh vật sống trong môi trường nước. Trong đó, nếu tỷ lệ BOD5/COD càng 

cao sẽ chứng tỏ tỷ lệ các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân huỷ trên tổng lượng chất hữu 

cơ trong môi trường nước cao và ngược lại.  

- N, P: Các chất N, P là các chất dinh dưỡng cần thiết cho các sinh vật, nhưng nếu 

nồng độ các chất này trong môi trường nước quá cao sẽ gây nên hiện tượng phú dưỡng 

dẫn đến các loài thực vật trong nước nhất là tảo sẽ phát triển rất mạnh, cạnh tranh ôxi với 

các động vật trong nước, khi nồng độ ôxi trong nước giảm, các loài tảo này cũng bị chết, 

sinh khối bị phân huỷ gây ô nhiễm môi trường nước.  

- Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành 

(nếu không xử lý) được thể hiện theo bảng sau 

Bảng 3.27. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) QCVN 

14:2008 

(Cột A) 

(mg/l) 

Khối lượng* 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

BOD5 45 – 54 84,24 – 101,09 340,53 – 408,63 30 

COD 72 – 102 134,78 – 190,94 544,85 – 771,87 - 

TSS 70 – 145 131,04 – 271,44 529,71 – 1097,26 50 

ΣN 6 – 12 11,23 – 22,46 45,4 – 90,81 - 

Amoni 2,4 – 4,8 4,49 – 8,99 18,16 – 36,32 5 

ΣP 0,8 - 4 1,50 – 7,49 6,05 – 30,27 - 

Coliform 

(MPN/100ml) 
106 - 109 3.000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và (**) TCVN 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên ngoài và tiêu 

chuẩn thiết kế. 

Nhận xét:  So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (cột A) cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt đều 
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vượt tiêu chuẩn cho phép, do vậy, chủ Dự án phải xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải 

ra môi trường.  

Đối tượng bị tác động 

- Chất lượng nước mặt, nước ngầm khu vực; 

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý; 

- Sức khỏe của cộng đồng dân cư trong và ngoài khu dân cư. 

Tác động của các chất ô nhiễm đến môi trường nước 

- Tác động chủ yếu trong giai đoạn này là nước thải từ các hoạt động sinh hoạt. 

Nếu nước thải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận thì mức độ 

và phạm vi ảnh hưởng không đáng kể. 

- Nước thải của khu dân cư nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước tiếp 

nhận, làm thay đổi hệ sinh thái thủy vực, về lâu dài gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất, từ 

đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người thông qua sử dụng nước cấp. 

- Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý khi xâm nhập nguồn tiếp nhận có thể gây ra 

các hậu quả xấu như sau: 

+ Nguồn nước tiếp nhận được sử dụng tưới tiêu, nếu nước thải không được xử 

lý đạt chuẩn trước khi đưa ra nguồn tiếp nhậnvi sinh vật sẽ được phát tán một cách gián 

tiếp vào cộng đồng qua các sản phẩm rau quả gây các bệnh về đường tiêu hoá. 

+ Một số trường hợp nước thải giàu Nitơ và Photpho có thể gây nên hiện tượng 

phú dưỡng làm nước có màu xanh sẫm đáy nhiều bùn do xác tảo, qua thời gian dài gây 

bồi lắng nặng nề đáy nước. 

+ Tăng độ đục với các tạp chất trong nước thải. 

+ Làm giảm ôxi hoà tan trong nước do các vi sinh vật có trong nước sử dụng hết 

ôxi để phân giải các hợp chất hữu cơ. 

- Nước thải sinh hoạt khi phân huỷ (nhất là trong điều kiện yếm khí) gây mùi khó chịu 

(do tạo ra NH3 và H2S) gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực. 

- Nước thải phát sinh từ dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt, giàu các chất dinh dưỡng, 

đặc biệt là N và P, nếu không được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn xả thải mà được sử dụng 

quá nhiều cho việc tưới tiêu cho lúa và rau màu sẽ gây thiệt hại đến mùa màng của nhân 

dân khu vực.  

 Nước mưa chảy tràn 

Thành phần trong nước mưa trong giai đoạn dự án đi vào vận hành là tương đối sạch 

và chỉ chứa một thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó tan, có kích thước lớn 

như: bụi đường, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ như cành, lá rễ cây. 

- Lưu lượng tính toán cống thoát nước mưa được xác định theo công thức: 
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Q =  * q * F (lít/s) 

+ Hệ số dòng chảy phụ thuộc lấy trung bình  = 0,75. 

+ Q: Lưu lượng nước mưa tính toán (l/s) 

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) các thông số tra theo Phụ lục B TCVN 

7957:2008   

+ q = A.(1+C.log(P))/(t+b)n 

Trong đó:Với thành phố Việt Trì A=5830, C=0,55, b=18, n=0,85  

- P: Chu kỳ lặp lại của trận mưa tính toán, với khu dân cư P=1. 

- F: Diện tích lưu vực (ha) 12,69 ha 

- t: thời gian mưa (60 phút) 

Vậy tổng khối lượng nước mưa chảy tràn tính trên toàn dự án Q = 1.367,5 (lít/s) 

So với các nguồn nước thải khác, thì nước mưa chảy tràn được đánh giá là khá sạch. 

Các tác động có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng dự án, tuy nhiên đây là loại 

tác động không liên tục chỉ tập trung vào những ngày mưa. 

Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt 

như: dầu, mỡ, bụi,… của quá trình thi công từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn 

tích tụ trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công thức sau: 

G = Mmax [1 − exp(− kz × T ) ] × F (kg) 

Trong đó:  

+ Mmax : Lượng chất bẩn tích luỹ trong khu vực Dự án (Mmax = 50 kg/ha) 

+ Kz  : Hệ số động lực tích luỹ chất bẩn ở trong khu vực dự án (kz = 0,3 ng-1) 

+ T : Thời gian tích luỹ chất bẩn (T = 15 ngày) 

+ F :  Diện tích khu vực 16,375 (ha) 

Áp dụng công thức để tính toán cho khu vực cơ sở như sau: 

G = 50 × [1 – exp (-0,3 × 15) ]× 16,375 =  809,58 (kg) 

Nhận xét: 

Lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại 1 vị trí tương đối nhỏ so với diện 

tích 16,375 ha, chủ yếu là đất, cát do đó gây ảnh hưởng không đáng kể tới môi trường.   

Đánh giá tác động: Thành phần trong nước mưa trong giai đoạn dự án đi vào vận 

hành là tương đối sạch và chỉ chứa một thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó 

tan, có kích thước lớn như: bụi đường, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ như 

cành, lá rễ cây... tuy nhiên trong những trận mưa với cường độ lớn có thể xảy ra hiện 

tượng bục vỡ đường ống... gây hiện tượng ngập úng. Lượng nước này sẽ được thoát theo 
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đường thoát nước riêng, qua các hố ga lắng cặn, sau đó thải ra hệ thống thoát nước mưa 

của khu vực.  

 Đánh giá, dự báo tác động do bụi và khí thải 

 Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào Dự án 

Các phương tiện giao thông cá nhân của cán bộ nhân viên, khách hàng, dân cư và 

xe vận tải hàng hóa phục vụ cho khu thương mại chủ yếu sử dụng nhiên liệu xăng hoặc 

dầu diezel làm phát sinh các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí.  

Dự án khi hoàn thành sẽ có tổng số 468 hộ dân nhà liền kề và 11 hộ dân hiện trạng. 

Ước tính mỗi căn sử dụng khoảng 2 xe máy, cứ 10 hộ có 1 xe ô tô. Tổng lượng xe máy là 

958 xe, ô tô là 47 ô tô.  

Khoảng cách di chuyển của mỗi xe trong phạm vi khu vực Dự án ~100 m, vậy: 

- Tổng quãng đường của các ô tô di chuyển là: 47 x 2 km = 94 km 

- Tổng quãng đường các xe máy di chuyển là: 958 x 2 km = 1.916km 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số phát thải của các loại xe tại bảng sau: 

Bảng 3.28. Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2  

(kg/U) 

NOx  

(kg/U) 

CO  

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

1. Xe ca (ô tô và xe con) 

- Động cơ <1400 cc 1000km 0,07 1,74 1,31 10,24 1,29 

 tấn xăng 0,8 20 15,13 118 14,83 

- Động cơ 1400-2000cc 1000km 0,07 2,05 1,13 6,46 0,6 

 tấn xăng 0,68 20 10,97 62,9 5,85 

- Động cơ >2000cc 1000km 0,07 2,35 1,13 6,46 0,6 

 tấn xăng 0,06 20 9,56 54,9 5,1 

Trung bình 1000km 0,07 2,05 1,19 7,72 0,83 

2. Xe máy: 

- Động cơ <50cc 2 kỳ 1000km 0,12 0,36 0,05 10 6 

 tấn xăng 6,7 20 2,3 550 330 

- Động cơ >50cc 2 kỳ 1000km 0,12 0,6 0,08 22 15 

 tấn xăng 4 20 2,7 730 500 

- Động cơ >50cc 4 kỳ 1000km  0,76 0,3 20 3 

 tấn xăng  20 8 525 80 

Trung bình 1000km 0,08 0,57 0,14 16,7 8 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   169 

Lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông trong khu vực Dự án được 

ước tính cho trong bảng sau: 

Bảng 3. 3. Tải lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông 

Bảng 3.29. Tải lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông 

Các loại xe 
Khoảng 

cách 

TSP 

(kg) 

SO2  

(kg) 

NOx  

(kg) 

CO  

(kg) 

VOC 

(kg) 

1. Xe ca (ô tô và xe con) 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000 km 0,07 2,05 1,19 7,72 0,83 

Tải lượng ô nhiễm 94 km 0,01 0,34 0,20 1,27 0,14 

2. Xe máy: 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000 km 0,08 0,57 0,14 16,70 8,00 

Tải lượng ô nhiễm 1.916 km 0,17 1,18 0,29 34,60 16,58 

Tổng tải lượng phát thải  0,18 1,52 0,49 35,87 16,72 

Từ kết quả tính toán dự báo cho thấy, tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động giao thông của người dân trong điểm dân cư không lớn. Thực tế, điểm dân cư sẽ có 

không gian rộng lớn, chất lượng đường giao thông tốt, hai bên tuyến đường và trong khu 

vực có nhiều công viên cây xanh, do đó, nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực sẽ thấp 

hơn so với dự báo trên. 

 Khí thải từ việc sử dụng hệ thống điều hòa 

- Khí thải dòng nóng của máy điều hòa, máy phát điện thải vào môi trường sẽ làm cho 

nhiệt độ môi trường không khí bên ngoài tăng cao, gây ô nhiễm nhiệt độ cục bộ.  

- Rò rỉ chất làm lạnh từ các máy điều hoà làm phát tán khí nhà kính vào môi trường không 

khí (HFC…), góp phần gây gia tăng hiệu ứng nhà kính.  

Đây là hệ thống lạnh sử dụng chất tải nhiệt là gas, dùng nhiệt hóa hơi để làm lạnh, 

giải nhiệt bằng gió, gồm nhiều dàn nóng được lắp ghép nối tiếp đến khi đáp ứng nhu cầu 

hộ dân. 

Người dân cam kết sử dụng các máy điều hòa có thành phần gas lạnh thân thiện với 

môi trường đó là gas R410. Đây là loại gas lạnh khá phổ biến tại các trung tâm thương 

mại mới xây dựng và có nhiều đặc tính ưu việt hơn so với những loại gas lạnh thường 

được sử dụng tại Việt Nam là gas R22. Việc rò rỉ gas điều hòa sẽ chỉ xảy ra khi đường 

ống dẫn khí lạnh gặp sự cố gãy, nứt hoặc tại các điểm đấu nối với giàn nóng máy điều 

hòa bị han gỉ,…Việc rò rỉ các loại gas lạnh điều hòa là rất ít xảy ra và có thể hạn chế bằng 

việc kiểm soát chất lượng các loại đường ống đồng dẫn gas giữa giàn nóng và giàn lạnh 

của máy điều hòa cùng với các vật tư phụ khác. Ngoài ra, khi sử dụng sẽ định kỳ kiểm tra 
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bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa cũng là biện pháp nhằm hạn chế và phát hiện kịp thời 

khi có sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí gas lạnh.  

Nhìn chung, các tác động khi xảy ra sự rò rỉ các chất làm lạnh là không nhiều và khả 

năng góp phần gây ra hiện tượng gia tăng hiệu ứng nhà kính với môi trường là thấp và 

không đáng kể. 

 Khí thải do hoạt động đun nấu 

Quá trình nấu ăn cũng sẽ phát sinh khí thải. Hoạt động nấu bếp sử dụng khí gas 

(L.P.G) làm nhiên liệu cũng sẽ phát sinh các loại khí thải sau: SO2, NOx, CO, CO2, bụi,... 

Tuy nhiên, lượng khí thải phát sinh từ các hoạt động này không nhiều, dễ dàng khuyếch 

tán vào không khí nếu như có các biện pháp thông gió tốt. 

Nhu cầu sử dụng: Với khoảng 1.872 người sinh sống trong Khu dân cư, ước tính 

theo định mức sử dụng gas trung bình là 0,1 tấn/ngày.  

Ngoài gas các hộ dân sử dụng bếp điện, bếp từ bếp hồng ngoại, giúp nhu cầu tiêu 

thụ gas giảm bớt, và đồng thời giúp giảm phát sinh các loại khí thải ra môi trường. 

Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution” của Tổ 

chức sức khỏe thế giới (WHO) thì hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu gas để nấu nướng 

và tải lượng ô nhiễm được thể hiện trong Bảng sau. 

Bảng 3.30. Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu của Khu dân cư 

Chất ô nhiễm CO NOx SO2 Bụi VOC 

(*) Hệ số (kg/tấn) 0,41 2,05 20.S 0,061 0,163 

Tải lượng (g/s) 0,036 0,179 174.10-6 5,3.10-3 1,4.10-2 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993. 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,000615%). 

Tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là không lớn, nguồn ô nhiễm 

được phân tán trên diện tích rộng. Đồng thời, dự án phân chia khu vực nhà ở và lượng cây 

xanh hợp lý nên lượng hơi này sẽ được phát tán vào không khí. Nguồn ô nhiễm này chỉ 

phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này cũng ít gây ảnh hưởng đến môi trường. 

 Tác động do khí thải phát sinh trong quá trình lưu chứa, xả rác thải, quá trình 

thu gom và thoát nước thải 

 Khí thải từ quá trình thu gom, lưu giữ chất thải  

Khí thải từ hệ thống thu gom và thoát nước thải được xác định do quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ có trong chất thải như: H2S... gây mùi khó chịu. Quá trình lưu trữ sẽ 

phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ (chủ 

yếu là CTR sinh hoạt). Thông thường, CTR sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lưu trữ. 
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Thành phần các khí sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm: CO2, NH3, H2S, 

CO,... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là: NH3, H2S. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo 

ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nước thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.31. các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình lưu giữ rác thải 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

1  Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi - cafe mạnh 0,00005 

2  Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3  Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4  Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Hôi hám 0,000029 

5  Dimethyl sulffile CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6  Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,0019 

7  Hydrogen sulffile H2S Trứng thối 0,00047 

8  Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

9  Sulfua dioxide SO2 Hăng, dị ứng 0,009 

10  
Tert-bytul 

mercaptan 
(CH2)3C-SH Hối hám 0,00008 

11  Thiophennol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

 Từ hệ thống thoát nước thải  

Thành phần chất ô nhiễm không khí từ hệ thống thoát nước thải như: NH3, H2S, 

Clorua,… Các khí này có khả năng gây mùi hôi thối hoặc thậm chí có thể gây nổ nên có 

thể sẽ gây ảnh hưởng đến công trình. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển nước thải, 

lượng khí này phát sinh không nhiều, mặt khác hệ thống thoát nước thải của công trình 

được thiết kế kín nên khả năng ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể.  

 Mùi hôi từ khu vực tạm chứa chất thải rắn: 

Mùi hôi từ các khu vực chứa chất thải rắn của Dự án chủ yếu là do các khí NH3, 

H2S,…phát sinh do lưu trữ các rác thải có thành phần hữu cơ có thể gây tác động đến sức 

khỏe con người. Nếu bị rò rỉ hoặc phát tán ra môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng 

đến dân cư xung quanh trong Dự án, gây ra mùi khó chịu cho môi trường không khí nơi 

đây. Tuy nhiên những ảnh hưởng từ mùi hôi sẽ được giảm thiểu bằng việc sử dụng các 

thùng chứa rác thải có nắp đậy kín và được tập kết tại 05 điểm tập kết rác thải đặt tại lô 

đất CX-TDTT2, CX3, CX4, CX6 và CX7sau đó được thu gom mang đi xử lý hàng ngày 

theo hợp đồng với các Công ty môi trường tại địa phương.  

 Mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung 
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Mùi hôi phát sinh từ trạm XLNT tập trung mà tại đó xảy ra quá trình phân huỷ kỵ 

khí, quá trình phân huỷ hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhưng ở mức độ thấp. Các 

sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S, Mercaptane, CO2, 

CH4,… Trong đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn CH4 là chất gây cháy 

nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.   

Ngoài ra, trạm xử lý nước thải còn là nơi sinh ra sol khí sinh học có thể phát tán theo 

gió với vài chục mét. Trong sol khí, thường bắt gặp vi khuẩn, nấm mốc,… có thể là mầm 

bệnh hay là nguyên nhân gây ra những dị ứng qua đường hô hấp. Do vậy, sự hình thành 

và phát tán sol khí sinh học có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phạm vi 

khuôn viên của trạm xử lý nước thải tập trung nằm tại lô đất HTKT về phía Bắc dự án.  

 Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn  

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của dân cư tại Dự án 

Tổng số dân quy hoạch tại Dự án là 1.872 người. Đây là khu nhà ở nên yêu cầu về 

tiêu chuẩn môi trường rất cao. Dựa trên những Dự án có quy mô tương đương, lựa chọn 

tiêu chuẩn phát thải chất thải rắn là 1 (kg/người/ngày) (Định mức thải Theo QCXDVN 

01:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Vậy lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân tại Dự án là: 

mdc = 1.872 x 1 = 1.872 kg. 

- Rác thải từ hoạt động vận hành dịch vụ công cộng, sân vườn 

- Rác thải phát sinh từ hoạt động dịch vụ công cộng tại Dự án chủ yếu là hoạt động 

sinh hoạt của công nhân vệ sinh, công nhân trông xe, Ban quản lý Dự án. Nên thành phần 

rác thải tương tự rác thải khu dân cư. 

- Đối với rác thải sân vườn chủ yếu là lá cây, cành cây khô. 

- Tải lượng rác thải từ hoạt động dịch vụ công công, sân vườn ước tính bằng 10% 

rác thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án. 

- Rác thải dịch vụ công cộng, sân vườn = 10% x 1.872 kg/ngày = 187,2 kg/ngày. 

- Tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh lớn nhất từ hoạt động của Dự án là: 

2.059kg/ngày tương đương 2,06 tấn/ngày. 

- Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ (như đồ ăn, rau, quả,..) có khả năng gây mùi hôi khó chịu cho không khí xung quanh; 

Các chất khó phân hủy như túi nilon đựng thực phẩm,... Các thùng, hộp carton, vỏ lon 

bia, nước ngọt.... là những phế thải có khả năng tái chế lại được nếu có giải pháp thu gom, 

xử lý hợp lý.  
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Nhìn chung, các chất thải rắn loại này nếu được thu gom, phân loại tại nguồn và tập 

kết đúng nơi quy định sẽ hạn chế được khả năng phát thải ra môi trường và mức tác động 

đến môi trường được dự báo là không đáng kể. 

 Bùn lắng đọng từ các hố ga 

Khi Dự án đi vào hoạt động, khối lượng bùn lắng đọng phát sinh từ các hố ga thu 

gom nước khoảng 0,04 tấn/ngày. Bùn lắng đọng từ các hố ga không có thành phần nguy 

hại nên khả năng tác động đến môi trường được xem là khá thấp, định kỳ 2 tháng/lần, Chủ 

Dự án thuê đơn vị chức năng nạo vét định kì đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời.  

 Bùn từ bể tự hoại 

Ngoài chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong các căn hộ, lượng bùn tự hoại từ khu 

vệ sinh sau một thời gian tích lũy trong bể tự hoại, lượng bùn này cần được hút 80% để 

đảm bảo bể tự hoại hoạt động đạt hiệu quả cao. Lượng bùn tự hoại sẽ được hút và đổ thải 

tại khu xử lý chất thải rắn, tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước. 

Với số lượng dân số của Dự án là 1.872 người, 50 nhân viên làm việc Dự án, 260 

cháu trường mầm non. Theo TCXDVN 51:2008 lượng bùn cặn lắng là 0,05 

Lít/người/ngày. Lượng bùn tự hoại sẽ được hút và đổ thải tại khu xử lý chất thải rắn, tránh 

gây ô nhiễm cho nguồn nước. Vậy lượng bùn từ bể tự hoại cần hút là 39,82 m3 bùn/năm. 

Tần suất hút bùn bể tự hoại 6 tháng/lần. 

 Bùn từ Trạm xử lý nước thải 250 m3/ngày.đêm 

Lượng bùn dư từ trạm xử lý nước thải tập trung: 

Theo công thức:  

Gbùn= Qx[0,8xSS+0,3xSo] 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng nước thải đi xử lý, m3/ngày, Q = 250 m3/ngày; (công suất của hệ 

thống xử lý nước thải). 

- SS: Hàm lượng cặn có trong nước thải, mg/l;  

- So: Hàm lượng BOD5 của nước thải, mg/l. 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại chỗ bởi các bể tự hoại thì SS trước khi vào 

hệ thống xử lý nước thải khu dân cư dao động trong khoảng 151 mg/l (hàm lượng SS 

trước khi vào bể tự hoại cải tiến trung bình là 504 mg/l, hiệu suất lắng 70%) và khống chế 

đầu ra So≤ 50 mg/l. 

Thay các giá trị trên vào công thức ta có: 

Gbùn= 250x[0,8x151 + 0,3x50]x1000 = 124.480.000 mg/ngày = 124,4 kg/ngày 
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Tỷ trọng của bùn là 1,5 tấn/m3, như vậy khối lượng bùn trên ứng với 0,18 m3 

bùn/ngày. 

Thành phần bùn dư bao gồm xác vi sinh vật, hóa chất sử dụng… Bùn dư từ Trạm 

XLNT tập trung có thành phần CTNH phụ thuộc vào công nghệ xử lý và hóa chất sử 

dụng. Thực tế, với công nghệ xử lý mà Dự án áp dụng là công nghệ sinh học, chỉ sử dụng 

hóa chất khử trùng, do đó, thành phần nguy hại trong bùn dư không đáng kể nên khả năng 

tác động đến môi trường nhỏ và có thể quản lý thu gom mà không phát thải ra môi trường. 

Ngoài ra, thành phần chất nguy hại trong bùn dư sẽ được xác định trong quá trình vận 

hành thực tế, để có biện pháp xử lý phù hợp. 

 Đánh giá, dự báo tác động do chất thải nguy hại 

Bên cạnh lượng chất thải rắn sinh hoạt, dự án còn phát sinh một lượng chất thải rắn 

nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Khu dân cư - dịch vụ như bóng đèn, các 

thùng sơn, bình acquy, dầu nhớt dư và giẻ lau dính dầu trong quá trình sửa chữa các 

phương tiện vận chuyển trong khu dân cư - dịch vụ, văn hóa, giáo dục… Lượng chất thải 

này không nhiều tuy nhiên chủ dự án sẽ có các biện pháp quản lý và thu gom chặt chẽ để 

không gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường. Chất thải nguy hại phát sinh tại dự 

án khi đi vào vận hành là: 

Bảng 3.32. Chất thải nguy hại phát sinh Khu đô thi 

STT Tên chất thải nguy hại Mã CTNN 
Số lượng dự kiến 

(Kg/tháng) 

1 Linh kiện điện tử thải 16 01 08 12,0 

2 Giẻ lau dính dầu 18 01 03 5,0 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5,0 

4 Ắc quy, pin chì thải 16 01 12 5,0 

 Tổng 27 

CTNH từ dự án khi thải vào môi trường mà không được thu gom xử lý thích hợp sẽ 

gây ra nhiều tác động xấu. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc 

không phân hủy làm gia tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô nhiễm 

nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong đất hay tạo điều 

kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh. CTNH 

khi thải ra môi trường mà không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất. Biện pháp tốt nhất để quản 

lý CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phương pháp xử lý thích hợp. 
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Phạm vi, đối tượng bị tác động: Cán bộ công nhân viên làm việc trong dự án, khách 

hàng, người dân sinh sống xung quanh dự án, hệ thống thoát nước của khu vực, ảnh hưởng 

môi trường đất, nước ngầm tại khu vực. 

Lượng CTNH này sẽ được thu gom và ký hợp đồng chuyển giao với các tổ chức, cá 

nhân được cấp Giấy phép QLCTNH có địa bàn hoạt động và danh sách CTNH được phép 

quản lý phù hợp theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

 Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

 Tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn từ các hoạt động của dân cư Dự án 

Tiếng ồn có thể phát sinh từ hoạt động của các dòng xe thường xuyên ra vào khu 

Tòa nhà và của một số máy móc chuyên dụng như máy điều hòa không khí, máy phát 

điện, máy hát, tivi... Có thể tham khảo kết quả đo đạc về mức ồn phát sinh của khu vực 

có hoạt động tương tự trong khoảng các từ 1– 5m tùy theo đặc trưng của nguồn gây ồn. 

Bảng 3.33. Mức ồn phát sinh trong khu đô thị 

STT Nguồn gây ồn Mức ồn (dB) QCVN26:2010/BTNMT (dB) 

1 Hoạt động giao thông 73 

70 (Từ 9 giờ đến 21 h) 

55 (từ 21 giờ đến 6 giờ) 

2 Máy phát điện dự phòng 88 

3 Hoạt động dịch vụ giải trí 70 ÷ 80 

4 Dụng cụ điện và máy bơm 60 

5 Máy hát nhạc, tivi … 60 ÷ 70 

(Nguồn: “Ô nhiễm tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn trong đô thị” của Phan Văn Duyệt) 

Từ bảng trên cho thấy mức độ ồn của các phương tiện giao thông và máy phát điện 

dự phòng đều vượt quá QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

ồn. Nếu không có các biện pháp giảm thiểu, tiếng ồn sẽ gây tác động trực tiếp đến CBCNV 

và người dân trong khu vực dự án. Tiếng ồn với cường độ cao kích thích mạnh mẽ hệ thần 

kinh trung ương, gây rối loạn chức năng thần kinh, nhức đầu, chóng mặt và sợ hãi, gây 

trạng thái khó chịu, tinh thần bất an, dễ gây bực bội và nóng giận dẫn đến những hành 

động khó kiềm chế.  

Tuy nhiên, do các phương tiện giao thông ra vào dự án là không tập trung cùng một 

thời điểm, số lượng ra vào rải rác; sự cố mất điện ít xảy ra nên các tác động do tiếng ồn 

phần nào được giảm nhẹ.  
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 Tiếng ồn từ hoạt động trạm biến áp  

Trong giai đoạn vận hành, tiếng ồn phát sinh do máy biến áp tuy nhiên, máy biến áp được 

sản xuất tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC với tiếng ồn dưới 70dB ở khoảng cách 3m. Trong 

quá trình thiết kế xây dựng Trạm biến thế, chủ Dự án cũng tính toán đến giảm thiểu mức 

ồn từ máy biến áp gây ra. Mức ồn từ có giá trị thấp hơn quy định về tiếng ồn cho phép tại 

khu vực dân cư (từ 21h-6h) theo QCVN 26:2010/BTNMT (50 dBA). Như vậy, tác động 

do tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành của trạm biến áp là không đáng kể. 

 Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực Dự án 

 Tác động tích cực  

Tạo dựng khu hạ tầng mới đồng bộ đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng và kiến trúc 

hiện đại; 

Hình thành một khu đa chức năng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tạo cảnh quan 

và môi trường hấp dẫn cho các khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu về 

nhà ở; 

 Tác động tiêu cực 

Việc đầu tư xây dựng một công trình với quy mô tương đối lớn khiến giao thông 

trong những ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật làm gia tăng mật độ giao thông khu vực, tạo 

nguy cơ gây ùn tắc giao thông các tuyến đường xung quanh khu vực. 

Khi dự án đi vào vận hành, việc hoạt động của chợ sẽ làm mật độ giao thông tăng 

trong giờ cao điểm và có khả năng gây tắc nghẽn cục bộ. 

Để phòng ngừa nguy cơ ách tắc giao thông khu vực, Chủ dự án sẽ đề xuất các giải 

pháp giảm thiểu nhằm hạn chế các tác động đến giao thông và lối đi lại. 

Việc hình thành một khu thương mại dịch vụ là nơi thu hút đông người, đặc biệt là 

giới trẻ, tiềm ẩn những nguy cơ về mất trật tự an ninh khu vực.  

 Tác động đến giao thông khu vực 

Khi Dự án đi vào hoạt động, số lượng xe ra vào dự án góp phần gia tăng lượng xe 

lưu thông trên các tuyến đường khu vực. 

Việc gia tăng các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án làm tăng nguy cơ 

gây ách tắc giao thông tại nút giao, ngã rẽ tại các tuyến vào khu vực. Điều này tiềm ẩn 

nguy cơ gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân lưu 

thông trên tuyến đường, người dân sống dọc 2 bên tuyến đường. 

 Đánh giá các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành 

 Các sự cố, rủi ro do cháy nổ 

Có thể coi sự cố cháy nổ là một trong những tác động môi trường cần chú ý nhất khi 

dự án đi vào hoạt động bởi tại đây các vật liệu cháy rất nhiều, đa dạng về chủng loại, hơn 
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nữa đây là nơi tập trung nhiều hoạt động dễ dẫn đến cháy nổ. Các nguyên nhân dẫn đến 

cháy nổ bao gồm: 

- Rò rỉ nhiên liệu như xăng (khu vực nhà để xe), dầu (khu vực máy phát điện dự 

phòng), gas (tại khu vực bếp của nhà hàng) có thể dẫn đến cháy, nổ cho cả khu vực dự án. 

Trong đó, rò rỉ gas là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây cháy nổ tại khu vực nấu 

nướng.  

- Người dân, khách đến chơi tại khu vực dự án khu dịch vụ, không có ý thức về an 

toàn PCCC, vứt tàn thuốc vào khu vực dễ cháy hoặc do bất cẩn của cán bộ, nhân viên 

trong sử dụng lửa… 

- Sự cố về các thiết bị điện: Dây trần, dây điện, động cơ, quạt, máy lạnh… bị quá 

tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt gây chập, cháy. 

- Bất cẩn trong quá trình sửa chữa nhỏ như: đấu nối điện, cắt, hàn,…  

- Sự cố cháy nổ do sét đánh, đặc biệt trong mùa mưa bão. 

- Những thiệt hại do cháy nổ (nếu xảy ra) là rất lớn, nguy hiểm đến các công trình 

lân cận và tính mạng con người. Bên cạnh đó, khí độc, bụi tro từ quá trình cháy sẽ gây 

ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.  

- Đối tượng chịu tác động: các thành phần môi trường đất, nước, không khí, hệ 

thống thoát nước; công nhân tham gia vận hành, bảo dưỡng dự án và cư dân sống tại dự 

án.  

- Phạm vi tác động: xung quanh khu vực xây dựng dự án. 

 Sự cố tai nạn giao thông 

Sự tập trung một lượng lớn người dân cư sẽ làm gia tăng số lượng, mật độ phương 

tiện giao thông và tăng khả năng xảy ra các tai nạn giao thông khu vực dự án, đặc biệt 

trong các dịp lễ tết càng cần nâng cao tinh thần chấp hành an toàn giao thông. 

Tai nạn giao thông xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản của người tham gia giao 

thông. Trong đó, những đối tượng chịu tác động có thể gồm: người dân tại khu vực lưu 

thông trên tuyến đường, cư dân dự án 

 Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Các sự cố xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải có thể kể đến là: 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thoát nước thải dẫn tới toàn bộ các chất ô nhiễm và vi 

sinh vật trong nước thải phát thải vào môi trường với nồng độ chưa đạt giới hạn tiêu chuẩn 

cho phép gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. 

- Ngộ độc vi sinh do môi trường xử lý không ổn định (pH tăng hoặc giảm, thiếu 

ôxi, dinh dưỡng…), làm giảm hiệu quả xử lý, gây mùi hôi thối. 
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- Lưu lượng nước thải tăng lên đột ngột, do nước mưa tràn vào hệ thống thu gom, 

làm tràn nước thải chưa xử lý ra môi trường. 

- Trạm xử lý buộc phải ngừng hoạt động do thiết bị bơm, thổi khí hỏng hoặc hệ 

thống ngừng làm việc do mất điện. 

Nguy cơ xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ, tắc, vỡ hệ thống thoát nước và sự cố 

ngừng hoạt động của trạm xử lý nước thải là không nhỏ. Khi xảy ra sự cố sẽ không thu 

gom hết toàn bộ nước thải của dự án, gây hiện tượng nước thải chảy tràn trên bề mặt, tạo 

mùi hôi, các chất ô nhiễm trong nước thải gây ra các tác động tiêu cực lớn đối với môi 

trường đất, không khí, nước và sức khỏe cộng đồng. 

 Sự cố vỡ đường ống cấp nước 

Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đường ống cấp nước do đường ống cấp nước được lắp 

đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đường ống hoặc độ bền và độ ổn định 

của đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến quá 

trình sinh hoạt của người dân trong khu dân cư nói chung, gây thất thoát một lượng nước 

đáng kể và làm mất vẻ mỹ quan chung của Khu dự án.  

 Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm và dịch bệnh 

- Ngộ độc thức ăn: Sự cố ngộ độc thực phẩm chủ yếu sinh ra từ quá trình chế biến 

không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc từ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào 

không đảm bảo chất lượng.  

Các nguyên nhân trong quá trình chế biến không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

bao gồm: 

- Cơ sở chế biến không đảm bảo vệ sinh môi trường; 

- Nhân viên bếp ăn chưa được học về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, mắc 

bệnh tật, đặc biệt là các bệnh ngoài da; 

- Các vấn đề vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm:  

+ Chất lượng nguồn nước cấp: Nguồn nước cấp cho chế biến thức ăn không đảm 

bảo tiêu chuẩn hoặc thiếu nước cấp; 

+ Thành phần phụ gia: Với liều lượng lớn hoặc loại phụ gia không nằm trong 

danh mục được phép sử dụng; 

+ Nguồn gốc thực phẩm: Sử dụng các loại thực phẩm ôi thiu, có hàm lượng dư 

lượng thuốc trừ sâu cao,…; 

+ Quá trình bảo quản thức ăn: Việc bảo quản thức ăn không theo quy định làm 

ôi thiu thức ăn. 

 Sự cố xung đột cộng đồng 

Tác động do mâu thuẫn, xung đột cộng đồng và tranh chấp giữa các bên: 
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Xung đột với cộng đồng trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động gồm xung đột giữa 

các hộ dân cùng sinh sống trong dự án. 

Xung đột giữa cư dân sống trong khu dân cư và chủ dự án do không thống nhất về 

các dịch vụ, quyền lợi trong quá trình vận hành dự án.  

Khi xung đột cộng đồng xảy ra sẽ có những tác động lớn đối với yếu tố kinh tế, xã 

hội của khu vực: gây xáo trộn đời sống, văn hóa, trật tự xã hội của nhân dân trong khu 

vực dự án. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường. 

 Đối với công trình xử lý nước thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nước thải sinh hoạt  

 Hướng thoát nước:  

Nước thải từ các hộ gia đình, các công trình được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước 

khi thoát vào các tuyến cống, rãnh chính và được tập trung về hệ thống thoát nước thải 

chung bằng đường ống tự chảy. 

Nước thải sinh hoạt của người dân trong khu vực và các khu công trình công cộng 

được xử lý sơ bộ tại các hộ dùng nước tại bể lắng và bể tự hoại trước khi đổ vào hệ thống 

thoát nước chung.  

Cống xả thoát nước chung của 

khu vực 

Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 250 m3/ngày.đêm 

Nước thải sinh hoạt 

Xử lý sơ bộ tại các bể 

tự hoại mỗi khu 

Nước thải nhà bếp, nước 

vệ sinh sàn... 

Hệ thống mương 

rãnh, hố ga 

 

Nước mưa chảy tràn 

Hệ thống mương 

rãnh, hố ga 

Hình 3.2. Sơ đồ phương án thoát nước mưa, nước thải của dự án 
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Hệ thống thoát nước thải Dự án là hệ thống thoát nước riêng  theo sơ đồ sau:  

Bể tự hoại/bể tách mỡ  Cống thu nước thải  Trạm XLNT  Nguồn tiếp nhận.  

Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN 14:2008/BTNMT được 

thoát ra mương phía Đông bên cạnh dự án. Nguồn tiếp nhận phục vụ cấp nước tưới tiêu 

cho ruộng lúa, thuộc địa phận khu Đồng Khống, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ. 

 Hệ thống đường ống thoát nước:  

- Hiện tại, xung quanh khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng 

biệt. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước thải trong khu vực được thiết 

kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa sau đó được thu gom và chảy vào Trạm xử lý 

nước thải có công suất 250 m3/ngày.đêm ở phía Đông Bắc khu đất. Nước thải khu vực sẽ 

được thu theo hướng từ Tây sang Đông, Nam lên Bắc.  

- Thu nước thải của toàn bộ khu vực: Khu nhà ở liền kề, Công trình giáo dục, Nhà 

văn hóa khu bằng các tuyến rãnh B300xH500 và cống tròn D300 sau đó chảy về trạm xử 

lý nước thải (công suất 250m3/ng.đ).  

- Nước thải sinh hoạt trước khi thải ra mạng lưới thoát nước yêu cầu phải xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại tại các hộ gia đình trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước thải chung 

của dự án.  

 Bố trí ga thăm: 

- Trên những đoạn cống thẳng bố trí các ga thăm khoảng cách trung bình 30 – 

50m/giếng và tại các ví trí cống có sự thay đổi đột ngột hướng dòng chảy. 

- Trên những đoạn cống đi qua các dãy nhà liền kề ga được bố trí phù hợp, đảm 

bảo từ 2-3 hộ liền kề đấu nối chung 1 hố ga.  

- Trên mạng lưới bố trí các giếng thăm, khoảng cách các giếng là 30-40m, các 

giếng thăm xây bằng gạch đặc (hoặc BTCT). Độ dốc cống rãnh thoát nước lấy bằng độ 

dốc của đường giao thông, tại các vị trí có độ dốc đường 0% hoặc ngược dốc thì lấy bằng 

1/D đối với cống tròn (D là đường kính của cống) và tối thiểu 0,3% đối với rãnh hộp. 

Nước thải khu vực quy hoạch sẽ được thu theo hướng Từ Nam lên Bắc, Từ tây sang Đông; 

Bảng 3.34. Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn D300 m 1177 

2 Rãnh B300xH500 m 1516 

3 Ga thăm Cái 29 

4 Trạm xử lý nước thải Trạm 1 
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 Biện pháp xử lý sơ bộ - bể tự hoại 

- Nước thải sinh hoạt tại các hộ dân, các công trình công cộng, dịch vụ thương mại 

được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn vào hệ thống xử lý nước thải chung 

để xử lý tiếp.  

- Quy trình xử lý của nước thải sinh hoạt được mô tả như sau: Bể tự hoại là công 

trình đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể cho phép tăng thời 

gian lưu bùn, nhờ hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn 

cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật 

kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi theo nước. 

Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân 

hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Do 

thời gian nước lưu lại trong bể lớn nên hiệu quả lắng khá tốt. Cặn lắng được giữ lại trong 

bể khoảng 3-6 tháng. Hiệu suất xử lý của bể đạt 60 – 70%.   

 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung, Dự án có kế 

hoạch kiểm tra định kỳ và thuê đơn vị có chức năng hút bể tự hoại và nạo vét hệ thống 

đường ống dẫn nước thải 6 tháng/lần; kiểm tra phát hiện rò rỉ, hỏng hóc các thiết bị thu 

gom, xử lý nước thải để thay thế kịp thời. 

- Nhà liền kề: chủ Dự án bố trí bể tự hoại dung tích khoảng 3 m3, kích thước bể 

LxBxH = 2m x 1,5m x 1m; 

- Trường mầm non: bố trí bể tự hoại dung tích bể khoảng 22,5 m3; kích thước bể 

LxBxH = 5m x 3m x 1,5m.  

- Nhà văn hóa: bố trí bể tự hoại dung tích khoảng 5 m3; kích thước bể LxBxH = 

2,5m x 2m x 1m.  

 Hình thức thu gom: 
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- Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng, nước thải tại các công trình 

sau khi được xử lý cục bộ tại bể tự hoại sẽ thoát ra tuyến cống chính D300 thu gom về 

Trạm XLNT tập trung công suất 250 m3/ngày.đêm. 

- Các cống thoát nước thải có nhiệm vụ thu gom nước thải từ các công trình rồi 

đưa tập chung ra cống chính. Tuyến cống chính sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải 

của dự án. 

 Trạm xử lý nước thải: 

- Vị trí đặt Trạm xử lý nước thải:  

- Trạm XLNT 250 m3/ngày.đêm đặt tại lô đất HTKT1 phía Đông Bắc dự án, diện 

tích xây dựng trạm 217,6 m2. 

Sơ đồ công nghệ của Trạm XLNT như sau: 
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Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 250m3/ngày.đêm 

 Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý:  

 Song chắn rác thô  

Trong hầu hết các công trình xử lý nước thải bằng biện pháp xử lý cơ học đều có 

song chắn rác thô (bar-rack/screen). Song chắn rác là hạng mục công trình xử lý sơ bộ 

đầu tiên nhằm ngăn giữ rác bần thô có kích thước trên 10 mm gồm giấy, bọc nylon, chất 

dẻo, cỏ cây, vỏ đồ hộp, gỗ,... Các loại rác này có thể làm tắt nghẽn đường dẫn nước hoặc 

làm hư hỏng máy bơm. Song chắn rác là một hay nhiều lớp thanh đan xen kẽ với nhau 
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(còn gọi là mắc song) đặt ngang đường dẫn nước thải. Rác sau khi lấy ra khỏi nước thải 

được thu gom và xử lý bởi đơn vị có chức năng. 

 Bể thu gom nước thải (TK-01) 

Hố bơm nước thải có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải và bơm nước thải vào bể lắng 

cát. Thời gian lưu nước đối với hố bơm có công suất trung bình nhỏ hơn 200 m3/h có thể 

lựa chọn trong khoảng 0.2 – 0,5h hoặc hơn.  

 Bể lắng cát, tách dầu mỡ (TK-02) 

Váng dầu mỡ sẽ được thu tại bể tách mỡ, phần váng nổi sẽ được thu gom vào thùng 

chứa sau đó mang đi xử lý theo quy định của pháp luật, phần nước đã tách váng sẽ tự tràn 

sang bể điều hòa. 

 Bể điều hoà (TK-03) 

Nước thải tập trung về trạm xử lý luôn có sự thay đổi khá lớn về lưu lượng cũng như 

chất lượng theo thời gian phụ thuộc vào chu kỳ xả nước sinh hoạt. Những thay đổi này có 

thể anh hưởng lớn đến khả năng vận hành của hệ thống như quá tải thủy lực, gây sốc cho 

hệ vi sinh.  

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa nước thải về lưu lượng và nồng độ, giúp làm giảm 

kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng 

quá tải. 

 Xử lý sinh học: 

- Bể thiếu khí (TK-04) 

+ Bể thiếu khí là nơi diễn ra quá trình anoxic hay còn gọi là quá trình denitrat giúp 

khử nitơ tổng.Tại đây NO3 được chuyển hóa thành N2 khi không có mặt Oxy hoặc có với 

mật độ thấp bởi các vi sinh vật thiếu khí. Đây là quá trình bắt buộc nhằm giảm được Nitơ 

trong Nước thải. Bể được lắp đặt máy khuấy chìm để khuấy trộn hoàn toàn dòng nước 

thải vào bể thiếu khí và đảm bảo khả năng tiếp xúc của vi sinh vật với các chất trong nước. 

Nước tuần hoàn và bùn hoạt tính sẽ được bơm về bể thiếu khí để bổ trợ tăng cường cho 

bể thiếu khí để xử lý nitơ và bổ sung lượng vi sinh cần thiết. 

+ Tại bể thiếu khí diễn ra đồng thời phản ứng chuyển hóa nitrat, nitrit thành nito 

không khí và quá trình tổng hợp tế bào. Trong đó các vi sinh này cần nguồn cung là hợp 

chất hữu cơ để thực hiện 2 quá trình trên. Phản ứng tại bể anoxic có thể được biểu diễn 

như sau: 
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- Bể hiếu khí (TK-05) 

+ Bể hiếu khí sử dụng chủng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy chất thải. Trong 

bể này, vi sinh vật (còn gọi là bùn hoạt tính) tồn tại ở dạng lơ lửng sẽ hấp thụ oxy và chất 

hữu cơ (chất ô nhiễm) và sử dụng chất dinh dưỡng là Nitơ và Photpho để tổng hợp tế bào 

mới, CO2, H2O và giải phóng năng lượng. 

+ Ngoài quá trình tổng hợp tế bào mới, tồn tại phản ứng phân hủy nội sinh (tế 

bào vi sinh vật già sẽ tự phân hủy) làm giảm số lượng bùn hoạt tính. Tuy nhiên quá trình 

tổng hợp tế bào mới vẫn chiếm ưu thế do trong bể duy trì các điều kiện tối ưu vì vậy số 

lượng tế bào mới tạo thành nhiều hơn tế bào bị phân hủy và tạo thành bùn dư cần phải 

được thải bỏ định kỳ. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể xử lý sinh học hiếu khí gồm: 

- Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ: 

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + năng lượng 

- Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + năng lượng 

- Quá trình phân hủy nội sinh: 

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + năng lượng. 

Bên cạnh quá trình khử BOD, phân hủy hợp chất hữu cơ, tại bể hiếu khí còn diễn ra 

quá trình nitrat hóa. Đây là phản ứng quan trọng chuyển hóa amoni, nito hữu có thành 

nitrat, được thực hiện bởi 02 chủng vi sinh chính là nitrobacter và nitrosonomas. Nitrat 

tạo thành sau phản ứng sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí để thực hiện quá trình khử thành 

nito không khí, khép kín quá trình AO xử lý nito. Phản ứng của quá trình được mô phỏng 

như sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 → 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

Do quá trình ntirat hóa có tạo hành ion H+ nên đôi khi làm giảm đáng kể pH của 

nước thải, kím hãm khả năng sinh lý của vi sinh, vì vậy cần bổ sung một lượng NaOH 

nhất định để duy trì pH của bể hiếu khí.  

- Bể lắng (TK-06) 

Nước thải từ bể hiếu khí tự chảy sang bể lắng bùn sinh học dưới dạng hỗn hợp 

nước bùn. Tại bể lắng phần bùn hoạt tính được thu hồi ở đáy, một phần bùn hoạt tính này 

được bơm tuần hoàn về bể anoxic duy trì mật độ vi sinh trong các công trính xử lý sinh 

học. Dòng tuần hoàn này thường đạt 40 – 100% lưu lượng trung bình của hệ thống. Phần 
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bùn dư được bơm về bể chứa bùn sau đó nén ép và mang đi xử lý. Nước trong sẽ chảy 

qua máng tràn về bể khử trùng.  

- Bể khử trùng (TK-07) 

Nước sau xử lý còn lại một dư lượng lớn vi sinh vật, gây ảnh hương lên chỉ số 

coliform. Vì vậy để nước thải sau xử lý đảm bảo an toàn, không phát tán vi sinh gây bệnh, 

các chất có tính diệt khuẩn mạnh được thêm vào bể khử trùng. Các chất này có thể là clo 

khí, clorine dạng bột, hoặc javel. Với các hệ thống xử lý có quy mô vừa và nhỏ việc sử 

dụng Javel là thích hợp hơn cả.  

 Xử lý bùn 

- Bể chứa bùn (TK-08) 

+ Bùn dư từ các bể lắng được bơm về bể chứa bùn, tại đây diễn ra quá trình giảm 

thể bùn, một phần nước dư được đưa về bể điều hòa. 

+ Tính toán kích thước các bể của công trình Trạm xử lý nước thải: 

+ Dữ liệu tính toán (Nồng độ các thông số tính toán dựa vào kết quả quan trắc một 

số dự án tương tự mà chủ Dự án đã thực hiện): 

Bảng 3.35. Dữ liệu tính toán Trạm xử lý nước thải 

Dữ liệu tính toán 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

Thông số đầu vào 

1 Lưu lượng trung bình ngày đêm Qd m3/ngđ 250 

2 Lưu lượng trung bình mỗi giờ Qh m3/h 10,42 

3 Lưu lượng giờ tính toán Q m3/h 10,4 

4 Hệ số bất điều hòa chung Kc - 3,5 

5 Hệ số bất điều hòa ngày Kdh - 1,2 

6 BOD đầu vào BODv mg/l 250 

7 Tổng chất rắn lơ lửng đầu vào SSv mg/l 300 

8 Tổng chất rắn hòa tan DTSv mg/l 1300 

9 Sunfua (tính theo H2S) H2Sv mg/l 6,0 

10 Amoni đầu vào NH3v mg/l 65 

11 Nitrat (NO3-)(tính theo N) TN03v mg/l 0,5 
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Dữ liệu tính toán 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

12 Tổng Nitơ (tính theo N) TNv mg/l 80 

13 Dầu mỡ động, thực vật Ov mg/l 30 

14 Tổng các chất hoạt động bề mặt Asv mg/l 20 

15  Phosphat (PO43-) (tính theo P) TPv mg/l 10 

16 Coliforms MPNv MPN/100ml 9*103 

17 Nhiệt độ nước thấp nhất trong năm T oC 18 

Thông số đầu ra 

1 BOD đầu ra BODr mg/l 27 

2 Tổng chất rắn lơ lửng đầu ra SSr mg/l 45 

3 Tổng chất rắn hòa tan DTSr mg/l 450 

4 Sunfua (tính theo H2S) H2Sr mg/l 0,9 

5 Amoni (tính theo N) NH3r mg/l 4,5 

6 Nitrat (NO3-)(tính theo N) TNr mg/l 27 

7 Dầu mỡ động, thực vật Or mg/l 9 

8 Tổng các chất hoạt động bề mặt Asr mg/l 4,5 

9  Phosphat (PO43-) (tính theo P) TPv mg/l 5,4 

10 Coliforms MPNr MPN/100ml 2.800 

Bảng 3.36. Tính toán bể gom 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị 
Công thức tính 

toán/cách lựa chọn 
Giá trị 

Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn 

1 Lưu lượng giờ tính toán Q m3/h  10,4 

2 Hệ số bất điều hòa chung Kc -  3,5 

3 Thời gian lưu Hhb phút 

Lựa chọn trong 

khoảng từ 10 - 30 

phút 

10 
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STT Thông số Ký hiệu Đơn vị 
Công thức tính 

toán/cách lựa chọn 
Giá trị 

4 Cao độ đáy ống đầu vào hov s Theo đầu bài -2,4 

5 Chiều  cao bảo vệ bể hbv1 m 
Lựa chọn trong 

khoảng từ 0,3 - 0,5m 
0,3 

6 Chiều cao bảo vệ đáy bể hbv2 m 
Lựa chọn trong 

khoảng từ 0,0 - 0,5m 
0,25 

7 
Chiều sâu chứa nước thực 

của bể 
hhb m 

Lựa chọn theo thiết 

kế 
1,4 

8 Chiều cao thực của bể ht m 

ht= 

hbv1+hbv2+hhb-

hov 

4,35 

Thông số tính toán 

1 Lưu lượng giờ lớn nhất Qhm m3/h Qhm=Q*Kdh 36,45 

2 Dung tích hữu hiệu bể Vhb m3 Vhb=Qhm*Hhb/60 6,08 

3 

Chiều cao hoạt động của bể 

(bao gồm chiều cao bảo vệ 

đáy bể là 25cm) 

hhd m hhd 1,65 

4 Diện tích hố bơm Shb m2 S=Vhb/hhd 3,7 

5 
Thể tích thực tính toán của 

bể 
V'hb m3 V'hb=Shb*ht 16,0 

6 
Lưu lượng bơm nước thải bể 

thu gom 
Qb m3/h Qb=Q*Khd 36,45 

7 
Chiều cao cột áp tối thiểu 

bơm nước thải bể thu gom 
Hb m Hb=ht+1 5,35 

Bảng 3.37. Tính toản bể tách cát, dầu mỡ 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị 
Công thức tính toán/cách 

lựa chọn 
Giá trị 

Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn 

1 
Lưu lượng giờ tính 

toán 
Q m3/h Theo đầu bài 10,4 

2 
Hệ số bất điều hòa 

chung 
Kc - Theo đầu bài 3,5 

3 Thời gian lưu Htm phút 
Lựa chọn trong khoảng từ 10 - 

30 phút 
10 
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STT Thông số Ký hiệu Đơn vị 
Công thức tính toán/cách 

lựa chọn 
Giá trị 

4 Chiều cao bảo vệ hbv m 
Lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 

0,5m 
0,5 

5 
Chiều cao thực của 

bể  
htm m Lựa chọn theo thiết kế 2,35 

Thông số tính toán 

1 
Lưu lượng giờ lớn 

nhất 
Qhm m3/h Qhm=Q*Kdh 36,45 

2 
Dung tích hữu hiệu 

bể  
Vtm m3 Vtm=Qhm*Htm/60 6,08 

3 
Chiều cao hoạt 

động của bể  
hhd m hhd=hhb-htm 1,85 

4 
Diện tích bể tách 

mỡ 
Stm m2 Stm=Vtm/hhd 3,3 

5 
Thể tích thực tính 

toán của bể 
V'tm m3 V'tm=Stm*htm 7,7 

Bảng 3.38. Tính toán bể điều hòa 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn 

1 
Lưu lượng giờ tính 

toán 
Q m3/h Theo đầu bài 10,42 

2 
Hệ số bất điều hòa 

ngày 
Kdh - Theo đầu bài 1,2 

3 Thời gian lưu Tdh h 
Lựa chọn trong khoảng từ 4 - 

8 h 
5,2 

4 Chiều cao bảo vệ h1 m 
Lựa chọn trong khoảng từ 0,3 

- 0,5 m 
0,5 

5 

Chiều cao bảo vệ (mực 

nước ngừng bơm tính 

từ đáy bể) 

hbv m 
Lựa chọn trong khoảng từ 0,3 

- 0,5 m 
0,4 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

6 
Chiều sâu thực của bể 

điều hòa 
hdh m Lựa chọn theo thiết kế 4,85 

7 
Tỉ suất thổi khí khuấy 

trộn 
λ m3/m3 p 

Lựa chọn trong khoảng 0.01- 

0.015 
0,012 

8 
Lưu lượng khí qua đĩa 

thổi khí thô 
Kqdh m3/h Lựa chọn trong khoảng 4 - 25 8 

Thông số tính toán 

1 Lưu lượng giờ lớn nhất Qhm m3/h Qhm=Q*Kdh 12,50 

2 
Dung tích hữu hiệu bể 

điều hòa 
Vdh m3 Vdh=Qdh*Tdh 65,0 

3 
Chiều cao hoạt động 

của bể điều hòa 
Hhd m hhd=hdh-hbv-h1 3,95 

4 Diện tích bể điều hòa Sdh m2 S=Vhb/hhd 16,5 

5 
Thể tích thực tính toán 

của bể điều hòa 
V'dh m3 V'dh=Shb*hhb 79,8 

6 

Thể tích thực tính toán 

của hợp khối bể điều 

hòa và bể tách mỡ, cát 

V'dhhk m3 V'dhkh=V'dh+V bể tách mỡ 87,5 

7 

Lưu lượng khí cần cấp 

cho bể điều hòa tối 

thiểu 

Qkdh m3/p  0,78 

8 

Chiều cao cột áp tối 

thiểu máy thổi khí bể 

điều hòa. 

Hmtk m Hmtk=hdh-hbv+0,5 4,95 

9 
Số lượng đĩa thổi khí 

cần dùng 
A Chiếc A=Qkdh*60/Kqdh 6 

10 
Lưu lượng bơm nước 

thải bể điều hòa 
Qb m3/h Qb=Q 10,4 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

11 

Chiều cao cột áp tối 

thiểu bơm nước thải bể 

điều hòa 

Hb m Hb=hhd+1 5,85 

Bảng 3.39. Tính toán bể thiếu khí và hiếu khí 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính 

toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn 

1 Lưu lượng giờ tính toán Q m3/h  10,417 

2 Nồng độ bùn MLSS mg/l 

Lựa chọn trong 

khoảng từ 2000 - 

4000 

2800 

3 Nhiệt độ nước thấp nhất  t 0C 
Khu vực phía Bắc 

chọn 16 - 220C. 
18 

4 BOD vào hệ sinh học BODv mg/l  250,0 

5 BOD ra hệ sinh học BODr mg/l  27 

6 NH4 vào hệ sinh học NH4v mg/l  65 

7 NH4 ra hệ sinh học NH4r mg/l  4.5 

8 Nitrat vào hệ sinh học TNv mg/l  80 

9 Nitrat ra hệ sinh học TNr mg/l  27 

10 pH vào bể sinh học pH -  7,2 

11 DO duy trì tại Aerotenk DO mg/l  2 

12 
Tốc độ phát triển riêng tối đa 

của vi sinh nitrat hóa 
μNmax 1/ngày 

Lựa chọn trong 

khoảng từ 0,2 - 0,4 
0,28 

13 Tuổi bùn ρ ngày 
Lựa chọn trong 

khoảng 10 - 25 
10 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính 

toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

14 
Hệ số tăng trưởng bùn nitrat 

hóa 
YN 

mg bùn/ 

mg NH4 

Lựa chọn trong 

khoảng 0,1 - 0,3 
0,2 

15 
Hệ số phân bào của bùn nitrat 

hóa 
KdN 1/ngày 

Lựa chọng trong 

khoảng 0,03 - 0,06 
0,04 

16 
Hệ số tăng trưởng của bùn 

hoạt tính 
Y 

mg/bùn/ 

mg BOD 

lựa chọn trong 

khoảng 0,4 - 0,8 
0,6 

17 
Hệ số phân bào của bùn hoạt 

tính 
Kd 1/ngày 

Lựa chọng trong 

khoảng 0,02 - 0,1 
0,04 

18 Hệ số hấp thụ oxi KO2 
mgO2/mg 

bùn 

Lựa chọn trong 

khoảng 1,1 - 1,5 
1,3 

19 Hệ số khử nitrat hóa tại 20oC 
ρNO3 

200C 

mgNO3/mg 

bùn ngày 
 0,113 

20 DO tại bể anoxic DOa mg/l 
Lựa chọn trong 

khoảng 0,01 - 0,2 
0,2 

21 Tỉ suất thổi khí khuấy trộn λ Kw/m3 

Lựa chọn trong 

khoảng 0.008- 

0.015 

0,012 

22 Chiều cao bảo vệ hbv m 

Lựa chọn trong 

khoảng từ 0,3 - 0,5 

m 

0,5 

23 Chiều cao thực bể ht m 
Lựa chọn theo 

thiết kế 
4,35 

Thông số tính toán 

1 Hệ số nitrat hóa Kn -  0,79 

2 
Tốc độ tăng trưởng riêng của 

vi khuẩn nitrat hóa 
μN 1/ngày  0,22 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính 

toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

3 
Hằng số tốc độ nitrat hóa của 

vi khuẩn nitrat hóa 
K 1/ngày K=μN/YN 1,11 

4 
Tốc độ sử dụng nito của vi 

khuẩn nitrat hóa 
ρN 

mg 

NH4/mg 

bùn.ngày 

ρN=KN*N/(K+N) 0,76 

5 Thời gian lưu bùn ϴ C Ngày 1/(YN*ρN-KdN) 9,00 

6 Tỉ lệ vi sinh nitrat hóa fN   0,07 

7 Nồng độ bùn nitrat hóa XN mg/l XN=X*fN 188,90 

8 
Thời gian lưu cần thiết để 

nitrat hóa 
ϴN ngày 

ϴN=(N0-

N)/(ρN*XN) 
0,371 

9 
Tốc độ khử BOD của bùn 

hoạt tính 
ρ 

mg 

BOD/mg 

bùn.ngày 

 0,25 

10 
Thời gian lưu cần thiết để 

khử BOD 
ϴB ngày  0,32 

11 

Thời gian lưu cần thiết để 

thực hiện khử BOD và nitrat 

hóa 

ϴ Ngày 

Chọn giá trị lớn 

hơn trong ϴN và 

ϴB 

0,37 

12 
Dung tích bể aerotenk (bể 

hiếu khí) 
Va m3 Va=ϴ*Qtb*24h 92,83 

13 
Diện tích bể aerotenk (bể 

hiếu khí) 
Sa m2 Sa=Va/(ht-hbv) 21,34 

14 
Thể tích thực tính toán của bể 

anoxic (bể thiếu khí) 
Vat m3 Vat=Sn*ht 103,51 

15 Tốc độ khử NO3 ở nhiệt độ T 
ρ N2 

(T°C) 
(1/ngày)  0,08 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính 

toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

16 
Thời gian lưu nước tại bể 

anoxic 
ϴa ngày  0,25 

17 
Dung tích bể anoxic (bể thiếu 

khí) 
Van m3 Van=ϴa*Qtb*24h 62,19 

18 
Diện tích bể anoxic (bể thiếu 

khí) 
San m2 San=Van/(ht-hbv) 14,30 

19 
Thể tích thực tính toán của bể 

anoxic (bể thiếu khí) 
Vant m3 Vant=San*ht 69,34 

20 
Công suất máy khuấy chìm 

bể thiếu khí 
P kW P=Gvan*λ 0,75 

21 

Lựa chọn 01 máy khuấy 

chìm bể thiếu khí. Công suất 

mỗi máy 

Plc kW 
Theo dải công suất 

động cơ 
0,40 

22 
Lưu lượng bơm nước tuần 

hoàn 
Qb m3/h 

Qb=Q (tỷ lệ tuần 

hoàn 100%) 
10,42 

23 
Chiều cao cột áp tối thiểu 

bơm nước tuần hoàn 
Hb m Hb=hhd 5,35 

Bảng 3.40. Tính toán đệm vi sinh 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính toán/cách 

lựa chọn 

Giá 

trị 

1 Lưu Lượng Q m3/ngđ  250,0 

2 BOD đầu vào C0 g/m3  250,0 

3 BOD đầu ra C1 g/m3  27,0 

Thông số tính toán 

1 Mật độ vi sinh bề mặt m g/m2 chọn từ 20-50 28,0 

2 
Hệ số phân hủy nội 

bào Y   0,5 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính toán/cách 

lựa chọn 

Giá 

trị 

3 Tuổi bùn θc ngày chọn từ 10-25 10,0 

4 
Hệ số tăng trưởng của 

vi sinh Kc /ngày  
0,1 

5 Thể tích bể hiếu khí V m3 Lấy từ tính toán bể hiếu khí 92,8 

6 Mật độ của giá thể s m2/m3 Lựa chọn theo loại giá thể 800,0 

7 
Lượng bùn phát sinh 

hằng ngày F kg/ngày F = Q*(C0-C1)/1000 55,8 

8 
Mật độ vi sinh trong 

nước thải F1 g/l F1 = Y*θc*F/(V*(1+Kc+θc)) 1,7 

9 

Tổng lượng vi sinh 

vật có trong bể hiếu 

khí X 

kg 

X = F1*V 

160,3 

10 
Tổng diện tích giá thể 

cần dùng 
M 

m2 M = X/m*1000 5724,3 

11 
Thể tích giá thể cần 

dùng S m3 S = Q*(C0-C1)/1000 7,2 

Bảng 3.41. Tính toán lượng khí cấp cho bể hiếu khí 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức  

/cách lựa chọn 

Giá 

trị 

1 Lưu lượng Q m3/ngđ  250 

2 BOD vào bể hiếu khí C0 mg/l  250 

3 BOD ra bể hiếu khí C1 mg/l  45 

4 
Hệ số chuyển đổi 

BOD/COD  
f  

Lựa chọn trong khoảng 

0,45 -0,68 
0,68 

5 DO duy trì Ct mg/l  2 

6 DO bão hòa Cs mg/l 
Cs=13.612*2.818^(-

0.02*kd) 9,5 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức  

/cách lựa chọn 

Giá 

trị 

7 NH3 đầu vào N0 mg/l  65 

8 NH3 đầu ra N1 mg/l  4,5 

9 Nitrat đầu ra NO3   27 

10 Nhiệt độ nước T oC  18 

11 Tuổi bùn θc ngày  10 

12 Hệ số phân hủy nội bào  kd  
Lựa chọn trong khoảng 

0,02-0,06 
0,06 

13 
Hệ số năng suất sử dụng 

bùn 
Y  

 0,65 

14 Hệ số ngấm oxi  α  
Lựa chọn trong khoảng 

0,6-0,94 
0,85 

15 
Hệ số cấp khí của thiết bị 

phân phối khí  
Ou 

gO2/ 

m3.m 

Lựa chọn trong khoảng 

8,0-9,5 
9 

16 Chiều sâu cột nước h m 
Bằng chiều cao hoạt 

động của bể hiếu khí 4,5 

17 Hệ số an toàn  fe  
Lựa chọn trong khoảng 

1,0 - 1,5 
1,2 

18 Hệ số phát sinh bùn Yb 
kg bùn/  

kgBOD  
0,406 

19 Bùn dư Px kg/ngd  20,82 

20 Lượng oxi DKTC OC0 kg/ngdd  80,44 

21 Lượng oxi DKT OCt kg/ngdd  125,70 

22 Lưu lượng không khí Qk m3/phút  2,59 

23 
Lưu lượng cấp khí máy 

thổi khí bể hiếu khí 
Qmtk m3/p Qmtk=Qkdh 2,59 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức  

/cách lựa chọn 

Giá 

trị 

24 
Chiều cao cột áp tối thiểu 

máy thổi khí bể hiếu khí 
Hmtk m Hmtk=h+0,5 5 

25 
Lưu lượng khí qua đĩa 

PPK 
Qd m3/h 

Lựa chọn trong khoảng 

4-9 
5,5 

26 
Số lượng đĩa PPK cần 

dùng 
Nd chiếc 

 28 

Bảng 3.42. tính toán bể lắng sinh học 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính 

toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn 

1 Lưu lượng giờ tính toán Q m3/h  10,42 

2 Mật độ bùn đầu vào bể lắng MLSS mg/l  2800 

3 Tỉ lệ tuần hoàn a - 
Lựa chọn từ 0,4 - 

1,0 
0,4 

4 
Lưu lượng dòng trong ống 

trung tâm 
va m/s 

Lựa chọn từ 0,008 

- 0,03 
0,01 

5 Chiều cao bảo vệ hbv m 

Lựa chọn trong 

khoảng từ 0,3 - 0,6 

m 

0,6 

6 Chiều cao hoạt động bể hl m hl=ht-hbv 4,25 

7 Chiều cao thực bể ht m 
Lựa chọn theo 

thiết kế 
4,85 

Thông số tính toán 

1 Mật độ cao nhất của bể lắng Xmax mg/l Xmax=MLSS*2,5 5600,0 

2 Tải trọng bề mặt U m3/ m2*ngày 16,4-32,8 26,0 

3 Lưu lượng tổng qua bể lắng Qt m3/h Qt=Q*(1+a) 14,6 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính 

toán/cách lựa 

chọn 

Giá 

trị 

4 Tiết diện ống trung tâm stt m2 stt=Qt/va/3600 0,4 

5 Diện tích bể lắng S m2 S=Q/U*24 13,5 

6 
Dung tích hữu dụng của bể 

lắng  
V m3 V=S*hl 57,2 

7 Thể tích thực tính toán của bể V' m3 V'=S*(hl+hbv) 65,3 

8 
Lưu lượng bơm bùn tuần 

hoàn 
Qb m3/h 

Qb=04*Q (tỷ lệ 

tuần hoàn 40%) 
4,17 

9 
Chiều cao cột áp tối thiểu 

bơm bùn nước tuần hoàn 
Hb m Hb=hhd 4 
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Bảng 3.43. Tính toán bể khử trùng 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 

Đơn 

vị 

Công thức tính toán/cách 

lựa chọn 

Giá 

trị 

Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn 

1 Lưu lượng giờ tính toán Q m3/h  10,417 

2 Thời gian lưu H h 
Lựa chọn trong khoảng từ 0.5 

- 1 h 
1 

3 Chiều cao bảo vệ hbv m 
Lựa chọn trong khoảng từ 0,5 

- 1m 
1 

4 Chiều sâu thực của bể hxd m Lựa chọn theo thiết kế 4,85 

Thông số tính toán 

1 Dung tích hữu hiệu bể Vhd m3 Vhd=Q*H 10,4 

2 
Chiều cao hoạt động 

của bể 
hhd m hhd=hxd-hbv 3,9 

3 Diện tích bể S m2 S=Vhd/hhd 2,7 

4 
Thể tích thực tính toán 

của bể 
V m3 V=S*hxd 13,1 

Bảng 3. 4. Tính toán bể chứa bùn 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính toán/cách 

lựa chọn 

Giá 

trị 

Dữ liệu đầu vào và thông số lựa chọn 

1 Lưu lượng giờ tính toán Q m3/h Theo đầu bài 10,42 

2 Chiều cao bảo vệ hbv m 
Lựa chọn trong khoảng từ 

0,3 - 0,5 m 
0,4 

3 Chiều sâu thực của bể hxd m Lựa chọn theo thiết kế 4,85 

4 
Hiệu suất lắng của bùn 

trong bể khi lưu dài ngày 
hs % Lựa chọn 80-90% 0,9 

Thông số tính toán 

1 Lượng cặn lắng M1 tấn/ngày G=Q(0,8SS+0,3BOD5) 0,08 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Công thức tính toán/cách 

lựa chọn 

Giá 

trị 

2 
Thể tích nước cặn tại bể 

chứa bùn 
V1 m3/ngày V=G/1,005*0,01 7,84 

3 

Thể tích nước cặn sau bể 

xử lý ổn định có tính tới 

hiệu suất lắng 

V2 m3/ngày V2=V1*(1-hs) 0,78 

4 
Thể tích cặn sau bể xử lý 

ổn định 
V3 m3/ngày 

Lượng cặn hữu cơ giảm 

30% 
0,55 

5 Chu kỳ hút bùn t1 ngày   50,00 

6 
Thể tích bể nén bùn sinh 

học 
Vsh m3 

Vsh=V3*t1 
27,4 

7 
Chiều cao hoạt động của 

bể 
hhd m hhd=hxd-hbv 4,5 

8 Diện tích bể S m2 S=Vhd/hhd 6,2 

9 
Thể tích thực tính toán của 

bể 
Vcb m3 V=S*hxd 29,9 

Bảng 3. 5. Bảng thống kê các thông số Trạm XLNT công suất 250 m3/ngày.đêm 

Bảng 3.44. Bảng thống kê các thông số Trạm XLNT công suất 250m3/ngày.đêm 

STT Tên bể 
Ký 

hiệu 

Đơn 

vị 

Thể tích tính 

toán 

Thể tích sau khi 

hợp khối 

(thể tích thực tế) 

1 Bể thu gom TK-01 m3 16.02 16,50 

2 Bể tách cát, dầu mỡ TK-02 m3 7.72 8,70 

3 

Bể điều hòa (bao gồm 

thể tích bể tách cát, 

dầu mỡ) 

TK-03 

m3 

87.53 86,14 

4 Bể thiếu khí TK-04 m3 69.34 69,84 

5 Bể hiếu khí TK-05 m3 103.51 108,16 

6 Bể lắng sinh học TK-06 m3 65 66,40 

7 Bể khử trùng TK-07 m3 13.12 13,82 

8 Bể chứa bùn TK-08 m3 29.89 30,26 
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 Vị trí xả thải dự kiến: 

Toàn bộ lượng nước thải sau xử lý của Dự án sau khi qua Trạm XLNT được dẫn ra 

cống xả bằng tuyến cống D300 ra mương phía Đông của dự án. Mương tiếp nhận nước 

thải phục vụ cấp nước tưới cho cánh đồng lúa phía Đông dự án thuộc địa phận khu đồng 

Khống, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.  

 Nước mưa chảy tràn 

 Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước: 

- Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa riêng biệt với mạng lưới thải sinh hoạt. 

- Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước 

triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến rãnh và các tuyến cống thoát nước 

ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất. 

- Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá 

trình vạch mạng lưới. 

- Độ dốc cống thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm 

bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp. 

- Mạng lưới thu gom và thoát nước như sau: 

+ Hướng 1: Thu nước mặt của khu vực phía Đông Nam bao gồm: Khu nhà ở liền 

kề (ký hiệu từ LK-12 đến LK-15), lô đất Cây xanh – thể dục thể thao (ký hiệu CX-TDTT4 

đến CX-TDTT6, lô đất Cây xanh (ký hiệu CX5 đến CX7), lô đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu 

HTKT2), lô đất nhà văn hóa (ký hiệu NVH) và lô đất ở hiện trạng (ký hiệu OHT2) bằng 

các tuyến cống tròn D600, D1000, D1200 sau đó thoát ra kênh hiện trạng nằm ở phía 

Đông giáp khu vực quy hoạch. 

Nước mưa trên mái 

Hệ thống sênô 

Lưới chắn rác Hệ thống thu gom 

nước mưa 

Hố ga, lắng cặn 

Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt 

Hệ thống thoát nước 

mưa khu vực 
Hệ thống thoát nước 

mưa của khu vực 

Hệ thống  

thu gom rác 

Rác Rác 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom, xử lý nước mưa 
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+ Hướng 2: Thu nước mặt của khu vực trung tâm bao gồm: Khu nhà ở liền kề 

(ký hiệu từ LK-05 đến LK-11) các lô đất giáo dục (ký hiệu GD), lô đất Cây xanh – thể 

dục thể thao (ký hiệu CX-TDTT3 và một phần lô đất CX-TDTT1), lô đất Cây xanh (ký 

hiệu CX8), và lô đất ở hiện trạng (ký hiệu OHT1) bằng các tuyến cống tròn D600, D1000 

sau đó thoát ra kênh hiện trạng nằm ở phía Đông giáp khu vực quy hoạch.  

+ Hướng 3: Thu nước mặt của khu vực phía Đông Bắc bao gồm: Khu nhà ở liền 

kề ( ký hiệu từ LK-01 đến LK-04), lô đất Cây xanh – thể dục thể thao (ký hiệu CX-TDTT2 

và 1 phần lô đất CX-TDTT1), lô đất Cây xanh (ký hiệu CX1 đến CX2), lô đất hạ tầng kỹ 

thuật (ký hiệu HTKT1) bằng các tuyến cống tròn D600, D1000 sau đó thoát ra kênh hiện 

trạng nằm ở phía Đông giáp khu vực quy hoạch. 

+ Bố trí tuyến cống thu nước mưa D600, D1000, D1200 chạy dưới vỉa hè và lòng 

đường quy hoạch mới để đảm bảo mỹ quan đô thị. Trên mạng lưới bố trí các giếng thu, 

giếng thăm và giếng thu thăm kết hợp, khoảng cách các giếng là 30-50m. Các ga thu, ga 

thăm xây bằng gạch đặc chịu lực. Độ dốc cống rãnh thoát nước lấy bằng độ dốc của đường 

giao thông, tại các vị trí có độ dốc đường 0% hoặc ngược dốc thì lấy bằng 1/D đối với 

cống tròn (D là đường kính của cống) và tối thiểu 0,3% đối với rãnh hộp. Nước mặt sau 

khi được thu gom vào hệ thống cống, rãnh thoát nước trên các tuyến giao thông theo quy 

hoạch sau đó sẽ đổ ra hệ thống thoát nước chung theo 3 hướng. 

Bảng 3.45. Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống D1200 m 162 

2 Cống D1000 m 633 

3 Cống D600 m 2589 

4 Cống D300 m 700 

5 Rãnh B500 m 124 

6 Giếng thu thăm kết hợp Cái 106 

7 Giếng thăm Cái 20 

8 Cửa thu trực tiếp Cái 73 

9 Cửa xả - cửa thu Cái 3 
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 Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

 Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí 

Đối với hoạt động giao thông: Để giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động giao thông Công 

ty thực hiện các biện pháp sau:  

- Tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi về giao thông nhằm phân luồng xe ra vào hợp 

lý và thuận tiện.  

- Trồng nhiều cây xanh tại các khu vực đất trống tạo cảnh quan, không gian xanh. 

- Thường xuyên quét dọn, phun nước tưới nước mặt đường để giảm thiểu lượng 

bụi phát sinh. 

- Khí, bụi phát sinh trong quá trình chế biến thức ăn: Chủ Dự án kiểm soát và giảm 

thiểu tác động bằng cách bố trí các cửa sổ thông gió tự nhiên. Tại khu vực bếp nấu, bố trí 

các chụp hút, khí bụi phát sinh từ quá trình đun nấu được hút vào các chụp hút qua các 

quạt hút và dẫn ra ngoài qua ống thoát khí. 

- Khí, mùi phát sinh trong quá trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: Khu vực lưu 

giữ, tập kết chất thải được xây kín cách xa khu vực làm việc, sinh hoạt. Đồng thời, chất 

thải được vận chuyển đi xử lý 2 lần/1 ngày nên đã giảm thiểu tối đa mùi phát sinh trong 

quá trình lưu giữ. 

- Khí, mùi phát sinh từ các bể tự hoại: Thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học 

vào các bể tự hoại và hút cặn ở các bể tự hoại. 

- Trạm xử lý nước thải được bố trí cách xa khu vực làm việc, sinh hoạt. 

 Đối với các phương tiện giao thông vận tải 

- Bố trí các làn đường dẫn vào bãi đỗ xe hợp lý, phương tiện ra vào phải theo quy 

tắc đúng hướng dẫn của người quản lý, xe máy vào bãi đỗ xe phải tắt máy; 

- Thiết kế tăng ma sát tại đường dốc dẫn vào cổng chính của Dự án để hạn chế tốc 

độ của các phương tiện ra vào; 

- Định kì phun nước rửa bãi đỗ xe để làm sạch hết đất cát trên mặt sàn,nhằm tạo 

độ ẩm, hạn chế phát tán bụi trong khu vực; 

- Trồng cây xanh là biện pháp hỗ trợ tích cực để vừa giúp lọc không khí và tạo 

cảnh quanh cho khu vực Dự án. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiếm 

không khí như hút bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, chắn tiếng ồn… Cây xanh lựa chọn 

trồng tại khu vực Dự án là cây bản địa, dễ dàng thích nghi với điều kiện khí hậu của vùng. 

 Đối với khí thải từ hệ thống thu gom, lưu giữ CTR  

- Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 

+ Thường xuyên dọn dẹp hệ thống cống rãnh thoát nước, định kỳ nạo vét hệ 

thống cống rãnh thoát nước 3 – 6 tháng/lần. 
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+ Đối với bể tự hoại và bể tách dầu mỡ cần được hút cặn định kỳ 6 tháng/lần. 

+ Đối với khu vệ sinh, bố trí hệ thống thông gió, quạt hút mùi. Lưu lượng gió 

hút ra được tính với với bội số trao đổi không khí 10-15 lần/giờ. 

- Đối với CTR : 

+ Thu gom rác thải hàng ngày và lưu chứa rác thải trong thùng kín. 

+ Thuê đơn vị thu gom vận chuyển định kỳ hàng ngày, không tồn lưu tại khu vực 

Dự án. 

+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu lưu chứa rác thải sau khi xe thu gom vận 

chuyển rác đi khỏi. 

- Mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung: Để kiểm soát mùi hôi phát 

sinh từ hệ thống xử lý nước thải, chủ Dự án sẽ áp dụng một số biện pháp sau: 

+ Đối với nước thải có mùi hôi, hệ thống thu gom được đầu tư kín và có hệ thống 

thoát khí ra ngoài. 

+ Thường xuyên kiểm tra lượng khí sục vào bể điều hòa, bể hiếu khí để đảm bảo 

không có tình trạng phân hủy kị khí diễn ra. 

+ Có khu vực chứa hóa chất riêng, có mái che đậy. 

+ Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày. 

+ Có thể sử dụng các chế phẩm khử mùi như chế phẩm Emwat-1, Gem, 

aquaclean… 

+ Dung dịch hấp thụ là: NaOH. 

Bảng 3.46. Thiết bị của hệ thống xử lý mùi 

STT Tên thiết bị Thông số Đơn vị Số lượng 

1 
Hệ thống xử lý 

mùi 

Kích thước: Đường kính 1500mm, chiều 

cao tổng 4850mm 

Vật liệu: thép CT3, mặt trong bọc 

composite, mặt ngoài sơn phủ epoxy. 

Chi tiết chế tạo theo bản vẽ thiết kế.  

Hệ 1 

2 
Bơm cấp dung 

môi hấp thụ 

Công suất: 0,15 Kw 

Điện áp: 220 V 

Lưu lượng max:70 l/p  

Cột áp tổng: 8 m 

cái 1 

3 Quạt hút mùi 
Quạt hút ly tâm Công suất:0.37kw, 

Điện áp: 380v, 
Bộ 1 
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STT Tên thiết bị Thông số Đơn vị Số lượng 

Lưu lượng khí: Q=600-800m3/h, 

Áp suất H=600-400pa. 

Vật liệu khung: Thép Ct3 

4 

Bồn chứa dung 

dịch hấp thụ 

tuần hoàn 

Kích thước: DxRxC: 1200x500x600 

(mm) 

Vật liệu thép CT3, mặt trong bọc 

composite, mặt ngoài sơn phủ epoxy 

Cái 1 

 Đối với công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

Nguyên tắc thu gom: Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại trong quá trình thu gom, 

với các loại rác thải có khả năng tái chế như vỏ lon nước ngọt, chai bia sẽ được thu gom 

riêng và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. Thức ăn thừa từ khu vực nhà hàng, khu ẩm 

thực được tận thu, liên hệ để cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Các loại rác 

không tái chế, tận thu được sẽ được thu gom tại khu tập kết chất thải, chuyển giao xử lý. 

Trách nhiệm phân loại CTR thông thường và CTNH do cá nhân, hộ gia đình và công 

nhân vệ sinh khu dự án thực hiện, do đó hiệu quả của việc phân loại phụ thuộc vào ý thức 

của cư dân trong khu dự án.  

 CTR sinh hoạt 

Trong giai đoạn này Chủ đầu tư sẽ bàn giao lại cho Ban Quản lý Dự án và sẽ có 

trách nhiệm giao cho đơn vị quản lý khu dân cư quản lý chung (có thể thành lập ban quản 

lý khu dân cư) và phụ trách các hoạt động vệ sinh môi trường của khu dân cư. 

Đối với khu vực nhà liền kề, khu công cộng dịch vụ và công trình giáo dục: chất thải 

rắn sinh hoạt được thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay theo giờ cố định do nhân viên vệ 

sinh thực hiện.  

Bố trí công nhân thu gom rác thải sinh hoạt và tập kết tại 05 điểm tập kết rác thải tại 

lô CX-TDTT2, CX3, CX4, CX6 và CX7, các điểm thu gom, trung chuyển rác đảm bảo 

tiêu chuẩn: 

- Đối với chất thải rắn lô LK01, LK02, LK03: công nhân thu gom rác tập kết tại lô 

đất CX3.  

- Đối với chất thải rắn lô LK04, LK05, LK06: công nhân thu gom rác tập kết tại lô 

đất CX-TDTT2. 

- Đối với chất thải rắn lô LK07, LK08, LK09, LK10: công nhân thu gom rác tập 

kết tại lô đất CX4. 
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- Đối với chất thải rắn lô LK11, GD, LK14, LK15: công nhân thu gom rác tập kết 

tại lô đất CX6. 

- Đối với chất thải rắn lô LK12, LK13, VH: công nhân thu gom rác tập kết tại lô 

đất CX7. 

Trên các trục đường cần đặt các thùng rác công cộng khoảng cách của các thùng rác 

từ 100m/1thùng có nắp kín, dung tích 60 – 100 lít để người dân thuận tiện bỏ rác.  

Hàng ngày Công ty môi trường đô thị địa phương sẽ đến thu gom, vận chuyển đến 

nơi xử lý chất thải rắn quy định của khu vực. 

Chủ dự án sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định. Chi phí cho hoạt động này được đóng góp từ các hộ dân và một 

phần trích ra từ chi phí quản lý dự án. 

Dự án bố trí 90 thùng chứa 60-100 lít, đặt tại các điểm thu gom và phân loại rác trên 

các tuyến phố, mỗi điểm cách nhau khoảng 100m. Mỗi điểm đặt 3 thùng chứa rác có màu 

khác nhau để phân loại tại chỗ. 

- Dự án bố trí 05 điểm tập kết rác và điểm trung chuyển rác tại lô CX-TDTT2, 

CX3, CX4, CX6 và CX7. (cụ thể vị trí xem trên Bản vẽ Mặt bằng thoát nước thải). 

Kết cấu điểm trung chuyển rác: Từ dưới lên trên gồm các lớp (Lớp đất san nền đầm 

chặt K90; Lớp cát vàng đệm móng dày 5cm; Lớp bê tông M200 đá 2x4, dày 10cm). 

Rác thải sinh hoạt của mỗi hộ gia đình và rác thải dịch vụ công cộng sẽ được thu 

gom vào các thùng rác đặt tại vỉa hè sau đó được vận chuyển về các điểm tập kết rác cuối 

khu đất dự án. Ban quản lý khu dân cư sẽ hợp đồng với đội vệ sinh môi trường của địa 

phương đến thu gom vận chuyển đi xử lý hàng ngày.  

 Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, hố ga: 

Bùn dư từ trạm xử lý nước thải tập trung có thành phần chất thải nguy hại phụ thuộc 

vào công nghệ xử lý và hóa chất sử dụng. Thực tế, với công nghệ xử lý mà Dự án áp dụng 

là công nghệ sinh học, chỉ sử dụng hóa chất khử trùng, do đó, thành phần nguy hại trong 

bùn dư không đáng kể nên khả năng tác động đến môi trường được xem là khá thấp và có 

thể quản lý thu gom dễ dàng mà không phát thải ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, 

thành phần chất nguy hại trong bùn dư sẽ được xác định trong quá trình vận hành thực tế. 

Để quản lý bùn thải đúng quy định, trước tiên Chủ dự án sẽ thuê đơn vị chức năng 

tới lấy mẫu phân tích và so sánh với QCVN 50:2013/BTNMT để xác định tính nguy hại 

của bùn thải. Trường hợp bùn thải của trạm xử lý nước thải không phải là chất thải nguy 

hại, đơn vị sẽ thực hiện thu gom và hợp đồng vận chuyển đi xử lý cùng với lượng chất 

thải sinh hoạt, dịch vụ phát sinh. Nếu bùn thải thuộc danh mục chất thải nguy hại thì đơn 
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vị sẽ thực hiện thu gom, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy 

định đối với chất thải nguy hại. 

- Bùn thải từ hố ga, hệ thống thoát nước định kỳ 3 ÷ 6 tháng tiến hành nạo vét và 

thuê xe tải vận chuyển đi đổ thải tại vị trí quy định. Bùn khi nạo vét được đóng bao tải có 

chứa túi nilon và dùng xe tải loại 3,5 tấn để vận chuyển bùn thải.  

Đánh giá mức độ giảm thiểu của các giải pháp đề ra: 

- Mức độ giảm thiểu: đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 

- Tính khả thải: Có tính khả thi cao. 

- Hiệu quả áp dụng: Cho hiệu quả cao. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Chất thải có tính chất nguy hại chủ yếu là dầu thải và bóng đèn huỳnh quang hỏng, 

… được Ban quản lý khu dân cư tiến hành thu gom, lưu trữ, quản lý và hợp đồng với đơn 

vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.  

- Đối với các loại bóng đèn huỳnh quang hỏng được thu gom riêng vào các thùng 

phi 200lít, cũng có nắp đậy, dán nhãn mã số CTNH 16 01 06. 

Dự kiến sẽ trang bị khoảng 6 thùng phuy 200 lít (cả dự phòng) để phục vụ cho việc 

lưu chứa các chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên. Toàn bộ lượng chất thải nguy hại 

này được lưu trong kho chứa CTNH sau đó thuê đơn vị có chức năng hành nghề xử lý 

chất thải nguy hại thu gom, xử lý đảm bảo đúng yêu cầu. 

- Đối với dầu thải từ trạm biến áp: Theo quy định của Công ty Điện lực, Chủ dự 

án sẽ phải tiến hành đầu tư xây dựng trạm biến áp để cung cấp điện sinh hoạt cho người 

dân trong khu dân cư. Sau khi đầu tư xong sẽ bàn giao cho công ty Điện lực quản lý và 

vận hành. Do vậy dầu thải phát sinh từ trạm biến áp sẽ được Công ty Điện lực quản lý 

theo đúng quy định về chất thải nguy hại. 

Kho chứa CTNH 20m2 (tại lô đất HTKT1) được xây kín và có biển báo “Kho chất 

thải nguy hại”. Bên trong bố trí các thùng chứa riêng biệt cho từng loại chất thải, dán nhãn 

có ghi tên và mã chất thải nguy hại lên từng thùng. Cử ra một cán bộ phụ trách quản lý 

kho chứa chất thải nguy hại, đảm bảo chất thải nguy hại được tập kết đúng nơi quy định 

và không rơi vãi ra bên ngoài. 
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Nhãn dán để phân loại và nhãn dán để cảnh báo các loại chất thải nguy hại. 

Nhãn được dán trên thiết bị lưu giữ và trên tường trong kho chứa tạm. 

Quy cách và trình bày nhãn theo hướng dẫn tại TCVN 6707-2009 - Chất thải nguy 

hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa; 

Chủ dự án định kỳ hàng năm báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ 

tình hình phát sinh và công tác quản lý chất thải nguy hại của dự án. 

Đánh giá mức độ giảm thiểu của các giải pháp đề ra: 

- Mức độ giảm thiểu: đảm bảo thu gom, lưu giữ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Tính khả thải: Có tính khả thi cao 

- Hiệu quả áp dụng: Cho hiệu quả cao 

 Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này do các phương tiện giao thông. Để hạn chế 

tác động này, chủ Dự án đưa ra các biện pháp sau: 

- Cấm bấm còi vào các giờ cao điểm trong khuôn viên khu vực. 

- Cấm không cho các phương tiện vận tải có trọng tải lớn ra vào Khu dân cư. 

- Các phương tiện của khách ra vào khu vực phải theo hướng dẫn của ban quản lý 

dự án. 

 Phương án giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

Tác động đáng kể nhất trong giai đoạn này là sự gia tăng mật độ phương tiện giao 

thông do tăng mật độ dân cư. Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất như sau: 

- Quy hoạch kết nối giữa đường nội bộ và đường chính của khu vực hợp lý bảo 

đảm không gây ùn tắc giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm.  

- Luôn có lực lượng bảo vệ túc trực điều tiết các phương tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị điều phối giao thông 

chịu trách nhiệm trong khu vực và phối hợp các lực lượng giao thông, lực lượng trật tự 

có kế hoạch điều phối giao thông trên các tuyến đường gần công trình nhằm đảm bảo hoạt 

động không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và giao thông tại khu vực.  

- Phương án giao thông được tính toán cụ thể theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo di 

chuyển phương tiện, bố trí thể hiện cụ thể trên bản vẽ quy hoạch giao thông. 
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- Bố trí lực lượng an ninh thường trực, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát 

toàn bộ hoạt động của tòa nhà, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống mâu thuẫn, gây 

rối trật tự an ninh phát sinh. 

 Tổ chức giao thông 

Khu vực Dự án được tổ chức giao thông bằng hệ thống vạch sơn biển báo theo Quy 

chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ 41: 2012/BGTVT.  

Bố trí tim đường trên mặt bằng phân cách hai luồng xe ngược chiều (Vạch 1). 

Bố trí vạch cho người đi bộ qua đường: (Vạch số 9). 

Biển báo:  

- Biển báo “Đường giao nhau” (Biển số 205). 

- Biển báo “giao với đường không ưu tiên” (Biển số 207). 

- Biển báo “giao với đường ưu tiên” (Biển số 208). 

- Biển báo “Đường người đi bộ cắt ngang” (Biển số 224). 

- Biển báo “Cấm đi ngược chiều” (Biển 102). 

 Ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

- Đề xuất các biện pháp quản lý giao thông như: cấm xe tải trọng lớn đi vào khu 

nhà ở tại những giờ nhất định, bố trí các bãi gửi xe hợp lý… giảm thiểu tối đa các điểm 

gây xung đột giữa các phương tiện giao thông và giữa các phương tiện giao thông với 

người đi bộ.  

- Khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông 

+ Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lượng cần thiết để cứu người. 

+ Cắm các biển báo hiệu cần thiết để thông báo cho các phương tiện khu vực xảy 

ra sự cố tai nạn giao thông. 

+ Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định để tổ chức hướng 

dẫn và giám sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông. 

 Phương án giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội và an ninh tại khu vực 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án cam kết tuân thủ theo Luật pháp của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương 

để đảm bảo an ninh trận tự, an toàn xã hội trong khu vực. 

Quy định nội quy sinh hoạt cộng đồng cho cư dân, đảm bảo hạn chế các mẫu thuẫn 

xã hội giữa các hộ gia đình trong dự án cũng như với các hộ dân xung quanh khu vực dự 

án. 

Xây dựng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng chung cho các hộ dân trong dự án 

nhằm tăng cường mối liên kết, chia sẻ, giao lưu. 
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Chủ đầu tư cam kết xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở của dự án theo đúng thiết kế, 

đảm bảo vận hành dự án an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu của người dân. 

 Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm và dịch bệnh cho các hộ dân, khu nhà 

trẻ và khu dịch vụ công cộng 

 An toàn thực phẩm khu hộ gia đình: 

- Sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn theo quy 

định của pháp luật. 

- Dùng các biện pháp để chế biến thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh 

có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật. 

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được 

chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an 

toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm. 

- Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định. 

 An toàn thực phẩm khu nhà trẻ, khu dịch vụ công cộng: 

- Nhà nước đã có những quy định về việc bảo đảm các điều kiện về an toàn thực 

phẩm trong trường học , cụ thể tại Điều 6, Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLB-BYT-

BGDĐT “Điều 6. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm” 

- Đảm bảo 10 nguyên tắc trong quá trình chế biến thực phẩm: 

+ Chọn thực phẩm an toàn, xanh tươi, rau quả ăn sống phải được ngâm rử bằng 

nước sạch, quả nên gọt vỏ trước khi ăn. Thực phẩm đông lạnh nếu để tan đá rồi làm đông 

đá lại là kém an toàn. 

+ Nấu chín kỹ thức ăn hoàn toàn và phải  đảm bảo nhiệt độ trên 70º C  

+ Hãy ăn ngay khi vừa nấu ăn xong, thức ăn càng để lâu càng nguy hiểm, 

+ Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng cần phải có độ nóng trên 60º C, hoặc lạnh dưới 

10ºC  Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. 

+ Các thức ăn chín dùng lại trong 5 tiếng , cần phải đun kỹ 

+ Thức ăn đã được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp 

với  thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn ( dao, thớt .) 

+ Rửa tay sạch khi chế biến thức ăn, nếu bàn tay bị vết thương , hãy băng kỹ vết 

thương lại trước khi chế biến. 

+ Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, nên bất kỳ mặt nào của dụng cụ dùng để 

chế  biến cũng phải được sạch sẽ, khăn lau bát đĩa cần phải được luộc vối nước sôi và 

thay thường xuyên trước khi sử dụng lại. 

https://luatduonggia.vn/thong-tu-lien-tich-13-2016-ttlt-byt-bgddt-ngay-12-thang-5-nam-2016/
https://luatduonggia.vn/thong-tu-lien-tich-13-2016-ttlt-byt-bgddt-ngay-12-thang-5-nam-2016/
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+ Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác , giữ thực phẩm ở 

nhiệt độ 75ºC  trong hộp kín, lồng bàn, tủ chén, đó là cách bảo vệ tốt nhất khăn đã dùng 

che đậy thức ăn chín phãi được giặt sạch sẽ lại trước khi sử dụng. 

+ Sử dụng nguồn nước an toàn, không màu, không mùi, không vị lạ, và không 

mầm bệnh, hãy đun nước sôi, khi làm đá uồng, đặc biệt cẩn thận với nguồn nước dùng 

nấu thức ăn cho trẻ nhỏ. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

 Phòng ngừa sự cố do cháy nổ, chập điện 

- Đảm bảo các thiết bị, dụng cụ lưu giữ không để rò rỉ nhiên liệu gây cháy. 

- Trang bị hệ thống báo cháy, đèn hiệu, còi cứu hoả.  

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (Báo cháy, chữa cháy, 

chống sét, áptomat…) để có biện pháp thay thế kịp thời. 

- Tuyên truyền giáo dục về các biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố cho cán 

bộ công nhân viên và khách hàng. 

- Phòng cháy các thiết bị điện: 

+ Các thiết bị điện được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng. 

+ Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện.  

- Xây dựng, lắp đặt các trụ tiếp nước ở bên ngoài các công trình để thuận tiện cho 

cấp nước chữa cháy khi sự cố cháy nổ xảy ra.  

- Xây dựng các bể chứa nước phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy ở các 

công trình. 

- Bố trí hệ thống họng nước chữa cháy vách tường bên trong các công trình lối ra 

vào, cầu thang, hành lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng.  

- Bố trí hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler: Các đầu phun tự động Sprinkler 

được bố trí cách nhau 3m - 4m và cách tường 1,5m - 2m đảm bảo chữa cháy cho bất kỳ 

điểm nào trong không gian các tầng.  

- Bố trí các bình chữa cháy cầm tay các các khu vực hành lanh của các tầng ở các 

công trình trong dự án. 

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan Cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Các biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện: Khi xảy ra sự cố, các biện pháp 

ứng phó tại chỗ được xây dựng và duy trì thường xuyên 

 Phòng ngừa sự cố vỡ đường ống cấp nước, thoát nước 

Đường ống dẫn nước sẽ có đường cách ly an toàn. 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   212 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được đảm 

bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.  

Giải pháp ứng cứu khi có sự cố vỡ ống dẫn nước là xây dựng một hệ thống cống 

thoát nước xung quanh những vị trí có khả năng gây đổ vỡ đường ống. 

- Sự cố tắc cống thoát nước 

+ Đối với cống thoát nước mưa chảy tràn: Cống thoát nước mưa chảy tràn được 

xây dựng có nắp đậy nhằm hạn chế rác thải, lá cây rơi xuống đồng thời đội vệ sinh khu 

dân cư thường xuyên quét dọn nạo vét mương thu gom nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát. 

+ Đối với cống thoát nước thải: Cống được xây dựng có nắp đậy định kỳ được 

nạo vét nhằm tăng khả năng thu gom nước thải. Tại hệ thống xử lý bố trí song chắn rác 

để thu gom rác trước khi vào hệ thống xử lý chung nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 

+ Đồng thời tuyên truyền người dân sinh sống trong dân cư có ý thức thu gom 

rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, tạo quảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. 

 Ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Với sự cố mất điện: Sử dụng nguồn điện từ máy phát điện dự phòng của Dự án. 

- Bố trí 02 nhân viên có chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đồng thời 

yêu cầu đơn vị thi công chuyển giao công nghệ vận hành để vận hành hệ thống xử lý theo 

đúng quy trình đề ra. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị trong trạm. Khi phát hiện thiết 

bị bị hỏng sẽ thay thế hoặc sử dụng thiết bị dự phòng sẵn có. 

- Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý để sớm phát hiện và 

khắc phục sự cố. 

- Khi xảy ra sự cố sẽ liên hệ lại với đơn vị thiết kế, thi công để đề nghị giúp đỡ tìm 

ra nguyên nhân khắc phục. 

 Ứng phó và khắc phục sự cố hư hỏng trạm xử lý nước thải tập trung 

Để hạn chế sự cố trạm xử lý nước thải tập trung, Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Nhận chuyển giao và đào tạo nhân lực để vận hành trạm xử lý nước thải theo 

hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị. 

- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: Máy bơm, phao, van, thiết bị 

sục khí, cánh khuấy... để kịp thời thay thế khi hỏng. 

- Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của Trạm xử lý nước thải thường xuyên để 

sớm phát hiện các sự cố. 
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- Bố trí cán bộ chuyên trách có năng lực và chuyên môn để vận hành và bảo trì 

trạm xử lý nước thải;  

- Trong trường hợp trạm gặp sự cố, nước thải được lưu tạm thời trong bể điều hòa 

(khoảng 6,5 giờ), đây là khoảng thời gian để đơn vị vận hành khắc phục sự cố trạm. Sau 

thời gian trên mà chưa khắc phục được sự cố, cần thuê đơn vị có chức năng hút nước thải 

chưa xử lý của hệ thống về nơi có chức năng xử lý. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Do tính chất của Dự án không gây tác động lớn tới môi trường trong giai đoạn thi 

công và lượng chất thải trong giai đoạn vận hành là rất nhỏ, chỉ có chất thải sinh hoạt của 

công nhân vận hành, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại chủ yếu là dầu mỡ 

từ máy móc giai đoạn vận hành  

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 3. 6. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 3.47. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT Các công trình, biện pháp BVMT 

1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

3 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

4 Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

5 Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục 

Bảng 3. 7. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 3.48. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Các công trình, biện pháp Kế hoạch xây lắp 

I Các công trình hệ thống xử lý nước thải 

1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

- Xây dựng bể tự hoại 3 ngăn, bể tách dầu 

mỡ, tách rác. 

- Công trình xử lý nước thải bao gồm các 

bể: Nước thải → bể thu gom → bể điều hòa 

→ bể sinh học thiếu khí → bể sinh học hiếu 

khí (MBBR) → bể lắng sinh học → bể 

trung gian, Cột lọc áp lực →bể khử trùng→ 

bể kiểm chứng, bể chứa bùn.  

- Hoàn thành trước khi dự án đi vào vận 

hành thử nghiệm 
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STT Các công trình, biện pháp Kế hoạch xây lắp 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa 

Hệ thống thoát nước gồm: cống D600, 

D1000, D1200; giếng thu; giếng thăm, 

giếng thu thăm kết hợp, cửa xả 

3 Hệ thống thu gom và thoát nước 

thải 

Rãnh thoát nước B300xH500 và cống tròn 

D300; hố ga các loại. 

II Công trình lưu giữ chất thải rắn 

1 Kho lưu giữ CTR thông thường 

- Xây dựng khu lưu giữ CTR thông thường 

nằm trong khu tập kết rác thải đồng thời với 

xây dựng các hạng mục công trình nhà 

xưởng; 

- Hoàn thành trước khi dự án đi vào vận 

hành thử nghiệm. 

2 Kho lưu giữ chất thải rắn nguy hại 

- Xây dựng khu lưu giữ CTNH nằm trong 

khu tập kết rác thải đồng thời với xây dựng 

các hạng mục công trình nhà xưởng; 

- Bố trí các thùng chứa CTNH riêng biệt có 

dán nhãn về thông tin CTNH theo quy định 

đồng thời với lắp đặt máy móc thiết bị sản 

xuất; 

- Hoàn thành trước khi dự án đi vào vận 

hành thử nghiệm. 

3 Kho lữu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Xây dựng khu lưu giữ CTR sinh hoạt nằm 

trong khu tập kết rác thải đồng thời với xây 

dựng các hạng mục công trình nhà xưởng; 

- Hoàn thành trước khi dự án đi vào vận 

hành thử nghiệm. 

3.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử lý môi trường được tính 

toán căn cứ theo: 

- Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải 

- Nghị định số 08/2022/NDD-CP của Chính phủ về Quy định một số điều chi tiết 

về Luật Bảo vệ Môi trường 

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án dự kiến sẽ thực hiện trong giai đoạn 

chuẩn bị, xây dựng. Bao gồm các hạng mục như: bố trí các thùng rác chứa chất thải sinh 

hoạt, xây dựng; thuê nhà vệ sinh di động phục vụ quá trình sinh hoạt của công nhân thi 

công; trang bị, bố trí các thùng rác tại nơi công cộng; kho chứa chất thải nguy hại. Cụ thể, 

kinh phí thực hiện như sau: 
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Bảng 3.49. Tổng hợp dự toán kinh phí các công trình xử lý môi trường, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật 
Kinh phí 

(VNĐ) 

I Hạng mục thu gom thoát nước mưa chảy tràn 

1 
Hệ thống thu gom 

thoát nước mưa  

Hệ thống thoát nước gồm: cống D600, 

D1000, D1200; giếng thu; giếng thăm, 

giếng thu thăm kết hợp, cửa xả 

15.000.000.000 

II Hạng mục thu gom, thoát nước thải 

1 
Hệ thống thu gom, 

thoát nước thải 

Rãnh thoát nước B300xH500 và cống 

tròn D300; hố ga các loại. 

2 Trạm XLNT tập 

trung (XD + thiết 

bị) 

Công suất 250 m3/ngày-đêm 

3 Chi phí vận hành  Chi phí hóa chất, bảo trì 90.000.000/năm 

III Các công trình thu gom, xử lý chất thải rắn+ CTNH  

1 
Thùng chứa rác thải 

sinh hoạt 

90 thùng chứa có nắp đậy và có bánh xe 

để thu gom chất thải với dung tích 120 lít. 
40.000.000 

2 Phuy chứa CTNH 6 phuy loại 200 lít, có nắp đậy 3.000.000 

3 
Khu tập kết trung 

chuyển rác thải  

Điểm tập kết rác thải (03 điểm) 12.000.000 

CTNH 01 kho, diện tích 20m2 (có mái 

che, nền chống thấm, biển cảnh báo theo 

quy định…) 

20.000.000 

IV Các công trình xử lý mùi  

1 Tháp xử lý mùi 
Gồm 01 tháp xử lý mùi lắp đặt tại trạm 

XLNT sinh hoạt 
100.000.000 

2 
Khuôn viên cây 

xanh 
 1.500.000.000 
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3.3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

 Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có điều khoản 

đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong 

giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo ĐTM của Dự án.  

Chủ đầu tư sẽ có nhân viên chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp trong suốt 

quá trình thi công xây dựng, đảm bảo rằng những bỉện pháp giảm thiểu và các yêu cầu 

giám sát được nêu trong kế hoạch QLMT được thực hiện nghiêm túc trong quá trình thi 

công xây dựng. 

 Giai đoạn vận hành 

Công tác bảo vệ môi trường đảm bảo thực hiện: 

- Đảm bảo công tác quét dọn, vệ sinh trong phạm vi khu vực công cộng của Dự 

án; 

- Vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải; 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

- Giám sát công tác thu gom rác thải. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến BVMT.  

Đối với người dân vào mua đất xây nhà có trách  nhiệm: 

- Xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; 

- Có trách nhiệm đổ rác đúng nơi và đúng giờ quy định. 

- Tuân thủ nghiêm những nội quy, quy định của BQL Dự án.  

Nguồn kinh phí để vận hành trạm xử lý nước thải được thu từ những người dân, các 

hạng mục hạ tầng công cộng, dịch vụ trong khu vực Dự án. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, 

dự báo  

Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được xây dựng dựa trên các 

phương pháp ĐTM đang được áp dụng phổ biến hiện nay và dựa trên các tài liệu, số liệu 

có độ tin cậy. 

3.4.1. Về các phương pháp ĐTM 

Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do WHO thực 

hiện nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Các hệ số ô nhiễm 

đối với từng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, loại hình sản xuất đã được 

WHO quan trắc, phân tích, nghiên cứu, thống kê từ nhiều nguồn qua nhiều năm nên có 

mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, do sự phát triển của khoa học công nghệ càng nhanh nên 
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các số liệu có phần lạc hậu so với hiện tại song vẫn có thể chấp nhận được trong phạm vi 

của ĐTM. 

Phương pháp dự báo: Độ tin cậy của phương pháp này khá cao vì các thành viên lập 

báo cáo có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực môi trường, có kinh nghiệm trong lập báo cáo 

ĐTM. Bên cạnh còn có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. 

Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh 

số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với giới hạn cho phép ghi trong các TCVN, QCVN 

hoặc của tổ chức quốc tế.  

Phương pháp thống kê: Đây là phương pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và liệt kê 

từ các tài liệu, báo cáo khoa học có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu phụ thuộc vào các 

tổ chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu. 

3.4.2. Các phương pháp khác 

Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường: phương pháp này đơn giản ,dễ 

làm dễ hiểu, nhược điểm là kết quả đánh giá hoàn toàn dựa vào yếu tố chủ quan , cảm 

tính. 

Phương pháp khảo sát thực địa: Đây là phương pháp đơn giản dễ thực hiện đem lại 

hiệu quả cao, các đánh giá sát thực với thực tế. Tuy nhiên kết quả đánh giá phụ thuộc 

nhiều vào yếu tố chủ quan, trình độ của cán bộ khảo sát. 

Phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: Các phương pháp này được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành của các 

TCVN tương ứng. Tuy nhiên có các sai số không thể tránh khỏi như sai số thiết bị, sai số 

do khâu phân tích... Việc tiến hành lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm đều được thực hiện bởi đơn vị có nhân lực được đào tạo cơ bản và có trang 

thiết bị phân tích hiện đại nên kết quả phân tích có độ tin cậy cao. 

3.4.3. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

- Đánh giá tác động đến môi trường không khí: Đây là đối tượng dễ bị tác động 

mạnh nhất. Nhìn chung việc đánh giá tác động đến môi trường không khí trong báo cáo 

ĐTM là khá đầy đủ và cụ thể cho từng nguồn gây tác động trong các giai đoạn thực hiện 

của Dự án. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong phương pháp tính toán nồng độ bụi tại các 

nguồn phát sinh chưa đảm bảo tính chính xác cao do các nguồn thải đơn lập, phân tán và 

thiếu tài liệu đánh giá tải lượng chính xác. 

- Đánh giá tác động đến môi trường nước: Đã xác định được các nguồn thải từ Dự 

án có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước tiếp nhận. Đã xác định nguyên nhân chính có thể 

gây ô nhiễm nguồn nước mặt là từ nước thải sinh hoạt, nước thải thi công và rác thải sinh 

hoạt. Nước thải từ Dự án không làm gia tăng nhiều các chất ô nhiễm của nguồn tiếp nhận 
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mà chỉ làm gia tăng lưu lượng, góp phần pha loãng. Đồng thời cũng đã sơ bộ đánh giá 

được nguyên nhân và mức độ tác động đối với nước ngầm. 

- Đánh giá các tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động: Đã liệt kê cụ thể từng 

nguồn gây ô nhiễm gây tác động có thể xảy ra khi triển khai Dự án. Được các tác động 

mức độ ảnh hưởng phổ biến đến đời sống, sức khỏe của cộng đồng dân cư quanh Dự án 

và cuối hướng gió. 

- Đánh giá tác động đến tài nguyên sinh vật: Đánh giá là có cơ sở dựa trên hiện 

trạng khu vực lân cận. Ngoài ra, nguồn nước sẽ bị ảnh hưởng do việc gia tăng nồng độ 

cặn rắn trong nước thải từ Dự án và ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh của nguồn tiếp 

nhận. 

- Tác động đến giao thông vận tải: Đánh giá đã nhận ra các đối tượng bị ảnh hưởng 

chính là dân cư sống dọc 2 bên đường Dự án và khu vực xung quanh. Mức độ ảnh hưởng 

ở mức cao do dựa vào số lượt xe dự tính ra vào phục vụ Dự án khi hoạt động và hiện trạng 

theo khảo sát thực địa. 

- Đánh giá tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động: Đã liệt kê cụ thể từng 

nguồn gây ô nhiễm, gây tác động có thể xảy ra khi triển khai Dự án, mức độ ảnh hưởng 

phổ biến đến đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư quanh khu Dự án và cuối hướng 

gió. 

- Tác động đến môi trường cảnh quan: Đánh giá ở mức độ tin cậy do đã liên kết 

với tổng quan phát triển chung của khu vực, đánh giá được tham khảo từ đề án đã được 

phê duyệt. 

- Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra: Đã liệt kê được các rủi ro, sự cố 

môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án. 

3.4.4. Về các tài liệu sử dụng trong ĐTM 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ các tư liệu 

chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình đang 

được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường đại học như ĐHBK Hà 

Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội,... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình 

hình kinh tế - xã hội khu vực Dự án được các nhà khoa học, cơ quan chính quyền theo 

dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy. 

3.4.5. Về nội dung của ĐTM 

Thực hiện đầy đủ theo hướng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro về sự cố 

môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án.  
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

(Dự án không thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường) 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ Dự án 

Để công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt và có hiệu quả cao, Dự án đã xây 

đựng và thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như sau: 

5.1.1. Yêu cầu chung 

Chương trình quản lý môi trường của Dự án đảm bảo phù hợp với các tác động môi 

trường, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo đưa ra cơ chế phản ứng và 

giải quyết nhanh các sự cố môi trường xảy ra. 

Ngoài ra chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường còn phải phù hợp 

với các biện pháp giảm thiểu đã đề ra trong báo cáo ĐTM. Bên cạnh đó Dự án sẽ bố trí 

cán bộ phụ trách về môi trường chuyên theo dõi việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm và thực hiện quan trắc môi trường. 

5.1.2. Nội dung chương trình quản lý môi trường 

Kế hoạch quản lý môi trường cho các giai đoạn thực hiện Dự án được trình bày cụ 

thể trong bảng sau: 
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Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của Dự án 
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Lượng chất thải này sẽ 

được tập trung tại khu 

đất trống gần khu vực 

từng công trình xây 

dựng của Dự án và sẽ 

được ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng.  

Khu vực lưu trữ đất chờ 

vận chuyển đi được bố 

trí bờ kè tạm tránh rửa 

trôi chất thải khi trời 

mưa và thường xuyên 

phun nước  tránh phát 
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tán bụi ra môi trường 

xung quanh 

Hoạt 

động 

bảo 

dưỡng 

máy 

móc 

thiết 

bị thi 

công 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Dự án sẽ trang bị 5 đến 

10 thùng chuyên dùng, 

có dung tích chứa 120 

lít, có nắp đậy, có dãn 

nhãn cảnh báo để thu 

gom và thuê đơn vị xử 

lý lượng CTNH trên. 

20.000.0

00 đồng 

2 Nước thải 

 

- Hoạt 

động 

của 

máy 

móc 

thiết 

bị tại 

công 

trường

.  

- Hoạt 

động 

vệ 

sinh, 

bảo 

dưỡng 

máy 

móc 

thiết 

bị, 

nước 

rửa xe 

- Hoạt 

động 

san 

lấp 

mặt 

bằng 

Nước 

thải 

thi 

công 

và 

nước 

mưa 

chảy 

tràn 

- Xây dựng bể lắng xử 

lý trước khi đưa ra 

nguồn tiếp nhận 

- Nước mưa trên công 

trường: ưu tiên xây 

dựng hoàn thiện hệ 

thống thoát nước thải. 

200.000.

000 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

xây 

dựn

g 

Dự 

án 

Nhà 

thầu, 

được 

quy 

định 

trong 

hợp 

đồng  

Chủ đầu 

tư 
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Hoạt 

động 

sinh 

hoạt 

của 

công 

nhân 

xây 

dựng 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Bố trí 04 nhà vệ sinh 

tạm, 2 bể phốt 3 ngăn 

để xử lý lượng nước 

thải này.  

Định kỳ thuê đơn vị có 

chức năng đến hút 

lượng bùn, nước thải 

vận chuyển đến nơi xử 

lý 

20.000.0

00 

3 Bụi và khí thải 

 

 

- Hoạt 

động 

vận 

chuyể

n 

nguyê

n vật 

liệu 

- Hoạt 

động 

thi 

công 

xây 

dựng  

Bụi và 

khí 

thải  

- Ô tô chở nguyên vật 

liệu xây dựng đúng 

theo thiết kế, không cơi 

nới thêm thùng xe, 

không chở quá tải trọng 

cho phép của xe. 

- Vệ sinh sạch sẽ 

phương tiện, thùng xe 

chở vật liệu, phủ bạt 

kín các thùng xe. 

- Tập kết vật liệu đúng 

nơi quy định, không để 

tràn hoặc bay bụi ra 

môi trường. 

- Cách ly các công trình 

xây dựng với môi 

trường xung quanh 

bằng hàng rào che chắn 

(bằng gỗ ván hoặc tôn) 

chiều cao tối thiểu là 

3m. 

- Thường xuyên kiểm 

tra, bảo dưỡng, tu sửa 

các máy móc công trình 

và phương tiện vận tải, 

đảm bảo hoạt động tốt. 

- Dùng xe tưới ẩm các 

đoạn đường vận 

chuyển vật liệu xây 

dựng và tại các điểm đổ 

vật liệu vào những 

ngày nắng nóng. 

400.000.

000 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

xây 

dựn

g 

Dự 

án 

Nhà 

thầu, 

được 

quy 

định 

trong 

hợp 

đồng 

Chủ đầu 

tư 
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- Thành lập vệ sinh trên 

công trường có nhiệm 

vụ thường xuyên quét 

dọn mặt bằng công 

trường. 

- Trang bị bảo hộ và 

công cụ lao động thích 

hợp cho công nhân  

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt 

động 

của 

máy 

móc 

thiết 

bị thi 

công 

tại 

công 

trường 

Tiếng 

ồn và 

độ 

rung 

- Định kỳ kiểm tra, bảo 

dưỡng thiết bị xây dựng 

trên công trường nhằm 

giảm thiểu tiếng ồn. 

- Tắt những máy móc 

hoạt động gián đoạn 

nếu thấy không cần 

thiết để giảm mức ồn 

cộng hưởng. 

- Những máy móc gây 

ra tiếng ồn và rung lớn 

chỉ làm việc ban ngày, 

đồng thời, lắp đặt các 

đệm cao su, cơ cấu 

giảm chấn động và lò 

xo chống rung đối với 

các thiết bị máy móc 

này. 

 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

xây 

dựn

g 

Dự 

án 

Nhà 

thầu, 

được 

quy 

định 

trong 

hợp 

đồng 

Chủ đầu 

tư 

2 

Hoạt 

động 

vận 

chuyể

n 

nguyê

n vật 

liệu. 

Hoạt 

động 

của 

các 

phươn

g tiện 

cá 

Tác 

động 

đến 

giao 

thông 

khu 

vực 

 

- Quy định giờ vận 

chuyển đất cát, nguyên 

vật liệu xây dựng tránh 

các giờ cao điểm, nhằm 

hạn chế gây ùn tắc giao 

thông trong khu vực. 

- Luôn sẵn sàng phối 

hợp với chính quyền 

địa phương trong việc 

điều phối giao thông 

khu vực tránh những 

bất cập nảy sinh 

- Giảm thiểu tối đa các 

phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây 

 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

xây 

dựn

g 

Dự 

án 

Nhà 

thầu, 

được 

quy 

định 

trong 

hợp 

đồng 

Chủ đầu 

tư 
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nhân 

gia 

tăng 

trong 

phạm 

vi dự 

án 

dựng của Dự án đậu, đỗ 

trên tỉnh lộ 324. 

II

I 

Các rủi ro, sự cố môi trường 

1 

Hoạt 

động 

thi 

công 

xây 

dựng 

Sinh 

hoạt 

của 

công 

nhân 

tại 

công 

trường 

 

- Sự 

cố tai 

nạn 

lao 

động; 

- Sự 

cố 

cháy 

nổ; 

- Sự 

cố 

thiên 

tai, 

khí 

hậu 

- Sự 

cố 

ngộc 

độc 

thực 

phẩm 

- Sạt 

lở đất, 

kè 

sông 

- Tổ chức thi công các 

hạng mục công trình 

theo một thứ tự hợp lý 

để không ảnh hưởng 

giao thông và các hoạt 

động xây dựng khác. 

- Thiết lập các khẩu 

hiệu, biển hiệu cảnh 

báo về an toàn ở những 

nơi có nhiều nguy cơ 

xảy ra tai nạn lao động. 

- Thường xuyên cập 

nhật thông tin dự báo 

thời tiết để chủ động 

phòng chống thiên tai 

như giông, bão, lũ... 

- Bố trí một bộ phận y 

tế thường trực trên 

công trường làm nhiệm 

vụ sơ cứu và cấp cứu 

nhanh khi cần thiết. 

- Quản lý vật tư, vật 

liệu xây dựng dễ cháy 

trong các nhà kho có 

mái che, hệ thống điện 

an toàn. 

- Xây dựng nội quy 

PCCC trên công trường 

như cấm hút thuốc trên 

công trường, lập 

phương án phòng 

chống cháy nổ trên 

công trường, hướng 

100.000.

000 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

xây 

dựn

g 

Dự 

án 

Nhà 

thầu, 

được 

quy 

định 

trong 

hợp 

đồng 

Chủ đầu 

tư 
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dẫn công nhân sử dụng 

thành thạo các thiết bị 

chữa cháy. 

- Bố trí nhân lực phụ 

trách công tác bếp núc, 

ăn lo bữa ăn cho công 

nhân. Gắn trách nhiệm 

của bộ phận này trong 

việc đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm cho 

bữa ăn của công nhân. 

B GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH DỰ ÁN 

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 Bụi và khí thải 

 

Hoạt 

động 

giao 

thông 

nội bộ 

Bụi và 

khí 

thải  

- Trồng cây xanh dọc 

hai bên tuyến đường, 

thường xuyên chăm 

sóc, vun trồng, bảo vệ 

dải cây xanh luôn phát 

triển tốt.  

- Thường xuyên quét 

dọn tuyến đường để 

hạn chế các chất thải 

trên mặt đường. 

- Tuyên truyền, giáo 

dục về môi trường và 

an toàn giao thông 

nhằm nâng cao nhận 

thức của các hộ dân 

trong khu vực. 

 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

- 

Phòn

g Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

và 

môi 

trườn

g  

- Các 

đơn 

vị 

thành 

viên 

Chủ đầu 

tư 

Hoạt 

động 

của 

trạm 

xử lý 

nước 

thải 

tập 

trung 

Mùi 

hôi  

Vỡ, rò 

rỉ 

đường 

ống 

- Tuân thủ các yêu cầu 

thiết kế. 

- Tuân thủ các yêu cầu 

vận hành và giám sát 

- Xây dựng trạm xử lý 

cách ly với công trình 

công cộng một lớp cây 

xanh có chiều dày 50 - 

100m. 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   227 

2 

Chất 

thải 

rắn  

 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

của 

các hộ 

dân  

 

- Bố trí các thùng chứa 

rác di động, loại thùng 

composit 120 lít, tại các 

vị trí như hành lang các 

khu trung tâm thương 

mại, khu công cộng và 

dọc các tuyến phố, để 

thu gom rác thải. 

- Hợp đồng với Công ty 

môi trường địa phương 

hàng ngày quét dọn hè 

đường và vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt 

của Khu đô thị. 

- Bùn dư từ trạm xử lý 

nước thải tập trung 

được lưu chứa trong bể 

chứa, định kỳ thuê đơn 

vị chức năng nạo hút và 

xử lý 

1.000.00

0.000 

3 Nước thải 

 

 

 

Thời 

tiết, 

khí 

hậu 

Nước 

mưa 

chảy 

tràn 

- Định kỳ kiểm tra, nạo 

vét hệ thống đường ống 

dẫn nước mưa. Kiểm 

tra phát hiện hỏng hóc, 

mất mát để có kế hoạch 

sửa chữa, thay thế kịp 

thời; 

- Thực hiện tốt các 

công tác vệ sinh công 

cộng để giảm bớt nồng 

độ các chất bẩn bị cuốn 

theo nước mưa. 

 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

Các 

đơn 

vị 

thành 

viên 

Chủ đầu 

tư 

 

 

Sinh 

hoạt 

của 

các hộ 

dân  

 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Nước thải sinh hoạt từ 

các khu vệ sinh trong 

khu vực được xử lý tại 

chỗ bằng bể tự hoại 3 

ngăn, sau đó được dẫn 

về Trạm xử lý nước 

thải tập trung  

1.500.00

0.000 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

- 

Phòn

g Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

và 

môi 

Chủ đầu 

tư 
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độn

g 

trườn

g  

- Các 

đơn 

vị 

thành 

viên 

I

I 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt 

động 

giao 

thông 

nội bộ 

Tiếng 

ồn 

Nguồn gây tác động 

không liên quan đến 

chất thải trong giai 

đoạn này chủ yếu là 

tiếng ồn, biện pháp 

giảm thiểu:  

- Cấm bấm còi vào các 

giờ cao điểm trong 

khuôn viên khu vực. 

- Cấm không cho các 

phương tiện vận tải có 

trọng tải lớn ra vào khu 

Đô thị. 

-- 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

Các 

đơn 

vị 

thành 

viên 

Chủ đầu 

tư 

2 

Hoạt 

động 

của 

các hộ 

dân 

trong 

khu đô 

thị 

Tình 

hình 

kinh 

tế xã 

hội, 

trật tự 

an 

ninh 

khu 

vực, 

địa 

phươn

g 

- Duy trì hoạt động của 

Ban quản lý, điều hành 

quản lý chung 

- Vận động các hộ dân 

xây dựng khu đô thị 

văn hóa 

- Kết hợp với chính 

quyền địa phương 

trong quản lý dân cư 

 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

 

Chủ đầu 

tư 

I

I

I 

Rủi ro, sự cố 

1 

 
Sự cố 

cháy 

nổ 

- Xây dựng tường bao 

che chắn và có biển 

cảnh báo nguy hiểm tại 

các khu vực lắp đặt 

2.000.00

0.000 

Tro

ng 

suốt 

thời 

Các 

đơn 

vị 

Chủ đầu 

tư 
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An 

toàn 

giao 

thông 

Thiên 

tai 

thiết bị điện cao áp; dán 

hướng dẫn cắt nguồn 

khẩn cấp và số điện 

thoại ứng phó khẩn cấp 

lên các thiết bị điện cao 

áp. 

- Thành lập bộ phận 

chuyên trách có chuyên 

môn về ngành điện để 

phụ trách việc vận 

hành, sửa chữa các thiết 

bị điện trong Khu đô 

thị. 

- Bố trí các họng nước 

chữa cháy hè đường 

trong khu vực với 

khoảng cách 120 – 150 

m/họng. 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

thành 

viên 

2 

 

Sự cố 

từ 

trạm 

xử lý 

nước 

thải 

sinh  

hoạt 

tập 

trung 

- Kiểm tra toàn bộ động 

cơ, thiết bị và hóa chất 

của hệ thống trước khi 

vận hành hệ thống.  

- Thường xuyên kiểm 

tra, bảo dưỡng máy 

móc và thiết bị vận 

hành. 

- Định kỳ hút bùn thải, 

tránh tồn đọng quá lâu 

ảnh hưởng đến hiệu 

quả xử lý và phát sinh 

mùi hôi khó chịu 

Lắp đặt quan trắc tự 

động, giám sát liên tục 

chất lượng nước thải 

sau xử lý và giám sát 

bùn thải phát sinh, sau 

đó báo cáo kết quả cho 

cơ quan quản lý Nhà 

nước về vấn đề môi 

trường. 

Phát sinh 

khi có sự 

cố xảy ra 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

- 

Phòn

g Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

và 

môi 

trườn

g  

 

Chủ đầu 

tư 

3 
 Sự cố 

hóa 

- Tuân thủ nghiêm ngặt 

quy trình lưu trữ và sử 
-nt- Tro

ng 

- 

Phòn

Chủ đầu 

tư 
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chất 

dùng 

cho 

trạm 

xử lý 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

tập 

trung 

dụng các loại hóa chất 

theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất 

- Tất cả công nhân vận 

hành Trạm xử lý nước 

thải đều được hướng 

dẫn các biện pháp an 

toàn khi tiếp xúc với 

hóa chất. 

- Khi làm việc với hóa 

chất, công nhân phải 

mang các dụng cụ an 

toàn cá nhân như khẩu 

trang, kính, găng tay 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

g Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

và 

môi 

trườn

g  

 

4 

 

Tai 

nạn 

giao 

thông 

 

- Có quy định cụ thể về 

tốc độ tối đa cho phép 

đối với các phương tiện 

giao thông ra vào khu. 

- Nhanh chóng khắc 

phục nếu có xảy ra sự 

cố. 

 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

Các 

đơn 

vị 

thành 

viên 

Chủ đầu 

tư 

5 

 

Sự cố 

sụt lún 

công 

trình 

nhà ở 

 

Tuân thủ các biện pháp 

thi công xây dựng theo 

quy định của Luật xây 

dựng và phương án xây 

dựng được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

phê duyệt 

Phát sinh 

khi có sự 

cố xảy ra 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

độn

g 

Các 

đơn 

vị 

thành 

viên 

Chủ đầu 

tư 

6 

 

Rủi ro 

thiên 

tai, 

lây lan 

dịch 

bệnh 

- Thành lập đội thường 

trực phòng chống thiên 

tai, sự cố trên công 

trường để kịp thời ứng 

cứu khi có sự cố xảy ra. 

- Khi có dấu hiệu của 

bệnh dịch cần thông 

báo cho các đơn vị y tế 

Phát sinh 

khi có sự 

cố xảy ra 

Tro

ng 

suốt 

thời 

gian 

Dự 

án 

hoạt 

Các 

đơn 

vị 

thành 

viên 

Chủ đầu 

tư 
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tại địa phương như Sở 

y tế Phú Thọ, hoặc các 

cơ quan y tế…để yêu 

cầu được hỗ trợ và trợ 

giúp; đồng thời luôn 

tăng cường các biện 

pháp tuyên truyền phổ 

biến ý thức giữ gìn vệ 

sinh chung nhằm đảm 

bảo khả năng đề phòng 

bệnh dịch. 

độn

g 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường của Dự án 

5.2.1. Giám sát giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Bảng 5.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần 

suất 

giám 

sát 

Chỉ tiêu giám 

sát 

Mục 

đích 

Quy chuẩn so 

sánh 

Không 

khí 

khu 

vực 

thi 

công 

xây 

dựng 

03 

mẫu 

khu 

vực 

công 

trường 

thi 

công 

3 

3 

tháng/1 

lần 

Nhiệt độ, độ 

ẩm, tiếng ồn, độ 

rung, bụi lơ 

lửng, SO2, CO, 

NO2 

Giám sát 

ảnh 

hưởng 

của 

không  

khí tới 

môi 

trường  

QCVN 

05:2013/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

Nước 

thải 

xây 

dựng 

Đầu ra 

hố 

lắng 

nước 

thải 

xây 

dựng 

1 

3 

tháng/1 

lần 

pH, BOD5 

(200C), chất rắn 

lơ lửng, tổng 

dầu mỡ khoáng, 

tổng N, tổng P, 

coliform 

Giám sát 

ảnh 

hưởng 

của nước 

thải xây 

dựng tới 

môi 

trường 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột B. 

Chất 

thải 

rắn 

Khu 

vực 

tập kết 

chất 

thải 

rắn 

 

1 

Thường 

xuyên 

Nguồn thải, 

thành phần, 

lượng thải, công 

tác thu gom, xử 

lý 

Giám sát 

ảnh 

hưởng 

của 

CTRSH, 

CTR xây 

dựng tới 

môi 

trường 

NĐ 08/2022/NĐ-

CP Quy định một 

số điều của Luật 

Bảo vệ Môi 

trường và TT 

02/2022/TT-

BTNMT Quy 

định một số điều 

thi hành của Luật 
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Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần 

suất 

giám 

sát 

Chỉ tiêu giám 

sát 

Mục 

đích 

Quy chuẩn so 

sánh 

Bảo vệ Môi 

trường 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Khu 

vực 

chứa 

chất 

thải 

nguy 

hại 

1 
Thường 

xuyên 

Nguồn thải, 

thành phần, 

lượng thải, công 

tác thu gom, xử 

lý 

Giám sát 

ảnh 

hưởng 

của chất 

thải rắn 

nguy hại 

tới môi 

trường 

NĐ 08/2022/NĐ-

CP Quy định một 

số điều của Luật 

Bảo vệ Môi 

trường và TT 

02/2022/TT-

BTNMT Quy 

định một số điều 

thi hành của Luật 

Bảo vệ Môi 

trường 

5.2.2. Giám sát giai đoạn vận hành thương mại 

 Giám sát định kỳ nước thải sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Đầu ra của nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải công 

suất 250 m3/ngày.đêm của Dự án (ký hiệu: NT) 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat NO3- (tính 

theo N),  Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, PO43- (tính theo P), 

Tổng Coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải sinh hoạt, cột A. 

 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: tại 05 điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt và 01 kho lưu chứa 

chất thải nguy hại. 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 
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môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định. 

5.2.3. Giám sát khác 

 Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng; 

- Giám sát về thành phần, khối lượng, công tác thu gom, lưu chứa, vận chuyển 

và xử lý chất thải phát sinh: thực vật phát quang, chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, 

chất thải xây dựng,.... 

- Giám sát hiện tượng sạt lở đường bở, sụt lún các công trình đang thi công xây 

dựng. 

- Giám sát an toàn về điện, phòng chống cháy nổ tại công trường thi công. 

- Kiểm tra, giám sát độ an toàn của các máy móc thiết bị  thi công. 

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn, bảo hộ lao động đối với công 

nhân. 

 Giai đoạn vận hành 

- Giám sát hoạt động thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại tại khu đô 

thị: cử cán bộ chuyên trách thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận 

chuyển rác thải trong khu đô thị, công tác vệ sinh môi trường chung. 

- Giám sát hiện tượng sụt lún các công trình. 

- Giám sát chất lượng các công trình công cộng, hệ thống cấp nước sạch, hệ 

thống thoát nước mặt, nước thải, giám sát quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra và đề xuất giải pháp xử lý, đảm bảo việc cung 

cấp nước sạch không bị gián đoạn, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn đường ống 

thoát nước, sự cố ngừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 

- Trong quá trình thực hiện Dự án, thường xuyên thăm nom, giám sát sụt lún 

trong quá trình xây dựng, vận hành.   



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   235 

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

Theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ 

môi trường, dự án Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn tiến hành tham vấn cộng đồng chịu tác 

động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp 

lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất các tác động bất lợi 

của dự án đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng. 

6.1.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân xã và các tổ chức 

chịu tác động trực tiếp của dự án 

Chủ Dự án đã gửi Công văn số 489/2021/CV-PTDA1 ngày 19/11/2021 tới UBND 

thị trấn Hùng Sơn, UBMTTQ thị trấn Hùng Sơn về việc xin ý kiến tham vấn cộng đồng 

về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng 

Sơn”.  

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tóm tắt, các tài liệu liên quan và tổng hợp ý kiến 

đối thoại giữa Chủ đầu tư và các bên có liên quan, Chủ dự án đã phối hợp với UBND 

thị trấn và tổ chức họp tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi 

Dự án tại UBND thị trấn Hùng Sơn vào ngày 04/12/2021.  

Ý kiến phản hồi của UBND thị trấn Hùng Sơn được trả lời tại văn bản số 83/CV-

UBND ngày 10/12/2021, ý kiến phản hồi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Hùng 

Sơn được trả lời tại văn bản số 58/CV-UBMTTQ ngày 10/12/2021. 

6.1.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động 

trực tiếp bởi dự án 

Chủ Dự án phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành cuộc họp tham vấn ý kiến cộng 

đồng dân cư đối với Dự án. 

- Thời gian: ngày 04 tháng 12 năm 2021; 

- Địa điểm họp: UBND thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao; 

- Thành phần tham dự bao gồm:  

1. Đại diện UBND thị trấn Hùng Sơn: 

- Ông Đỗ Thành Long – Chủ tịch UBND thị trấn; 

- Ông Nguyễn Đức Toàn – Cán bộ Địa chính - XD. 
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2. Đại diện Chủ Dự án: 

- Ông Đào Văn Hà – Phó tổng giám đốc; 

- Ông Đỗ Hồng Phúc – Giám đốc dự án; 

3. Đại diện đơn vị tư vấn: 

- Bà Lê Hoàng Thị Lan – Trưởng phòng; 

- Bà Lê Thị Thúy Vân – Nhân viên. 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

6.2.1. Ý kiến của đại diện UBND cấp xã, thị trấn 

 Ý kiến của UBND thị trấn Hùng Sơn tại văn bản trả lời số 83/CV-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 2021 

Về các tác động tiêu cực của Dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và 

sức khỏe cộng đồng: UBND thị trấn Hùng Sơn thống nhất với các nội dung về những 

tác động tiêu cực của Dự án đến môi trường nước, không khí, đất,  kinh tế - xã hội, sức 

khỏe cộng đồng được trình bày trong tài liệu kèm theo. 

- Trong quá trình thi công, xây dựng làm phát sinh bụi, khí thải từ các phương 

tiện thi công trong quá trình phát quang thảm thực vật và san lấp mặt bằng gây ảnh 

hưởng đến chất lượng không khí khu vực xung quanh; 

- Hoạt động của Dự án làm tăng lưu lượng các phương tiện giao thông ra vào 

khu vực, từ đó gia tăng tình trạng ách tắc, tai nạn giao thông; 

- Việc tập trung công nhân làm gia tăng các tệ tạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc,…, 

an ninh khu vực xung quanh khu vực Dự án đi qua. 

 Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án đến môi trường tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng:  

UBND thị trấn Hùng Sơn đồng ý với các biện pháp giảm thiểu các tác động môi 

trường của Dự án đã nêu ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường: có biện pháp 

khống chế. 

 Kiến nghị đối với chủ Dự án: 

- Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng đến 

khu vực công trình, tránh làm ảnh hưởng tới đời sống cộng đồng và an ninh tại địa 

phương. 

- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến 

chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án 

gây ra sự cố; tổ chức khắc phục sự cố, thông báo khẩn cấp cho các cơ quan có thẩm 

quyền và các ban ngành liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý. 
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- Đề nghị nước thải sinh hoạt phải có biện pháp thu gom và xử lý phù hợp, không 

làm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng các cam kết, biện pháp bảo vệ môi trường 

để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường và sức khỏe của người dân như đã đề ra 

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

 Ý kiến của UBMTTQ thị trấn Hùng Sơn tại văn bản trả lời số 58/CV-

UBMTTQ ngày 10 tháng 12 năm 2021 

Đồng ý với các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu các tác động đến 

môi trường, kinh tế xã hội chủ Dự án đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

Kiến nghị đối với chủ Dự án: 

Chủ dự án cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tới môi 

trường như đã cam kết để đảm bảo điều kiện môi trường cũng đời sống, sinh hoạt, của 

công nhân và nhân dân lân khu vực lân cận; 

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho địa phương trong quá trình thực 

hiện Dự án. 

Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật cho người 

dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. 

6.2.2. Ý kiến của đại biểu và đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp 

bởi Dự án 

 Ý kiến Ông Nguyễn Văn Trung 

Đồng ý với các biện pháp về bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động đến kinh 

tế xã hội chủ Dự án đã đề xuất.   

Đề nghị Chủ Dự án khi thi công xây dựng cần phải đảm bảo tuyệt đối về an toàn 

lao động. Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển vật tư xây dựng đến 

khu vực công trình, thực hiện PCCC và giữ gìn an ninh trật tự tại công trường. 

 Ý kiến Ông Nguyễn Văn Vinh 

Quá trình thi công sẽ tập trung một lượng lớn công nhân từ nơi khác đến dễ phát 

sinh mâu thuẫn với người dân địa phương, phát sinh dịch bệnh. Cần có biện pháp quản 

lý lực lượng công nhân phù hợp. 

Đề nghị chủ Dự án Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý công 

nhân làm việc tại Dự án trong cả giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành của 

Dự án. 
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Hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy định 

tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu 

dân cư hoặc vào giờ nghỉ.  

 Ý kiến Ông Phạm Ngọc Vát 

- Đề nghị Chủ dự án quan tâm đến cơ chế chính sách cho những người dân trong 

vùng dự án, làm sao cho người dân mất đất sớm ổn định cuộc sống và có cơ chế chính 

sách đặc thù cho nhân dân. 

- Cần tuân thủ đúng các biện pháp bảo vệ môi trường như đã đề ra trong Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án; có biện pháp xử lý nước thải cho các dân cư 

của dự án khi dự án đi vào hoạt động. 

 Ý kiến Ông Chử Đức Dũng  

Đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng cần cách ly với khu vực xung quanh 

bằng cách xây dựng các tôn nhằm hạn chế lượng bụi sang khu vực lân cận. Bố trí thời 

gian thi công hợp lý, tránh thi công vào giờ giới nghiêm gây phát sinh tiếng ồn, độ rung, 

ảnh hưởng đến khu vưc xung quanh của dự án. Yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo hệ thống 

thoát nước không gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh. Chủ đầu tư có trách nhiệm 

bồi thường nếu trong khi thi công gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân. 

6.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của Chủ Dự án 

Trên cơ sở các ý kiến của UBND và UBMTTQ thị trấn Hùng Sơn và ý kiến của 

cộng đồng dân cư chịu tác động bởi Dự án, chủ Dự án xin cảm ơn và tiếp nhận ý kiến 

của chính quyền địa phương và người dân tham dự cuộc họp.  

- Đại diện chủ đầu tư xin cảm ơn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư 

đã tham gia cuộc họp và đồng ý triển khai Dự án. 

- Trên cơ sở các ý kiến của UBND thị trấn và ý kiến của cộng đồng dân cư chịu 

tác động bởi Dự án, Chủ Dự án xin tiếp nhận ý kiến của chính quyền địa phương và 

người dân tham dự cuộc họp.  

- Về phương án thi công: sẽ bố trí thời gian thi công và vận chuyển nguyên vật 

liệu trong quá trình thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến người dân và khu vực lân 

cận khác. 

- Thực hiện đầy đủ việc che chắn xung quanh công trình xây dựng tránh phát tán 

bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Dự án. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định 

pháp luật trong quá trình xây dựng, vận hành và chịu trách nhiệm về các vấn đề về môi 

trường và sự cố xảy ra trong quá triển khai Dự án. 



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   239 

- Để đảm bảo tránh ô nhiễm đến môi trường nước tại khu vực Dự án sẽ triển khai 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 250 m3/ngày.đêm đảm bảo xử lý triệt 

để nước thải phát sinh từ hoạt động vận hành Dự án đạt chất lượng theo quy định trước 

khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

Kính đề nghị chính quyền địa phương và người dân đồng ý với việc triển khai Dự 

án. 

(Văn bản trả lời và Biên bản cuộc họp tham vấn cộng đồng của UBND thị trấn Hùng 

Sơn được đóng kèm tại Phụ lục 2: Kết quả tham vấn cộng đồng dân cư của báo cáo). 

  



Báo cáo ĐTM Dự án “Khu đô thị  Hùng  Sơn” 

 

 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ   240 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn

” đã được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

Báo cáo đã nhận diện được tương đối đầy đủ các nguồn gây tác động môi trường 

và đã dự báo chi tiết về tải lượng các nguồn thải trong quá trình thực hiện Dự án cũng 

như nồng độ các chất thải để so sánh với các QCVN hiện hành. Quy mô và mức độ các 

tác động khi thực hiện Dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội là tương đối lớn 

nếu như Chủ Dự án không thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật, quản lý và giám 

sát để giảm thiểu các tác động tiêu cực trên.  

Tại chương 3 của Báo cáo cũng đã trình bày khá đầy đủ và cụ thể các biện pháp 

nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường từ giai đoạn thi công xây dựng 

đến vận hành Dự án, cũng như các biện pháp giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của 

Dự án đều không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường đưa ra trong báo cáo ĐTM là phù hợp về mặt tính toán lý thuyết 

cũng như thực tế. Chủ đầu tư có đầy đủ năng lực về tài chính, con người,… để thực hiện 

tốt các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nêu trên. 

Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường chi tiết, 

nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng 

và trong quá trình hoạt động. Trong đó, các đối tượng cần được kiểm soát đặc biệt là: 

nước thải, rác thải, các sự cố cháy nổ,… có thể tác động tiêu cực đến môi trường xung 

quanh Dự án.  

Đối với các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong suốt quá trình triển khai Dự án và đưa 

vào hoạt động đã được dự báo cụ thể. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro, sự 

cố môi trường là rất khó để dự báo, đặc biệt là các sự cố thiên tai, nên Chủ đầu tư Dự 

án sẽ phối hợp với các nhà khoa học, chính quyền các cấp để hạn chế đến mức thấp nhất 

các thiệt hại nếu xảy ra các sự cố và rủi ro môi trường. 

2. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, UBND 

huyện Lâm Thao, UBND thị trấn Hùng Sơn và các cơ quan chức năng tạo điều kiện 

trong quá trình thực hiện Dự án.  
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Đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường để Dự án được triển khai đúng tiến độ. 

3. CAM KẾT 

Với ý thức tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, Công ty Cổ 

phần Bất động sản Mỹ cam kết: 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung về BVMT đã nêu trong Báo cáo 

ĐTM, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế hoạch 

quản lý môi trường đã nêu trong ĐTM. 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 

+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án; 

- Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi 

trường. Công ty sẽ bố trí cán bộ chuyên trách các vấn đề vệ sinh, an toàn lao động và 

BVMT để thực hiện quản lý và giám sát các hoạt động này của Dự án; 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 

+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án; 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý môi trường địa 

phương trong công tác BVMT của Dự án. Khi có yếu tố môi trường nào đó phát sinh 

trong quá trình hoạt động sản xuất, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động 

và môi trường xung quanh, Công ty sẽ báo cáo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền để phối hợp giải quyết nhằm xử lý ngay nguồn gây ô nhiễm. Cam kết đầu tư 

trang thiết bị, các phương tiện phòng ngừa và ứng cứu sự cố ô nhiễm môi trường, phòng 

chống cháy nổ theo đúng các quy định hiện hành. 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 

+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý công nhân làm việc tại 

Dự án trong cả giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành của Dự án. 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 

+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

- Cam kết trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án, toàn bộ lượng đất đá từ quá 

quá trình chuẩn bị Dự án được đổ thải đúng nơi quy định.  

- Cam kết các chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất của Dự án sẽ đảm bảo 

đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam như sau: 

+ Đối với nước thải: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A, QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, cam kết cải 
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tạo hệ thống xử lý nước thải nếu lưu lượng nước thải phát sinh vượt đáng kể so với công 

suất thiết kế và chất lượng đầu ra ảnh hưởng đến môi trường. Định kì 03 tháng/lần quan 

trắc nước thải và nộp kết quả quan trắc vào Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ theo 

đúng quy định.  

+ Đối với CTR: Thu gom, lưu giữ và phân loại hợp lý tại kho riêng theo đúng 

quy định. CTNH thu gom và lưu trữ tại kho riêng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. Tiếp tục 

hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển các loại rác phát sinh từ 

quá trình hoạt động của Dự án. Định kì thực hiện báo cáo quản lý CTNH nộp về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. 

+ Khi có sự thay đổi trong tiêu chuẩn, quy chuẩn, Cơ sở cam kết thực hiện 

đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất theo quy định của pháp luật. 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 

+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án; 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ đã nêu 

trong báo cáo ĐTM. 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 

+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án; 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định 

hiện hành của pháp luật Việt Nam, cụ thể: 

+ Chất thải rắn thông thường được quản lý theo đúng quy định về quản lý chất 

thải rắn tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

+ Chất thải nguy hại được quản lý theo đúng quy định về quản lý chất thải 

nguy hại tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

+ Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải định kỳ theo quy 

định. 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 

+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án; 

- Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. 

+ Thời gian thực hiện: ngay khi Dự án đi vào hoạt động; 
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+ Thời gian hoàn thành: thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.
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