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1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH ........................................................... 76 

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG ................................................................... 77 

1.5.1. Biện pháp tổ chức thi công giai đoạn chuẩn bị .......................................................... 77 

1.6. TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ................................................................................................................................ 84 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................... 84 

1.6.2. Vốn đầu tƣ .......................................................................................................... 84 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án ................................................................... 84 

CHƢƠNG 2 ................................................................................................................. 87 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG ..................... 87 

MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................. 87 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ...................................................... 87 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất ........................................................................................ 87 

2.1.1.1. Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng: ..................................................................... 87 

2.1.2.1. Nhiệt độ không khí: .................................................................................................. 88 

2.1.2.2. Độ ẩm: ....................................................................................................................... 89 

2.1.2.4. Nắng và bức xạ: ........................................................................................................ 90 

2.1.3. Điều kiện thủy văn ............................................................................................. 90 

2.1.3.1. Mƣa: ........................................................................................................................... 90 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế xã hội .......................................................................................... 92 

2.1.2.1. Điều kiện về kinh tế: ................................................................................................. 92 

2.1.2.2.  Lĩnh vực văn hoá - xã hội: ...................................................................................... 94 

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC DỰ ÁN ........................................... 94 

2.2.1. Dữ liệu hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật ............................................... 94 

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng ....................................................................... 95 

2.2.2.1. Môi trƣờng không khí: ............................................................................................. 95 

2.2.2.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc: ........................................................................... 96 

2.2.2.3. Hiện trạng môi trƣờng đất: .............................................................................. 96 

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật ............................................................................ 97 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yêu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực 

hiện dự án. ..................................................................................................................... 97 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án ................................................. 98 

CHƢƠNG 3 ............................................................................................................... 100 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ................... 100 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, . 100 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG ....................................................................... 100 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” 

tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng    

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại: 0915945522/0914472688 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 
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MỞ ĐẦU 

 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Tóm tắt xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án 

Thị trấn Hạ Hòa là Trung tâm hành chính - chính trị - kinh tế - xã hội của 

huyện Hạ Hòa. Là đô thị có vị trí quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung 

của huyện Hạ Hòa với nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí tự nhiên và xã hội. Quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa đã đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 

1195/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ và đƣợc điều chỉnh 

cục bộ theo các Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 30/01/2015, số 326/QĐ-

UBND ngày 04/02/2016 và  số 2111/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND 

tỉnh Phú Thọ. Đến nay, việc triển khai xây dựng đã và đang đƣợc thực hiện 

đúng theo quy hoạch đề ra. Bộ mặt một đô thị ngày một khang trang, hiện đại 

xứng với vai trò trung tâm đầu mối của toàn huyện Hạ Hòa. 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội chung, thị 

trấn Hạ Hòa đang dần khẳng định vai trò đô thị trung tâm của huyện Hạ Hòa với 

sự phát triển nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa. Hệ thống  hạ tầng kỹ 

thuật đô thị ngày càng đƣợc đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh hơn để đáp ứng với 

nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. Trong quá trình đầu tƣ phát 

triển đó, nhu cầu phát triển các khu nhà ở đô thị trên địa bàn thị trấn cũng là nhu 

cầu tất yếu cho việc dãn dân tại các khu tập trung đông dân cƣ và và ngƣời dân 

ngoài thị trấn về sinh sống, làm việc trên địa bàn. 

Trƣớc những điều kiện thuận lợi trên, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập 

đã đề nghị với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ để xin đƣợc phép đầu tƣ 

Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại thị trấn Hạ 

Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đƣợc UBND huyện Hạ Hòa phê duyệt đồ án 

Quy hoạch chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 

20/8/2020 và phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 

quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 16/5/2022. Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi 

tiết của dự án đƣợc duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đã lập Dự án “Khu 

nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” đƣợc UBND tỉnh Phú Thọ 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án tại Quyết định số 5862/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020.  

Căn cứ Mục 6 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Dự án 

“Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại thị trấn Hạ Hòa, 

huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu 
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tƣ thuộc loại hình dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

khu văn hóa, thể dục thể thao và dân cƣ, có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất trồng lúa có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (<10ha đất 

lúa) thuộc đối tƣợng lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng trình UBND tỉnh 

Phú Thọ phê duyệt. 

Vì vậy, tuân thủ Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công ty TNHH Xây dựng Tự 

Lập đã ký hợp đồng với đơn vị tƣ vấn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại 

thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để trình Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng thẩm định, trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

theo quy định tại Điều 35 Luật Bảo vệ môi trƣờng. Cấu trúc và nội dung báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đƣợc lập theo hƣớng dẫn tại mẫu số 

4, Phụ lục II Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài 

nguyên và môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng, trên cơ sở đó lựa chọn giải pháp tối ƣu cho hoạt động bền vững của 

dự án, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cƣ và bảo vệ môi trƣờng khu vực. Nội 

dung báo cáo ĐTM của dự án nhƣ sau: 

- Mô tả cụ thể các thông tin chung về dự án; hiện trạng khu vực thực hiện 

dự án; nêu rõ các hạng mục công trình đầu tƣ xây dựng của dự án, nguồn cung 

cấp, nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu, công nghệ thi công các hạng mục 

công trình của dự án; 

- Mô tả vị trí dự án và mối tƣơng quan với các đối tƣợng tự nhiên trong 

khu vực; xác định tổng thể các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng 

môi trƣờng tự nhiên tại khu vực thực hiện dự án; 

- Đánh giá, dự báo các tác động tích cực và tiêu cực đến môi trƣờng tự 

nhiên - xã hội trong khu vực trong giai đoạn thi công xây dựng và khi dự án đi 

vào hoạt động; 

-  Mô tả các nguồn chất thải, các vấn đề môi trƣờng không liên quan đến 

chất thải khi thực hiện dự án để đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trƣờng nhằm giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

trong hoạt động của dự án; 

- Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong quá trình hoạt 

động dự án; 

- Xây dựng chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng trong suốt quá 

trình thi công và hoạt động dự án. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng này còn là tài liệu cung cấp cơ sở 

khoa học, cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nƣớc nhằm quản lý tốt các 
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vấn đề môi trƣờng trong quá trình hoạt động của dự án, đồng thời cũng giúp cho 

chủ đầu tƣ có những thông tin cần thiết để lựa chọn các giải pháp tối ƣu nhằm 

khống chế, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe công nhân trong quá trình thi 

công và bảo vệ môi trƣờng khu vực. 

* Loại hình dự án: Dự án đầu tƣ xây dựng mới. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi hoặc dự án đầu tƣ hoặc tài liệu tƣơng đƣơng 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án: UBND tỉnh 

Phú Thọ. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án: UBND tỉnh 

Phú Thọ. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tƣ: Dự án do Công ty 

TNHH Xây dựng Tự Lập tự phê duyệt. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch BVMT quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về BVMT: 

Tính đến thời điểm lập báo cáo ĐTM dự án, Quy hoạch bảo vệ môi 

trƣờng Quốc gia chƣa đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt. Tuy 

nhiên, theo Điều 23 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 quy định căn cứ 

lập Quy hoạch BVMT quốc gia đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quy hoạch và các căn cứ sau: 

- Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia trong cùng giai đoạn phát triển; 

- Kịch bản biến đổi khí hậu trong cùng giai đoạn phát triển. 

Do đó, Dự án phù hợp với Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 

của Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt Chiến lƣợc Bảo vệ môi trƣờng quốc gia 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, dự án phù hợp với nhóm mục 

tiêu cải thiện điều kiện sống của ngƣời dân. 

Dự án phù hợp với Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của 

Thủ tƣớng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ 

tại Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc phê duyệt chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn      

2013-2020; phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa đã đƣợc 

UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 

09/12/2009; phù hợp với Chƣơng trình phát triển nhà tỉnh Phú Thọ đến 2020 và 
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định hƣớng đến năm 2030 đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 03/2018/QĐ-

UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại thị trấn 

Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ khi đƣợc xây dựng, đi vào hoạt động sẽ 

góp phần thực hiện hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị trấn 

Hạ Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát: phấn 

đấu xây dựng thị trấn Hạ Hòa trở thành vùng có các yếu tố tiềm năng thuận lợi 

để phát triển dịch vụ thƣơng mại, các khu dân cƣ mới, khu dân cƣ, giáo dục văn 

hóa. 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan:  

Tại thời điểm lập báo cáo ĐTM dự án , trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa đang 

triển khai một số dự án và quy hoạch liên quan đƣợc cụ thể: Khu nhà ở đô thị 

phía Nam thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa của 2 nhà đầu tƣ, gồm: Công ty CP 

Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, Khu dịch 

vụ đô thị văn hóa thể thao và học viện Golf Ao Châu huyện Hạ Hòa. Các quy 

hoạch trên cùng với Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 

Hòa” tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ của chúng tôi sẽ hình 

thành hệ thống đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở, thƣơng mại 

dịch vụ hiện đại, đảm bảo kiến trúc cảnh quan và môi trƣờng khu vực; dự án 

đƣợc triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện Hạ Hòa nói chung và thị trấn Hạ Hòa nói riêng. 

Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Hạ Hòa giai đoạn 2021-

2030; phù hợp với Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ 

thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM  

2.1.1. Các văn bản pháp luật: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 đƣợc Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008; 
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- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 18/6/2014; Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung số 

62/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

17/6/2020; 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012; 

- Luật Quy hoạch dân cƣ số 30/2009/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2009; Luật số 35/2018/QH14 của 

Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch; 

-  Luật phòng cháy chữa cháy của Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 4/10/ 2001; Luật phòng 

cháy chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 của Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; 

- Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015; 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 19/11/2018. 

2.1.2. Các văn bản dưới luật: 

* Về môi trường: 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

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

vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy 

định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 

55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016; 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng;  

- Thông tƣ số 16/2009/TT-BTNMT, ngày 07/10/2009; Thông tƣ số 

25/2009/TT-BTNMT, ngày 16/11/2009; Thông tƣ số 39/2010/TT - BTNMT, 

ngày 16/12/2010; Thông tƣ số 47/2011/TT-BTNMT, ngày 28/12/2011; Thông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Trong-trot-2018-336355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Trong-trot-2018-336355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Trong-trot-2018-336355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Trong-trot-2018-336355.aspx
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tƣ số 32/2013/TT-BTNMT, ngày 25/10/2013; Thông tƣ số 64/2015/TT-

BTNMT; Thông tƣ số 65/2015/TT-BTNMT; Thông tƣ số 66/2015/TT-BTNMT 

ngày 21/12/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng, mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc; 

Thông tƣ số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  

- Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Chính phủ ban 

hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải, về quy chế ứng phó chất thải. 

* Về lĩnh vực tài nguyên nước: 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

 - Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định 

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; 

* Về Xây dựng:  

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản 

lý dự án đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản lý 

chất lƣợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Thông tƣ số 02/2018/TT-BXD ngày 6/02/2018 của Bộ Xây dựng quy 

định về bảo vệ môi trƣờng trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 

công tác bảo vệ môi trƣờng ngành xây dựng; 

- Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD, ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 ban hành QCVN 

01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Quyết định số 1329/QĐ-BXD, ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng công 

bố định mƣ́c sƣ̉ dụng vật liệu trong xây dƣ̣ng. 

* Về Đất đai: 

- Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

- Nghị định số 47/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất;  
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- Nghị định số 01/2017/NĐ - CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết thi 

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

- Thông tƣ số 37/2014/TT - BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định khi Nhà nƣớc thu hồi đất; 

* Về Phòng cháy chữa cháy và An toàn vệ sinh lao động: 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh, lao động; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ- CP  ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết về Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật phòng cháy chữa cháy;  

- Nghị định số 44/2016/NĐ - CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc 

môi trƣờng lao động; 

- Thông tƣ số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về hƣớng 

dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe ngƣời lao động. 

* Một số văn bản pháp lý khác: 

- Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025; 

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

Thọ về việc phê duyệt chƣơng trình phát triển nhà tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 

và định hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất cần lựa chọn nhà 

đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019 (đợt 1); 

- Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải 

rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 định hƣớng đến 2030. 

- Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ; 

2.1.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong ĐTM 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường không khí, chiếu sáng: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-37-2014-tt-btnmt-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-242254.aspx
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- Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

một số chất độc hại trong không khí xung quanh;  

- Quy chuẩn QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi 

khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép của 5 yếu tố về bụi nơi làm việc; 

- Quy chuẩn QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học nơi làm việc. 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tiếng ồn, độ rung: 

- Quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- Quy chuẩn QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung - Giá trị cho phép tại môi trƣờng làm việc; 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nước: 

- Quy chuẩn QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy định giá trị giới hạn các thông số chất lƣợng nƣớc mặt; 

- Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt; 

* Các quy chuẩn, quy chuẩn về đất, chất thải: 

- Quy chuẩn QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Quy định giới hạn tối đa cho phép của dƣ lƣợng một số hoá chất bảo vệ thực vật 

trong tầng đất mặt; 

- Quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia 

về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; 

- Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT - Quy định về ngƣỡng chất thải 

nguy hại; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6705:2009: Chất thải rắn thông thƣờng; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6706:2009: Phân loại chất thải nguy hại; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo 

phòng ngừa; 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng, phòng cháy chữa cháy và cấp 

thoát nước: 
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- Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các 

công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Tiêu chuẩn TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và 

công trình. Yêu cầu thiết kế; TCVN 5738:2001: Hệ thống báo cháy tự động; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 33-2006: Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng 

ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5673:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây 

dựng - cấp thoát nƣớc bên trong - Bản vẽ thi công; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3989:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế cấp 

nƣớc và thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài - Bản vẽ thi công;  

- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

hoạch Xây dựng; 

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

hạ tầng kỹ thuật; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020: Nghị 

định về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải. 

* Các tài liệu kỹ thuật sử dụng lập báo cáo ĐTM dự án: 

- Sổ tay hƣớng dẫn đánh giá tác động môi trƣờng chung các Dự án phát    

triển - Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Cục Môi trƣờng - 

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng, 1/2000; 

- Hƣớng  dẫn  lập báo cáo ĐTM dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành, 2009. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 

các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Hạ 

Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đầm 

Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa; 

- Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện Hạ 

Hòa về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa; 

- Quyết định số 5862/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án: “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn 

Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa”. 

- Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh Phú 

Thọ quyết định chấp nhà đầu tƣ dự án: “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, 

huyện Hạ Hòa”. 
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2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập đƣợc sử dụng trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng  

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đƣợc thực hiện trên cơ 

sở các tài liệu và số liệu nhƣ sau: 

- Thuyết minh dự án và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà 

ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa kèm theo các bản vẽ liên quan; 

- Số liệu thu thập về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực 

dự án, ý kiến của các tổ chức, chính quyền địa phƣơng về việc thực hiện dự án; 

- Kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng các thành phần môi 

trƣờng tại khu vực dự án; 

- Các hồ sơ bản vẽ quy hoạch, thiết kế cơ sở dự án; 

- Số liệu thu thập về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án, 

ý kiến của các tổ chức, chính quyền địa phƣơng về việc thực hiện dự án; 

- Các tài liệu điều tra, đo đạc thực tế tại hiện trƣờng khu vực dự án; 

- Kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng các thành phần môi 

trƣờng tại khu vực dự án; 

- Các tài liệu kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng 

Thế giới (WB) về xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

- Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2020; 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam hiện hành; 

- Kết quả phân tích mẫu các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí 

tại khu vực thực hiện dự án tại thời điểm lập báo cáo ĐTM dự án; 

- Ý kiến tham vấn của chính quyền địa phƣơng và cộng đồng dân cƣ thị 

trấn Hạ Hòa nơi thực hiện dự án. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 

3.1. Tóm tắt việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự 

án, đơn vị tƣ vấn 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) Dự án Khu nhà ở Đầm 

Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa do chủ đầu tƣ là Công ty TNHH Xây dựng 

Tự Lập phối hợp với đơn vị tƣ vấn là Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi 

trƣờng Triều Dƣơng thực hiện theo đúng cấu trúc hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.  

* Chủ dự án: Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập 

- Ngƣời đại diện: Ông: Nguyễn Văn Thỏa     Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên hệ: số 3010, đƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Vân Phú, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Điện thoại số: 02103854888   
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* Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng 

- Địa chỉ: Tổ 37A, khu Lăng Cẩm, phƣờng Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Điện thoại: 0914472688          Email: trieuduongtvtnmt@gmail.com 

- Đại diện ngƣời đứng đầu cơ quan tƣ vấn: 

- Bà: Nguyễn Thị Bích Liên Chức vụ: Giám đốc công ty. 

* Quá trình thực hiện ĐTM của dự án được tiến hành theo các bước: 

 Bƣớc 1: Thu thập các số liệu, tƣ liệu liên quan đến hiện trạng khu vực 

thực hiện dự án; 

 Bƣớc 2: Lập kế hoạch và tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên, địa         

lý - địa chất - vi khí hậu - thủy văn khu vực dự án và chụp ảnh thị sát; tiến hành 

phân tích các mẫu không khí - đất - nƣớc khu vực dự án để có cơ sở đánh giá 

chất lƣợng môi trƣờng nền khu vực dự án; 

 Bƣớc 3: Làm việc nội nghiệp để viết dự thảo báo cáo ĐTM cho Dự án 

(bao gồm các nội dung chính của Dự án, các đánh giá về các tác động tiềm tàng 

và các giải pháp giảm thiểu cũng nhƣ chƣơng trình quản lý, giám sát môi trƣờng 

dự kiến cho Dự án); 

 Bƣớc 4: Tiến hành khảo sát chi tiết (về chất lƣợng môi trƣờng, hệ sinh 

thái...), điều tra kinh tế - xã hội và phối hợp cùng Chủ Dự án tham vấn chính 

quyền địa phƣơng và các tổ chức xã hội tại thị trấn Hạ Hòa và cộng đồng địa 

phƣơng chịu ảnh hƣởng trực tiếp bởi Dự án. Trong quá trình khảo sát chi tiết và 

tham vấn cộng đồng, tƣ vấn môi trƣờng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của 

cộng đồng để nghiên cứu, điều chỉnh các đánh giá tác động môi trƣờng, đề xuất 

biện pháp giảm thiểu cho phù hợp với tình hình thực tế tại hiện trƣờng; 

 Bƣớc 5: Sau khi có các kết quả khảo sát môi trƣờng chi tiết và kết quả 

tham vấn cộng đồng tại điạ phƣơng, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng, tƣ vấn môi trƣờng về sàng lọc các kết quả khảo sát, tổng hợp các 

ý kiến tham vấn cộng đồng để hoàn thiện báo cáo ĐTM. Các ý kiến tham vấn và 

trả lời tham vấn đã đƣợc cập nhật vào chƣơng 5 báo cáo ĐTM, các tác động môi 

trƣờng và biện pháp giảm thiểu đƣợc đƣa vào lồng ghép trong chƣơng 3 của báo 

cáo ĐTM trƣớc khi nộp thẩm định tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 

 Bƣớc 6: Tƣ vấn Môi trƣờng nộp báo cáo ĐTM tới đại diện Chủ Dự án để 

chủ dự án xem xét báo cáo và ký hồ sơ trình nộp báo cáo ĐTM tới Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng để thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trong quá trình thực hiện lập báo cáo ĐTM dự án, chúng tôi còn nhận 

đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan sau: 

1. UBND tỉnh Phú Thọ; 

mailto:trieuduongtvtnmt@gmail.com
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2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Phú Thọ; 

3. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng; Phòng Kinh tế hạ tầng của UBND 

huyện Hạ Hòa; 

5. UBND và UBMTTQ thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; 

6. Các chuyên gia phụ trách quản lý về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô 

thị, công nghệ môi trƣờng và quản lý môi trƣờng. 

 3.2. Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của 

dự án 

Bảng 0.1. Danh sách thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM dự án 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Chức danh 

Nội dung phụ trách 

trong ĐTM 

I. Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng Tự Lập 

1 Nguyễn Văn Thỏa - Giám đốc Ký duyệt hồ sơ ĐTM 

2 Nguyễn Thế Dũng 
- Phó Ban dự án Cung cấp tài liệu, hồ 

sơ, giấy tờ pháp lý 

II. Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Tài nguyên và Môi trường Triều Dương 

1 
Nguyễn Thị Bích 

Liên  

Cử nhân 

dƣợc 
Giám đốc  

Đại diện đơn vị tƣ vấn 

và Quản lý chung 

2 
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh  

Kỹ sƣ môi 

trƣờng 

Trƣởng phòng 

Kỹ thuật CN 

Chủ biên - Tổng hợp 

các chuyên đề và hoàn 

thiện báo cáo ĐTM 

3 Vũ Trà Giang 
Cử nhân 

Môi trƣờng 

Cán bộ phòng 

Kỹ thuật CN  
Viết báo cáo chƣơng I, 

III và giám sát chỉnh 

sửa hoàn thiện báo cáo 
4 Trần Thị Lệ Thủy Kỹ sƣ Môi 

trƣờng 

Cán bộ phòng 

Tƣ vấn thiết kế 5 Đỗ Thu Hằng 

6 Nguyễn Văn Bằng 
Kỹ sƣ xây 

dựng 

Trƣởng phòng 

Tƣ vấn thiết kế 

Thu thập số liệu viết 

báo cáo chƣơng II, biên 

tập sơ đồ, bản vẽ 

7 Dƣơng Thùy Linh 
Kỹ sƣ Môi 

trƣờng 

Cán bộ phòng 

Tƣ vấn thiết kế 

Giám sát lấy mẫu cùng 

đoàn quan trắc và tổng 

hợp viết chƣơng IV, V 

của báo cáo 
8 Lƣơng Hữu Đăng  

Cử nhân 

Môi trƣờng 

Cán bộ phòng 

Kỹ thuật CN 

III. Các đơn vị, cá nhân cộng tác lập báo cáo: Công ty cổ phần liên minh môi 

trường và xây dựng 

1 Vƣơng Đức Anh 
Cử nhân 

môi trƣờng 

 

Kỹ thuật viên 

Lấy mẫu hiện trạng 

môi trƣờng đất, nƣớc, 

không khí khu vực dự 

án. 

2 Nguyễn Văn Tùng 

3 Phùng Văn Giáp 

4 Lƣơng Hữu Đăng 
Kỹ sƣ 

môi trƣờng 

Giám sát lấy 

mẫu 

Công ty TNHH Tƣ vấn 

TN&MT Triều Dƣơng 

5 Đỗ Thị Linh 
Cử nhân hóa 

phân tích 
Kỹ thuật viên Phân tích chất lƣợng 

môi trƣờng tại phòng 

thí nghiệm 6 Nguyễn Thị Hà 
Cử nhân môi 

trƣờng 
Kỹ thuật viên 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” 

tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           13          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

7 Đỗ Văn Đông 
Kỹ sƣ môi 

trƣờng 
PP. Thí nghiệm 

Danh sách chữ ký các thành viên lập báo cáo ĐTM 

STT Họ và tên Chữ ký 

I Công ty TNHH xây dựng Tự Lập 

1 Nguyễn Văn Thỏa  

2 Nguyễn Thế Dũng  

II Công ty TNHH tư vấn Tài nguyên và Môi trường Triều Dương 

1 Nguyễn Thị Bích Hạnh  

2 Trần Thị Lệ Thủy  

3 Nguyễn Văn Bằng  

4 Dƣơng Thùy Linh  

5 Vũ Trà Giang   

6 Lƣơng Hữu Đăng  

7 Đỗ Thu Hằng  

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

4.1. Phƣơng pháp lập ĐTM 

1. Phương pháp thống kê: 

  Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong nội dung Chƣơng 2 của báo cáo 

ĐTM để thu thập và xử lý các số liệu về: Khí tƣợng thủy văn, địa hình, địa chất, 

điều kiện KT-XH tại khu vực thực hiện Dự án. Các số liệu về khí tƣợng thuỷ 

văn (nhiệt độ, độ ẩm, nắng, gió, bão, động đất,…) đƣợc sử dụng chung của tỉnh 

Phú Thọ. Các yếu tố địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn đƣợc sử 

dụng số liệu chung của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Kết quả thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế, xã hội đƣợc sử dụng số liệu chung của thị trấn Hạ Hòa và của 

huyện Hạ Hòa năm 2021. 

  2. Phương pháp lập bảng liệt kê và ma trận: 

Phƣơng pháp này áp dụng tại Chƣơng 3 của báo cáo ĐTM nhằm chỉ ra 

các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trƣờng cũng nhƣ các yếu 

tố kinh tế, xã hội cần chú ý, quan tâm giảm thiểu trong quá trình hoạt động của 

Dự án; lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động đến các 

thành phần môi trƣờng để đánh giá tổng hợp ảnh hƣởng của các tác động do các 

hoạt động của dự án đến môi trƣờng. 

3. Phương pháp mạng lưới: 

  Phƣơng pháp này áp dụng tại Chƣơng 3 của báo cáo ĐTM nhằm chỉ rõ 

các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các tác 
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động qua lại lẫn nhau giữa các tác động đến môi trƣờng tự nhiên và các yếu tố 

kinh tế, xã hội trong quá trình thực hiện dự án. 

  4. Phương pháp chỉ số môi trường: 

  Phân tích các chỉ thị môi trƣờng nền tại Chƣơng 2 của báo cáo (điều kiện 

vi khí hậu, chất lượng không khí, đất, nước...) trƣớc khi thực hiện dự án. Trên 

cơ sở các số liệu môi trƣờng nền này, có thể đánh giá chất lƣợng môi trƣờng 

hiện trạng tại khu vực thực hiện dự án làm cơ sở để so sánh với chất lƣợng môi 

trƣờng sau này khi dự án triển khai thi công xây dựng và vận hành. 

  5. Phương pháp so sánh: 

  Các số liệu, kết quả đo đạc, quan trắc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng 

nền, đã đƣợc so sánh với các TCVN, QCVN hiện hành để rút ra các nhận xét về 

hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực thực hiện dự án đƣợc sử dụng tại 

phần mô tả hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng của khu vực dự án tại Chƣơng 2 

báo cáo. 

  6. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm: 

  Phƣơng pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập và đƣợc Ngân 

hàng Thế giới (WB) phát triển thành phần mềm IPC đƣợc sử dụng tại Chƣơng III 

của báo cáo nhằm dự báo tải lƣợng các chất ô nhiễm (khí thải, nước thải, CTR). 

Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm và các biện pháp BVMT kèm theo, phƣơng pháp 

cho phép dự báo các tải lƣợng ô nhiễm về không khí, nƣớc, CTR khi dự án triển 

khai. 

  7. Phương pháp phân tích tổng hợp: 

  Từ các kết quả của xây dựng ĐTM, lập báo cáo ĐTM với bố cục và nội 

dung theo quy định; 

 4.2. Phƣơng pháp khác 

1. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong PTN: 

  Phƣơng pháp lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí 

nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không 

khí, tiếng ồn, môi trƣờng nƣớc, đất tại khu vực dự án phục vụ cho việc đánh giá 

trạng môi trƣờng đƣợc trình bày tại Chƣơng 2 của báo cáo, nhóm khảo sát đã 

tiến hành đo đạc, quan trắc và lấy mẫu các thành phần môi trƣờng nền. Các 

phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích chất lƣợng môi trƣờng tuân thủ các TCVN, 

QCVN hiện hành có liên quan. 

2. Phương pháp điều tra xã hội học: 

- Tham vấn ý kiến cộng đồng là phƣơng pháp khoa học cần thiết trong 

quá trình lập báo cáo ĐTM, UBND thị trấn Hạ Hòa đã tổ chức họp Hội nghị 

tham vấn cộng đồng và văn bản trả lời của chính quyền địa phƣơng; 

 - Điều tra, phỏng vấn trực tiếp cán bộ của thị trấn Hạ Hòa về tình hình kinh 
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tế xã hội, vấn đề môi trƣờng ở địa phƣơng cũng nhƣ nguyện vọng của họ liên 

quan đến Dự án. Chi tiết đƣợc trình bày tại Chƣơng 5 của báo cáo; 

 - Điều tra, phỏng vấn trực tiếp các hộ dân trong khu vực Dự án về các vấn 

đề liên quan đến bảo vệ môi trƣờng của Dự án. Các ý kiến của các hộ dân về 

bảo vệ môi trƣờng đƣợc ghi nhận và lồng ghép trong các biện pháp giảm thiểu 

trình bày chi tiết tại Chƣơng 5 của báo cáo. 

3. Phương pháp kế thừa:  

Kế thừa các kết quả thực hiện ĐTM của các Dƣ̣ án khu nhà ở, đô thị đƣợc 

phê duyệt do Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng 

làm đơn vị tƣ vấn. 

4. Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia hoạt động 

trong các lĩnh vực có liên quan (môi trƣờng, kiến trúc, xây dựng, kinh tế….). 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM  

5.1. Thông tin về dự án:  

5.1.1. Thông tin chung. 

- Tên dự án: Dự án: Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 

Hòa. 

- Địa điểm thực hiện: thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập. 

+ Địa chỉ và phƣơng tiện liên hệ với đại diện chủ dự án: 

- Địa chỉ liên hệ: Số 3010, ĐL Hùng Vƣơng, P.Vân Phú, TP. Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Điện thoại số: 02103 569 777  Fax: 0213 781 999  

- Ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của cơ quan đại diện chủ dự án: 

Ông: Nguyễn Văn Thỏa                    Chức vụ: Giám đốc. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô: 

* Phạm vi: Việc triển khai thực hiện dự án thuộc thị trấn Hạ Hòa, huyện 

Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có ranh giới tiếp giáp của khu vực dự án nhƣ sau: 

+ Phía Bắc tiếp giáp đƣờng kè Đầm Ao Châu; 

+ Phía Đông giáp khu dân cƣ hiện hữu; 

+ Phía Nam giáp khu dân cƣ hiện hữu; 

+ Phía Tây giáp khu dân cƣ hiện hữu và đất lâm nghiệp. 

* Quy mô dự án:  

Theo Quyết định số 5862/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Khu nhà ở Đầm Phai, thị 

trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa thì quy mô dự án có diện tích đất dự án 11,07 ha 

bao gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: San nền, giao thông, cấp điện, chiếu 

sáng, thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải, cấp nƣớc, phòng cháy chữa cháy. Bên 
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cạnh đó là các công trình hạ tầng xã hội với khu nhà văn hóa, thƣơng mại, dịch 

vụ, trƣờng học, cây xanh cảnh quan sẽ tạo nên không gian sống trong lành và lý 

tƣởng, cụ thể: 

- Quy mô diện tích: 110.741 m
2
. 

- Quy mô dân số: Dự án sau khi hoàn thành sẽ dự kiến phục vụ nhu cầu 

của khoảng 1.108 ngƣời. 

- Mật độ xây dựng toàn khu: 32,59%. 

- Quy hoạch sử dụng đất toàn khu: 

ĐẤT Ở 41.591,6 m
2
 

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ 24.789,6 m
2
 

ĐẤT Ở BIỆT THỰ 16.802,0 m
2
 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (NHÀ VĂN HÓA) 1.102,0 m
2
 

ĐẤT DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 2.221,0 m
2
 

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƢỜNG MẪU GIÁO KHOẢNG 160 

CHÁU) 
2.407,6 m

2
 

ĐẤT CÂY XANH, CẢNH QUAN, TDTT 14.349,5 m
2
 

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 4.798,6 m
2
 

ĐẤT BÃI ĐỖ XE 3.416,5 m
2
 

ĐẤT GIAO THÔNG 40.854,2 m
2
 

TỔNG CỘNG 110.741,0 m
2
 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác 

động đến môi trƣờng. 

TT Hạng mục Nguồn gây tác 

động 

Đối tƣợng và phạm vi 

tác động 

Quy mô tác 

động 

I Giai đoạn chuẩn bị  

1 - Chuẩn bị nguồn 

vốn 

- Lập dự án đầu tƣ 

và thiết kế cơ sở. 

- Lựa chọn nhà 

thầu thi công. 

- Đền bù GPMB 

Không phát 

sinh nguồn thải 

 

 

 

Không gây tác động đến môi trƣờng 

2 Phá dỡ công trình 

kiến trúc (01 

trƣờng học 700 

m
2
), di chuyển 

đƣờng dây diện 

trung thế, nạo vét 

và san lấp mặt 

bằng 

 

- Phá dỡ công 

trình. 

- Đổ đất san 

lấp mặt bằng 

khu vực dự án 

* Đối tƣợng: Môi 

trƣờng không khí, bụi, 

khí thải, tiếng ồn. 

* Phạm vi: Trong khu 

vực dự án. 

- Nguồn nƣớc mặt xung 

quanh khu vực dự án 

(lƣu vực xung quanh). 

- Trong suốt 

thời gian chuẩn 

bị mặt bằng dự 

án. 

- Mức độ tác 

động trung bình 

và có thể giảm 

thiểu. 

II Giai đoạn thi công xây dựng dự án 

1 Xây dựng các - Thi  công xây * Đối tƣợng: - Trong suốt 
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công trình nhà ở, 

các hạ tầng kỹ 

thuật: đƣờng giao 

thông trong khu 

vực, hệ thống cấp 

nƣớc, thoát nƣớc, 

hệ thống cấp điện, 

chiếu sáng và xử 

lý nƣớc thải. 

dựng hạ tầng 

kỹ thuật của dự 

án. 

- Vận chuyển 

tập kết nguyên 

nhiên vật liệu 

phục vụ thi 

công. 

- Môi trƣờng không khí: 

bụi, khí thải, tiếng ồn. 

- Môi trƣờng nƣớc: tăng 

độ đục, dầu mỡ. 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

và xây dựng (vỏ bao xi 

măng, đầu mẩu sắt thép, 

gạch vỡ...). 

* Phạm vi: 

- Trong khu vực dự án. 

- Mƣơng thoát nƣớc phía 

Đông Nam của khu vực. 

- Nguồn nƣớc mặt xung 

quanh khu vực dự án và 

lƣu vực xung quanh. 

thời gian thi 

công xây dựng 

dự án. 

- Mức độ tác 

động trung 

bình và có thể 

giảm thiểu. 

III Giai đoạn vận hành 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đi vào hoạt 

động 

 

 

 

 

 

 

- Khí thải của 

các phƣơng 

tiện giao thông 

và hoạt động 

đun nấu từ các 

hộ gia đình 

- Nƣớc thải 

sinh hoạt từ 

các hộ gia đình 

và các công 

trình công 

cộng; 

- Hoạt động 

sinh hoạt của 

các hộ dân  

* Đối tƣợng: 

- Môi trƣờng không khí:  

+ Bụi, tiếng ồn, khí thải từ 

các phƣơng tiện vận 

chuyển. 

- Chất thải rắn: giấy vụn, 

nilon.... 

- Tiếng ồn. 

* Phạm vi: 

- Trong khu vực dự án.  

- Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của dự 

án. 

- Mức độ tác 

động trung 

bình và có thể 

giảm thiểu. 

5.3. Dự báo tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án. 

a. Về quy mô:  

* Giai đoạn thi công xây dựng dự án: nƣớc thải phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân trên công trƣờng với lƣợng phát sinh 2,25 

m
3
/ngày. 

* Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Nƣớc thải sinh hoạt của khu dân cƣ 

với lƣợng phát sinh từ các hộ gia đình và khu chức năng là: 161,9  

m
3
/ngày.đêm. 

* Về tính chất của nước thải: 
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Nƣớc thải sinh hoạt bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó thành 

phần chủ yếu của nƣớc thải sinh hoạt có chứa 52% là các chất hữu cơ cơ hoà tan 

(thông qua các chỉ tiêu BOD5/COD) và 48% là các chất vô cơ (Nitơ, photpho), 

bên cạnh đó, trong nƣớc thải sinh hoạt còn có những sinh vật có khả năng gây 

bệnh cho con ngƣời cùng những độc tố của chúng nhƣ virut gây bệnh tả, vi 

khuẩn gây bệnh kiết ly, E.Coli, coliform, vi khuẩn gây bệnh thƣơng hàn… 

* Vùng có thể bị tác động do nước thải: 

Trong quá trình thi công xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động, nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh nếu không đƣợc thu gom, xử lý đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (mức B) trƣớc khi chảy vào hệ thống thoát nƣớc hiện trạng  

khu vực gây độc tính đối với hệ sinh thái thủy vực tiếp nhận, tích lũy trong môi 

trƣờng đất, nƣớc ảnh hƣởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe 

ngƣời dân khu vực xung quanh dự án.   

b. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, 

khí thải: 

* Về quy mô:  

- Giai đoạn thi công xây dựng dự án bụi thải phát sinh từ hoạt động thi 

công đào đắp tạo mặt bằng có nồng độ dao động từ 0,14  14,45mg/m
3
/h. Riêng 

hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của máy móc thi công, bốc 

dỡ và tập kết vật liệu xây dựng phát sinh bụi, khí thải nhỏ hơn quy chuẩn cho 

phép (Chi tiết số liệu được tính toán ở Chương III). 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

Đối với bụi và khí thải từ hoạt động giao thông do các phƣơng tiện của 

dân cƣ trong khu dân cƣ, khí thải từ hoạt động nấu nƣớng, khí thải từ nhiên liệu 

sử dụng trong hoạt động nấu nƣớng cũng là một nguồn phát thải có thể gây ô 

nhiễm,  mùi thức ăn, khí và mùi hôi từ khu tập kết CTR. 

* Về tính chất của khí, bụi thải: 

Khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của 

máy móc thi công; khí thải từ máy phát điện dự phòng và các phƣơng tiện tham 

gia giao thông của dân cƣ là sản phẩm cháy không hoàn toàn của nhiên liệu hóa 

thạch có chứa bụi, CO, CO2, NO2, SO2. Những loại khí này là khí nhà kính góp 

phần gây ô nhiễm môi trƣờng không khí một cách nghiêm trọng đồng thời ảnh 

hƣởng lớn đến sức khỏe con ngƣời. 

* Vùng có thể bị tác động do khí, bụi thải: 

Khí bụi thải phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí trong 

phạm vi khu nhà đô thị và tác động trực tiếp đến sức khỏe của ngƣời dân trong 

khu đô thị;  khí thải từ các phƣơng tiện tham gia giao thông của ngƣời dân ra 
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vào khu nhà đô thị sẽ tác động đến môi trƣờng không khí chủ yếu tại khu vực 

cổng ra vào khu nhà ở dân cƣ. 

c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

chất thải nguy hại: 

* Về quy mô:  

- Giai đoạn thi công xây dựng dự án phát sinh nhiều đất đá, gạch vỡ, bê 

tông thừa, các mẩu vụn sắt, thép và giấy carton nếu không có điểm tập kết hợp 

lý sẽ theo dòng nƣớc mƣa chảy tràn gây tắc nghẽn, cản trở dòng chảy của hệ 

thống tiêu thoát nƣớc.  

+ Trong quá trình xây dựng chỉ phát sinh giẻ lau dính dầu, can đựng dầu do 

hoạt động bôi trơn các chi tiết máy với khối khoảng 5,0kg/tháng. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu dân cƣ với khối lƣợng phát sinh 

khoảng 1,872 tấn/ngày.  

+ Chất thải nguy hại chiếm khoảng 0,3% lƣợng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh. Vậy tổng lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong khu dân cƣ là 900 

kg/năm. 

* Về tính chất: 

- Trong giai đoạn thi công xây dƣ̣ng chất thải rắn phát sinh chủ yếu là chất 

thải trơ nhƣ sành sứ, (cát, đá, gạch vụn); chất thải tái chế (nhựa, bao bì, vỏ lon, 

thủy tinh, sắt thép, giấy) và bùn hữu cơ từ quá trình nạo vét chuẩn bị mặt bằng. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ 

phân hủy  (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa…), các loại bao gói, hộp đựng 

thức ăn, đồ uống bằng nilon, thủy tinh, kim loại. 

- Chất thải nguy hại: Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi, mực 

in, hộp mực in, chất màu, mực quá hạn sử dụng, ruột viết dính mực, đầu viết, 

bóng đèn huỳnh quang, bình ắcquy, bình xịt côn trùng, pin hết công năng. 

* Vùng có thể bị tác động CTR sinh hoạt và chất thải nguy hại:  

Chất thải sinh hoạt, CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng hạ 

tầng và hoạt động của khu nhà ở dân cƣ, khu nhà văn hóa, trƣờng mầm non, khu 

thƣơng mại dịch vụ nếu không đƣợc thu gom xử lý sẽ ô nhiễm môi trƣờng đất , 

nƣớc ngầm trong khu dân cƣ, ảnh hƣởng cảnh quan khu vực dân cƣ  lân cận. 

d. Các tác động môi trường khác. 

Do đặc thù hoạt động của dƣ̣ án là xây dựng khu đô thị nên các tác động 

khác của dự án đến môi trƣờng, cụ thể: 

Bảng 1. 1. Tổng hợp các tác động khác của dự án đến môi trƣờng 
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TT Yếu tố tác 

động 

Hoạt động gây tác 

động 

Đối tƣợng và phạm 

vi bị tác động 

Thời gian và 

mức độ 

1 Tiếng ồn 

- Hoạt động của xe 

máy, ô tô các phƣơng 

tiện đi lại trong khu đô 

thị; 

+ Đối tƣợng: Các hộ 

dân sinh sống dọc 

khu đô thị; cảnh 

quan khu vực dự án. 

- Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của khu đô thị. 

 

2 Tiếng ồn 

- Tiếng ồn do máy phát 

điện trong thời gian 

mất điện. 

+ Phạm vi: Phạm vi 

trong toàn khu đô thị 

- Tác động không 

đáng kể, có thể 

giảm thiểu. 

3 

Tai nạn 

cháy nổ, 

tai nạn 

giao 

thông; 

- Trong sinh hoạt của 

các hộ gia đình do chập 

cháy điện, cháy nổ bình 

gas; 

- Tai nạn do sự bất cẩn 

của ngƣời dân sinh 

sống tại tầng cao; 

+ Đối tƣợng: Ngƣời 

dân sinh sống tại khu 

vực có sự cố; 

+ Phạm vi: Trong 

khu đô thị và khu 

dân cƣ lân cận. 

- Trong suốt thời 

gian khu đô thị 

hoạt động 

- Mức tác động 

lớn và có thể 

giảm thiểu. 

4 

Ngập úng 

cục bộ do 

nƣớc mƣa 

- Mƣa lớn kéo dài 

nhiều ngày, hệ thống 

tiêu thoát nƣớc không 

đảm bảo 

+ Đối tƣợng: Ngƣời 

dân trong khu đô thị 

và khu dân cƣ xung 

quanh 

+ Phạm vi: Tại khu 

vực trũng thấp, nƣớc 

tiêu thoát kém. 

- Trong suốt thời 

gian khu đô thị 

hoạt động  

- Mức tác động 

vừa và có thể 

giảm thiểu. 

5 
Ô nhiễm 

nhiệt 

Hệ thống điều hòa 

không khí của các hộ 

dân tỏa nhiệt ra môi 

trƣờng làm tăng nhiệt 

độ môi trƣờng ngoài 

nhà trong khu đô thị 

Môi trƣờng vi khí 

hậu trong khu đô thị 

- Trong suốt thời 

gian khu đô thị 

hoạt động  

- Mức tác động 

nhỏ và có thể 

giảm thiểu. 

  5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

  5.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

 a. Xử lý nước thải: 

 * Xử lý nước thải sinh hoạt: 

 - Sử dụng 02 nhà vệ sinh di động composite có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

 + Kích thƣớc tổng thể (dài x rộng x cao) = 2,05 x 1,45 x 2,85 (m); 

 + Khoang chứa nƣớc sạch: 1.000 lít; 

 + Hầm chứa chất thải 03 ngăn để phân hủy và lọc nƣớc thải dung tích 5.500 lít. 

 + Công nghệ vận hành: Xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng phƣơng pháp 

phân hủy sinh học yếm khí. 

 - Công suất xử lý: Đáp ứng lƣu lƣợng thải 2,25 m
3
/ngày.đêm. 

 - Quy trình vận hành: Nƣớc và phân từ bồn cầu đƣợc dẫn vào ngăn lắng 

tách phân (ngăn 1). Tại đây phân và cặn đƣợc xử lý bằng vi sinh (bổ sung thêm 

men vi sinh bằng cách đổ gói vi sinh vào bồn cầu rồi xả nƣớc cho vi sinh chảy 
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vào hầm phân) tạo thành dạng lỏng. Sau đó đƣợc dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí 

(ngăn 2) và tiếp đó dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 3) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống 

ống nhựa PVC 110mm. Bộ phận lọc sẽ đƣợc dùng các vật liệu nhƣ than hoạt 

tính, đá sỏi… 

 - Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B). 

* Nước mưa chảy tràn: Xây dựng hệ thống cống thoát nƣớc phù hợp với 

địa hình xung quanh; 

b. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Hạn chế việc đóng cọc bằng búa máy vào ban đêm, đặc biệt là kể từ 10 

giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tránh làm ảnh hƣởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi 

và giấc ngủ của dân cƣ xung quanh gần với khu vực dự án nhất. 

- Có lịch trình vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực dự án và phân 

luồng ô tô, xe máy ra vào khu vực dự án khoa học để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Không sử dụng các thiết bị phát sinh tiếng ồn và rung động vƣợt quá 

tiêu chuẩn quy định. 

- Sử dụng công nghệ thi công ít gây chấn động nhƣ cọc khoan nhồi để 

hạn chế tiếng ồn và chấn động 

c. Xử lý bụi thải: 

- Sử dụng 01 xe tƣới nƣớc để tƣới ẩm đƣờng giao thông nội bộ trong khu 

vực dự án và đƣờng giao thông xung quanh khu vực dự án trong bán kính 500 m. 

- Bố trí 01 trạm rửa xe tại công trƣờng. 

- Sử dụng tôn bao quanh ranh giới dự án. 

- Bãi chứa vật liệu tạm thời là đất, cát hoặc phế thải có thể tích > 20m
3
 sẽ 

đƣợc quây bằng vải bạt ít nhất 3 phía. 

d. Xử lý chất thải: 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí các thùng rác để lƣu chứa chất 

thải sinh hoạt của công nhân ở lại trực và trông giữ công trƣờng, hằng ngày 

công nhân sẽ tự thu gom và đƣa đến điểm thu gom rác của khu dân cƣ  gần nhất 

để đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

 - Đối với chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công công trình: Các 

loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ… có thể thu gom tái sử dụng hoặc bán thanh lý. Đất 

đá thừa sẽ đƣợc sử dụng để san lấp. 

 - Đối với khối lƣợng chất thải rắn thải bỏ khác, chủ dự án sẽ thỏa thuận 

với đơn vị có đủ chức năng về việc đổ thải các chất thải, vật liệu thải bỏ trong 

quá trình thi công xây dựng.  
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- Các loại chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ đƣợc 

thu gom vào thùng phuy có nắp đậy kín để xử lý theo đúng quy định về quản lý 

chất thải nguy hại. 

e. Công trình biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

Bảng 1. 2. Tổng hợp các biện pháp hạn chế rủi ro trong giai đoạn thi công 

TT Nội dung Các biện pháp do chủ dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phối hợp 

với các bên liên quan 

1 

Sự cố cháy nổ 

tại các đơn vị 

trong khu dân 

cƣ 

- Lắp đặt hệ thống cảm biến để 

cảnh báo cháy tại các khu vực nhạy 

cảm và bố trí của thoát hiểm để 

thoát hiểm khi có sự cố xảy ra; 

- Bố trí các họng và vòi nƣớc cứu 

hỏa, bể nƣớc cứu hỏa, dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy tại các điểm 

công cộng trong khu đô thị để ứng 

cứu khi có các sự cố xảy ra; 

Bố trí các biển cảnh báo, nhắc nhở 

về PCCC tại các vị trí thích hợp 

trong khu dân cƣ để nhắc nhở công 

tác PCCC của các hộ dân; 

- Đầu tƣ các đụng cụ và phƣơng 

tiện phòng cháy chữa cháy để có 

thể tham gia ứng phó kịp thời khi 

có sự cố xảy ra. 

- Phối hợp với cơ quan 

phòng cháy chữa cháy của 

thị trấn Hạ Hòa đề kiểm 

tra, giám sát và nghiệm 

thu công trình; 

- Phối hợp với cơ quan 

PCCC của thị trấn để định 

kỳ kiểm tra các tiêu chuẩn 

PCCC tại khu dân cƣ và 

có các giải pháp khác 

phục kịp thời. 

2 

Sự cố sét đánh 

tại các khu 

nhà, sự cố 

chập cháy 

điện 

- Tất cả các nhà cao tầng đều phải 

có hệ thống chống sét, tránh sét 

đánh gây chập điện sinh ra cháy 

nổ; 

- Tất cả vỏ thiết bị điện của trạm 

biến áp, thiết bị công nghệ, tủ, hộp 

điện vỏ cáp và các kết cấu kim loại 

khác dùng để lắp đặt thiết bị điện 

và hệ thống điện đƣợc nối đất phù 

hợp với chế độ của điện trung tính 

của máy biến thế nguồn, thông qua 

một mạng lƣới tiếp địa bằng dây 

đồng trần. Lắp đặt mạng lƣới và hệ 

thống điện vừa đảm bào độ thẩm 

mỹ vừa mang tính tiện lợi và có 

tính an toàn cao. 

- Phối hợp với cơ quan 

phòng cháy chữa cháy của 

thị trấn Hạ Hòa đề kiểm 

tra, giám sát và nghiệm 

thu công trình; 

- Phối hợp với cơ quan 

PCCC của thị trấn để định 

kỳ kiểm tra các tiêu chuẩn 

PCCC tại khu đô thị và có 

các giải pháp khắc phục 

kịp thời. 

 

3 

Sụt lún, sập 

công trình 

trong quá 

- Khảo sát đánh giá kỹ các số liệu 

về địa chất công trình khu vực làm 

cơ sở thiết kế kết cấu; 

 

- Phối hợp với thanh tra 

xây dựng tỉnh; 
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trình sử dụng 

do chất lƣợng 

công trình 

- Bố trí tồ giám sát kỹ thuật công 

trình trong quá trình thi công và xây 

dựng quy trình giám sát đối với tùng 

nhà thầu phụ để đảm bảo chất lƣợng 

công trình đạt theo các yêu cầu thiết 

kế; 

- Tổ chức thuê tƣ vấn độc lập để 

giám sát thi công trong quá trình thi 

công. 

- Phối hợp với cơ quan tƣ 

vấn độc lập chuyên ngành 

4 

 

Ngập úng các 

tuyến đƣờng 

trong khu dân 

cƣ 

- Thống kê các sự cố về tình hình 

ngập úng trong khu vực làm cơ sở 

xây dựng phƣơng án thoát nƣớc 

tổng thề cho khu đô thị; 

- Thiết kế cốt nền và giải pháp thoát 

nƣớc tảng thể cho toàn bộ khu dân 

cƣ. 

 

- Phối hợp với cơ quan 

cấp thoát nƣớc để xây 

dựng hệ thống thoát nƣớc. 

5 

 

 

Sập đổ nhà do 

các sự cố 

động đất 

- Tất cả các công trình xây dựng 

đều phải tính toán thiết kế kháng 

chấn; 

- Giám sát nghiêm ngặt việc tuân 

thủ các giải pháp kháng chấn trong 

quá trình thi công các công trình 

của các nhà thầu. 

- Phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan có thẩm quyền để 

thẩm định thiết kế và 

giám sát chất lƣợng công 

trình. 

6 

 

 

Tai nạn giao 

thông 

- Khi dự án đi vào hoạt động đây là 

nơi tập trung số lƣợng dân cƣ 

đông, phải thiết kế hệ thống đƣờng, 

bố trí biển báo phù họp tránh xảy 

ra tai nạn đáng tiếc 

- Phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn, cơ quan có 

thẩm quyền để thầm định 

thiết kế và giám sát chất 

lƣợng công trình. 

- Phối hợp cơ quan y tế 

gần nhất trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

7 

An toàn vệ 

sinh thực 

phẩm 

- Các cơ sở kinh doanh về thực 

phẩm cần phải tuân thủ vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo quy định của 

Bộ Y tế 

- Phối hợp cơ quan y tế 

gần nhất trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

5.5.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

a. Xử lý nước thải sinh hoạt: 

Công ty chúng tôi dự kiến tại mỗi khu nhà ở liền kề, khu nhà ở biệt thự 

xây dựng 1 bể tự hoại 4,5 m
3
/nhà (LxRxH=2,5x1,5x1,2m). 

Tại khu vực trƣờng mầm non xây dựng 02 bể tự hoại dung tích mỗi bể là 

15m
3
/bể và 01 bể tách mỡ nhà ăn của trƣờng mầm non có dung tích 4 m

3
/bể. 

Tại nhà văn hóa xây dựng 01 bể tự hoại dung tích là 5m
3
/bể 

Tại khu dịch vụ thƣơng mại xây dựng 02 bể tự hoại dung tích 30 m
3
/bể 
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Nƣớc thải nhà vệ sinh tại mỗi nhà đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn xây ngầm dƣới chân công trình nhà vệ sinh sau đó dẫn về hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung của dự án có công suất 200m
3
/ngày.đêm để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt đạt mức B, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực. 

b. Nước mưa chảy tràn. 

- Hệ thống thoát nƣớc thiết kế là hệ thống thoát nƣớc riêng, đƣợc thiết kế 

đảm bảo thoát nƣớc triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Khu vực dự án chủ yếu theo tự nhiên, trên nguyên tắc tự chảy. Hƣớng 

thoát nƣớc theo độ dốc địa về phía Đông Nam dự án. 

- Nƣớc mƣa trên mái của các khu nhà ở, nhà văn hóa đƣợc thu gom bằng 

phễu thu xuống đƣờng ống nhựa PVC chảy xuống hố ga thu nƣớc ngoài nhà có song 

chắn rác, sau đó chảy vào tuyến rãnh thu nƣớc theo đƣờng nội bộ vào cống chính. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt đƣợc thu gom bằng tuyến rãnh chạy dọc 

đƣờng nội bộ, sử dụng hệ thống các tuyến cống tròn có khẩu độ D300, D600, 

D800, D1000, D1200chạy dƣới vỉa hè và lòng đƣờng, trên các tuyến cống thoát 

nƣớc bố trí hệ thống các ga thu trực tiếp, ga thăm và ga thu thăm kết hợp phục 

vụ để công tác thu gom nƣớc mặt đƣờng và hè đƣờng, theo dõi chế độ dòng 

chảy cũng nhƣ với công tác duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc trong quá 

trình vận hành khai thác và sử dụng.  

Độ dốc cống rãnh thoát nƣớc lấy bằng độ dốc của đƣờng giao thông, tại 

các vị trí có độ dốc đƣờng 0% hoặc ngƣợc dốc thì lấy tối thiểu 1/D. 

c. Biện pháp thu gom, xử lý CTR. 

* Đối với CTR sinh  hoạt: 

- Chất thải rắn (CTR) từ các công trình sẽ đƣợc ngƣời dân vận chuyển 

đến các thùng rác cố định hàng ngày vào giờ quy định, xe thu gom sẽ đi vào các 

ngõ, phố thu gom từ các hộ gia đình và tập trung vào nơi quy định. Trên các 

trục đƣờng cần đặt các thùng rác công cộng có dung tích từ 150-300l với 

khoảng cách của các thùng rác từ 50m - 80m/1thùng để dân thuận tiện bỏ rác. 

- Chất thải rắn từ các khu công viên cây xanh, đƣờng phố sẽ đƣợc các 

công nhân môi truờng quét dọn và thu gom vào các thùng rác cố định với dung 

tích 50l/thùng. Riêng đối với CTR đuờng phố sẽ đuợc thu gom vào các thùng 

rác để treo, bố trí dọc hè đƣờng, mỗi điểm bố trí 03 thùng rác với dung tích 

80l/thùng. 

- Mỗi vị trí bố trí thùng chứa rác sẽ đặt 3 thùng rác: một thùng vô cơ (màu 

vàng), một thùng hữu cơ (màu xanh) và 01 thùng chất thải nguy hại (màu đỏ). 

Các hộ gia đình sẽ phân loại rác thải tại gia đình đựng vào bao bì riêng 

thành 3 loại: rác thải hữu cơ dễ phân hủy; rác thải từ đồ hộp vỏ bao bì; rác thải 
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nguy hại (bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy, thiết bị điện tử, dầu mỡ thải và 

các loại thủy tinh) rồi đổ vào 3 loại thùng chứa rác thải quy định nhƣ trên. 

- Tần suất thu gom CTR sinh hoạt: tối thiểu 1 ngày/lần, lƣu giữ: 01 ngày 

- Đối với các loại CTR không nguy hại có khả năng tái chế của Dự án 

đƣợc xử lý nhƣ sau: 

+ Bao bì rách, nilon, thùng carton: bán lại cho các cơ sở tái chế giấy, nhựa. 

+ Các loại CTR khác không có khả năng tái chế sẽ đƣợc xử lý cùng với 

CTR sinh hoạt. 

* Chất thải nguy hại: 

- Hộp đựng hóa chất, dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, bóng đèn neon, hộp 

đựng thuốc diệt muỗi, kiến, pin... là những loại chất thải nguy hại phát sinh chủ 

yếu từ hoạt động sinh hoạt của dân cƣ sinh sống trong khu đô thị. Lƣợng chất 

thải này tuy không nhiều, nhƣng có thể gây các tác động nguy hại đến môi 

trƣờng. Vậy nên lƣợng chất thải nguy hại này sẽ đƣợc lữu giữ tạm thời theo các 

quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng. Ban quản lý khu đô thị sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận 

chuyển chất thải nguy hại đi xử lý với tần suất ít nhất là 1 năm/lần. 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng. 

5.5.1. Nội dung: 

- Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình hoạt động của Dự án. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng, các đơn vị 

chuyên môn tiến hành giám sát môi trƣờng định kỳ trong suốt quá trình thi công 

và hoạt động của dự án. 

- Xây dựng chƣơng trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng, 

kế hoạch phòng chống sự cố môi trƣờng. 

- Thực hiện các tiêu chuẩn, chƣơng trình giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

thông qua việc tuyên truyền, giáo dục. 

5.5.2. Yêu cầu: 

- Quản lý hoạt động của hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nhƣ: xử 

lý khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn… 

- Quản lý chất thải sinh hoạt: Bao gồm thống kê, xử lý lƣợng chất thải 

sinh hoạt phát sinh theo thời gian. 

- Quản lý chặt chẽ các quá trình hoạt động của dự án. 

- Xây dựng hệ thống phòng chống sự cố môi trƣờng (sụt lún, xói lở). 

5.5.3. Nội dung giám sát: 

a. Giám sát chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án: 
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* Giám sát môi trường không khí: 

- Giám sát chất lƣợng môi trƣờng không khí với các thông số quan trắc: 

bụi, CO, SO2, NOx, tiếng ồn và độ rung, 

- Địa điểm đặt vị trí giám sát, quan trắc:  

+ 01 điểm giữa công trƣờng xây dựng. 

+ 01 điểm giáp đƣờng vào khu dân cƣ. 

-Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh; 

- 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. 

* Giám sát môi trường nước thải: 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại cống thoát từ công trƣờng ra hệ thống thoát nƣớc của khu vực. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu 

mỡ động thực vật, tổng các CHĐBM, (PO4)
3-

,tổng coliform. 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ Nƣớc thải: So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, mức B. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

Chủ dự án sẽ giao cho Cán bộ phụ trách môi trƣờng và an toàn lao động 

giám sát khối lƣợng chất thải rắn phát sinh, phân loại, thu gom để xử lý theo 

đúng quy định. 

b. Trong giai đoạn hoạt động: 

- Kiểm tra công tác quản lý CTR; 

- Kiểm tra tiếng ồn; không khí; 

- Kiểm tra phát sinh nƣớc thải, tiêu thoát nƣớc. 

- Kiểm tra việc trồng cây xanh; 

- Giám sát lở đất, sụt lún, sụt lở, xói mòn, ngập úng. 

* Giám sát nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, 

Amoni, Nitrat, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, 

coliforms. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B). 

- Tần số quan trắc: 3 tháng/1 lần. 
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- Thiết bị thu mẫu và phƣơng pháp phân tích: theo phƣơng pháp tiêu 

chuẩn Việt Nam. 

c. Chế độ báo cáo 

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng và kết quả giám sát môi 

trƣờng đƣợc lƣu giữ lại tại Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập định kỳ gửi báo 

cáo về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Phú Thọ với tần suất báo cáo (01 

lần/năm), trƣớc ngày 15/1 của năm tiếp theo. 
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CHƢƠNG 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN  

1.1.1. Tên dự án: Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa. 

- Địa điểm thực hiện: thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phƣơng tiện liên hệ với chủ dự án; 

ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án 

* Tên chủ dự án: Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập 

* Địa chỉ và phƣơng tiện liên hệ với đại diện chủ dự án: 

- Địa chỉ liên hệ: Số 3010, ĐL Hùng Vƣơng, P.Vân Phú, TP. Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Điện thoại số: 02103 569 777  Fax: 0213 781 999  

* Ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của cơ quan đại diện chủ dự án: 

Ông: Nguyễn Văn Thỏa                    Chức vụ: Giám đốc. 

* Tiến độ thực hiện dự án:   

+ Từ quý IV/2020 đến hết Quý IV/2021: Lập và trình cấp có thẩm quyền 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án; tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ dự án; tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ dự án theo quy định. 

+ Từ quý I năm 2022 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 và các quy định 

về pháp luật khác có liên quan; đầu tƣ xây dựng hoàn thành hệ thống công trình 

hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và các công trình kiến trúc thuộc dự 

án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ 

chức nghiệm thu, bàn giao đƣa các công trình vào sử dụng theo quy định. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

1.1.3.1. Vị trí thực hiện dự án: 

Khu vực thực hiện Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện 

Hạ Hòa” của Công ty TNHH xây dựng Tự Lập có tổng diện tích đất dự kiến là 

110.741 m
2
 thuộc thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Toàn bộ khu 

đất đƣợc giới hạn bởi 82 mốc tọa độ thể hiện trên bản vẽ điều chỉnh tổng thể 

quy hoạch chi tiết dự án Khu nhà ở Đầm Phai tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 

Hòa tỷ lệ 1/500 do Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ lập đƣợc UBND 

huyện Hạ Hòa phê duyệt tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 16/05/2022 (có 

bản vẽ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỷ lệ 1/500 và các Quyết định đính kèm 

phần phụ lục báo cáo ĐTM). 
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Tọa độ các điểm mốc giới của khu vực thực hiện dự án đƣợc xác định 

bằng hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104
0
45’múi chiếu 3

0 
thể hiện trên bản 

đồ quy hoạch chi tiết khu nhà ở tỷ lệ 1/500 nhƣ sau: 

Bảng 1.3. Bảng thống kê mốc tọa độ ranh giới khu vực thực hiện dự án 

Điểm 

góc 

Tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến 104
0
45’, múi chiếu 3 độ 

Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) Điểm góc Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 2385482.522 526293.798 43 2386040.818 526428.707 

2 2385463.84 526303.571 44 2386068.257 526430.971 

3 2385448.415 526301.532 45 2386076.925 526442.227 

4 2385479.266 526329.974 46 2386077.935 526407.762 

5 2385479.781 526314.982 47 2386068.653 526417.458 

6 2385491.141 526309.039 48 2386051.224 526416.02 

7 2385499.308 526304.766 49 2386041.209 526415.194 

8 2385519.703 526294.096 50 2386037.35 526410.867 

9 2385526.939 526295.917 51 2386043.182 526227.124 

10 2385540.784 526353.782 52 2386029.715 526225.879 

11 2385570.932 526398.27 53 2386029.58 526230.155 

12 2385563.136 526503.605 54 2386006.626 526228.342 

13 2385581.087 526504.933 55 2386005.065 526277.378 

14 2385579.848 526521.662 56 2385943.036 526272.056 

15 2385569.006 526530.4 57 2385907.652 526301.321 

16 2385601.987 526534.4 58 2385909.805 526303.924 

17 2385593.245 526523.553 59 2385891.342 526318.849 

18 2385594.71 526503.771 60 2385889.058 526344.442 

19 2385650.508 526507.9 61 2385839.793 526340.377 

20 2385671.526 526511.682 62 2385840.119 526336.426 

21 2385691.959 526523.662 63 2385846.645 526316.632 

22 2385714.139 526526.173 64 2385842.48 526281.497 

23 2385752.808 526535.996 65 2385805.905 526284.237 

24 2385776.751 526589.338 66 2385803.41 526309.1 

25 2385794.688 526621.7 67 2385798.94 526325.546 

26 2385790.683 526631.007 68 2385773.162 526364.581 

27 2385821.299 526623.863 69 2385801.082 526398.581 

28 2385808.196 526618.224 70 2385736.81 526439.28 

29 2385799.309 526602.189 71 2385733.06 526442.59 

30 2385887.748 526577.478 72 2385701.6 526475.35 

31 2385893.679 526596.101 73 2385679.491 526475.171 

32 2385889.021 526604.521 74 2385666.298 526445.034 

33 2385915.684 526597.66 75 2385653.774 526444.107 

34 2385906.774 526592.731 76 2385657.189 526397.974 

35 2385900.764 526573.86 77 2385640.767 526342.674 

36 2386019.782 526540.657 78 2385649.65 526314.779 
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37 2386018.915 526568.129 79 2385595.12 526234.624 

38 2386013.787 526573.676 80 2385590.878 526237.109 

39 2386008.535 526579.357 81 2385530.112 526268.9 

40 2386041.253 526574.753 82 2385508.927 526279.983 

41 2386032.469 526566.633 1 2385482.522 526293.798 

42 2386036.705 526432.376    

Tổng diện tích dự án  11,07 ha
 

 [Nguồn: Thuyết minh Dự án] 

 

Hình 1.1. Vị trí khu vực thực hiện dự án với các đối tƣợng giáp ranh 

1.1.3.2. Ranh giới của địa điểm thực hiện dự án với các đối tượng tự 

nhiên xung quanh như sau: 

+ Phía Bắc tiếp giáp đƣờng kè Đầm Ao Châu; 

+ Phía Đông giáp khu dân cƣ hiện hữu; 

+ Phía Nam giáp khu dân cƣ hiện hữu; 

+ Phía Tây giáp khu dân cƣ hiện hữu và đất lâm nghiệp. 

1.1.3.3. Hiện trạng san nền:  

Cao độ nền hiện trạng từ khoảng 22,06m đến 29,85m, hƣớng dốc lƣu vực 

thoát nƣớc theo hƣớng từ Bắc - Nam. Khu vực phía Đông Nam (khu vực 

chuồng trại giáp khu dân cƣ) có cao độ cao nhất, khu vực thấp nhất là khu vực 

trung tâm Đầm Phai. 

1.1.3.4. Cảnh quan thiên nhiên:  

- Trong ranh giới khu vực dự án chủ yếu là đất mặt nƣớc, một phần nhỏ 

diện tích đất nông nghiệp, đất nông nghiệp đang chăn nuôi, trƣờng học,... 

Khu vực 

 dự án 
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- Khu vực lân cận tiếp giáp gồm: Khu ở dân cƣ tiếp giáp phía nam, đƣờng 

Âu Cơ Rộng 12m, đƣờng bê tông phía Đông chủ yếu là nhà 1 tầng;  

- Trong khu vực không có các công trình sản xuất công nghiệp - TTCN 

gây ô nhiễm. 

+ Khu vực dự án thông thoáng, thuận lợi cho quy hoạch khu dân cƣ. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất: 

Theo kết quả điều tra, tại thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng, trong khu đất thực hiện dự án có diện tích 110.741 m
2
 chủ yếu là đất 

trồng lúa cho năng suất thấp, đất dân cƣ hiện trạng, đất trồng cây lâu năm, đất 

chăn nuôi, đất trƣờng học, đất kênh mƣơng mặt nƣớc, đất cơ quan, đất giao 

thông. 

Bảng 1.4. Thống kê hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án 

TT Loại đất hiện trạng 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Đánh giá 

1 Đất trồng lúa 5.846,2 5,28 Đất ít thuận lợi cho xây dựng 

2 Đất dân cƣ hiện trạng 719,6 0,65 Đất thuận lợi cho xây dựng 

3 Đất trồng cây lâu năm 2.022,9 1,83 Đất thuận lợi cho xây dựng 

4 Đất chăn nuôi 4.525,7 4,09 Đất thuận lợi cho xây dựng 

5 Đất trƣờng học 8.325,2 7,52 Đất thuận lợi cho xây dựng 

6 
Đất kênh mƣơng, mặt 

nƣớc 
82.545,7 74,54 Đất ít thuận lợi cho xây dựng 

7 
Đất nghĩa trang, nghĩa 

địa 
1.382,1 1,25 Đất ít thuận lợi cho xây dựng 

8 Đất cơ quan 308,8 0,28 Đất thuận lợi cho xây dựng 

9 Đất giao thông 5.064,8 4,57 Đất thuận lợi cho xây dựng 

Tổng cộng 110.741,0 100,00 
 

Tại khu đất thực hiện dự án không có các công trình văn hóa, di tích lịch 

sử, các loài động thực vật quý hiếm cƣ trú và không có các nguồn tài nguyên 

khoáng sản trong lòng đất có giá trị kinh tế. Khi tiến hành xây dựng chủ dự án 

sẽ có giải pháp thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa tôn trọng theo địa hình thoát nƣớc tự 

nhiên khu vực để không ảnh hƣởng đến các khu vực canh tác nông nghiệp lân 

cận và khu dân cƣ hiện trạng giáp ranh với khu vực dự án về phía Đông; thực 

hiện các biện pháp đảm bảo về khí, bụi thải, tiếng ồn không để ảnh hƣởng đến 

khu dân cƣ, trƣờng học về phía Tây Nam. 

* Một số hình ảnh thực tế khu vực thực hiện dự án: 

(trang bên) 
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Hiện trạng khu vực thực hiện dự án Hiện trạng khu đất 

nghĩa trang trong dự án 

  
Bãi dài Đầm Ao Châu Trƣờng học Ấm Thƣợng trong khu 

vực dự án 

Hình 1.2. Một số hình ảnh thực tế khu vực thực hiện dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường khu vực: 

- Giao thông: 

Trong khu vực dự án có các tuyến đƣờng bê tông xi măng có bề rộng từ 

2-6,5m, còn lại các tuyến đƣờng giao thông khác là đƣờng đất có bề rộng từ 1,6-

7,3m, phía nam có tuyến đƣờng Âu Cơ đi quốc lộ 2D, phía bắc có tuyến đƣờng 

bờ kè Ao Châu, bê tông xi măng. 

- Hệ thống cấp điện:  

Lƣới điện hạ áp: Hiện tại khu vực chƣa có hệ thống cấp điện 0,4KV. 

Lƣới cao áp: hiện có tuyến 35KVA chạy qua, ở phía đông giáp khu vực 

dự án có 2 trạm biến áp. 

- Hệ thống cấp nước: Có 01 trạm cấp nƣớc sạch cấp nƣớc cho thị trấn Hạ 

Hòa với công suất 3.000 m
3
/ngày.đêm. Mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc chính 

tƣơng đối hoàn thiện, đƣờng trục cấp nƣớc chính đi dọc hè đƣờng Âu Cơ. 

Các hộ dân lân cận trong khu vực dự án đã sử dụng nguồn cấp nƣớc sạch 

của Xí nghiệp cấp nƣớc Hạ Hoà. 
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- Hệ thống thoát nước mưa: trong khu vực chủ yếu là ao nƣớc, nƣớc mƣa 

xung quanh chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên xuống ao và thoát ra cống thoát 

nƣớc phía đông nam. 

- Hệ thống thoát nước thải: Nƣớc thải từ các khu dân cƣ lân cận qua hệ 

thống bể tự hoại của các hộ gia đình rồi thải trực tiếp ra hệ thống mƣơng thoát 

nƣớc chung của khu vực.  

- Hệ thống thu gom CTR: Các chất thải sinh hoạt đã đƣợc thu gom hàng 

ngày và vận chuyển lên bãi rác thải tập trung của thị trấn. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: Mạng lƣới thông tin liên lạc của khu vực đã 

đƣợc hoà mạng viễn thông quốc gia và quốc tế với đầy đủ các dịch vụ viễn 

thông cơ bản: điện thoại, Fax, Internet. Hệ thống này đảm bảo đƣợc các tiêu chí 

cơ bản về tốc độ kết nối, chất lƣợng thông tin cung cấp và tính bảo mật. 

- Vệ sinh môi trường: Các chất thải sinh hoạt đã đƣợc thu gom hàng ngày 

và vận chuyển lên bãi rác thải tập trung của thị trấn. 

 Đánh giá vị trí lựa chọn khu vực thực hiện dự án: 

Qua nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực 

dự án cho thấy: 

* Về thuận lợi: 

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuận lợi về giao thông. 

- Địa hình chủ yếu là đất nông nghiệp nên rất thuận lợi cho việc GPMB. 

- Các cơ sở đầu mối hạ tầng cấp điện, cấp thoát nƣớc thuận lợi. 

- Hệ thống thông tin liên lạc đã đƣợc đấu nối đến các khu vực lân cận. 

* Khó khăn: 

- Hệ thống hạ tầng trong khu vực chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ, 

cần phải đầu tƣ mới toàn bộ, do đó cần một nguồn kinh phí tƣơng đối lớn. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cƣ và khu vực có yếu tố 

nhạy cảm môi trƣờng 

Khu vực thực hiện Dự án 3 phía giáp ranh với khu dân cƣ khu đất nông 

nghiệp thị trấn Hạ Hòa về phía Đông Nam; cách UBND thị trấn Hạ Hòa 550m 

về phía Tây Nam; cách đền thờ liệt sĩ Hạ Hòa khoảng 330m. Đây là các đối 

tƣợng chịu tác động trực tiếp trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục 

công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án. 

 Khu vực dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường do: 

+ Dự án có 5.846,2 m
2
 diện tích trồng lúa, toàn bộ diện tích là đất trồng 

lúa 2 vụ nên trong quá trình đền bù giải phòng mặt bằng sẽ ảnh hƣởng đến đời 

sống an sinh xã hội của 20 hộ dân mất đất.  
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+ Xung quanh khu vực dự án có 01 đền thờ liệt sĩ do Ủy ban nhân thị trấn 

Hạ Hòa quản lý. Chủ dự án sẽ có các biện pháp che chắn trong quá trình thi 

công xây dựng nhằm đảm bảo không ảnh hƣởng đến hiện trạng của khu vực. 

+ Dự án không xả thải vào nguồn nƣớc mặt đƣợc dùng cho mục đích cấp 

nƣớc sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nƣớc;  

+ Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nƣớc của di tích lịch sử - văn 

hóa,danh lam thắng cảnh, bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa 

dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ,.... 

 1.1.4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất 

của dự án 

1.1.4.1. Mục tiêu dự án: 

- Đầu tƣ xây dựng Khu nhà ở Đầm Phai có hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ và một phần công trình hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở 

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

công trình hạ tầng xã hội của đô thị; Cải tạo môi trƣờng, làm đẹp không gian 

kiến trúc cảnh quan cho thị trấn Hạ Hòa nói riêng và huyện Hạ Hòa nói chung; 

- Từng bƣớc hoàn thiện các chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn huyện Hạ Hòa 

theo Chƣơng trình Phát triển nhà tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030 đã đƣợc UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quyết định số 

03/2018/QĐ- UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018. Đồng thời nâng cao các chỉ 

tiêu theo tiêu chuẩn về đô thị loại V đƣợc quy định tại Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về 

phân loại đô thị. 

1.1.4.2. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án: 

a. Loại hình dự án:  

Dự án đầu tƣ xây dựng mới khu nhà ở đồng bộ về hệ thống công trình hạ 

tầng kỹ thuật, một phần công trình hạ tầng xã hội. 

b. Quy mô các hạng mục công trình của dự án: 

Theo Quyết định số 5862/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Khu nhà ở Đầm Phai, thị 

trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa thì quy mô dự án có diện tích đất dự án 11,07 ha 

bao gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: San nền, giao thông, cấp điện, chiếu 

sáng, thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải, cấp nƣớc, phòng cháy chữa cháy. Bên 

cạnh đó là các công trình hạ tầng xã hội với khu nhà văn hóa, thƣơng mại, dịch 

vụ, trƣờng học, cây xanh cảnh quan sẽ tạo nên không gian sống trong lành và lý 

tƣởng, cụ thể: 

- Quy mô diện tích: 110.741 m
2
, trong đó: 
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+ Không gian kiến trúc cảnh quan Khu nhà ở đƣợc hình thành bởi các 

khu chức năng chính bao gồm: Khu chức năng đất ở (Đất liền kề, đất biệt thự); 

Đất công trình công cộng (nhà văn hóa) (VH); Đất dịch vụ thƣơng mại 

(DVTM), đất giáo dục (GD), Đất cây xanh cảnh quan (CX), đất bãi đỗ xe (P), 

và đất giao thông, HTKT. Các khu chức năng đƣợc quy hoạch dọc theo suốt 

chiều dài các tuyến đƣờng trong khu vực, các công trình đƣợc thiết kế với ngôn 

ngữ kiến trúc hiện đại, đồng bộ, gây ấn tƣợng về một khu nhà ở đô thị văn 

minh, có tính tổ chức cao. Trong các nhóm nhà ở bố trí xen kẽ các vƣờn hoa, 

cây xanh tạo ra không gian mở, sinh thái, hình thành các điểm nghỉ và vui chơi 

cho ngƣời dân trong và ngoài khu nhà ở đô thị, không gian này kết hợp với hệ 

thống cây xanh đƣờng phố đảm bảo cuộc sống xanh cần thiết cho nhu cầu của 

ngƣời dân. 

- Quy mô dân số: Dự án sau khi hoàn thành sẽ dự kiến phục vụ nhu cầu 

của khoảng 1.108 ngƣời. 

- Mật độ xây dựng toàn khu: 32,59%. 

- Quy mô sử dụng đất: 

Bảng 1.5. Bảng tổng hợp sử dụng đất toàn khu 

STT LOẠI ĐẤT 
KÝ 

HIỆU 

TRƢỚC ĐIỀU 

CHỈNH 

SAU ĐIỀU 

CHỈNH 

TĂNG 

(+) 

GIẢM 

(-) 

(M2) 

DIỆN 

TÍCH 

(M2) 

TỶ LỆ 

(%) 

DIỆN 

TÍCH 

(M2) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 ĐẤT Ở   49.563,5 44,05 41.591,6 37,56 -7971,9 

1.1 ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ LK 14.518,0 12,90 24.789,6 22,39 10271,6 

1.2 ĐẤT Ở BIỆT THỰ BT 35.045,5 31,15 16.802,0 15,17 -18243,5 

2 
ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG 

CỘNG (NHÀ VĂN HÓA) 
VH 1.286,0 1,14 1.102,0 1,00 -184,0 

3 
ĐẤT DỊCH VỤ THƢƠNG 

MẠI 
DVTM 2.273,0 2,02 2.221,0 2,01 -52,0 

4 

ĐẤT GIÁO DỤC 

(TRƢỜNG MẪU GIÁO 

KHOẢNG 160 CHÁU) 

GD 2.394,5 2,13 2.407,6 2,17 13,1 

5 
ĐẤT CÂY XANH, CẢNH 

QUAN, TDTT 
CX 6.626,0 5,89 14.349,5 12,96 7723,5 

6 
ĐẤT HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT 
HTKT 3.013,5 2,68 4.798,6 4,33 1785,1 

7 ĐẤT BÃI ĐỖ XE P 3.335,0 2,96 3.416,5 3,09 81,5 

8 ĐẤT GIAO THÔNG   44.019,5 39,12 40.854,2 36,89 -3165,3 

  TỔNG CỘNG   112.511,0 100,00 110.741,0 100,00 -1770,0 

[Nguồn: Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch] 

Bảng 1. 6. Chỉ tiêu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật của dự án 

BẢNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT 

STT LOẠI ĐẤT 
KÝ 

HIỆU 

DIỆN 

TÍCH 

TỶ 

LỆ 

MẬT 

ĐỘ 

TẦNG 

CAO 

HỆ 

SỐ 
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(M2) (%) XD 

(%) 

TỐI ĐA 

(TẦNG) 

SDĐ 

(LẦN) 

1 ĐẤT Ở   41.591,6 37,56 77,7 3-5 3,35 

1.1 ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ LK 24.789,6 22,39 85,7 5 4,29 

    

LK1 980,2 0,89 88,2 5 4,41 

LK2 432,0 0,39 88,4 5 4,42 

LK3 1.339,6 1,21 85,6 5 4,28 

LK4 1.581,7 1,43 85,6 5 4,28 

LK5 512,0 0,46 84,1 5 4,21 

LK6 2.379,0 2,15 85,8 5 4,29 

LK7 4.571,6 4,13 84,7 5 4,23 

LK8 1.713,0 1,55 85,0 5 4,25 

LK9 1.662,0 1,50 83,8 5 4,19 

LK10 1.292,7 1,17 83,2 5 4,16 

LK11 2.356,5 2,13 86,4 5 4,32 

LK12 1.520,0 1,37 91,8 5 4,59 

LK13 798,0 0,72 87,2 5 4,36 

LK14 3.651,3 3,30 85,1 5 4,26 

1.2 ĐẤT Ở BIỆT THỰ BT 16.802,0 15,17 65,8 3 1,97 

    

BT1 1.343,3 1,21 66,9 3 2,01 

BT2 859,7 0,78 68,4 3 2,05 

BT3 2.322,9 2,10 66,6 3 2,00 

BT4 3.811,7 3,44 66,1 3 1,98 

BT5 4.022,2 3,63 64,7 3 1,94 

BT6 2.697,3 2,44 65,4 3 1,96 

BT7 1.744,9 1,58 65,1 3 1,95 

2 
ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (NHÀ VĂN 

HÓA) 
VH 1.102,0 1,00 40,0 1 0,40 

3 ĐẤT DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI DVTM 2.221,0 2,01 70,0 5 3,50 

4 
ĐẤT GIÁO DỤC  

(TRƢỜNG MẪU GIÁO KHOẢNG 160 CHÁU) 
GD 2.407,6 2,17 40,0 3 1,20 

5 ĐẤT CÂY XANH, CẢNH QUAN, TDTT CX 14.349,5 12,96 5,0 
 

0,04 

    

CX1 6.024,7 5,44 5,0 1 0,05 

CX2 1.537,6 1,39 5,0 1 0,05 

CX3 120,0 0,11 
   

CX4 1.810,7 1,64 5,0 1 0,05 

CX5 334,0 0,30 
   

CX6 444,3 0,40 
   

CX7 120,0 0,11 
   

CX8 114,0 0,10 
   

CX9 234,0 0,21 
   

CX10 77,5 0,07 
   

CX11 476,2 0,43 
   

CX12 80,0 0,07 
   

CX13 64,0 0,06 
   

CX14 156,0 0,14 
   

CX15 434,5 0,39 
   

6 ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT HTKT 4.798,6 4,33 4,9 
 

0,05 

  
ĐẤT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI HTKT 588,5 0,53 40,0 1 0,40 

ĐẤT RÃNH THOÁT NƯỚC, TALUY   4.210,1 3,80 
   

7 ĐẤT BÃI ĐỖ XE P 3.416,5 3,09 
   

    

P1 1.039,8 0,94 
   

P2 1.932,7 1,75 
   

P3 444,0 0,40 
   

8 ĐẤT GIAO THÔNG   40.854,2 36,89 
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  TỔNG CỘNG   110.741,0 100,00 32,59 1-5 1,37 

 [Nguồn: Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch] 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

1.2.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian:  

Không gian kiến trúc cảnh quan Khu nhà ở đƣợc hình thành bởi các khu 

chức năng chính bao gồm: Khu chức năng đất ở (Đất ở liền kề, biệt thự); Đất 

công trình công cộng; Đất công trình thƣơng mại, dịch vụ; Đất cây xanh cảnh 

quan, TDTT và Đất giao thông, HTKT. Các khu chức năng đƣợc quy hoạch dọc 

theo suốt chiều dài các tuyến đƣờng trong khu vực, các công trình đƣợc thiết kế 

với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, đồng bộ, gây ấn tƣợng về một khu nhà ở đô thị 

văn minh, có tính tổ chức cao. Trong các nhóm nhà ở bố trí xen kẽ các vƣờn 

hoa, cây xanh tạo ra không gian mở, sinh thái, hình thành các điểm nghỉ và vui 

chơi cho ngƣời dân trong và ngoài khu nhà ở đô thị, không gian này kết hợp với 

hệ thống cây xanh đƣờng phố đảm bảo cuộc sống xanh cần thiết cho nhu cầu 

của ngƣời dân. 

1.2.1.2. Các hạng mục công trình chính: 

a. Công trình nhà ở liền kề: (gồm các ô đất có ký hiệu LK) với chiều cao 

tối đa 05 tầng; Các công trình đƣợc quy hoạch dọc hai bên theo các tuyến 

đƣờng chính và đƣờng khu vực với cây xanh trên vỉa hè tạo bóng mát, đảm bảo 

môi trƣờng ở văn minh, chất lƣợng cao.  

- Diện tích công trình: 24.789,6 m
2
; bao gồm các khu đất có ký hiệu từ 

LK1 đến LK14, có 14 lô.  

+ Tầng cao công trình: 3 đến 5 tầng;  

+ Chiều cao tối đa: 19,13 m;  

+ Cốt nền xây dựng công trình so với cốt vỉa hè: Nền nhà cao 0,3m với 

cos vỉa hè tại từng khu vực; chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đƣờng đỏ của 

các tuyến đƣờng tiếp giáp;  

+ Chiều cao tầng 1: 3,9m;  

Bảng 1.7. 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

1
 

1
9

 

L
Ô

 LK1-1 116,2 86,8 5 4,34 

LK1-2 ĐẾN 9 108,0 88,4 5 4,42 

TỔNG CỘNG 980,2 88,2 5,0 4,41 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 

L
K

2
 

1
2

 

L
Ô

 LK2-1 177,2 74,6 5 3,73 

LK2-2 ĐẾN 12 123,0 85,4 5 4,27 

TỔNG CỘNG 432,0 88,4 5,0 4,42 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 
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 LK3-1 139,6 82,1 5 4,10 

LK3-2 ĐẾN 12 120,0 86,0 5 4,30 

TỔNG CỘNG 1.339,6 85,6 5,0 4,28 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 

L
K

4
 

1
3

 L
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 LK4-1 130,0 84,0 5 4,20 

LK4-2 ĐẾN 12 120,0 86,0 5 4,30 

LK4-13 131,7 83,7 5 4,18 

TỔNG CỘNG 1.581,7 85,6 5,0 4,28 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 

L
K

5
 

4
 L

Ô
 

LK5-1 152,0 79,6 5 3,98 

LK5-2 ĐẾN 4 120,0 86,0 5 4,30 

TỔNG CỘNG 512,0 84,1 5,0 4,21 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 

L
K

6
 

2
0
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Ô

 LK6-1 165,9 76,8 5 3,84 

LK6-2 ĐẾN 19 114,0 87,2 5 4,36 

LK6-20 161,1 77,8 5 3,89 

TỔNG CỘNG 2.379,0 85,8 5,0 4,29 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
7

 

3
7
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Ô

 

LK7-1 170,0 76,0 5 3,80 

LK7-2 ĐẾN 18 120,0 86,0 5 4,30 

LK7-19 173,4 75,3 5 3,77 

LK7-20 203,1 69,7 5 3,48 

LK7-21 ĐẾN 36 114,0 87,2 5 4,36 

LK7-37 161,1 77,8 5 3,89 

TỔNG CỘNG 4.571,6 84,7 5,0 4,23 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDD 

K
H

U
 L

K
8

 

1
4
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Ô

 

LK8-1 213,1 68,7 5 3,43 

LK8-2 147,9 80,4 5 4,02 

LK8-3 142,5 81,5 5 4,08 

LK8-4 137,1 82,6 5 4,13 

LK8-5 131,7 83,7 5 4,18 

LK8-6 126,2 84,8 5 4,24 

LK8-7 120,8 85,8 5 4,29 

LK8-8 111,8 87,6 5 4,38 

LK8-9 106,4 88,7 5 4,44 

LK8-10 100,9 89,8 5 4,49 

LK8-11 95,5 94,5 5 4,73 

LK8-12 90,1 99,9 5 5,00 

LK8-13 84,7 100,0 5 5,00 

LK8-14 104,3 89,1 5 4,46 

TỔNG CỘNG 1.713,0 85,0 5,0 4,25 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 
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% 
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K
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 LK9-1 186,0 72,8 5 3,64 

LK9-2 ĐẾN 12 120,0 86,0 5 4,30 

LK9-13 156,0 78,8 5 3,94 

TỔNG CỘNG 1.662,0 83,8 5,0 4,19 
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KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 
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K H U
 

L K
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1
0

 

L Ô
 

LK10-1 212,7 68,7 5 3,44 
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LK10-2 ĐẾN 10 120,0 86,0 5 4,30 

TỔNG CỘNG 1.292,7 83,2 5,0 4,16 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 
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K
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 LK11-1 121,8 85,6 5 4,28 

LK11-2  ĐẾN 10 114,0 87,2 5 4,36 

LK11-11 ĐẾN 19 120,0 86,0 5 4,30 

LK11-20 128,7 84,3 5 4,21 

TỔNG CỘNG 2.356,5 86,4 5,0 4,32 

KHU 
KÝ HIỆU  
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 LK12-1 128,0 84,4 5 4,22 

LK12-2 ĐẾN 4 112,0 87,6 5 4,38 

LK12-5 ĐẾN 15 96,0 94,0 5 4,70 

TỔNG CỘNG 1.520,0 91,8 5,0 4,59 

KHU 
KÝ HIỆU  

(Ô SỐ) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

MĐXD 

% 

TẦNG 
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HỆ SỐ 
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LK13-1 ĐẾN 7 114,0 87,2 5 4,36 

TỔNG CỘNG 798,0 87,2 5,0 4,36 
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 LK14-1 216,7 68,3 5 3,42 

LK14-2 ĐẾN 15 120,0 86,0 5 4,30 

LK14-16 ĐẾN 29 114,0 87,2 5 4,36 

LK14-30 158,6 78,3 5 3,91 

TỔNG CỘNG 3.651,3 85,1 5,0 4,26 

 [Nguồn: Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch] 

Các khối nhà liền kế đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn kiến trúc, xây dựng 

thấp tầng. Mặt đứng công trình hiện đại trẻ trung tạo thành mô đun nhà cho các 

lô phố. Với màu sắc sáng, cây xanh xen kẽ sẽ tạo nên cảm giác gần gũi, dễ chịu 

cho không gian sống văn minh. 

b. Công trình nhà biệt thự: (gồm các ô đất có ký hiệu BT) với chiều cao 

tối đa 03 tầng. Các công trình đƣợc quy hoạch dọc hai bên theo các tuyến đƣờng 

chính và đƣờng khu vực với cây xanh trên vỉa hè tạo bóng mát, đảm bảo môi 

trƣờng ở văn minh, chất lƣợng cao.  

- Diện tích công trình: 16.802 m
2
; bao gồm các khu đất có ký hiệu từ BT1 

đến BT7, có 07 lô.  

+ Tầng cao công trình: 3 tầng;  

+ Chiều cao tối đa: 14,1 m;  

+ Cốt nền xây dựng công trình so với cốt vỉa hè: Nền nhà cao 

+0,45÷0,50m với cos vỉa hè tại từng khu vực; chỉ giới xây dựng trùng với chỉ 

giới đƣờng đỏ của các tuyến đƣờng tiếp giáp;  

+ Chiều cao tầng 1: 3,9m;  

Bảng 1.8. Bảng thống kê chi tiết diện tích các ô đất nhà ở biệt thự 
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BT1-1           343,3  57,8 3 1,74 
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BT1-2 ĐẾN 6           200,0  70,0 3 2,10 

TỔNG CỘNG       1.343,3       66,9       3,0  2,01 
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BT2-1           241,0  65,9 3 1,98 

BT2-2           201,2  69,9 3 2,10 

BT2-3           196,1  70,8 3 2,12 

BT2-4           221,4  67,9 3 2,04 

TỔNG CỘNG           859,7       68,4       3,0  2,05 
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BT3-1           206,1  69,4 3 2,08 

BT3-2           195,7  70,9 3 2,13 

BT3-3           200,8  69,9 3 2,10 

BT3-4           224,0  67,6 3 2,03 

BT3-5 ĐẾN 9           246,0  65,4 3 1,96 

BT3-10           266,3  63,4 3 1,90 

TỔNG CỘNG       2.322,9       66,6       3,0  2,00 
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BT4-1           228,0  67,2 3 2,02 

BT4-2 ĐẾN 7           240,0  66,0 3 1,98 

BT4-8           276,5  62,4 3 1,87 

BT4-9           283,0  61,7 3 1,85 

BT4-10 ĐẾN 15           228,0  67,2 3 2,02 

BT4-16           216,2  68,4 3 2,05 

TỔNG CỘNG       3.811,7       66,1       3,0  1,98 
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BT5-1           272,0  62,8 3 1,88 

BT5-2 ĐẾN 7           240,0  66,0 3 1,98 

BT5-8           287,9  61,2 3 1,84 

BT5-9           310,3  59,5 3 1,78 

BT5-10 ĐẾN 15           240,0  66,0 3 1,98 

BT5-16           272,0  62,8 3 1,88 

TỔNG CỘNG       4.022,2       64,7       3,0  1,94 
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 BT6-1           290,0  61,0 3 1,83 

BT6-2 ĐẾN 10           240,0  66,0 3 1,98 

BT6-11           247,3  65,3 3 1,96 

TỔNG CỘNG       2.697,3       65,4       3,0  1,96 
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 BT7-1           256,7  64,3 3 1,93 

BT7-2 ĐẾN 6           246,0  65,4 3 1,96 

BT7-7           258,2  64,2 3 1,93 

TỔNG CỘNG       1.744,9       65,1       3,0  1,95 

[Nguồn: Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch] 

Các khối nhà liền kế đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn kiến trúc, xây dựng 

thấp tầng. Mặt đứng công trình hiện đại trẻ trung tạo thành mô đun nhà cho các 

lô phố. Với màu sắc sáng, cây xanh xen kẽ sẽ tạo nên cảm giác gần gũi, dễ chịu 

cho không gian sống văn minh. 
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b. Xây dựng công trình công cộng:  

* Nhà văn hóa: (ký hiệu VH) đƣợc xây dựng tối đa 01 tầng. Vị trí của 

công trình ở trên trục đƣờng chính tiếp cận thuận lợi và không gian thông 

thoáng đảm bảo phục vụ cho ngƣời dân trong và ngoài khu vực. 

- Diện tích công trình: 1.102 m
2
;  

+ Tầng cao công trình: 1 tầng;  

+ Chiều cao tối đa: 5 m;  

+ Chiều cao tầng 1 từ 3,7m đến 4,2m;   

+ Cốt nền xây dựng công trình so với cốt vỉa hè: Nền nhà cao +0,45m so 

với cos sân đƣờng; mật độ xây dựng tối đa 40%; chỉ giới xây dựng lùi vào 3,0m 

so với chỉ giới đƣờng đỏ của các tuyến đƣờng tiếp giáp;  

* Công trình dịch vụ thương mại: (ký hiệu DVTM) đƣợc xây dựng với 

chiều cao 05 tầng. Vị trí nằm ở trên các trục đƣờng chính, dễ dàng tiếp cận, 

không gian mở, thông thoáng, đáp ứng nhu cầu dịch vụ, thƣơng mại cho ngƣời 

dân trong và ngoài khu vực. 

- Diện tích công trình: 2.221 m
2
;  

+ Tầng cao công trình: 5 tầng;  

+ Chiều cao tối đa: 20 m;  

+ Chiều cao tầng 1 từ 3,7m đến 4,2m;  

+ Cốt nền xây dựng công trình so với cốt vỉa hè: Nền nhà cao 

0,45m÷0,5m so với cos vỉa hè tại từng khu vực; mật độ xây dựng tối đa 70%; 

chỉ giới xây dựng lùi vào 3,0m so với chỉ giới đƣờng đỏ của các tuyến đƣờng 

tiếp giáp;  

* Công trình giáo dục: (ký hiệu GD) đƣợc xây dựng với chiều cao 3 tầng. 

Vị trí nằm ở trên các trục đƣờng chính, dễ dàng tiếp cận, không gian mở, thông 

thoáng, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong và ngoài khu vực. 

- Diện tích công trình: 2.407,6 m
2
;  

+ Tầng cao công trình: 3 tầng;  

+ Chiều cao tối đa: 15 m;  

+ Chiều cao tầng 1 từ 3,6m đến 3,9m;  

+ Cốt nền xây dựng công trình so với cốt vỉa hè: Nền nhà cao 

0,45m÷0,5m so với cos vỉa hè tại từng khu vực; mật độ xây dựng tối đa 40%; 

chỉ giới xây dựng lùi vào 3,0m so với chỉ giới đƣờng đỏ của các tuyến đƣờng 

tiếp giáp;  

* Hệ thống cây xanh:  

- Cây xanh trong các công trình Nhà văn hoá; thƣơng mại dịch vụ; cây 

xanh, TDTT trồng các loại cây cao to, tán rộng tạo bóng mát, gây ấn tƣợng 
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mạnh nhƣ: lộc vừng, tràm bông đỏ, phƣợng, muồng ngủ, muồng hoa đào, riềng 

riềng... hoặc các các loại cây bản địa, có hoa lá nhƣ hải đƣờng, ngọc lan,... 

- Cây xanh trong các nhóm nhà ở: Sử dụng cây tiểu cảnh, vƣờn hoa, phối 

màu phù hợp với hình dáng kiến trúc công trình, trong đó kết hợp các chức năng 

TDTT, bãi đỗ xe trong khu dân cƣ. 

- Các tuyến hè đƣờng: 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 đƣờng thiết kế tạo các dải cây xanh bồn hoa nhỏ kết hợp với 

loại cho tán đƣợc trồng ở giữa các lô đất tiếp giáp tạo bóng mát và có tính định 

hƣớng cho các tuyến phố. Phần tiếp giáp tƣờng rào các công trình đƣợc 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 đƣờng: Phƣợng 

vỹ, bằng lăng, sấu, cơm nguội, móng bò, liễu. 

* Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo các công 

trình: 

- Tại các lô đất ở liền kề (ký hiệu LK): Các công trình đƣợc thiết kế theo 

từng tuyến phố, có hình thức mặt đứng thống nhất; sử dụng thủ pháp giật khối 

tạo nên vẻ đẹp phong phú cho toàn tuyến phố nhà ở trong khu vực.  

- Tại các lô đất biệt thự (ký hiệu BT): Các công trình đƣợc thiết kế theo 

các phong cách hiện đại và tân cổ điển. 

- Các công trình nhà văn hoá (VH); thƣơng mại dịch vụ (DVTM) và giáo 

dục (GD) đƣợc lựa chọn hình thức kiến trúc có đƣờng nét khoẻ khoắn, hiện đại 

và phù hợp với chức năng của từng công trình. 

- Hành rào: Hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, đảm bảo mỹ quan và thống 

nhất trên từng tuyến phố. Chiều cao hàng rào h=1,8m÷2,2m. 

- Màu sắc công trình: Sử dụng gam màu tƣơi mát, sáng, có cùng tông 

màu hài hoà trên bề mặt công trình và dãy nhà thống nhất.  

- Vật liệu sử dụng vật liệu địa phƣơng: ngói, gạch, để phù hợp với điều 

kiện thổ nhƣỡng khu vực. Sử dụng vật liệu thoáng mát, dễ chịu về cảm giác, 

không sử dụng các mảng kính hay các mảng bê tông quá lớn. 

- Các kiến trúc nhỏ, các tiện ích công cộng (khối điêu khắc, đèn trang trí, 

bồn cây, thùng rác, biển hướng dẫn, quảng cáo...) bố trí không ảnh hƣởng đến 

tuyến giao thông, tầm nhìn, đảm bảo tính thẩm mỹ. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

1.2.2.1. Thiết kế đường giao thông nội bộ: 

a. Căn cứ thiết kế: 

- Quy trình khảo sát đƣờng ô tô 22TCN 263-2000 

- Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng đô thị TCXDVN 104:2007 
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- Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ô tô TCVN 4054-2005 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu áo đƣờng mềm 22TCN 211-06 

- Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ô tô trên đất yếu 22TCN 262-2000 

- Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đƣờng bộ QCVN 41/2019 của Bộ 

GTVT 

- Các tài liệu tham khảo khác có liên quan. 

b. Nguyên tắc thiết kế: 

- Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên tránh phá dỡ và đào đắp 

lớn, ảnh hƣởng đến môi trƣờng cảnh quan khu vực; 

- Tuân thủ các dự án đã triển khai trong khu vực; 

- Tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về xây 

dựng của nhà nƣớc. Tham khảo và đề xuất với chủ đầu tƣ việc áp dụng các tiêu 

chuẩn kỹ thuật tiên tiến của các nƣớc trên thế giới và trong khu vực đã đƣợc 

nhà nƣớc cho phép sử dụng khi thiết kế các hạng mục công trình; 

- Đảm bảo các hạng mục công trình của dự án đƣợc thiết kế một cách 

đồng bộ, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài dự án. 

Thiết kế hiện đại, hợp lý trong quá trình sử dụng và có tính đến khả năng nâng 

cấp, mở rộng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong tƣơng lai khi thực hiện điều 

chỉnh một số chỉ tiêu kỹ thuật, quy hoạch tại các lô đất của dự án; 

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đúng theo tiêu chuẩn và quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đƣợc duyệt. 

c. Các chỉ tiêu chính: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
MC 1-1; 2-2 và 3-3 

1 Loại đƣờng phố  Đƣờng phố nội bộ 

2 Tốc độ thiết kế Km/h 30 

3 Tầm nhìn tối thiểu:   

 - Tầm nhìn hãm xe (S1) m 30 

 - Tầm nhìn trƣớc xe ngƣợc chiều (S2) m 60 

 - Tầm nhìn vƣợt xe (Svx) m 150 

4 Bán kính đƣờng cong nằm:   

 - Tối thiểu giới hạn m 30 

 - Tối thiểu thông thƣờng m 50 

 - Không cần làm siêu cao m 350 

5 Độ dốc siêu cao lớn nhất % 6 

6 Độ dốc dọc lớn nhất % 8 

7 Chiều dài tối thiểu đoạn dốc dọc m 50 

8 Bán kính đƣờng cong đứng tối thiểu:   
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d. Giải pháp thiết kế: 

* Thiết kế các yếu tố hình học: 

 Thiết kế bình đồ: 

- Các tuyến đƣờng giao thông có quy mô phù hợp với cấp đƣờng phố nội 

bộ theo QCVN 07-4:2016/BXD, bao gồm 15 tuyến với tổng chiều dài 

3265.12m: 

+ Tuyến T1 có chiều dài L = 378.50m, điểm đầu có tọa độ X = 

2386037.266, Y = 526200.599; điểm cuối có tọa độ X = 2386025.327, Y = 

526578.941. 

 + Tuyến T2 có chiều dài L = 319.31m, điểm đầu có tọa độ X = 

2386033.896, Y = 526307.397; điểm cuối có tọa độ X = 2385916.856, Y = 

526528.745. 

 + Tuyến T3 có chiều dài L = 261.30m, điểm đầu có tọa độ X = 

2386032.077, Y = 526365.023; điểm cuối có tọa độ X = 2385775.421, Y = 

526367.331. 

 + Tuyến T4 có chiều dài L = 518.60m, điểm đầu có tọa độ X = 

2386085.166, Y = 526425.594; điểm cuối có tọa độ X = 2385590.026, Y = 

526475.598. 

 + Tuyến T5 có chiều dài L = 256.15m, điểm đầu có tọa độ X = 

2386026.818, Y = 526531.696; điểm cuối có tọa độ X = 2385782.796, Y = 

526586.320. 

 + Tuyến T6 có chiều dài L = 113.45m, điểm đầu có tọa độ X = 

2385975.923, Y = 526416.580; điểm cuối có tọa độ X = 2385972.345, Y = 

526529.977. 

 + Tuyến T7 có chiều dài L = 272.97m, điểm đầu có tọa độ X = 

2385826.066, Y = 526348.233; điểm cuối có tọa độ X = 2385903.417, Y = 

526604.431. 

 + Tuyến T8 có chiều dài L = 142.67m, điểm đầu có tọa độ X = 

2385774.093, Y = 526433.845; điểm cuối có tọa độ X = 2385832.516, Y = 

526564.002. 

 + Tuyến T9 có chiều dài L = 181.80m, điểm đầu có tọa độ X = 

2385728.485, Y = 526465.326; điểm cuối có tọa độ X = 2385806.637, Y = 

526629.335. 

 - Đƣờng cong đứng lồi m 250 

 - Đƣờng cong đứng lõm m 250 

9 Chiều dài tối thiểu đƣờng cong đứng m 25 
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 + Tuyến T10 có chiều dài L = 246.19m, điểm đầu có tọa độ X = 

2385573.817, Y = 526255.910; điểm cuối có tọa độ X = 2385644.377, Y = 

526479.621. 

 + Tuyến T11 có chiều dài L = 274.28m, điểm đầu có tọa độ X = 

2385525.213, Y = 526281.338; điểm cuối có tọa độ X = 2385585.697, Y = 

526534.091. 

+ Tuyến T12 có chiều dài L = 163.91m, điểm đầu có tọa độ X = 

2385600.056, Y = 526241.878; điểm cuối có tọa độ X = 2385454.948, Y = 

526318.099 

- Đối với các tuyến có đƣờng cong nằm bán kính nhỏ cần thiết kế siêu cao 

để đảm bảo an toàn cho xe khi lƣu thông trên đƣờng. Tuy nhiên, để tránh trƣờng 

hợp chênh cao mép ngoài vỉa hè (phía lƣng đƣờng cong) bị chênh cao độ quá 

nhiều (so với phía bụng đƣờng cong), ảnh hƣởng tới phần công trình nhà ở, biệt 

thự 2 bên đƣờng, mặt khác do các tuyến đều có tốc độ thiết kế thấp  TVTK 

kiến nghị áp dụng chung 1 loại siêu cao tối thiểu là 2% cho các vị trí này.Căn cứ 

theo bảng 22 TCXDVN 104-2007, lựa chọn chiều dài đoạn chuyển siêu cao 

L=11m đối với các tuyến tốc độ thiết kế V=30km/h. 

 Thiết kế mặt cắt dọc: 

- Mặt cắt dọc đƣợc thiết kế trên cơ sở địa hình hiện trạng khu vực cũng 

nhƣ cao độ mặt đƣờng của các tuyến giao thông hiện tại lân cận bên ngoài dự 

án, phù hợp với hồ sơ quy hoạch đã đƣợc duyệt về thiết kế cảnh quan trong khu 

vực công viên cũng nhƣ cao độ san nền và hƣớng thoát nƣớc chung, trên 

nguyên tắc đảm bảo kinh tế kỹ thuật. 

Bảng 1. 9. Bảng thống kê cao độ khống chế trên mặt cắt dọc tuyến giao 

thông 

Tuyến giao 

thông Cao độ QH Cao độ TKCS Ghi chú 

Tuyến T1    

+ Nút N13 29.00 29.00  

+ Nút N14 27.87 27.87  

+ Nút N15 27.26 27.26  

+ Nút N11 26.66 26.66  

+ Nút N18 27.00 27.00  

+ Nút N26 27.50 25.92 

Vuốt về đƣờng 

BT hiện trạng 

Tuyến T2    

+ Nút N14 27.87 27.87  

+ Nút N16 26.30 26.30  
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+ Nút N9 26.06 26.06  

+ Nút N20 26.41 26.41  

Tuyến T3    

+ Nút N15 27.26 27.26  

+ Nút N16 26.30 26.30  

+ Nút N17 25.94 25.94  

+ Nút N17A 26.30 26.30  

Tuyến T4    

+ Nút N12 28.45 28.45  

+ Nút N11 26.66 26.66  

+ Nút N10 26.23 26.23  

+ Nút N9 26.06 26.06  

+ Nút N8 25.76 25.76  

+ Nút N7 25.59 25.59  

+ Nút N6 25.43 25.43  

+ Nút N5 25.16 25.16  

+ Nút N2 25.00 25.00  

Tuyến T5    

+ Nút N18 27.00 27.00  

+ Nút N19 26.58 26.58  

+ Nút N20 26.41 26.41  

+ Nút N21 26.20 26.20  

+ Nút N22 26.04 26.04  

+ Nút N23 25.87 25.87  

Tuyến T6    

+ Nút N10 26.23 26.23  

+ Nút N19 26.58 26.58  

Tuyến T7    

+ Nút N17 25.94 25.94  

+ Nút N8 25.76 25.76  

+ Nút N21 26.20 26.20  

+ Nút N25 26.40 25.64 

Vuốt về đƣờng 

BT hiện trạng 

Tuyến T8    

+ Nút N7 25.59 25.59  

+ Nút N22 26.04 26.04  

Tuyến T9    

+ Nút N6 25.43 25.43  

+ Nút N23 25.87 25.87  
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+ Nút N24 26.30 25.72 

Vuốt về đƣờng 

BT hiện trạng 

Tuyến T10    

+ Nút N4 26.87 26.87  

+ Nút N5 25.16 25.16  

Tuyến T11    

+ Nút N1 26.60 26.60  

+ Nút N2 25.00 25.00  

+ Nút N3 25.60 25.30 

Vuốt về đƣờng 

BT hiện trạng 

Tuyến T12    

+ Nút N4 26.87 26.87  

+ Nút N5 25.16 25.16  

 Thiết kế mặt cắt ngang: 

 - Quy mô mặt cắt ngang 1-1: đƣờng rộng 17.5m (áp dụng cho tuyến số 

12) 

 + Mặt đƣờng xe chạy: Bmặt = 3.75 × 2 = 7.5m 

 + Vỉa hè = 5× 2 = 10m 

 + Độ dốc ngang mặt đƣờng 2%  

 + Độ dốc ngang vỉa hè 1.5%  

 + 2 bên mép mặt đƣờng đƣợc bố trí bó vỉa - đan rãnh để thu nƣớc. 

 - Quy mô mặt cắt ngang 2-2 : đƣờng rộng 13.5m (áp dụng cho tuyến số 1-

:-11) 

 + Mặt đƣờng xe chạy : Bmặt = 3.75 × 2 = 7.50m 

 + Vỉa hè = 3× 2 = 6m 

 + Độ dốc ngang mặt đƣờng 2%  

 + Độ dốc ngang vỉa hè 1.5%  

 + 2 bên mép mặt đƣờng đƣợc bố trí bó vỉa - đan rãnh để thu nƣớc. 

* Thiết kế nền đường: 

- Nền đƣờng đƣợc đắp bằng đất từng lớp đầm chặt bảo độ chặt tối thiểu K 

≥ 0,95. Lớp đất nền ngay dƣới lớp kết cấu áo đƣờng phải đƣợc đầm chặt với K 

≥ 0,98 với chiều dày 50cm. Trƣớc khi tiến hành đắp nền đƣờng tiến hành đào bỏ 

lớp đất không phù hợp (bùn, hữu cơ dày trung bình 50cm) . 

* Thiết kế kết cấu mặt đường: 

- Thiết kế kết cấu áo đƣờng BTN cho các tuyến đƣờng đƣợc tuân thủ theo 

các yêu cầu quy định trong 22TCN 211-06 cho loại KCMĐ mềm BTN loại cấp 
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cao A1với Eyc thiết kế = 120Mpa, chiều dày tổng cộng 43cm, các lớp kết cấu từ 

trên xuống dƣới lần lƣợt nhƣ sau: 

 + BTNC 12.5 dày 7cm 

 + Tƣới nhựa thấm bám, t.c nhựa 1.0kg/m2 

 + CPĐD loại 1 dày 15cm 

 + CPĐD loại 2 dày 20cm 

  Phạm vi áp dụng cho tất cả các tuyến. 

* Thiết kế kết cấu vỉa hè: 

- Chiều dày tổng cộng 13cm, các lớp kết cấu từ trên xuống dƣới lần lƣợt 

nhƣ sau: 

 + Gạch gạch Terrazo, kích thƣớc 40x40x3cm. 

 + Đệm cát tạo phẳng dày 2cm. 

 + Bê tông xi măng M150 đá 2x4 dày 8cm. 

+ 01 lớp giấy dầu 

* Thiết kế kết cấu bó hè 

- Kết cấu bó hè đề xuất bằng gạch xây M75, kích thƣớc B×H = 22×18cm, 

đƣợc đặt trên 10cm bê tông lót M100. 

* Thiết kế bó vỉa 

- Cấu tạo bó vỉa vát bằng BTXM M250, kích thƣớc 26×23cm. Đan rãnh 

cũng đƣợc cấu tạo bằng BTXM M250, kích thƣớc 30×50×6cm. 

- Bó vỉa đƣợc đặt trên lớp móng BTXM đá 2x4 M150 dày 10cm 

 Bó vỉa vát có đan rãnh đƣợc bố trí với các đoạn tuyến thông thƣờng. 

- Chiều dài các viên bó vỉa áp dụng cho đoạn thẳng là 1m, cho đoạn cong 

là 0.25m. 

* Cây xanh cảnh quan, bãi đỗ xe 

- Hố trồng cây trên vỉa hè có kích thƣớc bo ngoài D×R = 120×120cm, bo 

trong 98×98cm, đƣợc xây bằng gạch đặc M75 trên 10cm bê tông lót M100. 

- Thiết kế cây xanh phải đạt đƣợc mục đích tô đẹp cảnh quan cho tuyến 

đƣờng, tạo màu xanh và bóng mát quanh năm. 

- Khoảng cách giữa các hố trồng cây đƣợc bố trí trên vỉa hè thể hiện trên 

bản vẽ mặt bằng bố trí. 

- Bãi đỗ xe đƣợc bố trí theo quy hoạch đảm bảo tầm nhìn, đảm bảo an 

toàn giao thông thuận tiện cho việc dừng đỗ trong khu đô thị, kết cấu bãi đỗ xe 

nhƣ kết cấu áo đƣờng áp dụng cho dự án (7cm BTNC 19+15cm CPĐD loại 

1+20cm CPĐD loại 2). 

* Thiết kế tổ chức an toàn giao thông: 
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- Thiết kế sơn kẻ mặt đƣờng kết hợp với các biển báo nhằm đảm bảo an 

toàn giao thông cho các tuyến đƣờng (chi tiết xem trong hồ sơ bản vẽ). 

- Vật liệu, kích thƣớc, màu sắc sơn và biển báo tuân thủ theo Quy chuẩn 

quốc gia về Báo hiệu đƣờng bộ QCVN 41-2019. 

- Tổ chức giao thông bằng vạch sơn,biển báo.  

+) Vạch sơn số 1.1 (vạch tim đƣờng) 

+) Vạch sơn số 3.1A (vạch mép ngoài làn xe) 

+) Vạch sơn số 9.3 chỉ hƣớng (đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, kết hợp) 

 +) Vạch cho ngƣời đi bộ qua đƣờng số 7.3 

 +) Biển báo hiệu giao với đƣờng ƣu tiên (208) 

1.2.2.2. Thiết kế cấp nước - phòng cháy chữa cháy: 

a. Căn cứ thiết kế:  

- TCXDVN 33-2006: Cấp nƣớc mạng lƣới bên ngoài và công trình 

- QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

ăn uống. 

- QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

sinh hoạt. 

- TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nƣớc - Quy phạm quản lý kỹ 

thuật. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 2008 QCXDVN 01:2008/BXD – Quy 

hoạch xây dựng; 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2003; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 

2008/BXD; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 

QCVN 07:2010/BXD; 

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622-1995 về Phòng cháy và chống cháy 

cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam; 

- Căn cứ QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công 

trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 

b. Nhu cầu sử dụng nước: 

Dự kiến khu vực dự án có khoảng 380 ngƣời: 

Bảng 1. 10: Bảng tính toán chỉ tiêu cấp nƣớc  

T

T 
Hạng mục 

Số 

lƣợng 
Đơn vị 

Tiêu 

chuẩn cấp 
Đơn vị 

Nhu cầu 

(m
3
/ng.đ) 
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nƣớc 

(L/ng.đ) 

1 Nƣớc sinh hoạt: Qsh 1.108 Ngƣời 120 Lít /ngđ 133 

2 
Nƣớc NVH + HTKT: 

Qcc 
676,2 m

2
  2 Lít /m

2 
ngđ 

1,4 

3 Nƣớc TMDV: Qdv 7.773,5 m
2
  2 Lít /m

2 
ngđ 15,5 

4 
Nƣớc cấp trƣờng 

mầm non  
160 cháu 75 

Lít 

/cháu/ngđ 12 

5 Nƣớc tƣới cây: Qtc 14.349,5 m
2
  3 Lít /m

2
 ngđ 43 

6 Nƣớc rửa đƣờng: Qrđ 44.270,7 m
2
 0,4 Lít /m

2 
ngđ 17,7 

7 
Tổng nhu cầu dùng 

nƣớc: Q 
        

222,6 

8 
Nƣớc dự phòng rò 

rỉ: Qrr 
Qrr=Q x 15% 10 

9 
Lƣu lƣợng nƣớc 

chữa cháy: Qcc 
1 

đám 

cháy 
108 

m
3
/đám 

cháy 

(min 3 giờ) 

108 

10 

Tổng nhu cầu dùng 

nƣớc cao nhất có 

cháy: Qmax 

Qmax= Q+Qrr+Qcc  364 

- Nhu cầu tiêu thụ nƣớc lớn nhất: Qmax = 364 m
3
/ngày.đêm. 

- Lƣu lƣợng dùng nƣớc: qs = QMax /24x3,6 = 364/(24x3,6) = 4,21(l/s). 

- Giả sử việc bơm nƣớc cấp cho sinh hoạt là không liên tục, nƣớc đƣợc 

bơm theo giờ trong ngày và phân ra thành nhiều đợt. Thời gian có nƣớc tại ống 

cấp nƣớc là 8 giờ, nhƣ vậy : 

Lƣu lƣợng dùng nƣớc/giây lớn nhất thực tế: qs = 4,21*3 =12,64 (l/s).  

Mỗi đoạn ống nhiệm vụ phân phối nƣớc theo yêu cầu của các đối tƣợng 

dùng nƣớc khác nhau, đòi hỏi khả năng phục vụ khác nhau. Để kể đến khả năng 

phục vụ của các đoạn ống ngƣời ta đƣa ra công thức tính chiều dài tính toán của 

các đoạn ống nhƣ sau: ltt = lthực x m (m). 

Trong đó: 

+ ltt: Chiều dài tính toán của các đoạn ống (m). 

+ lthực: Chiều dài thực của các đoạn ống (m). 

+ m: Hệ số phục vụ của đoạn ống.  

 Khi đoạn ống phục vụ một phía m = 0, 5.  

 Khi đoạn ống phục vụ hai phía m = 1.  

 Khi đoạn ống qua sông m = 0.  

- Xác định các lƣu lƣợng đặc trƣng 

+  Lưu lượng đơn vị dọc đường tính theo công thức: 
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i
tt

i
dvdd

L
dd

Q
q




6,324
(l/s.m). 

Qdd = Qml
i
 - Qttr  (l/s) 

 Trong đó: 

i

dvddq : Lưu lượng dọc đường của vùng i (l/s.m) 

i

ttL : Tổng chiều dài tính toán của vùng i (m). 

 Qml
i
 : công suất cấp vào mạng cấp II của vùng i (m

3
/ngđ) 

 Qttr : Lưu lượng tập trung trong mỗi vùng  Qttr = Qctcc+ Qcn  m
3
/ngđ 

+  Lƣu lƣợng dọc đƣờng cho các đoạn ống theo công thức: 

qdđ(i-k) = i

dvddq .ltt(i-k). 

Trong đó : 

qdđ(i-k): Lưu lượng dọc đường đoạn ống i-k 

ltt(i-k): Chiều dài tính toán của đoạn ống i-kS 

+  Xác định lƣu lƣợng tại các nút theo công thức: 

  
n

1i

i
dd

qqn 




2

1
+ qttr      (l/s) 

Trong đó :            

qn : lưu lượng tại nút 

qdd
i
 : lưu lượng dọc đường các đoạn đi qua nút đó         

qttr : lưu lượng tập trung lấy ra tại nút đó 

- Mạng lƣới cấp nƣớc đƣợc thiết kế là mạng vòng kết hợp với các mạng 

nhánh để đảm bảo việc cấp nƣớc đƣợc liên tục. 

- Đƣờng ống phân phối và chữa cháy nƣớc lấy nƣớc trực tiếp trên tuyến 

ống HDPE DN110 đã có phía Đông Nam dự án. Sau đó cấp nƣớc đến các khu 

vực tiêu thụ bằng tuyến phân phối HDPE DN63,DN40. Độ sâu chôn ống trung 

bình là 0,7m. 

- Thiết bị, van khoá đƣợc lắp đặt trong các hố ga kỹ thuật (Giếng van). 

c. Nguồn cung cấp nước: Đƣờng ống cấp nƣớc đã có của xí nghiệp cấp 

nƣớc Hạ Hòa chạy dọc tuyến đƣờng dân cƣ đấu nối với đƣờng Âu Cơ, Đấu nối 

01 điểm cấp vào khu vực Quy hoạch có đƣờng kính ống cấp vào là HDPE 

DN110 phục vụ cấp nƣớc sinh hoạt và chữa cháy khu vực. 

d. Mạng lưới đường ống: 

Do khu vực cấp nƣớc chia thành nhiều nhóm nhỏ, dân cƣ sống tập trung 

do theo từng lô do vậy chọn phƣơng án mạng lƣới đƣờng ống đƣợc thiết kế theo 

kiểu mạng vòng kết hợp mạng hở. 

- Từ trục cấp nƣớc hiện trạng trên đƣờng dân cƣ đấu nối với đƣờng Âu 

Cơ bố trí 01 điểm đấu nối bằng tuyến ống D110 rồi đi theo tuyến đƣờng nhựa 
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phía Tây vào các tuyến đƣờng giao thông quy hoạch mới đến các khu chức năng 

trong khu vực sau đó tách thành từng nhánh cấp nƣớc cho từng công trình bằng 

các tuyến ống D63, D40. Mạng lƣới truyền dẫn đƣợc thiết kế đảm bảo cấp nƣớc 

an toàn liên tục.  

- Đƣờng ống cấp nƣớc đƣợc bố trí chôn dƣới vỉa hè, độ sâu chôn ống 

không nhỏ hơn 0,7m tính từ mặt đất đến đỉnh ống. Các vị trí ống cấp nƣớc đi 

dƣới đƣờng thì phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đƣờng ống. Hố 

van đƣợc bố trí tại các điểm nút để thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý 

mạng lƣới đƣờng ống.  

- Các công trình thấp tầng: Đƣợc cấp nƣớc trực tiếp từ hệ thống ống phân 

phối. 

- Trên tuyến đƣờng trục cấp nƣớc làm mới D110 bố trí các trụ cứu hoả, 

khoảng cách các trụ trung bình 120m/trụ.  

- Khi có cháy xe cứu hỏa đến lấy nƣớc tại các họng cứu hỏa, áp lực cột 

nƣớc tự do tối thiểu 10m. Họng cứu hỏa bố trí nổi tại các ngã ba, ngã tƣ, những 

nơi thuận tiện cho việc lấy nƣớc (cụ thể xem chi tiết bản vẽ Quy hoạch mạng 

lƣới cấp nƣớc). 

- Đồng hồ đo nƣớc cho từng hộ tiêu thụ do các hộ tự lo. 

- Thiết bị, van khoá đƣợc lắp đặt trong các hố ga kỹ thuật (Giếng van). 

Bảng 1.11.  Khối lƣợng hạng mục cấp nƣớc 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Đƣờng ống HDPE mm m 914 

2 Đƣờng ống HDPE mm m 2745 

3 Hố van tổng Cái 1 

4 Hố van kỹ thuật Cái 19 

5 Điểm đấu nối Cái 1 

6 Trụ cứu hỏa Cái 6 

1.2.2.3. Hệ thống cấp điện: 

a. Căn cứ thiết kế: 

- Tài liệu hƣớng dẫn thiết kế lƣới điện phân phối Do tổng công ty điện 

lực Việt Nam ban hành. 

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đƣờng phố, quảng trƣờng đô thị 

CTXDVN 259: 2001. 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các 

công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ xây 

dựng ban hành theo quyết định số 08/2005/QĐ-BXD, ngày 04/04/2005. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số 04/2008/QĐ-

BXD ngày 03/4/2008 do Bộ Xây dựng ban hành 
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b. Nguồn cấp điện: 

- Nguồn điện cấp cho dự án đƣợc lấy từ hệ thống lƣới điện 35KV lộ 375-

E1.14 gần trạm biến áp treo Hạ Hòa 15 thông qua cầu dao phụ tải 35kv-630A-

20kA/1s sát ranh giới dự án phía Tây Nam sau đó hạ ngầm tuyến cáp trung thế 

đi đến và cấp nguồn cho trạm biến áp T02 xây dựng mới trong dự án, từ tủ 

RMU 02 hƣớng cấp nguồn sang trạm biến áp T01, 01 hƣớng đi tiếp đến cột 

trung thế xây dựng mới lộ 375-E1.14 rồi đấu trả về trạm biến áp Hạ Hòa 14 hiện 

trạng. Từ tủ RMU trạm biến áp T01, 01 hƣớng đi tiếp đến cột trung thế xây 

dựng mới rồi đấu trả về trạm biến áp Hạ Hòa 09 hiện trạng, tạo thành mạng 

trung thế mạch vòng. Điểm đấu nối và điểm đấu trả bằng cầu dao phụ tải 35kv-

630A-20kA/1s và chống sét van 35kv. 

c. Tính toán phụ tải: 

Bảng 1.12. Bảng tính toán phụ tải điện của dự án 

Stt Loại đất 
Ký 

hiệu 
Quy mô 

Đơn vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Công 

suất 

đặt 

1 Đất ở       

1.1 Đất nhà ở liền kề LK      

  

LK1 9 Hộ 4 Kw/hộ 36,0 

LK2 4 Hộ 4 Kw/hộ 16,0 

LK3 11 Hộ 4 Kw/hộ 44,0 

LK4 13 Hộ 4 Kw/hộ 52,0 

LK5 4 Hộ 4 Kw/hộ 16,0 

LK6 20 Hộ 4 Kw/hộ 80,0 

LK7 37 Hộ 4 Kw/hộ 148,0 

LK8 14 Hộ 4 Kw/hộ 56,0 

LK9 13 Hộ 4 Kw/hộ 52,0 

LK10 10 Hộ 4 Kw/hộ 40,0 

LK11 20 Hộ 4 Kw/hộ 80,0 

LK12 15 Hộ 4 Kw/hộ 60,0 

LK13 7 Hộ 4 Kw/hộ 28,0 

LK14 30 Hộ 4 Kw/hộ 120,0 

1.2 Đất ở biệt thự BT      

  

BT1 6 Hộ 4 Kw/hộ 24,0 

BT2 4 Hộ 4 Kw/hộ 16,0 

BT3 10 Hộ 4 Kw/hộ 40,0 

BT4 16 Hộ 4 Kw/hộ 64,0 

BT5 16 Hộ 4 Kw/hộ 64,0 

BT6 11 Hộ 4 Kw/hộ 44,0 

BT7 7 Hộ 4 Kw/hộ 28,0 

2 Đất nhà văn hóa VH 440,8 M2 sàn 30 
W/m2 

sàn 
13,2 

3 Đất thƣơng mại dịch vụ DV 7.773,5 M2 sàn 30 
W/m2 

sàn 
233,2 

4 
Đất giáo dục  

(trƣờng mẫu giáo khoảng 160 
GD 160,0 Cháu 0,2 Kw/cháu 32,0 
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cháu) 

5 Đất cây xanh, cảnh quan, tdtt CX      

  

CX1 6.024,7 M2 0,5 W/m2 3,0 

CX2 1.537,6 M2 0,5 W/m2 0,8 

CX3 120,0 M2 0,5 W/m2 0,1 

CX4 1.810,7 M2 0,5 W/m2 0,9 

CX5 334,0 M2 0,5 W/m2 0,2 

CX6 444,3 M2 0,5 W/m2 0,2 

CX7 120,0 M2 0,5 W/m2 0,1 

CX8 114,0 M2 0,5 W/m2 0,1 

CX9 234,0 M2 0,5 W/m2 0,1 

CX10 77,5 M2 0,5 W/m2 0,0 

CX11 476,2 M2 0,5 W/m2 0,2 

CX12 80,0 M2 0,5 W/m2 0,0 

CX13 64,0 M2 0,5 W/m2 0,0 

CX14 156,0 M2 0,5 W/m2 0,1 

CX15 434,5 M2 0,5 W/m2 0,2 

CX16 2.322,0 M2 0,5 W/m2 1,2 

6 Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT      

 Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT 235,4 M2 sàn 30 
W/m2 

sàn 
7,1 

7 Đất bãi đỗ xe P      

  

P1 1.039,8 M2 1 W/m2 1,0 

P2 1.932,7 M2 1 W/m2 1,9 

P3 444,0 M2 1 W/m2 0,4 

8 Đất giao thông  40.854,2 M2 1 W/m2 40,9 

 Tổng cộng      1.444,9 

 Xác định công suất máy biến áp 

Áp dụng công thức   

                                
P

( )
cos

tt dtK Kpt
Smba KVA



  
      

Trong đó: Ptt: Công suất tính toán (KW) 

                      Kdt: Hệ số đồng thời chọn 0,7 

                      Kpt: Hệ số phát triển chọn 1,10 

                      Cosφ : Hệ số Công suất Cosφ = 0,85 

Thay số đƣợc: Smba = (Ptt x Kdt x Kpt)/cosφ = (1.444,9x 0,75 x 1,1)/0,85 = 

1.402,4 KVA 

 Tính toán phụ tải: 

  Pmax= Kpt.Kđt1 (Pmax1+ Pmax2 +...+ Pmaxn) 

  Smax= Pmax/cos  

 Phân vùng phụ tải 

Việc phân vùng phụ tải để bố trí trạm biến áp đƣợc lựa chọn tính toán theo 

các tiêu chuẩn sau: 
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- Bán kính cấp điện của lƣới điện hạ thế không vƣợt quá 300m 

- Tổn thất điện áp U% < 5%.  

- Trạm biến áp nằm ở trung tâm vùng phụ tải. 

 Vị trí đặt trạm biến áp và công suất điện áp của trạm 

Trạm biến áp T01 có công suất 630KVA đặt trong khu cây xanh 1. 

Trạm biến áp TBA2 có công suất 1000KVA đặt trong khu Hạ tầng kỹ 

thuật. 

d. Phương án thiết kế lưới điện: 

d1. Lựa chọn Tuyến cáp trung thế: 

- Cáp ngầm lắp đặt mới sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-35kV- 

3x240mm2, ruột đồng, cách điện XLPE, tiết diện 3x240mm2, có đặc tính chống 

thấm dọc, màn đồng của mỗi pha cáp đƣợc chế tạo bằng băng đồng có độ dày ≥ 

0,127 và độ gối mép ≥ 15%, tiết diện màn đồng ba pha tiếp xúc trực tiếp đảm 

bảo ≥ 25mm2 và sử dụng ống nhựa HDPE 195/150 để bảo vệ cáp. 

d2. Trạm biến áp: 

- Xây dựng các tuyến trung thế và trạm biến áp cấp cho các công trình 

xây dựng mới. Vị trí, quy mô công suất phù hợp với quy hoạch mặt bằng kiến 

trúc và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. 

Để đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho các phụ tải của dự án, xây dựng 

mới 02 trạm biến áp trong khu hạ tầng kỹ thuật 01 và khu hạ tầng kỹ thuật 02. 

Trạm biến áp T01 có công suất 630KVA đặt trong khu cây xanh 1. 

Trạm biến áp TBA2 có công suất 1000KVA đặt trong khu Hạ tầng kỹ 

thuật. 

Trạm biến áp đƣợc xây dựng theo kiểu trạm Kios. 

Các thiết bị trung áp sử dụng loại có cấp điện áp 35kV, máy biến áp sử 

dụng loại phía sơ cấp có cấp điện áp 35kV. Cụ thể: 

- Kiểu trạm: Kios 

- Công suất máy biến áp: 1000kVA-35/0,4kV, 630kVA-35/0,4kV. 

d3. Lựa chọn Tuyến cáp hạ thế: 

* Tuyến cáp hạ thế 

Tiết diện dây dẫn điện đƣợc lựa chọn trên nguyên tắc: 

Tính toán kiểm tra cáp theo điều kiện phát nóng của cáp. 

Đảm bảo chất lƣợng điện cung cấp đến điểm bất lợi nhất U ≤ 5% 

Các lộ phụ tải có thể cấp điện liên thông với nhau để cấp điện trong 

trƣờng hợp sự cố cáp (ít nhất là 2 lộ liên thông trong một tuyến đƣờng trục của 

cáp để 1 lộ có thể cấp điện hỗ trợ cho các lộ khác trong trƣờng hợp sự cố). 
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Lựa chọn tiết diện cáp theo điều kiện phát nóng: 

K1*K2*k3*K4*ICP≥Ivmax 

Trong đó: 

Ivmax: Dòng tính toán lớn nhất (tính cho trƣờng hợp sự cố nặng nề nhất) 

ICP: Dòng cho phép lớn nhất của cáp. 

K1: Hệ số kể đến độ sâu chôn cáp, K1=1.09 vì chiều sâu chôn cáp là 

0,7m 

K2: Hệ số kể đến môi trƣờng đặt cáp, chọn K2 = 1 vì chọn nhiệt độ của 

môi trƣờng thực tế lắp đặt cáp 250C  

K3: Hệ số hiệu chỉnh theo số lƣợng cáp đặt trong cùng 1 rãnh, K3 đƣợc 

chọn theo bảng sau: 

Khoảng cách giữa 

các sợi cáp (mm) 

Số sợi cáp 

1 2 3 4 5 6 

30 1 0.79 0.69 0.63 0.58 0.55 

K4: Hệ số vận hành tối đa Iđm của cáp = 0.7 với cáp trục và 0.8 với cáp 

nhánh. 

Cáp sau khi tính Iđm theo điều kiện phát nóng thì đƣợc kiểm tra theo điều 

kiện tổn thất điện áp: 
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* Các giải pháp tuyến cáp ngầm 0,4KV. 

Xây dựng mới cáp ngầm hạ thế từ tủ hạ thế tổng của trạm biến áp đến tủ 

phân phối tổng đặt trong khuôn viên của từng khu hành chính. Cáp ngầm xây dựng 

mới sử dụng cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 4x25mm2, 

4x35mm2, 4x50mm2, 4x70mm2, 4x95mm2, 4x120mm2, 4x150mm2, 4x185mm2, 

có đặc tính chống thấm dọc và sử dụng ống nhựa HDPE loại 195/150, 130/100, 

65/50 để bảo vệ cáp. 

Lƣới hạ thế 0,4kv thiết kế dùng cáp ngầm đƣợc luồn trong ống nhựa xoắn 

chịu áp lực cao đi ngầm trên vỉa hè. 

Tủ điện phân phối đặt bên ngoài trời, trên vỉa hè, tại ranh giới giữa 2 lô 

đất. 

Bán kính phục vụ của tuyến hạ thế không quá 300m. 

Quy cách dải cáp: Toàn bộ cáp đƣợc chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu ở 

độ sâu 0.7m khi cáp đi dƣới hè và cáp đƣợc luồn trong ống nhựa vặn xoắn chịu 

lực HDPE  195/150, 130/100, 65/50 chôn trong đất chôn ở độ sâu 1m mét khi 

cáp đi qua đƣờng. Độ rộng phía trên rãnh cáp đơn là 0,5m, cáp đôi là 0,7m, cáp 

ba là 0.9m, Chiều rộng đáy rãnh cáp đơn là 0,4m, cáp đôi là 0,6m, cáp ba là 
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0,8m, cáp 4 là 1m. Phía dƣới Cáp đệm một lớp cát dày 0,05m, phía trên cáp 

đệm cát dày 0,3m. Trên lớp cát lấp đất mịn 0.2m đầm kỹ rồi đến lớp băng báo 

hiệu cáp màu vàng trên băng có in chữ “Cáp điện lực 0.4KV” dọc theo chiều dài 

tuyến cáp, trên cùng phủ đất tự nhiên và lát gạch vỉa hè. Cứ 20m theo chiều dài 

tuyến cáp đặt mốc báo hiệu cáp. Tại vị trí bẻ góc của cáp đặt mốc báo hiệu cáp 

tại 2 vị trí đầu và giữa bán kính cong của đƣờng cáp khoảng cách giữa các mốc 

là 1m. Cáp đi qua đƣờng giao thông phải đặt mốc báo hiệu cáp ở giữa tâm 

đƣờng. Các mốc báo hiệu cáp đƣợc làm bằng sứ tráng men. Vị trí đứng để đọc 

chữ trên mốc báo hiệu cáp đứng trên hè nhìn ra lòng đƣờng. Chiều mũi tên trên 

mặt mốc báo hiệu cáp phải đƣợc đặt song song với tuyến cáp (ở vị trí đi thẳng) 

hoặc song song với tiếp tuyến của đƣờng cáp (ở vị trí cáp bẻ góc).  

 Hai cáp đi nếu đi song song cách nhau  0.2m 

 Cáp đi gần các công trình xây dựng có khoảng cách ngang gần nhất  

0.2m. 

 Khi đặt cáp mới cạnh cáp đang vận hành phải có biện pháp để không làm 

hỏng cáp đang vận hành, đảm bảo khoảng cách giữa chúng  0,3m. 

 Tại vị trí giao chéo giữa cáp điện lực và đƣờng ống nƣớc cấp khoảng 

cách giữa đƣờng cáp với các đƣờng ống nƣớc và cáp phải đảm bảo  0,25m. 

 Trong quá trình thi công khi luồn cáp trong ống nhựa xoắn chịu lực nếu 

chiều dài cáp quá dài thì đƣợc phép cắt ống để luồn cho thuận tiện phần giáp nối 

giữa hai đoạn ống đƣợc xử lí bằng măng sông nối ống.  

d4. Lựa chọn Tuyến cáp chiếu sáng: 

Tiết diện dây dẫn đƣợc lựa chon trên nguyên tắc: tính toán kiểm tra cáp 

theo điều kiện phát nóng của cáp, đảm bảo chất lƣợng điện cung cấp đến điểm 

bất lợi nhất U≤5% 

d5. Thiết kế hệ thống chiếu sáng: 

d5.1. Tiêu chuẩn thiết kế. 

 Các yêu cầu chung  

Hệ thống chiếu sáng đƣờng cần phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu kỹ thuật 

sau đây: 

- Chất lƣợng chiếu sáng cao.  

- Có tính thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trƣờng xung quanh. 

- Nguồn sáng có hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ của thiết bị và toàn bộ 

hệ thống cao, giảm chi phí cho vận hành và bảo dƣỡng.  

- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn vận hành và thi công thuận tiện. 

Các yêu cầu cụ thể nhƣ sau: 

* Cấp bảo vệ an toàn điện: Toàn bộ các linh kiện điện trong bộ đèn phải 
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có cấp cách điện từ cấp 1 trở lên và phải đảm bảo tất cả các chỉ tiêu an toàn điện 

theo TCVN (TCVN 5661-92 và 1835-94 ). 

* Cấp bảo vệ bụi nước:  

- Đối với phần quang học: Ngăn đƣợc các bụi và tia nƣớc. 

- Đối với phần linh kiện điện: Ngăn đƣợc bụi nhỏ và tia nƣớc. 

* Yêu cầu về quang học: 

- Tấm phản quang có kết cấu liền một khối và chia làm hai múi để đƣờng 

phân bố cƣờng độ ánh sáng của bộ đèn có dạng đối xứng, bán rộng, toả ra hai 

bên, không tập trung ngay giữa và đảm bảo hiệu suất sử dụng lớn hơn 70%. 

- Chụp đèn phải loại trong suốt, không làm giảm cƣờng độ ánh sáng và 

không làm khuếch tán ánh sáng lên phía trên. 

* Yêu cầu về kết cấu: 

- Đảm bảo sự vững chắc và ổn định của bộ đèn khi lắp đặt và sử dụng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lắp ráp và bảo trì sau này. 

-  Sử dụng loại đèn có phần quang học độc lập với các phụ kiện điện để 

tránh đƣợc nguồn nhiệt toả ra từ bóng đèn, làm tăng tuổi thọ của bóng đèn. 

*  Tiêu chuẩn thiết kế 

- Quy chuẩn QCVN 07/2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình 

hạ tầng kỹ thuật. 

- Kỹ thuật chiếu sáng: Tiêu chuẩn: TCXDVN 333: 2005. 

- Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN 4756: 1989 

- Quy phạm trang bị điện - Những qui định chung 11-TCN-18-2006 do 

Bộ Công nghiệp ban hành năm 2006 

d.5.2.  Tiêu chuẩn chiếu sáng: 

- Quy chuẩn QCVN 07/2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình 

hạ tầng kỹ thuật 

- Áp dụng tiêu chuẩn chiếu sáng TCVN 259: 2001 

- Đƣờng khu vực đô thị :   Chiếu sáng cấp B 

- Độ chói trung bình tối thiểu:   Ltb = 1,0 - 1,5 Cd/m2  

- Hệ số đồng đều ngang với trục đƣờng: U0 = 0,4 

- Hệ số đồng đều dọc với trục đƣờng: U1 = 0,6  

d.5.3. Phần tính toán và chọn sơ đồ bố trí chiếu sáng 

- Việc chọn sơ đồ bố chí chiếu sáng căn cứ vào độ rộng của đƣòng để phân 

cấp loại đƣờng và xác định các tiêu chuẩn chiếu sáng cần thiết theo Quy chuẩn 

QCVN 07/2016 và tiêu chuẩn TCXDVN 259: 2001. 

- Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chiếu sáng: 

+ Thiết kế chiếu sáng theo đƣờng khu vực đô thị tiêu chuẩn chiếu sáng: 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” 

tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           59          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

cấp B 

+  Độ chói trung bình trên mặt đƣờng yêu cầu tối thiểu  với đƣờng cấp 

B có lƣu lƣợng xe và tốc độ không lớn trong thời gian có chiếu sáng với mật độ 

xe từ 500 đến dƣới 1000 xe/giờ, do vậy theo TCXDVN 259: 2001 độ chói trung 

bình tối thiểu Ltb = 1,0-1,5 Cd/m2 tính toán chiếu sáng đƣờng cho công trình 

Ltb = 1,0 – 1,5 Cd/m2  

+ Độ rọi trung bình (E) trên mặt đƣờng không nhỏ hơn 20 lux: E = RxL 

+ Mặt đƣờng bê tông nhựa. Tỷ số giữa độ rọi và độ chói trung bình trên 

mặt đƣờng: R= 14. 

+ Để hạn chế chói loá, khi thiết kế hệ thống chiếu sáng đƣờng phố phải lựa 

chọn các thiết bị chiếu sáng sao cho có chỉ số hạn chế chói loá G không nhỏ hơn 4 

- TCVN 259: 2001. 

G = ISL + 0.97log Ltb + 4.41logh - 1.46logp 

Trong đó:  

ISL: Chỉ số đặc trƣng của choá đèn (nhà chế tạo cấp): ISL = 4.2 

Ltb: Độ chói trung bình của mặt đƣờng     Ltb = 1 (Cd/m
2
) 

h: Cao độ đặt đèn         h = 8 (m) 

p: Số đèn 1 phía có trên 1 km chiều dài đƣờng  p = 29 đèn 

Chỉ số G chỉ đƣợc tính khi 5 < h < 20 và 20 < p < 100 

Loại đèn có chỉ số hạn chế chói loá nhƣ sau: G = 6.646 > {Gtc} = 4  

-  Xác định chiều cao lắp đèn, sơ đồ bố trí và loại đèn cần thiết: 

+ Xác định chiều cao lắp đèn và khoảng cách đèn theo tỷ số  = 3,0  4 

đối với đƣờng giao thông chính khu nội thị.  

Chọn chiều cao đèn là h = 8m đối với đƣờng có chiều rộng mặt Bmặt 

<10,5m và khoảng cách đèn e = 30-:-35m. Các đèn đƣờng đƣợc bố trí một bên 

đƣờng = 3,0-:-4,0. 

d6. Các giải pháp kỹ thuật: 

*  Thiết bị chiếu sáng: 

Đèn sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 5828/5829:1994; IEC 60598-1:2003 

* Đèn chiếu sáng loại đèn LED công suất 120W với thông số kỹ thuật sau: 

- Sử dụng đèn cầu 4 bóng đèn loại LED 20W, quang thông 6000Lm. 

- Điện áp làm việc: ACC220-240V 50/60Hz, 

- Hệ số công suất:  ≥ 0,95 

- Cấp bảo vệ chống giật, cấp cách điện: cấp 1 

- Bảo vệ chống sét lan truyền:  ≥ 10KV 

H

e

H

e
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- LED Driver: Đồng bộ với nhà sản xuất đèn LED (cùng 1 hãng sản xuất 

để đảm bảo khả năng vận hành lâu dài) 

- Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ (quang thông duy trì tối thiểu 70% ở nhiệt độ Ta 

35
0
C) 

- Cấp bảo vệ bộ quang học: IP66 

- Cấp bảo vệ phần thiết bị điện: IP44 

- Hiệu suất phát quang của đèn  ≥ 120lumen/W 

- Nhiệt độ màu tuỳ chọn: 3000 (ánh sáng vàng) 

        4000K (ánh sáng trắng trung tính) 

        6500K (ánh sáng trắng) 

- Chỉ số hoàn mầu (CRI): Tối thiểu 70 

- Nhiệt độ, độ ẩm làm việc: Từ -40
0
C -:- 50

0
C, độ ẩm tối đa 95%RH 

- Độ suy giảm phát quang 5% sau 10.000h sử dụng 

- Bu lông các chi tiết lắp ghép chịu lực: chống rỉ sét, chốt khoá cho phép 

thao tác bằng tay 

- Đô mi nô bằng nhựa Polyamind chịu nhiệt, dây dẫn bên trong bọc 

silicon chịu nhiệt cao. 

- Bảo trì và vận hành: Có khả năng mở bộ điện của đèn LED dễ dàng 

bằng lẫy mà không phải sử dụng thiết bị chuyờn dụng 

- Các chứng chỉ của đèn: + CB CE 

        + IEC 60598 

        + EMC 

        + RoHS 

        + ANZ 

        + PSE 

- Loại đèn thiết kế là đèn LED khi đƣa vào công trình có thể dùng loại 

này hoặc loại tƣơng đƣơng. Đèn đƣa vào công trình phải có đầy đủ giấy chứng 

nhận nguồn gốc xuất sứ (CO) và giấy chứng nhận chất lƣợng của đèn (CQ). 

*  Bố trí hệ thống chiếu sáng: 

- Chiếu sáng đƣờng với mặt cắt ngang đƣờng <10,5m: sử dụng cột thép 

bát giác liền cần đơn 8m lắp đèn chiếu sáng S120W - IP66. Cột đƣợc trồng trên 

vỉa hè của đƣờng. Tim cột trồng cách mép đƣờng 0,7m. Khoảng cách trung bình 

giữa các cột là 30-35m/cột. 

*  Nguồn cấp điện và dây dẫn: 

* Nguồn điện:  

- Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng đƣợc cấp từ các trạm biến áp 

xây dựng mới trong khu đất. 

- Hệ thống chiếu sáng đƣợc điều khiển qua tủ điều khiển chiếu sáng. 
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* Dây dẫn: 

- Toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng cáp lõi đồng loại 3 pha 4 dây 

380/220V trung tính nối đất. 

* Tính toán lựa chọn dây dẫn điện: 

Ta tính toán độ sụt áp trên tuyến, độ sụt áp trên các tuyến cáp phải thoả 

mãn quy định (U% # 5% Uđm )  

Trị số sụt áp thực tế cuối nguồn có thể tính nhƣ sau: 

       P x L 

 U  = ------------------                               (1) 

                        x S xU 

Trong đó: 

U (V): Độ sụt áp 

L(m)  : Chiều dài từ nguồn điện đến phụ tải tập chung 

P (W) : Công suất của phụ tải trên tuyến dây 

S (mm2 ) : Tiết diện dây dẫn 

U (V) =380: Điện áp sử dụng trên dây dẫn 

 = 54 : Dẫn suất của dây dẫn đồng 

- Vậy Với phƣơng pháp tính lựa chọn trên ta dùng cáp lõi đồng loại 3 pha 

4 dây 380/220V trung tính nối đất loại cáp 0,6kv Cu/XLPE/DSTA/PVC 

4x25mm2 cho cáp cấp nguồn từ trạm biến áp đến tủ ĐKCS và cáp 0.6kv 

Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x16mm2 cho cáp từ tủ điều khiển chiếu sáng đến các 

cột đèn. Cáp đƣợc luồn trong ống nhựa vặn xoắn HDPE 85/65 đƣợc chôn sâu 

ở độ sâu 0,7m dƣới vỉa hè và chôn sâu dƣới 1m dƣới lòng đƣờng. 

- Dây nối lên đèn: Dùng dây Cu/PVC/PVC 2x2,5mm2. Các cột đèn đấu 

nguồn theo thứ tự pha A, B, C. 

* Thiết bị điều khiển: 

- Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đƣợc cấp điện điều khiển thông qua tủ 

điện điều khiển chiếu sáng với thiết bị đóng, cắt tự động và bán tự động, có thiết 

bị bảo vệ chống quá tải. 

* Chế độ vận hành hệ thống chiếu sáng: 

- Tủ điều khiển chiếu sáng đƣợc vận hành đóng cắt theo lịch trình: 

* Buổi tối (từ 18 h - 23h ): Đóng 100% số đèn và điều khiển chiếu sáng 

100% công suất bóng đèn. 

* Đêm khuya (từ 23h - 5h ): Đóng 100% số đèn và điều khiển chiếu sáng 

ở chế độ tiết kiện điện còn 60-70% công suất bóng đèn. 

- Ngoài ra còn có thể bật tắt từng tuyến theo nhu cầu sử dụng.  

- Để cân pha các đèn đƣợc đấu theo thứ tự A, B, C 
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* Bảo vệ an toàn: 

Để đảm bảo an toàn cho ngƣời và thiết bị, toàn bộ cột thép và tủ điện đƣợc 

nối với hệ thống tiếp địa an toàn. Mỗi vị trí cột đèn lắp 1 cọc tiếp địa, vị trí tủ điện 

ĐKCS, vị trí rẽ nhánh và cuối lộ lắp 6 cọc tiếp địa. Liên kết giữa các vị trí tiếp địa 

bằng dây đồng trần M10. Điện trở tiếp đất yêu cầu cho từng vị trí độc lập là R 10 

. Hệ thống tiếp địa này đƣợc nối với trung tính của nguồn điện tại bảng điện và 

có trị số điện trở cho toàn hệ thống là R   4. 

Bảng 1. 13. Hạng mục hệ thống cấp điện 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 
Xây dựng trạm biến áp -2X560KVA-35/0,4KV kiểu 

trạm KIOS (hoặc 1 trạm 1000KVA) 
Trạm 2 

2 XD đƣờng cáp ngầm 35KV Km 0,659 

3 XD đƣờng dây hạ thế 0,4KV đi ngầm Km 2,904 

4 XD hệ thống điện chiếu sáng đi ngầm km 3,207 

5 Tháo dỡ di chuyển đƣờng dây 35KV Km 0,273 

1.2.2.4. Hệ thống thông tin liên lạc: 

a. Tiêu chuẩn sử dụng: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về “Các công trình 

hạ tầng kỹ thuật”  

- TCN 68- 132:1998: Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại 

nội hạt – Yêu cầu kỹ thuật 

- TCN 68 - 176:1998: Dịch vụ viễn thông trên mạng điện thoại công cộng 

- Tiêu chuẩn chất lƣợng. 

- TCN 68-254:2006: Công trình ngoại vi viễn thông - quy định, kỹ thuật 

- TCN 68-255:2006: Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - 

Phƣơng pháp đo mức phơi nhiễm trƣờng điện từ. 

- Thông tƣ 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 Hƣớng dẫn về 

cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động 

ở các đô thị. 

- Thông tƣ 01/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 10/12/2007 Hƣớng dẫn 

việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thƣ bƣu chính, hệ thống cáp điện thoại cố 

định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử 

dụng. 

- TCN 68-144:1995: Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa cho tuyến cáp ngầm. 

- Tiêu chuẩn lắp đặt và bảo dƣỡng 

- TCN 68-178:1999: Quy hoạch xây dựng công trình thông tin, cáp quang 

b. Giải pháp thiết kế: 
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- Hệ thống thông tin liên lạc gồm : hệ thống điện thoại kĩ thuật số và hệ 

thống internet với hệ thống dây cáp trục cấp tới tủ phân phối cho ngƣời dân sử 

dụng hoàn toàn bằng cáp quang tốc độ cao. 

- Nguồn cấp đƣợc lấy từ hệ thống điện thoại và mạng internet của các nhà 

mạng đang cung cấp cho khu vực. 

- Hệ thống tủ tổng : Lắp đặt hai tủ tổng phân phối cáp quang để cung cấp 

cho toàn khu vực quy hoạch , từ đó chi ra các tủ nhánh tại các khu nhỏ hơn 

trong khu quy hoạch. 

- Hệ thống dây dẫn : hệ thống dây cáp thông tin liên lạc đƣợc đi ngầm 

trên vỉa hè. 

Bảng 1.14: Hệ thống thông tin liên lạc  

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Tủ MDF trung tâm Tủ 2 

2 Tủ MDF phân phối Tủ 38 

3 Cáp trung kế M 631 

4 Cáp dịch vụ M 2938 

5 Hố ga Cái 31 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

1.2.3.1. Giải phóng mặt bằng: 

Việc thực hiện dự án sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng 11,07 ha đất từ đất 

nông nghiệp, đất kênh mƣơng mặt nƣớc và đất khác của các hộ dân sang sử 

dụng cho mục đích thƣơng mại. Toàn bộ diện tích đất này sẽ thu hồi vĩnh viễn, 

không có diện tích đất thu hồi tạm thời vì vậy chủ dự án sẽ thành lập ban quản 

lý dự án và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng theo quy định. 

1.2.3.3. San nền: 

* Tiêu chuẩn áp dụng : 

- Tải trọng và tác động, tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:1995 

- Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 

- Kết cấu xây dựng và nền – nguyên tắc cơ bản về tính toán TCVN 

9379:2012 

- Công tác đất – quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

* Nguyên tắc thiết kế: 

- San nền theo đƣờng đồng mức đã đƣợc phê duyệt trong thiết kế quy 

hoạch. 

- Căn cứ để tiến hành thiết kế: 

 + Bình đồ hiện trạng 

 + Hệ thống mốc mạng cao độ (do Chủ đầu tƣ cung cấp) 
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 + Ranh giới lập dự án 

 + Mặt bằng tổng thể quy hoạch đã đƣợc phê duyệt 

 + Cao độ đồng mức thiết kế (theo quy hoạch) 

 + Các tài liệu khác có liên quan 

- Nguyên tắc thiết kế san nền: 

+ Thiết kế san nền với sự liên hệ chặt chẽ giữa các giai đoạn Tận dụng tối 

đa điều kiện địa hình trong khu vực để tổ chức san nền bảo đảm các yêu cầu kỹ 

thuật, mỹ quan đô thị và giảm thiểu khối lƣợng san lấp nhằm giảm chi phí đầu 

tƣ cho việc san lấp. 

+ San nền với độ dốc tối thiểu để đảm bảo thoát nƣớc. Tuân thủ các đặc 

điểm điều kiện địa hình tự nhiên để tổ chức san nền cho khu vực, cao độ tim 

đƣờng, độ dốc đƣờng phù hợp với mặt bằng chung bên trong và bên ngoài khu 

vực nghiên cứu. 

* Giải pháp kỹ thuật: 

- 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 

nƣớc 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 

đƣờng, độ dốc, hƣớng dốc của khu vực, kết hợp với việc xem xét các cao độ 

hiện trạng các tuyến đƣờng để đảm bảo việc tôn nền đảm bảo tiêu thoát nƣớc và 

không gây ảnh hƣởng tới khu vực hiện trạng dân cƣ đang ổn định.  

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

 - Khoanh vùng các khu vực tiến hành san lấp, thiết kế đƣờng đồng mức 

trong lô với độ dốc tối thiểu 0,3% đảm bảo các lô đất có thể tự thoát nƣớc 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 đƣờng đồng mức với độ dốc theo đƣờng 

giao thông.  

 - Hƣớng dốc chung của toàn bộ khu vực theo hƣớng dốc từ Tây sang 

Đông và từ Bắc xuống Nam rồi thoát theo cống qua đƣờng vào hệ thống mƣơng 

thoát nƣớc chung của khu vực.  

 - Cao độ san nền lớn nhất + 28.80 m 

-  Cao độ san nền nhỏ nhất + 25.00 m 

- Việc san lấp phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Độ dốc nền xây dựng trong các lô i=0,3% đến 2,1%, hƣớng dốc dần về 

phía đƣờng giao thông và hệ thống thoát nƣớc. 
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+ Đƣờng giao thông đƣợc thiết kế mới đảm bảo: 

 Độ dốc dọc đƣờng lớn nhất:  i=1,1%. 

 Độ dốc dọc đƣờng nhỏ nhất:  i=0,3%. 

 Độ dốc ngang đƣờng:   i=2,0%. Độ dốc vỉa hè i=0,15% 

 Chiều cao bó vỉa:  0,2m. 

+ Đắp nền mặt đƣờng 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 mƣơng, ruộng có bùn sẽ đƣợc bóc lớp bùn trƣớc 

khi đắp nền, chiều dày trung bình 0,5m.  

* Tổng hợp khối lượng san nền: 

Tại các khu vực san lấp giáp ranh với các khu ruộng để đảm bảo tính ổn 

định cho nền đất san lấp và giải quyết chênh lệch cao độ giữa 2 khu sẽ tiến  

hành xây dựng các tuyến ta luy đất với tỷ lệ là 1:1 đến 1:1,5. 

Bảng 1. 15. Bảng tổng hợp khối lƣợng đất đào đắp 

Tên lô Diện tích đào Diện tích đắp Khối lƣợng đào Khối lƣợng đắp 

I Khối lƣợng đắp nền 

01 0.00 4.369,64 0.00 14.567,93 

02 0.00 3.858,15 0.00 12.373,48 

03 0.00 4.014,46 0.00 10.742,74 

04 0.00 4.009,00 0.00 10.819,29 

05 0.00 2.574,86 0.00 3.998,14 

06 0.00 4.224,94 0.00 13.378,84 

07 0.00 6.024,74 0.00 17.162,94 

08 0.00 3.618,70 0.00 7.829,58 

09 0.00 2.374,87 0.00 3.860,25 

10 0.00 1.009,19 0.00 1.738,49 

11 0.00 5.458,44 0.00 14.136,95 

12 0.00 1.790,55 0.00 4.549,62 

13 0.00 5.053,61 0.00 11.461,76 

14 0.00 3.977,14 0.00 5.541,39 

15 0.00 523,05 0.00 697,98 

16 0.00 1.643,13 0.00 2.057,97 

17 0.00 5.273,36 0.00 2.738,82 

18 0.00 1.388,05 0.00 1.108,06 

TỔNG 0.00 61.185,88 0,00 138.764,23 

II Khối lƣợng nạo vét bùn hữu cơ: 33.506,30 m
3 

- Khối lƣợng san nền: 

 + Khối lƣợng đắp: V1 = 191.673,25 m
3
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+ Khối lƣợng vét bùn: V2 = 33.506,3 m
3
 

+ Tổng khối lƣợng san nền: V = V1 + V2 = 225.179,55 m
3 

1.2.3.4. Xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công và các hạng mục 

công trình của dự án:  

Để chuẩn bị cho thi công cần xây dựng các hạng mục công trình tạm nhƣ: 

Khu vực nhà văn phòng, kho chứa thiết bị vật tƣ, bãi tập kết nguyên vật liệu, 

khu chứa phế thải xây dựng... Các hạng mục công trình trên sẽ sử dụng cho dự 

án trong suốt giai đoạn chuẩn bị, thi công dự án. 

Xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án: Hệ thống 

cấp nƣớc, cấp điện, thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, hệ thống thu gom, tập kết chất 

thải sinh hoạt, xử lý nƣớc thải sinh hoạt phục vụ giai đoạn hoạt động của dự án. 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

1.2.4.1. Hệ thống thoát nước mưa: 

a. Căn cứ thiết kế: 

- Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và giao thông của 

đồ án. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng: 

- TCVN 7957-2008 Thoát nƣớc. Mạng lƣới bên ngoài và công trình. 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

- QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng. 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công 

trình hạ tầng kỹ thuật. 

- QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt. 

b. Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Tận dụng địa 

hình, đặt cống thoát nƣớc theo chiều nƣớc tự chảy từ phía đất cao đến phía đất 

thấp theo lƣu vực thoát nƣớc. Khu vực quy hoạch đƣợc thiết kế hệ thống thoát 

nƣớc mƣa là các cống B.T.C.T chịu lực nằm dƣới lòng đƣờng hoặc vỉa hè. 

- Đặt hệ thống cống hợp lý, tổng chiều dài cống nhỏ nhất tránh trƣờng 

hợp nƣớc chảy vòng vo. 

- Hƣớng thoát nƣớc mƣa theo độ dốc san nền, dọc theo các tuyến đƣờng 

quy hoạch ra cống thoát nƣớc chung chạy phía Đông khu đất. Trên các tuyến 

đƣờng giao thông bố trí các ga thu nƣớc trực tiếp đặt tại 2 bên mép đƣờng. Các 

ga thu nƣớc có khoảng cách là 20-30m. Nƣớc mƣa sau khi vào ga thu sẽ thoát 

vào tuyến cống tròn nằm giữa đƣờng. Tuyến cống tròn có đƣờng kính D600-

D1200. Khu vực quy hoạch có 1 điểm xả nƣớc mƣa. Cải tạo, khơi thông dòng 
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chảy khu vực điểm xả để đảm bảo hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thoát nhanh 

nhất. 

- Đối với các tuyến đƣờng có độ dốc nhỏ hơn 0,3% bố trí rãnh thu nƣớc 2 

bên đƣờng theo dạng hình răng cƣa để đảm bảo độ dốc thoát nƣớc tối thiểu 

0,3%. Tại vị trí giữa 2 ga thu nƣớc trực tiếp, rãnh thu nƣớc dọc 2 bên đƣờng sẽ 

có cao độ cao nhất rồi tạo độ dốc rãnh dọc đƣờng là 0,3% về phía 2 ga thu nƣớc 

trực tiếp. 

- Mạng lƣới thoát nƣớc mƣa dùng cống BTCT, xây dựng đồng thời với 

việc mở đƣờng quy hoạch. Trên mạng lƣới bố trí các giếng thu, giếng thăm, 

khoảng cách các giếng là 20m-30m. Độ dốc cống thoát nƣớc đảm bảo độ dốc 

i_min >1/D . 

c. Phân chia lưu vực:  

- Lƣu vực thoát nƣớc: Khu vực lập quy hoạch đƣợc chia làm 2 lƣu vực và 

tập trung chủ yếu thoát ra hệ thống cống thoát nƣớc phía Đông. 

+ Lƣu vực 1 (lƣu vực chính): nƣớc mƣa tập trung rồi thoát từ phía Bắc 

xuống phía Đông Nam. 

+ Lƣu vực 2: nƣớc mƣa tập trung từ phía Tây nam và phía Nam thoát ra 

phía Đông Nam. 

d. Giải pháp thoát nước: 

- Bố trí các tuyến cống D600, D800, D1000, D1200 chạy dƣới vỉa hè và 

lòng đƣờng quy hoạch mới để đảm bảo mỹ quan đô thị. Trên mạng lƣới 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 nƣớc lấy bằng độ dốc của đƣờng giao thông, tại các vị trí có độ dốc đƣờng 

0% hoặc ngƣợc dốc thì lấy bằng 1/D đối với cống tròn (D là đƣờng kính của 

cống) và tối thiểu 0,3% đối với rãnh hộp. Nƣớc mặt sau khi đƣợc thu gom vào 

hệ thống cống, rãnh thoát nƣớc trên các tuyến giao thông theo quy hoạch sau đó 

sẽ đổ vào hồ rồi thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực (có bản đồ mặt 

bằng thoát nước mưa khu vực dự án kèm theo báo cáo ĐTM). 

e. Tính toán lưu lượng: 

- Tính toán thuỷ lực mƣơng thoát nƣớc dựa trên bảng thống kê cƣờng độ 

mƣa huyện Hạ Hòa. Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào loại mặt phủ, đối với khu 

dân cƣ lấy =0,6, riêng đƣờng giao thông thuộc loại mặt phủ đá dăm không có 

vật liệu kết dính lấy hệ số = 0,75. 

- Lƣu lƣợng tính toán cống thoát nƣớc mƣa đƣợc xác định theo công 

thức: 

 (1) Q = q * C * F (lít/s)     
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Trong đó:  

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

+ F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha) 

+ : Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ được xác định bằng công 

thức tính hệ số dòng chảy trung bình: 

tb=

n21

nn2211

FFF

xFxFxF





...

... 
 

      + q: Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) 

nbt

PCA
q

)(

)lg1(




  

Trong đó: 

q - Cường độ mưa (l/s.ha); 

P - Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm); 

A,C,b,n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương.    

Với điểm đo gần nhất là thành phố Việt Trì: A=5830, C=0,55, b=18, 

n=0,85. 

t - Thời gian dòng chảy mƣa (phút); 

Thời gian mƣa t đƣợc tính nhƣ sau nhƣ sau: 

  t = t1 + t2 + t3 

t1 : Thời gian tập trung nƣớc chảy trên mặt đƣờng xuống máng, chọn 10 

phút 

t2 : Thời gian nƣớc chảy theo máng đến giếng thu 

t3 : Thời gian nƣớc chảy trong cống tới thiết diện tính toán 

t2= 0,021x L1/V1 

t3= 0.017∑ L2/V2 

Trong đó : L1: Chiều dài máng (m) 

  V1: Vận tốc dòng chảy trên máng (m/s) 

  L2: Chiều dài cống (m) 

  V2: Vận tốc dòng chảy trong cống (m/s) 

  1,25: Hệ số tính đến sự tăng vận tốc 

- Sau khi tính toán đƣợc Q theo công thức trên ta xác định đƣợc khẩu độ 

đƣờng cống thoát nƣớc mƣa.  

Bảng 1. 16: Hạng mục hệ thống thoát nƣớc mặt 

TT Nội dung Đơn vị Khối lƣợng 

 1 Cống D1200 m 134 

 2 Cống D1000 m 745 

 3 Cống D800 m 292 

 4 Cống D600 m 1.890 
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5 Cống D300 m 519 

6 Ga thăm + ga giao cắt với cống thoát nƣớc thải Cái 17 

 7 Ga thăm kết hợp thu nƣớc Cái 75 

 8 Cửa thu nƣớc mƣa (ga D400) Cái 81 

  9  Cửa xả Cái 1 
 

1.2.4.2. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 

a. Hệ thống thu gom nước thải: 

* Căn cứ thiết kế: 

- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về “Các công trình 

hạ tầng kỹ thuật”  

- TCVN 7957:2008 Thoát nƣớc - Mạng lƣới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

- QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp; 

- Căn cứ vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa và 

đánh giá hiện trạng lƣu vực thoát nƣớc của khu vực. 

- Các tài liệu tham khảo khác có liên quan. 

* Lưu lượng nước thải: 

- Chỉ tiêu thoát nƣớc thải: Cơ sở xác định lƣu lƣợng nƣớc thải dựa trên lƣu 

lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt và lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt (không 

tính lƣợng nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng và nƣớc chữa cháy). Tổng lƣu lƣợng nƣớc 

thải của dự án là: 161,9 m
3
/ngày.đêm. 

Bảng 1. 17. Lƣu lƣợng nƣớc thải của dự án 

TT Hạng mục 
Số 

lƣợng 
Đơn vị 

Tiêu chuẩn 

cấp nƣớc 

(L/ng.đ) 

Đơn vị 
Nhu cầu 

(m
3
/ng.đ) 

1 Nƣớc sinh hoạt: Qsh 1.108 Ngƣời 120 Lít /ngđ 133 

2 
Nƣớc NVH + HTKT: 

Qcc 
676,2 m

2
  2 Lít /m

2 
ngđ 

1,4 

3 Nƣớc TMDV: Qdv 7.773,5 m
2
  2 Lít /m

2 
ngđ 15,5 

4 
Nƣớc cấp trƣờng mầm 

non  
160 cháu 75 

Lít 

/cháu/ngđ 12 

5 
Tổng nhu cầu dùng 

nƣớc: Q 
        

161,9 

6 Lƣu lƣợng nƣớc thải 
 

161,9 

 

* Giải pháp thiết kế:  

- Mạng lƣới thu gom nƣớc thải thiết kế riêng với hệ thống thoát nƣớc 

mƣa. 
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- Tận dụng điều kiện địa hình tự nhiên đảm bảo thoát nƣớc tự chảy. 

- Mạng lƣới cống thu gom đƣợc bố trí đảm bảo thu gom nƣớc thải từ các 

khu nhà ở và thƣơng mại dẫn về khu xử lý 1 cách nhanh chóng và triệt để. 

- Hệ thống thoát nƣớc thiết kế riêng giữa nƣớc mƣa và nƣớc thải, nƣớc 

thải của các hộ dân đƣợc thu gom bởi các ống HDPE có đƣờng kính D300, 

D400 và tuyến rãnh thoát nƣớc B300 chạy sau các hộ dân, sau đó thoát ra hệ 

thống cống thoát nƣớc thải chung của khu vực. 

- Tuy nhiên trƣớc mắt hệ thống thoát nƣớc thải theo định hƣớng quy 

hoạch chƣa đƣợc xây dựng. Tạm thời nƣớc thải sẽ đƣợc thu gom tấp trung và xả 

ra cùng với hệ thống thoát nƣớc mƣa theo mƣơng thoát nƣớc mƣa phía Đông 

Nam của khu vực. 

Bảng 1.18. Hạng mục hệ thống thoát nƣớc thải 

TT Nội dung Đơn vị Khối lƣợng 

 1 Cống tròn D300 m 1.032 

 2 Hố ga nƣớc thải Cái 31 

 3 Rãnh B300 m 1.393 

b. Hệ thống xử lý nước thải: 

Theo tính toán lƣợng nƣớc thải cần xử lý của dự án là 161,9 

m
3
/ngày.đêm, chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý 

nƣớc thải cho toàn bộ khu dân cƣ của dự án có công suất 200 m
3
/ngày.đêm (có 

tính đến hệ số dự phòng k = 1,2). Hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án đƣợc bố 

trí ngầm bên dƣới phần diện tích hạ tầng kỹ thuật. 

1.2.2.3. Vệ sinh môi trường:  

Phân loại rác thải và phƣơng thức thu gom:  

Quy hoạch khu vực phần kiến trúc xác định phát triển bao gồm khu điều 

hành, các Khu quy hoạch và các khu có chức năng khác. Do đó để có thể đƣa ra 

các phƣơng thức thu gom rác thải hợp lý cần tiến hành phân loại rác thải nhƣ 

sau:  

- Rác thải sinh hoạt:  

Nguyên tắc giải quyết rác cho khu vực xây dựng: 

+ Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng cần xây dựng hệ thống đổ rác 

từ trên tầng cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên, xe chở rác sẽ thu rác trực 

tiếp từ bể rác này hoặc thu gom do ban quản lý công trình chịu trách nhiệm. 

+ 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 Công ty Môi trƣờng đô thị.  

 + Trên các trục đƣờng cần đặt các thùng rác con công cộng khoảng cách 

của các thùng rác từ 60m - 80m/1thùng để ngƣời dân thuận tiện bỏ rác. Uớc tính 

khối lƣợng rác thải của khu vực: 
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- Rác thải sinh hoạt: 1,3 kg/ngƣời-ngđ 

- Khối lƣợng rác thải sinh hoạt là: 1,3 x 1.108 = 1,44 tấn/ngày 

- Rác thải khu vực dịch vụ công cộng bằng 10% rác thải sinh hoạt. 

Rác thải khu vực đƣờng phố bằng 10% rác thải sinh hoạt. 

Tổng khối lƣợng rác thải sinh hoạt là: 1,584 tấn/ngày 

Chủ dự án sẽ bố trí 01 điểm thu gom, trung chuyển rác thải sinh hoạt đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn. Rác thải đƣợc thu gom hàng ngày và vận chuyển về khu tập 

kết và xử lý rác thải theo quy định. 

1.2.2.4. Hệ thống cây xanh:  

Khu vực trồng cây xanh có tổng diện tích 14.349,5 m
2
, đƣợc phân bổ 

xung quanh dự án. 

Kích thƣớc chỗ trồng cây đƣợc quy định nhƣ sau: cây hàng trên hè, lỗ để 

trống lát hình tròn đƣờng kính tối thiểu 1,2m, hình vuông tối thiểu 1,2mx1,2m. 

Chủng loại cây và hình thái lỗ trống phải đồng nhất trên trục tuyến đƣờng, hình 

thành hệ thống thống cây xanh liên tục và hoàn chỉnh, không trồng quá nhiều 

loại cây trên một tuyến đƣờng. 

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

1.3.1. Nhu cầu nguyên nhiên liệu, máy móc phục vụ thi công xây 

dựng công trình 

1.3.1.1. Nhu cầu nguyên vật liệu: 

a. Danh mục nguyên, vật liệu, phụ liệu: 

 Đây là dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng nhà ở đo thị. Vì vậy nguyên 

liệu, vật liệu, phụ liệu cho dự án chủ yếu phục vụ cho công tác xây dựng đƣợc 

mua tại tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận. 

 * Giai đoạn san nền:  

Nguyên liệu chủ yếu là đất phục vụ san lấp mặt bằng với khối lƣợng đất 

đắp nền đƣợc tính toán theo phƣơng án quy hoạch san nền là 191.673,25 m
3
, 

toàn bộ khối lƣợng đất san nền đƣợc mua tại các mỏ đất đƣợc cấp phép trên địa 

bàn huyện Hạ Hòa và các vùng lân cận. 

* Giai đoạn xây dựng:  

Khối lƣợng nguyên, vật liệu phục vụ công tác thi công xây dựng dự án 

đƣợc dựa trên Hồ sơ dự toán khối lƣợng thi công theo Thuyết minh thiết kế cơ 

sở của Dự án nhƣ sau: 

 

Bảng 1. 19. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ giai đoạn thi công xây dựng 

TT Tên vật liệu 
Trọng 

lƣợng 

Khối lƣợng Nguồn 

cung Tấn m
3
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(tấn/m
3
) cấp 

1 
Bê tông M150, M200, 

M250, đá 1x2 
2,2 1.942,08 882,76 

Trên địa 

bàn 

huyện 

Hạ Hòa 

và các 

vùng lân 

cận 

 

2 Bê tông nhựa 2,45 4.276,68 1.745,58 

3 Bê tông thƣơng phẩm 2,5 6.883,1 2.753,24 

4 Cát  1,2 696,72 580,6 

5 Cát mịn 1,38 180,504 130,8 

6 Cát nền 1,45 193.508 133.453,8 

7 Cát vàng 1,45 1.302,62 898,36 

8 Cấp phối đá dăm 1,5 17.729,19 11.819,46 

9 Đá 1x2, đá cấp phối 1,55 3.600,45 2.322,87 

10 Đinh 7,8 1,537 0,197 

11 Gạch 1,25 kg/viên 159,92 127.936 viên 

12 Gạch Cloric 10 (kg/m
2
) 168,52 16.852 m

2
 

13 Gỗ ván, gỗ chống, gỗ nẹp 1,0 138,77 138,77 

14 Nhựa đƣờng 1,0 22,94 22,94 

15 Que hàn 0,5 0,39 0,78 

16 Sơn các loại 1,2 14,05 11,71 

17 Xi măng  1,5 210,04 140,03 

18 Thép các loại   7,85 77,1 9,82 

TỔNG 230.912,62 154.911,72  

 [Nguồn: Dự toán công trình] 

b. Nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng: 

- Cát xây dựng sử dụng thuận lợi do khu vực dự án gần các mỏ khai thác 

cát trên sông Lô thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng, cát sử dụng cho đổ bê tông 

đƣợc lấy từ mỏ cát trên sông Bứa thuộc địa bàn huyện Thanh Sơn hoặc sông Lô 

thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng, cự ly vận chuyển khoảng 15 km, cát đạt tiêu 

chuẩn Việt Nam sử dụng cho xây dựng. 

- Đá đƣợc lấy tại huyện Thanh Sơn, Yên Lập, cự ly vận chuyển khoảng 

30km.  

- Các loại vật liệu khác nhƣ xi măng, sắt thép đƣợc mua từ các đại lý 

phân phối trên địa bàn và khu vực lân cận.  

- Đối với địa điểm lấy đất phục vụ công tác san nền, chúng tôi dự kiến sẽ 

hợp đồng mua đất với các đơn vị đã có chủ trƣơng cho phép thăm dò và giấy phép 

khai thác đất san nền trên địa bàn huyện Hạ Hòa. 

- Gạch: Đƣợc cung cấp từ nhà máy gạch trên địa bàn huyện Hạ Hòa và 

mua tại các cơ sở sản xuất gạch ốp lát trên địa bàn huyện Hạ Hòa và các vùng 

lân cận. 

- Xi măng: mua tại các công ty trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhƣ Công ty cổ 

phần xi măng Vincem, xi măng Phú Thọ.  
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- Đối với bê tông thƣơng phẩm và nhựa đƣờng dự kiến sẽ đƣợc cung cấp tại 

chi nhánh Trạm trộn bê tông thƣơng phẩm và bê tông nhựa gần nhất trên địa bàn. 

- Đối với khối lƣợng đá kè hồ: đƣợc mua tại các công ty khai thác đá làm 

vật liệu xây dựng thông thƣờng đƣợc cấp phép. 

- Các vật liệu khác nhƣ sắt, thép, que hàn, gỗ ván đều đƣợc mua tại các 

đơn vị phân phối trên địa bàn huyện Hạ Hòa. 

c. Phương thức vận chuyển và bảo quản nguyên vật liệu phục vụ thi 

công xây dựng công trình: 

* Phương thức vận chuyển: Đất đƣợc khai thác từ các khu vực đã đƣợc 

quy hoạch giao cho các đơn vị quản lý khai thác, chủ đầu tƣ sẽ hợp đồng mua 

để san nền, đất san nền đƣợc vận chuyển bằng đƣờng bộ, các nguyên liệu khác 

nhƣ: gạch, cát, xi măng, sắt thép... cũng đƣợc vận chuyển bằng đƣờng bộ đƣa về 

chân công trình, sử dụng hàng ngày phục vụ công tác xây dựng. 

* Phương thức cung cấp nguyên liệu: Gạch, cát, đá đƣợc chuyển về tập kết 

chân công trình sử dụng hàng ngày; xi măng, sắt, thép... đƣợc lấy từ các đại lý về 

nhập, xuất kho hàng ngày. 

d. Phương án tập kết nguyên vật liệu cho dự án: 

Nguồn nguyên, nhiên, vật liệu trong quá trình thi công đƣợc tập kết trong 

phạm vi ranh giới của Dự án, không gây ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh.  

Bố trí 01 khu tập kết nguyên vật liệu khoảng 500 m
2
 cạnh cổng vào dự án 

để che chắn tránh thất thoát khi gặp mƣa và phát tán bụi vào ngày khô hanh 

đồng thời giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực.  

Do các hạng mục thi công đƣờng của dự án thực hiện cuốn chiếu nên tùy 

thuộc vào điều kiện thực tế, vị trí tập kết có thể thay đổi nhƣng vẫn n ằm trong 

diện tích của Dự án và đặt cách xa nguồn nƣớc, tránh đặt chỗ trũng có nguy cơ 

về úng ngập.  

Một số nguyên liệu đặc trƣng nhƣ sắt thép, cát, đá dăm… đƣợc che phủ 

bằng bạt để đảm bảo chất lƣợng, tránh phát tán bụi ra môi trƣờng xung quanh.  

Riêng đối với vật liệu nhƣ xăng, dầu mazut, dầu diezel, hầu hết mua đến 

đâu sử dụng đến đấy và hạn chế tồn trữ tại công trình… 

1.3.1.2. Nhu cầu sử dụng nước: 

* Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân: 

Ƣớc tính số công nhân khi cao điểm khoảng 50 ngƣời, tính với điều kiện 

công nhân không ăn ngủ tại công trƣờng, với tiêu chuẩn dùng nƣớc là 45 

lít/ngƣời.ngày.đêm. Nhƣ vậy tổng nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của công 

nhân khoảng 2,25 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc dùng cho rửa xe ra vào công trƣờng: 3 m
3
/ngày. 

- Nƣớc sử dụng cho công nhân (50 công nhân): 2,25 m
3
/ngày. 
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1.3.1.3. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị và nhiên liệu: 

Các máy móc thiết bị chủ yếu cần thiết để thi công công trình đƣợc trình 

bày ở bảng sau: 

Bảng 1.20. Danh mục máy móc thiết bị tham gia thi công công trình 

TT Thiết bị, phƣơng tiện Nguồn gốc 
Số ca 

máy 

Năm 

sản xuất 

Tình 

trạng 

1 Cần cẩu  Việt Nam 399,84 2018 Mới 85% 

2 
Máy cắt uốn cốt thép - công 

suất: 5,0 kW 
Trung Quốc 29,67 2019 Mới 90% 

3 Máy đào một gầu, bánh xích Trung Quốc 933,54 2018 Mới 85% 

4 Máy đầm bê tông Trung Quốc 1.713,16 2017 Mới 80% 

5 Máy lu Trung Quốc 1.020,1 2018 Mới 85% 

6 Máy phun nhựa đƣờng Trung Quốc 17,14 2018 Mới 85% 

7 Máy rải cấp phối Trung Quốc 34,4 2017 Mới 85% 

8 Máy san Trung Quốc 1,52 2017 Mới 80% 

9 Máy trộn bê tông Việt Nam 24,04 2018 Mới 85% 

10 Máy ủi Trung Quốc 728,16 2017 Mới 85% 

11 Ô tô tự đổ Trung Quốc 31.465,81 2018 Mới 80% 

12 Ô tô tƣới nƣớc Trung Quốc 18,52 2017 Mới 85% 

13 
Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 

10A 
Trung Quốc 72,24 2018 Mới 85% 

14 Xe bồn 5m
3
 Hàn Quốc 1,7244 2017 Mới 90% 

 [Nguồn: Dự toán công trình] 

Toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ thi của dự án với tình trạng máy móc 

đạt tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam.  

Bảng 1.21. Nhu cầu nhiên liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng 

TT Tên nhiên liệu Đơn vị Hao phí 

1 Dầu Diezel 0,05S lít 275.665 

2 Điện Kwh 64.255 

3 Xăng RON 92 lít 4.050 

Nhu cầu nhiên liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là 

dầu diesel đƣợc sử dụng cho hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển, máy 

móc thiết bị thi công.  

Lƣợng dầu diezel sử dụng đƣợc tính theo Thông tƣ số 13/2021/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn xác đ ịnh l giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng; Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 03 thàng 09 năm 2020 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ. Khối lƣợng dầu diezel tiêu hao của các thiết bị thi công 

trong 1 ca/ngày (8h/ca) làm việc đƣợc tính toán tại Bảng 1.21. 
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1.3.1.4. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện: 

Nguồn điện chính lấy từ tuyến trung thế 35KV chạy qua khu vực, bố trí 01 

trạm biến áp với tổng công suất 630 KVA phục vụ trong quá trình thi công xây 

dựng và sử dụng cho hoạt động của dự án sau này. 

1.3.1.5. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp lao động trong giai đoạn 

thi công xây dựng dự án: 

 * Nhu cầu lao động: tại công trƣờng trong giai đoạn thi công là 30 ngƣời. 

 * Nguồn cung cấp lao động: Thu hút lao động khu vực thị trấn Hạ Hòa 

và các xã vùng lân cận trên địa bàn huyện Hạ Hòa. 

1.3.2. Nhu cầu nguyên nhiên liệu trong giai đoạn hoạt động của dự án 

1.3.2.1. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước: 

- Dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc cấp cho khu nhà ở cụ thể: 

+ Nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt: 133 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc phục vụ nhà văn hóa và HTKT: 1,4 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc cấp cho khu dịch vụ thƣơng mại: 15,5 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc cấp cho trƣờng mầm non: 12 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc tƣới cây: 43 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc rửa đƣờng: 17,7 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc cấp cho nhu cầu chữa cháy: 108 m
3
/3h/đám cháy. 

 - Nguồn cung cấp nƣớc: Đƣờng ống cấp nƣớc đã có của xí nghiệp cấp 

nƣớc Hạ Hòa chạy dọc tuyến đƣờng dân cƣ đấu nối với đƣờng Âu Cơ, Đấu nối 

01 điểm cấp vào khu vực Quy hoạch có đƣờng kính ống cấp vào là HDPE 

DN110 phục vụ cấp nƣớc sinh hoạt và chữa cháy khu vực. 

1.3.2.2. Nhu cầu sử dụng điện năng: 

Nguồn điện chính lấy từ tuyến trung thế 35KV chạy qua khu vực, bố trí 02 

trạm biến áp với công suất lần lƣợt là 630 KVA và 1.000 KVA cấp cho toàn bộ 

công trình khu nhà ở chia lô liền kề, nhà biệt thự, nhà văn hóa, trƣờng mầm non, 

khu dịch vụ thƣơng mại và hệ thống chiếu sáng đèn đƣờng. 

Công suất tiêu thụ điện năng của toàn bộ dự án theo tính toán dự kiến là 

1.449 kW. 

1.3.2.3. Nhu cầu các hóa chất phục vụ cho trạm xử lý nước thải: 

Nhu cầu hóa chất trong giai đoạn vận hành của Dự án chủ yếu là hóa chất 

phục vụ quá trình xử lý nƣớc thải (chủ yếu là PAC và Javel), liều lƣợng hóa 

chất sẽ thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố thực tế vận hành. Tổng công suất 

của trạm xử lý nƣớc thải là: 200 m
3
/ngày.đêm. Theo tính toán, lƣợng PAC sử 

dụng khoảng 10 mg/l, nhu cầu PAC trong 01 ngày khoảng 2 kg, lƣợng Javel sử 

dụng khoảng 5mg/l, nhu cầu sử dụng Javel là 1 kg/ngày. Các hóa chất này sẽ 

đƣợc mua về và bảo quản tại kho riêng của trạm xử lý nƣớc thải. 
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Các hộ gia đình mua đất 

Hoạt động xây dựng, 

lắp đặt nội thất 

Hoạt động sinh hoạt 

của các hộ gia đình 

- Bụi, khí thải; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- CTR, CTNH; 

- Tiếng ồn. 

 

1.3.2.4. Nhu cầu lao động quản lý trong quá trình hoạt động dự án: 

- Khi dự án xây dựng xong, chủ dự án đầu tƣ là Công ty TNHH Xây dựng 

Tự Lập sẽ thực hiện nhƣ sau: 

+ Quản lý, bảo trì các hạng mục công trình trong phạm vi của dự án. Dự 

kiến bộ phận này có khoảng 3 ngƣời. 

+ Duy tu và bảo dƣỡng định kỳ toàn bộ hệ thống thiết bị trong phạm vi 

của dự án. Dự kiến bộ phận này có khoảng 2 ngƣời. 

+ Tổ chức bảo vệ an ninh cho toàn khu dân cƣ. Dự kiến bộ phận này có 

khoảng 2 ngƣời. 

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” thuộc 

nhóm dự án xây dựng hạ tầng nhà ở đô thị nên theo quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ sẽ không có công nghệ sản xuất 

chỉ có quy trình hoạt động của khu nhà liền kề, nhà biệt thự, khu thƣơng mại 

dịch vụ, khu nhà văn hóa và trƣờng mầm non nhƣ sau: 

1.4.1. Quy trình hoạt động khu nhà liền kề, nhà biệt thự: 

 

 

 

 

 

  

* Thuyết minh quy trình hoạt động:  

Các hộ gia đình sau khi hoàn thiện thủ tục mua bán, chuyển nhƣợng đất 

tại dự án sẽ tiến hành thi công xây dựng và lắp đặt nội thất nhà ở. Khi công trình 

hoàn thiện sẽ diễn ra hoạt động sinh sống của dân cƣ, hoạt động này diễn ra 

trong nhiều năm cho đến khi toàn bộ khu đất nhà liền kề, nhà biệt thự đƣợc lấp 

đầy. 

1.4.2. Quy trình hoạt động nhà văn hóa, trung tâm dịch vụ thương mại: 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình hoạt động:  

Các loại hình hoạt động đƣợc bố trí tại khu vực dự án gồm có: 

- Nhà văn hóa tổ chức hội nghị, họp, hội diễn văn hóa văn nghệ; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- CTR, CTNH; 

- Tiếng ồn. 

Hoạt động tại khu nhà văn hóa, dịch vụ thƣơng mại 

Khách đến mua bán các 

trung tâm thƣơng mại, 

dịch vụ 

Khách đến tham gia 

các hoạt động hội, họp 
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- Trung tâm thƣơng mại, dịch vụ nhƣ: các khu trung tâm thƣơng mại, siêu 

thị, các dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống. 

Hoạt động của khu vực nhà văn hóa, dịch vụ thƣơng mại sẽ góp phần đáp 

ứng nhu cầu vui chơi giải trí của ngƣời dân khu vực dự án và các vùng xung 

quanh. 

1.4.3. Quy trình hoạt động trường mầm non: 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình hoạt động:  

Hoạt động của trƣờng mầm non sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu giáo dục, 

học tập của các cháu mầm non của ngƣời dân trong khu vực dự án và các vùng 

xung quanh. 

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

1.5.1. Biện pháp tổ chức thi công giai đoạn chuẩn bị 

a. Giải phóng mặt bằng: 

- Hội đồng Bồi thƣờng GBMB của Dự án thực hiện công tác GPMB để 

bàn giao đất cho nhà thầu thi công thực hiện đầu tƣ hạ tầng dự án.  

- Chủ Dự án có trách nhiệm đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời các tài liệu 

cần thiết và kế hoạch về tiến độ Dự án, gói thầu theo từng giai đoạn xây dựng 

và kế hoạch phân bổ vốn đảm bảo cho việc triển khai hoàn thành công tác 

GPMB đúng tiến độ. Nguồn kinh phí thực hiện GPMB sẽ do chủ đầu tƣ Dự án 

chi trả.  

- Hiện tại công tác GPMB đang đƣợc khẩn trƣơng thực hiện theo quy 

định.  

b. Tổ chức lán trại, công trường, tạo mặt bằng thi công:  

* Phát quang thực vật:  

Khối lƣợng thực vật phát sinh: Theo khối lƣợng tính toán từ chủ đầu tƣ, 

có 4.165,47 kg thực vật phát quang chủ yếu là cây bụi đƣợc thu gom vận 

chuyển ra khỏi khu vực thi công.  

* Giải pháp xử lý bùn nạo vét:  

Nƣớc mặt trong khu vực dự án sẽ đƣợc bơm hút thoát ra khu vực kênh 

tiêu thoát nƣớc khu vực. Đất bùn, hữu cơ sau khi nạo vét đƣợc thu gom đổ thải 

theo quy định của Luật Trồng trọt.  

* Tháo dỡ công trình hiện trạng, GPMB:  

- Nước thải sinh hoạt; 

- CTR, CTNH; 

- Tiếng ồn. 

Hoạt động tại trƣờng mầm non 

Các gia đình đƣa con 

đến trƣờng mầm non 

Hoạt động học tập, 

sinh hoạt của các cháu 
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- Dự án tiến hành tháo rỡ toàn bộ các công trình trên diện tích đất lập dự 

án.  

- Phƣơng án GPMB: Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về phần chi phí GPMB 

và công tác GPMB đất thổ cƣ do Ban bồi thƣờng GPMB của Dự án thực hiện.  

- Phạm vi giải phóng mặt bằng đƣợc xác định trên cơ sở thiết kế của Dự 

án.  

* Hạ tầng chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công: 

- Bố trí 01 công trƣờng thi công ở gần cổng ra vào Dự án từ đƣờng Hùng 

Vƣơng. Tại đây bố trí văn phòng điều hành công trƣờng, bãi tập kết nguyên vật 

liệu, bãi đổ thải tạm thời, ….  

- Tại công trƣờng có khoảng 30 công nhân làm việc trong giai đoạn chuẩn 

bị mặt bằng và giai đoạn thi công HTKT.  

- Trên công trƣờng thi công bố trí khu điều hành bằng container; mặt 

bằng tập kết nguyên vật liệu thi công (khoảng 500 m
2
); bãi tập kết chất thải 

khoảng 500 m
2
 (tránh xa nguồn nƣớc). Nhà thầu ƣu tiên tuyển dụng công nhân 

địa phƣơng có điều kiện ăn ở tục túc để giảm thiểu tác động từ hoạt động sinh 

hoạt của công nhân trên công trƣờng.  

- Đối với nƣớc sinh hoạt và nƣớc phục vụ thi công: sử dụng nƣớc sạch 

của thị trấn, chủ đầu tƣ đã làm thủ tục xin điểm đấu nối, cấp nƣớc với Công ty 

Cổ phần cấp nƣớc Phú Thọ.  

- Điện thi công phục vụ công trƣờng: Sử dụng lƣới điện tại địa phƣơng, 

chủ đầu tƣ đã làm thủ tục xin đấu nối với Công ty điện lực Phú Thọ - Chi nhánh 

Hạ Hòa. 

- Thoát nƣớc công trình: Trên mặt bằng thi công nhà thầu bố trí hệ thống 

thoát nƣớc tạm thích hợp phù hợp với từng thời điểm thi công.  

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công giai đoạn xây dựng 

1.5.2.1. Công tác chuẩn bị khởi công: 

a. Chuẩn bị về nhân lực: 

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, ngay sau khi có lệnh khởi công, 

nhà thầu tiến hành bố trí một đội ngũ cán bộ công nhân viên có đầy đủ năng lực 

và kinh nghiệm thi công công trình đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật. Trên cơ sở 

nhân lực yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, trƣớc khi tiến hành khởi công công 

trình, danh sách cán bộ tham gia điều hành thi công đƣợc gửi đến Chủ đầu tƣ. 

Nhà thầu bố trí một đội ngũ cán bộ điều hành có đủ trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, kinh nghiệm tổ chức thi công trực tiếp trên công trƣờng, đội ngũ 

công nhân chuyên nghiệp có tay nghề cao, đã từng tham gia thi công nhiều công 

trình tƣơng tự để thi công công trình này. 
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Để đảm bảo tính kinh tế, nhà thầu sẽ sử dụng thêm lực lƣợng lao động địa 

phƣơng nông nhàn trong các công tác thi công đơn giản, các công tác có tính 

chất kỹ thuật không cao. Lƣợng nhân công này nhà thầu sẽ điều chỉnh tăng giảm 

cho phù hợp theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình. 

b. Chuẩn bị về thiết bị: 

Căn cứ vào biểu đồ tiến độ thi công, nhà thầu tiến hành tập kết thiết bị, 

máy móc và điều động nhân lực theo yêu cầu từng giai đoạn, từng công việc 

cho phù hợp và đảm bảo đúng tiến độ thi công đã vạch ra. Các thiết bị máy móc 

phục vụ thi công đảm bảo đúng chủng loại, hoạt động tốt, sẵn sàng phục vụ thi 

công công trình. 

Dựa trên khối lƣợng thi công của gói thầu, mức độ yêu cầu của công việc 

và tiến độ thi công gói thầu, nhà thầu sẽ chuẩn bị và tập kết các máy móc thiết 

bị theo đúng chủng loại, số lƣợng và thời điểm sử dụng. Nhà thầu đảm bảo sẽ 

đƣa vào sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, có tính năng và công suất đáp ứng 

đƣợc yêu cầu công việc. 

Để đáp ứng đƣợc tính liên tục của công việc, đảm bảo chất lƣợng và tiến 

độ thi công, nhà thầu có kế hoạch tập kết các loại máy móc thiết bị. Khi máy 

móc thiết bị gặp sự cố phải dừng hoạt động phải bố trí ngay máy móc thiết bị dự 

phòng thay thế. 

c. Chuẩn bị vật liệu: 

Khảo sát các nguồn cung cấp vật liệu, vật tƣ thi công công trình phù hợp 

với yêu cầu thực tế công trình đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lƣợng. 

d. Chuẩn bị bãi đổ thải: 

Mọi vật liệu thừa ra trong quá trình thi công mà không đƣợc tận dụng sẽ 

đƣợc nhà thầu đổ tại bãi thải theo quy định, bãi đổ vật liệu thừa đƣợc sự thống 

nhất chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn giám sát và chính quyền địa phƣơng.  

Vật liệu thải đƣợc đổ ở những nơi trũng tự nhiên nhƣng không đƣợc làm 

cản trở đến dòng chảy và việc thoát lũ trong khu vực. Khi hoàn thành công trình 

nhà thầu san phẳng hoặc nếu cần thiết phải trồng cỏ gia cố. 

e. Chuẩn bị thủ tục phục vụ thi công: 

Nhà thầu sẽ trình lên chủ đầu tƣ các thủ tục sau: 

- Phƣơng án thi công công trình, tiến độ thi công chi tiết. 

- Kế hoạch quản lý chất lƣợng của nhà thầu. 

- Kế hoạch sử dụng các vật tƣ vật liệu, nguồn gốc các loại vật tƣ vật liệu. 

- Kế hoạch sử dụng và huy động máy móc thiết bị thi công. 

- Tính năng và công suất máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu. 

- Kế hoạch sử dụng các mỏ vật liệu (đất đắp,...). 

- Giấy phép thi công, vị trí bãi đổ vật liệu thải. 
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f. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: 

Đặt biển báo ở tại các vị trí từ đƣờng Hùng Vƣơng rẽ vào khu vực thi 

công, các vị trí gần khu vực trƣờng học và ghi rõ tên đơn vị thi công, tên công 

trình, địa chỉ văn phòng công trƣờng, số điện thoại và tên của chỉ huy trƣởng 

công trƣờng, ngƣời chỉ huy đƣợc nhận biết thông qua phù hiệu, ngƣời làm việc 

trên đƣờng  mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định. 

Để bảo vệ công trình, đảm bảo an toàn giao thông công cộng và thuận tiện 

cho các phƣơng tiện giao thông qua lại công trình. Đơn vị cho lắp dựng và duy trì 

các loại biển báo giao thông, rào chắn tại các vị trí giao cắt với đƣờng giao thông, 

đƣờng dân sinh, khu vực gần trƣờng học. Tất cả các biển báo, cọc tiêu rào chắn 

đƣợc sơn phản quang, còn về ban đêm tại các vị trí này sẽ đƣợc rọi sáng bằng hệ 

thống chiếu sáng đƣợc cán bộ tƣ vấn giám sát và chủ đầu tƣ chấp thuận. Hệ thống 

này đƣợc đặt và hoạt động không gây chói cho giao thông công cộng. 

1.5.2.2. Trình tự thi công: 

- Vét xử lý hữu cơ, bù song song thi công đƣờng công vụ và mƣơng thoát 

nƣớc thải cho toàn bộ dự án.  

- Tạo mạng lƣới nền giao thông và san lấp mặt bằng các lô (vận chuyển 

đất, lu lèn đặt độ đầm chặt đối với từng hạng mục…). 

- San nền xong tiến hành đào thi công hệ thống hạng tầng cấp, thoát nƣớc, 

cấp điện, thông tin…  

- Tiến hành hoàn thiện kết cấu hạ tầng và hệ thống giao thông (mặt đƣờng 

hoàn thiện đến lớp nhựa chặt, hè đƣờng, trồng cây, hệ thống thoát nƣớc mƣa và 

nƣớc thải) sau đó tiến hành thi công xây dựng các công trình.  

- Khi hoàn thành hết các hạng mục công trình mới tiến hành thi công các 

hệ thông cấp điện cấp nƣớc và thông tin, và hoàn thiện mặt hè, mặt đƣờng bê 

tông nhựa lớp 1. 

1.5.2.3. Biện pháp thi công các hạng mục công trình: 

- Do tính chất công trình nên chủ yếu là thi công cơ giới. Tuy nhiên vẫn 

kết hợp với thi công thủ công.  

- Tận dụng hệ thống đƣờng có sẵn để mở nhiều mũi thi công đẩy nhanh 

tiến độ. 

- Mua các cấu kiện thƣơng phẩm nhƣ biển báo, cống thoát nƣớc, nắp đậy 

rãnh dọc... nhằm giảm thiểu công tác chế tạo tại hiện trƣờng.  

- Thi công mặt đƣờng dùng phƣơng pháp thi công cuốn chiếu đảm bảo sự 

đồng đều của các lớp và tạo độ phẳng theo yêu cầu kỹ thuật.  

 Các biện pháp kỹ thuật thi công công trình nhƣ sau:  

a. Biện pháp kỹ thuật thi công san nền:  
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- Trƣớc khi san nền càn tiến hành vét bùn và bóc lớp đất hữu cơ tại các vị 

trí lấp đất, vét bùn căn cứ theo kết quả khảo sát địa chất tiến hành bóc theo từng 

khu vực. Để ổn định nền đất và nền đƣờng dự án tiến hành bóc hết lớp bùn, phù 

sa yếu theo kết quả khảo sát địa chất.  

- Sử dụng máy ủi 110CV tiến hành đào bỏ lớp đất hữu cơ ra biên ngoài 

của khu vực san nền. Đất hữu cơ đƣợc đào bỏ hết khởi phạm vi khu vực san 

nền. Trong quá trình thi công nếu nƣớc mặt nhiều thì phải tiến hành bơm hút 

cạn nƣớc ra khỏi phạm vi của nền. 

- Đất hữu cơ đƣợc gom đống trên mặt bằng để tận dụng đắp sang cây 

xanh. Phần đất đổ thải khi san nền còn lại sẽ vận chuyển đến bãi thải dự kiến 

của địa bàn UBND thị trấn Hạ Hòa, cự ly đổ thải từ công trƣờng đến bãi đổ thải 

dự kiến trong bán kính khoảng 5 km.  

- Thi công và nghiệm thu theo Quy trình thi công và nghiệm thu công tác 

đất theo TCVN 4447:2012.  

- Khi thi công cần giám sát chặt chẽ để xác định chính xác khối lƣợng đào 

đắp, ghi nhật kí công trình làm cơ sở thanh toán cho đơn vị thi công. 

- Phƣơng pháp thi công; san ủi đều và đầm chặt K ≥ 0,9 đồng thời có biện 

pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trƣờng và dân sinh trong quá trình thi công.  

- Đắp nền bằng đất với hệ số đắp K=0,9.  

- Sử dụng phƣơng pháp chia lƣới ô vuông 10mx10m và tính toán san nền 

theo trình tự sau:  

+ Xác định cao độ thiết kế và cao độ tự nhiên tại các vị trí nút ô lƣới trong 

phạm vi lô san nền và vị trí giao của các đƣờng ô lƣới với biên ô san nền, xác 

định chiều cao đào hoặc đắp tại các điểm đó.  

+ Xác định ranh giới đào đắp.  

+ Xác định diện tích san nền trong từng ô lƣới gồm: diện tích đào, điện 

tích đắp.  

Công tác định vị trí thi công trên thực địa đƣợc thực hiện bằng máy toàn 

đạc điện tử kết hợp với thƣớc thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền 

hiện trạng để đánh dấu các vị trí. Trƣớc khi triển khai thi công nhà thầu đo đạc 

mặt bằng hiện trạng theo lƣới ô vuông với các bƣớc lƣới nhƣ trong thiết kế. 

b. Biện pháp kỹ thuật thi công đường giao thông:  

- Đối với nền đắp thì tiến hành đắp nền đƣờng thành từng lớp có chiều 

dày < 30cm, đầm nén đến cao độ thi công. 

- Sửa sang hoàn chỉnh khuôn đƣờng: Đầm nén bằng lu nặng để đạt K = 0,9.  

- Thi công lớp cấp phối sỏi đồi dày 30 cm, đầm nén bằng lu nặng đạt K = 0,9.  

- Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II dày 20cm.  

- Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I dày 20cm.  
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- Thi công mặt đƣờng bê tông nhựa.  

- Thi công hè đƣờng. 

- Thi công các công trình phục vụ khác.  

- Làm công tác hoàn thiện kiểm tra chất lƣợng. 

c. Biện pháp tổ chức thi công hệ thống điện, đèn chiếu sáng:  

- Tổ chức đổ móng cột có khung thép móng cột theo bản vẽ chi tiết. Định 

vị cột theo vị trí của mặt bằng, cao độ móng cột theo cao độ của vỉa hè.  

+ Móng cột và tiếp địa đƣợc làm trƣớc khi thi công các phần sau.  

+ Đặt khung móng vuông góc với đáy móng, đặt sẵn 02 ống nhựa luồn 

cáp trong móng cột.  

+ Lắp đặt cột vào móng cột, chú ý luồn cáp qua lỗ đế cột, tránh làm hƣ 

hỏng cáp. Bắt chặt các dây nối tiếp địa có tai tiếp địa vào chân các cột thép.  

+ Làm tiếp địa cho cột.  

+ Lắp cần đèn và tay bắt trang trí lên cột, căn chỉnh đúng vị trí. 

+ Lắp choá đèn chiếu sáng đƣờng phố lên cần đèn và đèn chiếu sáng vỉa 

hè trên tay bắt bằng xe chuyên dùng, căn chỉnh đúng vị trí.  

+ Đấu nối các đầu cáp và dây lên đèn theo các bản vẽ chi tiết.  

- Thi công điện:  

+ 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 đƣa vào sử dụng. 

d. Biện pháp thi công hạng mục cấp thoát nước: 

Trong quá trình thi công nền đƣờng, hè đƣờng kết hợp thi công hệ thống 

cấp thoát nƣớc:  

- Tiến hành định vị tim tuyến rãnh thoát nƣớc. 

- Dùng máy đào kết hợp với ô tô vận chuyển để đào móng rãnh thoát 

nƣớc và hố ga theo cao độ thiết kế. 

- Tiến hành đóng cừ bằng cọc tre. 

- Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông lót, bê tông móng 

cống, hố ga. 

- Lắp đặt cống thoát nƣớc bằng BTCT. 

- Xây tƣờng hố ga bằng gạch không nung, VXM M75#, láng, trát hoàn thiện.  

- Đắp đất hoàn trả bằng đầm cóc đảm bảo độ chặt theo thiết kế. 

e. Biện pháp thi công hạng mục thông tin liên lạc:  
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Thực hiện lắp đặt ống chờ tại vị trí đầu nối với các hộ dân sử dụng ga 

nivo có luồn ống chờ UPVC D60x4, chiều sâu chôn ống trên vỉa hè là 0,3m. 

Tại vị trí qua đƣờng bố trí ống nhựa gân xoắn HDPE D130/100. 

f. Biện pháp thi công khu nhà ở liền kề, công trình công cộng:  

- Nhà ở chia lô liên kề có chỉ giới xây dựng của các ô đất đƣợc thiết kế 

trùng với chỉ giới đƣờng đỏ của các tuyến đƣờng tiếp giáp. Khu nhà ở có hình 

thức kiến trúc hiện đại, sơn hoàn thiện sáng màu, sử dụng các mảng tƣờng 

phẳng kết hợp với các diện cửa sổ, của đi bằng chất liệu gỗ kính hoặc nhôm 

kính hoặc nhựa kính hoặc sắt kính. 

- Nhà văn hóa: Nơi đây là trung tâm văn hóa, hội nghị với sức chứa lớn. 

Công trình đƣợc thiết kế 1 tầng, với diện tích sàn rộng. Phong cách kiến trúc 

hành chính pha hiện đại. Chỉ giới xây dựng của ô đất đƣợc thiết kế lùi vào 3m 

so với chỉ giới đƣờng đỏ của các tuyến đƣờng tiếp giáp. 

- Khu thể dục thể thao đƣợc xây dựng tối đa 3 tầng, có chỉ giới xây dựng 

đƣợc thiết kế lùi vào 3m so với chỉ giới đƣờng đỏ của các tuyến đƣờng tiếp giáp 

g. Biện pháp an toàn lao động:  

- Tuân thủ các quy định của nhà nƣớc về biện pháp an toàn lao động 

trong tổ chức thi công.  

- Bố trí mặt bằng thi công hợp lý để ít di chuyển và không cản trở giao 

thông. 

- Khu vực công trƣờng đang thi công cần phải lập hệ thống biển báo và 

rào chắn cách ly khu vực nguy hiểm nhƣ hố móng, hố đặt ống và có các thiết bị 

chiếu sáng khu vực làm việc vào ban đêm. 

h. Quá trình thi công: 

- Nhà thầu xây lắp phải thi công theo đúng quy trình thi công hiện hành.  

- Nhà thầu xây lắp phải thi công theo đúng các bản vẽ thiết kế đƣợc phê 

duyệt, ngoại trừ trƣờng hợp đặc biệt cần trình lên chủ đầu tƣ, chủ nhiệm dự án, 

tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn giám sát để có biện pháp giải quyết kịp thời. 

- Lắp đặt đƣờng ống và các thiết bị, phụ tùng trên đƣờng ống theo thiết kế 

và chỉ định của nhà thầu cung cấp thiết bị. 

i. Nghiệm thu: 

- Công tác san lấp mặt bằng và thi công lớp cấp phối sỏi đồi đƣợc nghiệm 

thu theo TCVN 4447 - 87 “Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu”.  

- Thi công lớp móng đá dăm cấp phối phải tuân thủ theo đúng quy trình 

thi công và nghiệm thu cấp phối đá dăm 22 TCN 252 - 98.  

- Thi công lớp bê tông nhựa theo quy trình thi công và nghiệm thu mặt 

đƣờng bê tông nhựa 22 TCN 249 - 98.  
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Việc thi công, các phƣơng án thiết kế kỹ thuật và phƣơng án tổ chức giao 

thông nút giao đấu nối các đƣờng nhánh ra, vào khu vực dự án với các tuyến 

đƣờng giao thông xung quanh. 

1.6. TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án đƣợc thực hiện trong năm 2022 - 2023, trong đó: 

- Quý I năm 2022: Hoàn thành quy hoạch chi tiết. 

- Quy I/2022 – Qúy IV/2022: 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 trƣờng và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Thực 

hiện bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. 

- Từ quý I năm 2023 đến hết quý IV năm 2023: Đầu tƣ xây dựng hoàn 

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

án theo quy hoạch chi tiết tỷ ỉệ 1/500 đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ 

chức nghiệm thu, bàn giao đƣa các công trình vào sử dụng theo quy định. 

Bảng 1.22. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Hạng mục 

Thời gian 

Quý I/2022 
Quý II/2022 đến 

quý IV/2022 

Quý I/2023 đến 

quý IV/2023 

1 
Hoàn thành quy hoạch 

chi tiết 
  

 

2 

Thực hiện các thủ tục 

pháp lý về môi trƣờng, 

đất đai 

  

 

3 

Thi công xây dựng và 

hoàn thành dự án đƣa 

vào khai thác sử dụng.  

  

 

1.6.2. Vốn đầu tƣ  

* Tổng vốn đầu tư của dự án: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng 

chẵn). 

* Nguồn vốn: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án.  

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

* Đối với giai đoạn chuẩn bị: Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với các ban 

ngành địa phƣơng để đẩy nhanh việc bồi thƣờng giải phóng mặt bằng cho phù 

hợp với tiến độ đầu tƣ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp hạ tầng (điện, 

nƣớc...) trên địa bàn để triển khai thiết kế, thi công đấu nối đúng quy định. 

* Đối với giai đoạn thi công:  
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Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện trực tiếp quản lý dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu 

thi công, nhà thầu phụ và trực tiếp giám sát, quản lý khối lƣợng, chất lƣợng 

công trình và tiến độ thi công. Việc tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích (giữ 

gìn vệ sinh môi trƣờng, duy trì chăm sóc cây xanh công viên, bảo vệ an ninh...) 

sẽ đƣợc chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm thực hiện. 

* Đối với giai đoạn hoạt động:  

- Sau khi hoàn thành dự án, đƣa vào khai thác sử dụng, chủ dự án tiếp tục 

quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật. Các dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị 

sẽ do bộ phận địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trƣờng của thị trấn quản 

lý theo đúng chức năng nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đƣờng giao thông, hệ thống cấp 

điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nƣớc, hệ thống thoát nƣớc mặt, 

thoát nƣớc thải, xử lý nƣớc thải…sau khi đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ, Chủ 

đầu tƣ sẽ bàn giao việc quản lý vận hành, khai thác sử dụng cho Ban quản lý dự 

án để phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện quản lý, cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Hệ thống cấp nƣớc: phối hợp với Công ty cổ phần cấp nƣớc Phú Thọ 

+ Hệ thống cấp điện: phối hợp với Công ty điện lực Phú Thọ. 

+ Hệ thống đƣờng giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nƣớc mƣa, 

nƣớc thải, cây xanh, hồ điều hòa,….: do đơn vị khai thác hạ tầng dự án chịu 

trách nhiệm quản lý. 

Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về chất lƣợng công trình và bảo hành đối với 

công trình bàn giao theo quy định tại Điều 36 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 

14/01/2013 về việc quản lý đầu tƣ phát triển đô thị. 

- Đối với các công trình hạ tầng xã hội nhƣ: 

Nhà văn hóa, trung tâm TDTT: chủ đầu tƣ bàn giao quỹ đất có hạ tầng kỹ 

thuật cho UBND tỉnh để thực hiện các dự án riêng theo cơ chế xã hội hóa đầu 

tƣ. Kinh phí đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật cho các ô đất này chủ đầu tƣ đƣợc bồi hoàn 

theo đúng quy định của Nhà nƣớc. 

- Bên nhận bàn giao có trách nhiệm quản lý khai thác công trình theo 

đúng công năng, có trách nhiệm bảo trì công trình theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. Đối với các công trình mà bên nhận bàn giao đã xác định trong nội 

dung dự án thì bên nhận bàn giao có quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý chất 

lƣợng và nghiệm thu công trình trong suốt quá trình xây dựng cho đến khi hoàn 

thành bàn giao đƣa vào sử dụng. 

- Trách nhiệm cung cấp các dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị khác: 
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+ Trong giai đoạn đầu tƣ xây dựng, việc tổ chức thực hiện các dịch vụ 

công ích (giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, duy trì chăm sóc cây xanh công viên, bảo 

vệ an ninh...) sẽ do chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm thực hiện. 

* Thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở 

hữu công trình: 

Sau khi dự án hoàn thành, đƣa vào khai thác sử dụng, chủ dự án sẽ phối 

hợp với các hộ dân lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

quyền sở hữu đối với công trình trên đất nộp cơ quan quản lý đất đai của huyện 

và của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 
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CHƢƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

a. Điều kiện về địa lý, địa hình: 

- Địa hình khu vực dự án chủ yếu là đầm; hƣớng dốc chính từ phía Tây Bắc 

về phía Đông Nam. 

- Địa hình cao nhất tại khu vực phía Nam: 30,19 m 

- Địa hình thấp nhất tại khu vực phía Tây Nam: 22,60 m 

Tiếp giáp phía Bắc khu vực dự án là Đầm Ao Châu. Đầm Ao Châu có diện 

tích mặt nƣớc khoảng 2km² và có tới khoảng 100 hòn đảo lớn nhỏ đƣợc bao phủ 

một thảm thực vật đa loài dầy đặc và phong phú, đỉnh cao nhất cao tới 177m so với 

mặt biển, cùng với 99 ngách nƣớc đan cài vào các khe núi. Mực nƣớc trong hồ 

luôn có độ sâu khoảng 3m, có nơi sâu tới 35m và quanh năm không bị cạn. 

b. Điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn: 

* Địa chất công trình 

Khu vực dự án hiện chủ yếu là đất đầm. Lớp bùn trên mặt cần đƣợc bóc 

bỏ để xử lý nền đảm bảo cho yêu cầu xây dựng. 

* Địa chất thuỷ văn: 

 - Chế độ thuỷ văn trên địa bàn phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống sông, 

ngòi, suối, ao hồ, đầm,... đƣợc phân bố rộng khắp trên địa bàn huyện Hạ Hòa, 

trong đó đáng kể nhất là sông Thao và các chi lƣu của nó.  

Sông Thao chảy qua địa phận huyện theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam 

với chiều dài 32 km, chiều rộng trung bình khoảng 500 m, lƣu vực rộng, lƣu 

lƣợng nƣớc ở mùa mƣa rất lớn. 

Ảnh hƣởng trực tiếp đến chế độ thủy văn của khu vực dự án là Ngòi Lửa 

Việt. Ngòi Lửa Việt: Bắt nguồn từ Núi Buộm, đƣợc đắp chặn thành Đầm Ao 

Châu, có lƣu vực rộng, cung cấp nƣớc tƣới cho khu vực rộng khoảng 1.200 ha 

và có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Các hồ, đầm có diện tích khoảng 

2.000 ha, trong đó một số đầm lớn nhƣ: đầm Chính Công, đầm Ao Châu, đầm 

Phai, đầm Láng, đầm Mồng, đầm Lớn, hồ Lăng Thƣợng, hồ Hàm Kỳ, đầm Chì, 

đầm Móng Hội, đầm Thanh Ba,… là những nơi dự trữ, cung cấp nƣớc tƣới và 

kết hợp nuôi trồng thuỷ sản. 

2.1.1.1. Điều kiện về khí hậu, khí tượng: 

Khí hậu của khu vực dự án mang đầy đủ những đặc tính cơ bản về khí 

hậu nhiệt đới gió mùa của miền Bắc Việt Nam nói chung và của tỉnh Phú Thọ 
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nói riêng. Sự phân chia khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm theo bốn mùa gồm hai 

mùa chính là mùa hè và mùa đông, còn hai mùa chuyển tiếp là mùa xuân và 

mùa thu. 

Quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm phụ thuộc rất nhiều 

vào điều kiện khí hậu tại khu vực thực hiện dự án. Các yếu tố đó là: 

- Nhiệt độ và độ ẩm tƣơng đối của không khí. 

- Lƣợng mƣa, nắng và bức xạ. 

- Chế độ gió và đặc điểm về bão lũ lụt. 

- Nhiệt độ trung bình không khí (năm 2020): 24,2
0
C; 

- Độ ẩm trung bình của không khí (năm 2020): 82 %; 

- Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10; 

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Các số liệu thống kê về khí tƣợng thuỷ văn đƣợc lấy từ trạm Phú Hộ năm 

2020. 

2.1.2.1. Nhiệt độ không khí: 

Bảng 2.1. Bảng nhiệt độ trung bình hàng năm của khu vực dự án. 

Đơn vị: 
o
C 

Năm 2010 2015 2018 2019 2020 

Trung bình cả năm 23,9 24,3 23,8 24,5 24,2 

Trung bình tháng 1 17,5 17,0 17,4 17,0 18,9 

Trung bình tháng  2 20,3 18,7 16,7 21,7 18,8 

Trung bình tháng  3 21,4 21,3 21,8 21,7 22,5 

Trung bình tháng  4 22,9 24,4 23,5 26,5 21,6 

Trung bình tháng  5 27,9 29,2 27,9 26,9 28,4 

Trung bình tháng  6 29,5 29,5 28,9 30,0 30,3 

Trung bình tháng  7 29,6 29,0 28,5 29,5 29,8 

Trung bình tháng  8 27,6 28,6 27,9 28,6 28,4 

Trung bình tháng  9 27,8 27,8 27,5 27,3 28,0 

Trung bình tháng 10 24,2 25,7 24,3 24,9 23,7 

Trung bình tháng 11 20,3 23,7 22,3 21,9 22,6 

Trung bình tháng 12 18,3 17,6 18,9 18,0 17,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2020 - Số liệu từ Trạm KTTV Phú Hộ) 

+ Nhiệt độ trung bình năm là 24,2
0
C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất 

là 30,3 
0
C và nhiệt độ trung bình của tháng thấp nhất là 17,4

0
C. 

+ Mùa nóng: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng mùa nóng từ 

28,0
0
C đến 30,3

0
C (cao nhất là tháng 6: 30,3

0
C).  

+ Mùa lạnh: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng mùa lạnh từ 17,4
0
C 

đến 22,5
0,
C (thấp nhất là tháng 12: 17,4

0
C). Đột biến về nhiệt độ thƣờng xuất 

hiện ở dạng nhiệt độ trong ngày lên cao hoặc xuống quá thấp.  
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2.1.2.2. Độ ẩm: 

+ Độ ẩm bình quân năm tại khu vực dự án đƣợc thể hiện ở bảng dƣới đây: 

Bảng 2.2. Bảng độ ẩm trung bình hàng năm của khu vực dự án 

(Đơn vị tính: %) 

                  Năm 

Tháng 
2010 2015 2018 2019 2020 

Tháng 1 87 82 87 91 85 

Tháng 2 83 85 81 88 85 

Tháng 3 83 89 82 89 87 

Tháng 4 89 80 84 87 89 

Tháng 5 85 80 81 87 80 

Tháng 6 83 80 81 83 74 

Tháng 7 81 79 85 84 78 

Tháng 8 89 79 89 87 84 

Tháng 9 87 82 85 83 82 

Tháng 10 86 77 87 88 79 

Tháng 11 86 85 87 86 80 

Tháng 12 86 86 88 81 78 

Trung bình năm 85 82 85 86 82 

  (Nguồn: Niên giám thống kê 2020 – Số liệu từ trạm KTTV Phú Hộ) 

+ Độ ẩm trung bình tháng cao nhất: 89% (tháng 4 năm 2020). 

+ Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất: 74% (tháng 6 năm 2020). 

Nhìn chung, độ ẩm của khu vực mang đậm nét đặc trƣng của khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao và tƣơng đối ổn định. 

2.1.2.3. Hướng gió và tốc độ gió: 

+ Hƣớng gió: Do ảnh hƣởng của gió mùa và tác động của địa hình nên 

hƣớng gió chủ yếu của khu vực diễn biến theo mùa cụ thể nhƣ sau: 

Tháng 10 đến tháng 11 tần suất hƣớng gió Tây Bắc nhiều hơn hẳn các 

hƣớng khác. Tháng 12 đến tháng 01 năm sau hƣớng gió lệch về phía Nam 

chiếm ƣu thế, sang tháng 3 hƣớng gió lại là gió Đông Nam. 

+ Tốc độ gió: Tốc độ gió trung bình thay đổi qua các tháng, trung bình từ 

1,5 – 3 m/s. Trong mùa lạnh tốc độ gió trung bình các tháng đầu mùa nhỏ hơn các 

tháng cuối mùa. Thời kỳ chuyển tiếp giữa mùa đông sang mùa hè và những tháng 

đầu hè tốc độ gió trung bình lớn hơn các tháng cuối hè. Hàng năm thƣờng xảy ra 

từ 8 - 10 trận gió bão ảnh hƣởng đến khu vực. Bão có tốc độ từ 20 - 30 m/s và 

thƣờng kèm theo mƣa lớn kéo dài, gây ảnh hƣởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt 

của nhân dân trong khu vực.Tốc độ gió mạnh nhất trong năm là 28 m/s. 
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Hình 2.1. Biểu đồ biểu thị tần suất gió 

* Chú thích: 

N: Bắc; NE: Đông Bắc;  E: Đông; SE: Đông Nam; S: Nam; SW: Tây Nam; W : 

Tây; NW: Tây Bắc. 

Bảng 2.3. Vận tốc gió trung bình theo các tháng (m/s) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vận tốc  gió 2.9 2.6 2.1 2.4 3.1 3.0 3.4 3.0 3.4 3.5 3.3 3.1 

2.1.2.4. Nắng và bức xạ: 

Số giờ nắng trong năm 1.310,7 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng 

3 có số giờ nắng 21,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng 6 có số giờ 

nắng 221,9 giờ. 

Bảng 2.4. Số giờ nắng hàng tháng qua các năm tại khu vực dự án 

         Đơn vị tính: giờ 

               Năm 

Tháng 
2010 2015 2018 2019 2020 

Tháng 1 41,3 5,3 28,4 23,7 33,4 

Tháng 2 100,3 52,0 27,8 72,3 38,9 

Tháng 3 60,6 29,0 76,6 35,7 21,3 

Tháng 4 58,6 114,5 54,8 82,5 48,4 

Tháng 5 113,8 210,7 189,3 82,3 170,6 

Tháng 6 145,4 194,3 152,9 165,0 221,9 

Tháng 7 200,2 159,3 166,0 147,9 188,0 

Tháng 8 153,9 187,9 142,1 172,8 146,0 

Tháng 9 163,3 129,9 152,6 206,5 130,4 

Tháng 10 136,2 182,7 138,5 124,3 128,4 

Tháng 11 124,1 92,8 116,4 103,9 130,3 

Tháng 12 80,6 41,9 74,2 123,5 53,1 

Tổng số giờ 

nắng 
1.378,3 1.400,3 1.319,6 1.340,4 1.310,7 

 (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020 - Số liệu từ Trạm KTTV Phú Hộ) 

2.1.3. Điều kiện thủy văn 

2.1.3.1. Mưa: 

Lƣợng mƣa tại khu vực dự án đƣợc phân bố nhƣ sau: 

+ Vào mùa mƣa: Thời tiết nóng, lƣợng mƣa lớn, chiếm 80% lƣợng mƣa 
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cả năm, đặc biệt có những trận mƣa rào rất lớn kéo theo gió bão từ 3 - 5 ngày 

gây hiện tƣợng ngập úng cục bộ. 

+ Vào mùa khô: Lƣợng mƣa rất ít có những thời kỳ khô hành kéo dài từ 

15 - 20 ngày. Nhiều diện tích đất canh tác, ao hồ bị khô cạn. 

Bảng 2.5. Lƣợng mƣa bình quân qua các năm của khu vực dự án 

          Đơn vị: mm 

Năm 

Tháng 
2010 2015 2018 2019 2020 

Tháng 1 56,1 77,7 28,9 41,4 55,0 

Tháng 2 13,9 43,5 13,8 39,1 51,0 

Tháng 3 48,7 66,6 56,3 47,0 101,5 

Tháng 4 73,7 116,6 104,7 164,7 238,0 

Tháng 5 105,5 183,6 194,3 140,2 269,1 

Tháng 6 106,3 277,6 203,7 169,5 174,0 

Tháng 7 220,7 146,7 333,6 217,5 145,0 

Tháng 8 389,7 147,9 535,3 330,4 244,9 

Tháng 9 83,3 230,3 133,9 103,1 322,0 

Tháng 10 44,5 55,2 266,8 186,8 122,0 

Tháng 11 13,0 183,7 19,8 39,5 40,2 

Tháng 12 40,1 100,3 74,1 11,4 4,3 

Lƣợng mƣa cả năm 1.195,5 1.629,7 1,965,2 1.490,6 1.767,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020 - Số liệu từ Trạm KTTV Phú Hộ) 

Theo kết quả quan trắc cho thấy mƣa diễn biến theo mùa rõ rệt, lƣợng 

mƣa lớn nhất thƣờng vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Lƣợng mƣa lớn 

nhất trong năm 2020 là vào tháng 9 với lƣợng mƣa gần 322,0 mm. 

* Dông sét:  

Bảng 2.6. Thống kê số ngày có dông sét trung bình trong năm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ngày 

dông 
0,4 0,2 2,5 5,7 9,8 15,5 13 21,6 12,7 4,3 0,5 0,5 

Từ bảng trên cho thấy dông sét xảy ra chủ yếu là vào mùa hè, tháng có 

dông nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 9, cũng là thời kỳ nhiều mƣa, thời gian 

duy trì cơn dông từ 1 - 2h, dông xuất hiện thƣờng đi kèm với sấm sét. 

* Nhận xét chung: Nhìn chung thị trấn Hạ Hòa có điều kiện khí hậu 

đồng đều và không khác biệt nhiều so với các vùng trong tỉnh và các tỉnh lân 

cận nên việc xác định các tiêu trí phát triển kinh tế, dân cƣ có liên quan đến khí 

hậu nhƣ hƣớng gió, thoát nƣớc mƣa, chống nóng, khắc phục độ ẩm, dễ thống 

nhất cho sự phát triển của kinh tế khu vực cũng nhƣ tất cả các loại dân cƣ trong 

vùng. 
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2.1.2. Điều kiện về kinh tế xã hội 

2.1.2.1. Điều kiện về kinh tế: 

Tổng giá trị sản xuất ƣớc đạt 418,4 tỷ đồng,  tăng 27,4 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm 2020, đạt 150,9%  kế hoạch giao năm 2021. Trong đó:   

- Nông, lâm, thuỷ sản: đạt 68,0 tỷ đồng, tăng 1,9 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm 2020, đạt 105,5% so với kế hoạch giao năm 2021. 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: đạt 50 tỷ đồng, tăng 4,2 

tỷ đồng so với  cùng kỳ năm 2020, đạt 100,1% so với kế hoạch giao năm 2021. 

- Thƣơng mại, vận tải, dịch vụ: đạt 250 tỷ đồng tăng 21,0 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm 2020, đạt 101,6% so với kế hoạch giao năm 2021. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 là 13,1 tỷ đồng, đạt 105,52% dự 

toán huyện giao năm 2021. Đạt 78,9% nghị quyết HĐND thị trấn giao năm 2021. 

Tổng chi ngân sách trên địa bàn năm 2021 là 15,2 tỷ đồng, đạt 102,7% dự 

toán huyện giao năm 2021. Đạt 76,67% nghị quyết HĐND thị trấn giao năm 2021. 

a. Sản xuất nông nghiệp: 

* Trồng trọt: 

- Sản xuất lƣơng thực (Lúa): Tổng diện tích gieo trồng  254,6 ha. Năng 

suất bình quân đạt 63 tạ/ha; tăng 7,4 tạ/ha so với năm 2020. Sản lƣợng đạt 

1306,2 tấn; tăng 145,8 tấn so với cùng kỳ năm 2020 (do năm 2021 thời tiết khí 

hậu thuận lợi cho sản xuất, công tác lựa chọn giống mới cho năng xuất, chất 

lượng cao);  

- Sản xuất rau màu:Tổng diện tích gieo trồng  năm 2021 đạt 142 ha. 

Trong đó: 

+ Rau, hoa các loại: 127,1 ha; Năng suất bình quân đạt 244,2 tạ/ha; Sản 

lƣợng đạt 3103,8 tấn. 

+ Ngô: 0,2 ha; Năng suất đạt 55 tạ/ha; Sản lƣợng đạt 1,1 tấn. 

+ Lạc: 2,1 ha; Năng suất đạt 20 tạ/ha; Sản lƣợng đạt 4,2 tấn. 

+ Đậu tƣơng: 1,0 ha; Năng suất: 22tạ/ha; Sản lƣợng: 2,2 tấn. 

+ Khoai tây: 1,2 ha. 

- Cây hàng năm khác: 10,4 ha. 

* Chăn nuôi:  

- Gia súc:  

+ Tổng đàn trâu bò 49 con; tăng  01 con so với năm 2020 

+ Tổng đàn lợn: 2.288 con giảm 212 con so với năm 2020.  

- Gia cầm: (gà, vịt, ngan, ngỗng): Tổng xuất bán 24.450 con, sản lƣợng 

đạt 36,6 tấn. 

- Vật nuôi khác: (thỏ, chó, rắn, ong, bồ câu, đà điểu...): Tổng đàn 3.322 

con giảm 1001 so với năm 2020.  
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b. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: (Sx vật liệu 

xây dựng, may mặc, chế biến gỗ, say sát, cơ khí, vận tải...):  

Tình hình sản xuất công nghiệp, TTCN năm 2021 trên địa bàn thị trấn Hạ 

Hòa sụt giảm nhẹ. Các cơ sở kinh doanh cá thể gặp nhiều khó khăn trong quá 

trình sản suất. Toàn thị trấn có 80 cơ sở sản xuất cá thể ngành Công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, xây dựng. Trong đó 75 cơ sở có địa điểm sản xuất kinh doanh 

cố định còn lại 5 cơ sở chƣa có địa điểm kinh doanh cố định.  

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: đạt 72 tỷ đồng, tăng 4,3 

tỷ đồng so với  cùng kỳ năm 2020, đạt 100,1% so với kế hoạch giao năm 2021. 

d. Tài chính - Địa chính - Xây dựng - Môi trường: 

* Tài chính:  

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn quý 3 năm 2021 là 1,9 tỷ đồng, lũy kế 

thu từ đầu năm đến hết quý 3 là 10,5 tỉ đồng, bằng 67,70% nghị quyết HĐND 

thị trấn giao, bằng 85,3% dự toán huyện giao năm 2021, bằng 115% so với quý 

3 năm 2020. 

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn quý 3 năm 2021 là 1,8 tỷ đồng, lũy kế 

chi từ đầu năm đến hết quý 3 là 7,3 tỉ đồng, bằng 47,1% nghị quyết HĐND thị 

trấn giao, bằng 59,3% dự toán huyện giao năm 2021, bằng 78% so với quý 3 

năm 2020. 

* Công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường: 

- Công tác quản lý đất đai: Phối hợp với UBND huyện Hạ Hòa thƣờng 

xuyên kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt phản ánh của 

nhân dân về những hộ xây dựng trái phép, tham mƣu TT UBND phƣơng án giải 

quyết, ngăn chặn. 

+ Thực hiện theo các chƣơng trình nội dung quy hoạch đã đƣợc phê 

duyệt. 

+ Việc làm hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đƣợc thực hiện theo đúng quy định.  

+ Năm 2021 tiếp nhận 8 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, môi trƣờng, trong đó: 

đã giải quyết 05 đơn, đang lập hồ sơ giải quyết theo trình tự 03 đơn. 

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ cho các trƣờng hợp đã đề 

nghị còn tồn đọng.  

+ Công tác phối hợp với Hội đồng bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng các 

dự án đƣợc thực hiện tích cực. 

- Công tác môi trường: Chỉ đạo các khu dân cƣ vận động nhân dân tiến 

hành vệ sinh đƣờng làng, ngõ xóm nhân ngày lễ, tết Nguyên Đán. Phát động 

nhân dân hƣởng ứng ngày Môi trƣờng, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, 

hoạt động của tổ thu gom rác thải dần đi vào nề nếp. 
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-  Xây dựng cơ bản và quản lý đô thị: 

Tính đến tháng 10 năm 2021 trên địa bàn thị trấn có 15 hộ xây dựng nhà 

ở tại các khu dân cƣ. Tăng cƣờng công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng 

cho 5 hộ. 

2.1.2.2.  Lĩnh vực văn hoá - xã hội: 

* Văn hoá - xã hội: 

Duy trì tốt việc thực hiện phát sóng đài truyền thanh thị trấn; Tiếp tục duy 

trì việc tiếp âm, tiếp sóng, đài các cấp; phổ biến kịp thời các chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng; pháp luật của Nhà nƣớc, các quy định của địa phƣơng. Tập 

trung tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh trên ngƣời, thƣờng xuyên 

tuyên truyền về dịch bệnh covid – 19, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật đất đai, 

truyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, 

tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021... 

Đƣợc thực hiện qua hệ thống Băng zôn, Pa nô, áp phích, các mảng tƣờng. 

Tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ và nhân dân treo cờ Tổ quốc; vệ sinh 

đƣờng làng ngõ xóm, khu làm việc UBND, nhà văn hóa khu dân cƣ để chào 

mừng tết Nguyên Đán, các ngày lễ lớn... 

Tổ chức phát động cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gƣơng Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tháng hoạt 

động thể dục, thể thao cho mọi ngƣời. 

Toàn thị trấn có 8 CLB văn hoá, văn nghệ, TDTT. Các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ TDTT đƣợc ngƣời dân tích cực hƣởng ứng. Thông qua các hoạt động đã 

tuyên truyền về chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nƣớc. 

Cử lực lƣợng tham gia các hoạt động VHVN, TDTT đƣợc tổ chức nhân 

dịp tết Nguyên Đán, Gói bánh chƣng, giã bánh dày, kỷ niệm các ngày lễ nhằm 

khơi dậy những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nƣớc, tự hào dân tộc. 

* Giáo dục - Y tế - Dân số KHHGĐ: 

Cả 3 cấp học Mầm Non, Tiểu Học, THCS chất lƣợng dạy và học đƣợc 

nâng cao, công tác xã hội hóa giáo dục đƣợc đẩy mạnh; công tác khuyến học 

khuyến tài có bƣớc phát triển mới. Số gia đình, dòng họ tham gia công tác 

khuyến học ngày càng tăng cả về số lƣợng và chất lƣợng. Số giáo viên, học 

sinh giỏi các cấp ngày càng cao. 

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC DỰ ÁN 

2.2.1. Dữ liệu hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

Dựa vào vị trí và các kết quả đánh giá hiện trạng cho thấy dự án không 

thuộc phạm vi các khu bảo tồn, vƣờn Quốc gia hay khu dự trữ sinh quyển nào. 

Những đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh vật trong vùng xung quanh khu vực 

dự án dựa trên số liệu điều tra, khảo sát tại hiện trƣờng, bao gồm: Khu vực Dự 
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án nằm trên địa bàn huyện Hạ Hòa có các hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật ở 

đây chịu tác động mạnh bởi các hoạt động KT - XH của nhân dân trong vùng và 

các hoạt động tự nhiên. Hiện trạng đa dạng sinh học khu vực Dự án đƣợc đề cập 

đến bao gồm: hệ sinh thái ao hồ. 

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng 

Để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng khu vực thực hiện dự án, trong quá 

trình thực hiện lập hồ sơ đánh giá tác động môi trƣờng dự án, chủ dự án và đơn 

vị tƣ vấn đã phối hợp với Công ty cổ phần liên minh môi trƣờng và xây dựng 

(EAC) tiến hành lấy mẫu, phân tích môi trƣờng không khí tại 02 vị trí, 1 mẫu 

đất, 1 mẫu nƣớc mặt khu vực dự án. Các mẫu đƣợc lấy tại thời điểm khảo sát và 

cho số liệu cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 2. 7. Thời gian lấy mẫu và phân tích mẫu 

Ngày lấy mẫu KH mẫu 

17/09/2021 

- 03 Mẫu không khí: K1, K2, K3 

- 01 Mẫu đất: Đ1 

- 01 Mẫu nƣớc mặt: NM1 

2.2.2.1. Môi trường không khí: 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ K1: Mẫu không khí khu vực dự án, tọa độ X: 2386082, Y: 526406.  

+ K2: Mẫu không khí giáp khu vực dự án 20m về phía Đông (khu dân cƣ), tọa 

độ X: 2386078,8; Y: 526439. 

+ K3: Mẫu không khí giáp khu vực dự án 20m về phía Bắc (bãi Dài đầm Ao 

Châu), tọa độ X: 2386105,8; Y: 526396,7. 

Bảng 2.8. Kết quả chất lƣợng môi trƣờng không khí trong khu vực dự án 

TT Thông số  Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

 05:2013/BTNMT
 

K1 K2 K3 

1 Nhiệt độ
 0

C 30,4 34,1 38,4 - 

2 Độ ẩm % 62,0 62,6 63,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,5 1,2 1,0 - 

4 Tiếng ồn  dBA 65,7 65,7 64,2 70 

5 Bụi TSP  mg/m
3
 135 121 116 300 

6 CO mg/m
3
 <4,060 <4.060 <4.060 30.000 

7 NO2 mg/m
3
 48 47 43 200 

8 SO2 mg/m
3
 52 52 49 350

 

* Ghi chú:  

- 
(1)

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

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

- (-): Chưa có quy định.         

 * Nhìn xét chung: Nhìn chung môi trƣờng không khí khu vực thực hiện 
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dự án so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT cho 

thấy các chỉ tiêu phân tích môi trƣờng không khí tại thời điểm lập báo cáo ĐTM 

đều nằm trong giới hạn các quy chuẩn cho phép. 

2.2.2.2. Hiện trạng môi trường nước: 

Bảng 2.9. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt khu vực dự án 

- Ký hiệu mẫu: 

+ NM1: Mẫu nƣớc mặt trong khu vực dự án, tọa độ X: 2386035,5; Y: 

526577,4. 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  

NM1 

QCVN  

08-MT:2015/BTNMT 

(Cột B1) 

1 pH - 6,84 5,5 - 9 

2 DO mg/L 4,9 ≥ 4 

3 BOD5 mg/L 9,7 15 

4 COD mg/L 24 30 

5 TSS mg/L 45 50 

6 PO4
3-
 mg/L 0,14 0,3 

7 NO
3-
_N mg/L 1,28 10 

8 Cu mg/L <0,05 0,5 

9 NH4
+
_N mg/L 0,32 0,9 

10 Cr mg/L <0,0004 0,5 

11 Tổng dầu, mỡ mg/L <0,3 1 

12 Chất HĐBM mg/L 0,16 0,4 

13 Coliforms
 

MPN/100mL 2.800 7.500 

* Ghi chú: 

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

mặt. Cột B1: Nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như  loại B2;   

* Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy môi trƣờng nƣớc mặt 

trong khu vực dự án có các chỉ tiêu phân tích đánh giá chất lƣợng nƣớc đều cho 

giá trị bình thƣờng, môi trƣờng nƣớc mặt chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

2.2.2.3. Hiện trạng môi trường đất: 

Bảng 2.10. Kết quả phân tích chất lƣợng đất khu vực dự án 

- Kí hiệu mẫu: 

+ Đ1: Mẫu đất khu vực dự án, tọa độ X: 2386038,4; Y: 526526,6.  

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  

Đ1 

QCVN 

03-MT :2015/BTNMT 

1 pH - 5,82 - 

2 As mg/kg 4,46 25 

3 Pb mg/kg 4,23 300 

4 Cd mg/kg 0,26 10 
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5 Cu mg/kg 3,25 300 

6 Zn mg/kg 27,9 300 

* Ghi chú:  

 - QCVN 03 - MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất. 

 - (-): Chưa có quy định.     

 * Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy môi trƣờng đất trong khu 

vực dự án có các chỉ tiêu phân tích đánh giá chất lƣợng đất đều cho giá trị bình 

thƣờng, môi trƣờng đất không có dấu hiệu ô nhiễm. Chất lƣợng đất đủ điều kiện 

để phục vụ các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cƣ. 

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Địa bàn khu vực thực hiện dự án dân cƣ xung quanh chủ yếu làm nông 

nghiệp và buôn bán nhỏ, các loại cây thực vật đƣợc trồng chủ yếu là các loại 

rau, quả, hoa màu, lúa. Vùng này thƣờng trồng các loại cây ăn quả nhƣ xoài, na, 

chuối, táo, cam, bƣởi,…nhƣng hiện nay không còn nhiều vì hiệu quả kinh tế của 

những loại hoa quả này không cao. Về động vật thuỷ sinh trong khu vực đặc 

trƣng cho vùng nƣớc ngọt, các loại cá nhƣ trôi Ấn Độ, cá chép, trắm cỏ,…đƣợc 

nuôi phổ biến tại các ao đầm. Ngoài ra, còn có các loại cá sông, cá chày, cá trôi, 

cá rô phi đều có ở vùng này, với diện tích mặt nƣớc trong vùng khá phổ biến 

nên các loài thủy sản nƣớc ngọt đƣợc ngƣời dân nuôi thả trong các ao đầm với 

số lƣợng tƣơng đối nhiều so với các vùng khác trong tỉnh.  

Động vật chủ yếu trong khu vực là các loại gia súc, gia cầm, không có 

động vật quý hiếm. 

Nhìn chung hệ sinh thái khu vực xung quanh và lân cận nơi thực hiện dự 

án đó không còn đa dạng, thực vật cây trồng và các loại hệ sinh thái thuỷ vực 

chủ yếu là nhân tạo, tuy nhiên với xu hƣớng phát triển đô thị hóa, công nghiệp 

hóa thì diện tích các ao đầm và diện tích canh tác nông nghiệp sẽ ngày càng thu 

hẹp lại không còn phát triển mạnh mẽ. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yêu tố nhạy cảm về môi 

trường khu vực thực hiện dự án.  

Khu vực thực hiện Dự án Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện 

Hạ Hòa nằm gần tuyến đƣờng giao thông khu dân cƣ có mật độ lƣu thông của 

các loại phƣơng tiện giao thông không quá cao nên chỉ tiêu môi trƣờng nền đối 

với tiếng ồn tại khu vực này là không cao. Từ các bảng kết quả phân tích về môi 

trƣờng khu vực thực hiện dự án cho thấy hiện tại môi trƣờng chƣa có dấu hiệu ô 

nhiễm. Tuy nhiên, khi đầu tƣ xây dựng các hạng mục công trình nhà ở đô thị, 

bụi gây tác động đến đời sống của các khu dân cƣ giáp ranh với dự án về phía 

Đông, phía Nam, phía Tây và ảnh hƣởng đến hoạt động giảng dạy giáo dục của 
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Trƣờng THCS Ấm Thƣợng nằm phía Tây Nam dự án. Khi dự án đi vào hoạt 

động sẽ phát sinh các nguồn thải gây tác động đến môi trƣờng khu vực nhất là 

nƣớc thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom và xử lý 

theo đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng cho khu vực; các hoạt động hội 

họp tại nhà văn hóa có thể ảnh hƣởng tiếng ồn đến khu vực xung quanh nếu sử 

dụng các thiết bị loa đài có cƣờng độ lớn. Dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

quản lý, xử lý tốt việc thu gom rác thải, xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đảm 

bảo tiêu chuẩn Việt Nam tƣơng ứng cho phép áp dụng, nƣớc thải của dự án với 

đặc thù là nƣớc thải sinh hoạt do đó việc xử lý sẽ không phức tạp, trong giai 

đoạn thi công xây dựng sẽ bố trí các nhà vệ sinh công cộng; trong giai đoạn hoạt 

động của dự án chủ dự án sẽ thiết kế việc xử lý nƣớc thải sinh hoạt ngay từ các 

hộ gia đình theo đúng quy định đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (mức B) 

trƣớc khi thoát vào hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực để nguồn tiếp nhận 

sẽ không bị ảnh hƣởng, về chất thải rắn sẽ đƣợc thu gom tập kết theo đúng quy 

định của địa phƣơng. Hơn nữa, với đặc thù của dự án là khu nhà ở đô thị có 

trình độ văn hóa, mức sống cao nên nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trƣờng, giữ 

gìn cảnh quan môi trƣờng khu đô thị đảm bảo văn minh, hiện đại đƣợc chú 

trọng nên phạm vi ảnh hƣởng trong quá trình thực hiện dự án đến môi trƣờng 

xung quanh sẽ đƣợc giảm thiểu. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Trong những năm đổi mới và hội nhập, với việc không ngừng đổi mới 

cách nghĩ, cách làm, đặc biệt là thị trấn Hạ Hòa đã thực hiện chính sách phát 

triển kinh tế nhiều thành phần đã đƣợc cụ thể hóa bằng các Nghị quyết lãnh đạo 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Chính vì vậy, diện mạo của thị trấn 

Hạ Hòa hôm nay đang ngày một khởi sắc. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế đã và 

đang đƣợc đầu tƣ theo hƣớng kiên cố hóa và bền vững, đời sống vật chất, tinh 

thần của nhân dân không ngừng đƣợc nâng lên. Các thiết chế văn hóa và đầu tƣ 

cho giáo dục luôn đƣợc quan tâm, chú trọng. 

Thị trấn Hạ Hòa có đầy đủ các yếu tố, tiềm năng điều kiện tự nhiên, hạ 

tầng cơ sở thuận lợi để phát triển dịch vụ thƣơng mại, các khu nhà ở đô thị mới, 

giáo dục, văn hóa.  

Dự án đƣợc thực hiện góp phần giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân 

sinh sống, sử dụng quỹ đất hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo sự phát triển bền vững, 

lâu dài, làm cơ sở triển khai các dự án xây dựng và quản lý xây dựng tiếp theo. 

Việc đầu tƣ xây dựng dự án Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện 

Hạ Hòa sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, dân cƣ, xã hội của Thị trấn Hạ Hòa nói 
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riêng và huyện Hạ Hòa nói chung, tạo điều kiện thuận lợi để Thị trấn Hạ Hòa 

đạt đƣợc các tiêu chí trong chƣơng trình phát triển nhà ở huyện Hạ Hòa đã đề 

ra. 
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CHƢƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN  

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG,  

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DƢ̣NG  

Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” mang lại 

nhiều lợi ích cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng nói riêng và tỉnh 

Phú Thọ nói chung. Việc xây dựng hạ tầng điểm dân cƣ sẽ giúp nâng cao chất 

lƣợng đời sống cho ngƣời dân địa phƣơng trong khu vực.  

Trong quá trình thực hiện Dự án, việc giải toả, san ủi mặt bằng, vận chuyển 

nguyên vật liệu, xây dựng công trình sẽ có những tác động ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng. Mặc dù tính chất của dự án thuộc lĩnh vực đầu tƣ cơ sở hạ tầng đô thị, 

song dự án lại có tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội và môi trƣờng bởi vì một 

trong những mục tiêu của dự án là tạo lập khu dân cƣ mới văn minh, hiện đại. 

Đánh giá các yếu tố tác động đến môi trƣờng của dự án là việc làm cần thiết 

để xác định mức độ ảnh hƣởng, đƣa ra các biện pháp khống chế, giảm thiểu và xử 

lý ô nhiễm môi trƣờng, hạn chế các tác động tiêu cực.  

Các tác động chính đến môi trƣờng của dự án đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Tóm tắt các tác động chính đến môi trƣờng của dự án 

TT Hạng mục Nguồn gây tác 

động 

Đối tƣợng và phạm vi 

tác động 

Quy mô tác 

động 

I Giai đoạn chuẩn bị  

1 - Chuẩn bị nguồn 

vốn 

- Lập dự án đầu tƣ 

và thiết kế cơ sở. 

- Lựa chọn nhà 

thầu thi công. 

- Đền bù GPMB 

Không phát 

sinh nguồn thải 

 

 

 

Không gây tác động đến môi trƣờng 

2 Phá dỡ công trình 

kiến trúc (01 

trƣờng học 700 

m
2
), di chuyển 

đƣờng dây diện 

trung thế, nạo vét 

và san lấp mặt 

bằng 

 

- Phá dỡ công 

trình. 

- Đổ đất san 

lấp mặt bằng 

khu vực dự án 

* Đối tƣợng: Môi 

trƣờng không khí, bụi, 

khí thải, tiếng ồn. 

* Phạm vi: Trong khu 

vực dự án. 

- Nguồn nƣớc mặt xung 

quanh khu vực dự án 

(lƣu vực xung quanh). 

- Trong suốt 

thời gian chuẩn 

bị mặt bằng dự 

án. 

- Mức độ tác 

động trung bình 

và có thể giảm 

thiểu. 

II Giai đoạn thi công xây dựng dự án 
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1 Xây dựng các 

công trình nhà ở, 

các hạ tầng kỹ 

thuật: đƣờng giao 

thông trong khu 

vực, hệ thống cấp 

nƣớc, thoát nƣớc, 

hệ thống cấp điện, 

chiếu sáng và xử 

lý nƣớc thải. 

- Thi  công xây 

dựng hạ tầng 

kỹ thuật của dự 

án. 

- Vận chuyển 

tập kết nguyên 

nhiên vật liệu 

phục vụ thi 

công. 

* Đối tƣợng: 

- Môi trƣờng không khí: 

bụi, khí thải, tiếng ồn. 

- Môi trƣờng nƣớc: tăng 

độ đục, dầu mỡ. 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

và xây dựng (vỏ bao xi 

măng, đầu mẩu sắt thép, 

gạch vỡ...). 

* Phạm vi: 

- Trong khu vực dự án. 

- Mƣơng thoát nƣớc phía 

Đông Nam của khu vực. 

- Nguồn nƣớc mặt xung 

quanh khu vực dự án và 

lƣu vực xung quanh. 

- Trong suốt 

thời gian thi 

công xây dựng 

dự án. 

- Mức độ tác 

động trung 

bình và có thể 

giảm thiểu. 

III Giai đoạn vận hành 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đi vào hoạt 

động 

 

 

 

 

 

 

- Khí thải của 

các phƣơng 

tiện giao thông 

và hoạt động 

đun nấu từ các 

hộ gia đình 

- Nƣớc thải 

sinh hoạt từ 

các hộ gia đình 

và các công 

trình công 

cộng; 

- Hoạt động 

sinh hoạt của 

các hộ dân  

* Đối tƣợng: 

- Môi trƣờng không khí:  

+ Bụi, tiếng ồn, khí thải từ 

các phƣơng tiện vận 

chuyển. 

- Chất thải rắn: giấy vụn, 

nilon.... 

- Tiếng ồn. 

* Phạm vi: 

- Trong khu vực dự án.  

- Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của dự 

án. 

- Mức độ tác 

động trung 

bình và có thể 

giảm thiểu. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá tác động của giai đoạn chuẩn bị của dự án: 

a. Đánh giá tác động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng: 

Các tác động tiêu cực có thể xảy ra trong giai đoạn này nhƣ: 

- Tranh chấp giữa ngƣời dân có quyền lợi liên quan đến dự án với chủ đầu tƣ. 

- Ảnh hƣởng đến thu nhập của các hộ dân có quyền lợi liên quan đến dự án. 

- Gia tăng khả năng thất nghiệp đối với ngƣời dân không có khả năng chuyển 

đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm công việc mới. 

- Ảnh hƣởng đến giao thông và các tuyến thoát nƣớc hiện có trong khu vực. 
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Theo quyết định 5826/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ 

phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 

Hòa với diện tích đất quy hoạch điều chỉnh là 11,07 ha (110.741 m
2
), trong đó: 

+ Diện tích đất dân cƣ hiện trạng là: 719,6 m
2
. 

+ Diện tích đất trồng lúa nƣớc là: 5.846,2 m
2
. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm là: 2.022,9 m
2
. 

+ Diện tích đất chăn nuôi là: 4.525,7 m
2
.
 

+ Diện tích đất trƣờng học là: 8.325,2 m
2
. 

+ Diện tích đất kênh mƣơng, mặt nƣớc là: 82.545,7 m
2
. 

+ Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là: 1.382,1 m
2
. 

+ Diện tích đất cơ quan là: 308,8 m
2
. 

+ Diện tích đất giao thông là: 5.064,8 m
2
. 

* Tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân trong quá trình giải 

phóng mặt bằng, thu hồi diện tích đất nông nghiệp: 

Việc thực hiện dự án đã chuyển đổi mục đích sử dụng của 110.741 m
2
 đất 

từ đất nông nghiệp, đất ở, đất trồng cây và các đất khác sang sử dụng cho mục 

đích thƣơng mại. Sự chuyển đổi này sẽ tác động trực tiếp tới một bộ phận gồm các 

hộ dân hiện đang sống trong vùng. Cụ thể là việc thu hồi diện tích đất canh tác 

truyền thống của 20 hộ dân sẽ dẫn đến các xáo trộn trong cuộc sống về vật chất, 

tinh thần của ngƣời dân địa phƣơng. Nếu công tác đền bù giải phóng mặt bằng và 

ổn định dân cƣ không đƣợc thực hiện tốt sẽ dẫn đến các phản ứng tiêu cực về phía 

ngƣời dân. Do đó chủ dự án cần có phƣơng án đền bù theo đúng trình tự, quy định 

của tỉnh đảm bảo quyền lợi của ngƣời dân mất đất. 

Trong khu vực dự án hiện không có hộ dân đang sinh sống, trƣớc khi thực 

hiện dự án chủ đầu tƣ sẽ thực hiện thỏa thuận, đền bù hỗ trợ hộ dân di dời đảm 

bảo theo đúng quy định, thỏa thuận hộ dân sẽ tự di dời mà không thực hiện bố trí 

tái định cƣ. 

Kinh nghiệm thực tế đã cho thấy khi giao đất cho dự án, ngƣời dân đƣợc 

đền bù một khoản tiền, đối với một bộ phận ngƣời dân thay vì đầu tƣ vào sản xuất 

và buôn bán tạo công ăn việc làm ổn định lâu dài thì họ lại xây, sửa nhà và sắm 

sửa đồ đạc. Về mặt xã hội văn hóa, việc mất đất đã gây ảnh hƣởng đến kinh tế của 

các hộ dân có thể sẽ kéo theo một số vấn đề của xã hội. Ngoài ra, bản thân một bộ 

phận ngƣời lao động ở đây thƣờng chƣa kịp chuẩn bị để kịp nghề mới, hoặc tham 

gia học việc để làm nghề mới sau khi bị thu hồi đất, họ trông chờ nhiều vào số 

tiền đền bù của Nhà nƣớc, những nguyên nhân khách quan và chủ quan đó, họ 

không có khả năng nhanh chóng tìm kiếm việc làm mới và có thu nhập ổn định 
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cho mình. Tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng sẽ gây ảnh hƣởng đến thu 

nhập, từ đó làm ảnh hƣởng đời sống văn hóa của nhiều gia đình. 

Tuy nhiên, việc chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp và các loại đất khác 

sang đất ở giúp tạo quỹ đất ở, đáp ứng nhu cầu đất ở lâu dài cho chƣơng trình phát 

triển nhà ở của toàn huyện nói chung bởi việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

cùng với quá trình gia tăng dân số hằng năm thì quỹ đất cho nông nghiệp bị thu 

hẹp dần để phục vụ cho sự phát triển của các khu dân cƣ và khu nhà ở là khó tránh 

khỏi. 

Hiện nay, Chủ dự án đã có phƣơng án đền bù, hỗ trợ khi nhà nƣớc thu hồi 

đất. Những hộ dân bị mất đất cho Dự án đƣợc thông báo thu hồi đất đồng thời tổ 

chức họp, đi đến thỏa thuận và đƣợc đền bù thỏa đáng theo quy định của pháp 

luật. Mặt khác, tại thời điểm lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, Chủ dự án 

đã tổ chức các hội nghị với các hộ dân cƣ bị thu hồi đất và chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án để thông báo về việc thu hồi đất phục vụ cho dự án. Mức kinh phí bồi 

thƣờng giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị mất đất (có tính đến hỗ trợ đời 

sống và chuyển đổi việc làm tính theo từng nhân khẩu trong gia đình mất đất) với 

số tiền tạm tính là 12.000.000.000 đồng. 

* Mức độ đồng thuận của các hộ gia đình đối với dự án: 

Một thực tế thƣờng thấy đối với các dự án xây dựng của Việt Nam nói 

chung thì tiến độ của công tác đền bù GPMB thƣờng có ý nghĩa rất quan trọng, 

thậm chí là quyết định đến tiến độ chung của dự án. Những vƣớng mắc gây chậm 

trễ trong công tác này lại là một vấn đề hết sức khó khăn và nan giải trong thời 

điểm hiện nay và vẫn chƣa tìm ra lời giải thích phù hợp nhất. Về phía ngƣời dân 

họ đòi hỏi phải có một chính sách cụ thể, công bằng về giá đền bù trong quá trình 

tiến hành công tác GPMB. Bên cạnh đó các vấn đề tiêu cực trong quá trình đo 

đạc, kiểm đếm đền bù giải phóng mặt bằng có thể sẽ nảy sinh và điều này cũng có 

thể dẫn đến các khiếu kiện phức tạp và gây tốn kém tiền của, sức lực của cả ngƣời 

dân và đơn vị quản lý chuyên ngành cũng nhƣ gây ảnh hƣởng tới tiến độ dự án, 

đây cũng là vấn đề cần đƣợc quan tâm hàng đầu với các dự án xây dựng hiện nay. 

Do đó trong quá trình triển khai, chủ đầu tƣ sẽ xây dựng kế hoạch GPMB hợp lý 

xem xét mọi phƣơng diện, dựa trên những điều kiện thực tế tại địa phƣơng để 

giảm thiểu những tác động xấu do hoạt động này gây ra. 

* Tác động trong thời gian phá dỡ công trình kiến trúc và di chuyển đường 

dây điện trung thế. 

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng dự án tiến hành phá dỡ 01 công trình 

kiến trúc có diện tích 700m
2
 và di chuyển đƣờng dây diện trung thế với chiều dài 

400m, theo tính toán tại chƣơng I báo cáo thì tổng khối lƣợng chất thải rắn xây 
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dựng phát sinh khi phá dỡ công trình cần vận chuyển là 330,2 tấn và thời gian phá 

dỡ là 04 ngày. Với khối lƣợng và thời gian nhƣ trên thì tác động đến môi trƣờng 

không khí đến khu vực dự án tƣơng đối nhỏ và hoàn toàn có thế giảm thiểu. 

b. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Đây là giai đoạn đƣợc tiến hành vào giai đoạn đầu, chuẩn bị của dự án. 

Nguồn gây tác động trong quá trình san lấp mặt bằng khu vực dự án chủ yếu do 

hoạt động nạo vét bùn từ các ruộng lúa, ao hồ; hoạt động chuyên chở đất về san 

lấp mặt bằng mới và hoạt động san ủi của máy móc để tạo mặt bằng xây dựng dự 

án. Trong quá trình vận chuyển đất và các vật liệu san lấp các phƣơng tiện vận 

chuyển phát sinh ra lƣợng bụi là rất lớn ảnh hƣởng đến các khu vực lân cận do 

vậy nếu không có các biện pháp giảm thiểu phù hợp đặc biệt là vào mùa khô thì 

đây là các đối tƣợng chịu tác động trực tiếp khi tiến hành san lấp mặt bằng dự án. 

Mặt khác, do các phƣơng tiện vận tải có công suất lớn dùng dầu diezel nên phát 

thải một lƣợng đáng kể khí thải, tiếng ồn và bụi. Tác động này có thể ảnh hƣởng 

đến ngƣời dân tham gia giao thông trên đƣờng, làm giảm tầm nhìn từ đó có thể 

gây tai nạn. Ngoài ra, các phƣơng tiện tham gia vào quá trình san lấp là máy ủi, 

máy xúc cũng làm phát sinh tiếng ồn, cặn dầu mỡ, bụi trơ, khí thải. Nếu gặp trời 

mƣa, lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn có thể cuốn theo một lƣợng đáng kể đất cát san 

lấp sang các khu vực lân cận, dầu mỡ bôi trơn gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

nƣớc mặt khu vực lân cận dự án. 

Cụ thể các tác động đến môi trƣờng trong giai đoạn giải phóng mặt bằng cụ 

thể: 

b1. Tác động tới môi trường không khí: 

Các tác động đến môi trƣờng không khí do quá trình thi công san lấp mặt 

bằng bao gồm: 

- Bụi sinh ra do quá trình san ủi đất đá, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu. 

- Bụi và các chất khí SO2, NO2, CO do khói thải của xe cơ giới vận chuyển 

vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng. 

* Ô nhiễm bụi do hoạt động san lấp mặt bằng: 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì hệ số trung bình phát tán bụi đối 

với hoạt động trong giai đoạn san lấp mặt bằng và bốc dỡ nguyên vật liệu đƣợc 

ƣớc tính ở bảng sau: 

Bảng 3.2. Hệ số phát thải ô nhiễm trong hoạt động chuẩn bị mặt bằng và xây dựng 

Nguyên nhân gây ô nhiễm Ƣớc tính hệ số phát thải 

Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng bị 

gió cuốn lên (bụi cát) 

1,0  100,0 g/m
3
 

Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi 

măng, đất, đá, cát...), máy móc, thiết bị. 

0,1  1,0 g/m
3
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Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đƣờng 

phát sinh bụi. 

0,1  1,0 g/m
3
 

(Đơn vị: Khối lượng bụi/ khối lượng đất đá vận chuyển - Nguồn: Tài liệu đánh 

giá nhanh của WHO, 1986) 

Trong giai đoạn san lấp mặt bằng, dự tính tổng khối lƣợng nạo vét bùn hữu 

cơ và đào đắp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Khối lƣợng đào, đắp và san lấp mặt bằng 

Hạng mục công trình Khối lƣợng nạo vét, đắp nền dự án (d= 1,65 tấn/m
3
) 

m
3 

Tấn 

Khối lƣợng đào 0 0 

Khối lƣợng đắp 191.673,25 316.260,9 

Khối lƣợng vét bùn 33.506,30 55.285,4 

Tổng khối lƣợng 225.179,55 371.546,3 

(Nguồn: Dự toán công trình - Thuyết minh thiết kế cơ sở) 

Dự án đƣợc thực hiện trên nền đất kênh mƣơng, mặt nƣớc (74,54%), đất 

trồng lúa,… vì vậy để san nền xây dựng Dự án chúng tôi cần phải nạo vét lớp đất 

bùn trƣớc khi san đất để có mặt bằng xây dựng. Tổng khối lƣợng vét bùn 33.506,3 

m
3
, tổng khối lƣợng đất đắp là 191.673,25 m

3
. Sử dụng hệ số phát thải ở bảng 3.2, 

ƣớc tính tổng lƣợng bụi phát sinh do quá trình đào đắp đất san gạt mặt bằng trong 

khu vực dự án khoảng 225,18kg – 22.518 kg. Dự kiến thời gian thực hiện nạo vét, 

san ủi mặt bằng là 06 tháng nên tải lƣợng bụi phát sinh là 1,25 kg  125,1kg/ngày 

~ 0,16 kg/h  15,64 kg/h. Với tổng diện tích khu vực dự án là 110.741 m
2
, tính 

chiều cao phát tán là 10 m, tổng thể tích khu vực thi công là 1.107.410 m
3
, do đó 

nồng độ bụi phát tán trong khu vực dự án này sẽ đƣợc tính theo công thức:  

V

TP
C 

 

Trong đó: 

C: là nồng độ bụi phát tán (mg/m
3
) 

TP: là tải lượng bụi phát sinh (mg) 

V: là thể tích khu vực thi công (m
3
) 

 Vậy nồng độ bụi phát tán trong khu vực thi công là 0,14  14,45mg/m
3
/h 

(QCVN 05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m
3
/h). 

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm do quá trình san ủi 

mặt bằng trong khu vực công trƣờng thi công vƣợt giới hạn quy chuẩn cho phép 

nhiều lần do vậy chủ dự án cần có biện pháp tổ chức thi công khoa học, hợp lý và 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi trong suốt quá trình thi công xây dựng nhằm 

giảm tới mức thấp nhất tác động của bụi tới ngƣời lao động, đời sống nhân dân 

cũng nhƣ môi trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án. 

* Ô nhiễm không khí do bụi cuốn lên mặt đất tại khu vực công trường: 
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Trong giai đoạn san lấp mặt bằng khu vực dự án, tổng diện tích khu vực dự 

án là 110.741m
2
, ƣớc tính tổng khối lƣợng vận chuyển là 225.179,55 m

3 
  

371.546,3 tấn (khối lƣợng riêng của đất là 1,65 tấn/m
3
). Nhƣ vậy số ô tô cần thiết 

để vận chuyển khối lƣợng đất trên khoảng 37.155 lƣợt xe, (mỗi xe chở 10 tấn/xe, 

sử dụng nhiên liệu là dầu diezel) lƣu thông ra vào khu vực dự án. Phƣơng án thi 

công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian san lấp mặt bằng kéo dài trong 06 tháng 

do đó dự báo số lƣợng xe hàng ngày phục vụ san lấp mặt bằng khu vực dự án là 

207 lƣợt xe/ngày (cả lƣợt xe có tải và không tải). 

Vật liệu san lấp mặt bằng là đất mua tại các mỏ đất khai thác trên địa bàn 

huyện Hạ Hòa và huyện Yên Lập, cách khu vực dự án trung bình 15 km. Trong 

những ngày khô hanh, hoạt động của các phƣơng tiện san lấp mặt bằng và 

nguyên vật liệu xây dựng qua lại trên các tuyến đƣờng trong khu vực thƣờng 

phát sinh bụi đất từ mặt đƣờng làm tăng đáng kể hàm lƣợng bụi trong không khí 

xung quanh. 

Theo tài liệu Air Chief của Cục Môi trƣờng Mỹ đã chỉ ra mối quan hệ giữa 

lƣợng bụi thải vào môi trƣờng do quá trình san lấp mặt bằng đƣợc thể hiện bằng 

phƣơng trình sau: 

E = k(0,0016) x (U/2,2)
1,3

 / (M/2)
1,4

 (kg/tấn). 

Trong đó: 

E: là hệ số phát tán bụi cho 01 tấn vật liệu. 

k: là hệ số không thức nguyên cho kích thước bụi. 

(k = 0,74 cho các hạt bụi kích thước < 30 micron) 

U: là tốc độ trung bình của gió (lấy U = 4 m/s) 

M: là độ ẩm của vật liệu (lấy M = 20%) 

Hệ số phát thải này đã tính cho toàn bộ vòng vận chuyển và đƣa đi sử dụng, 

bao gồm: 

- Đổ đất cát thành đống. 

- Xe cộ đi lại trong khu vực chứa vật liệu. 

- Gió cuốn trên bề mặt đống vật liệu và vùng đất xung quanh. 

- Lấy vật liệu đi để sử dụng. 

Thay các giá trị này vào phƣơng trình trên ta có: 

001,0
)2/3(

)2,2/3(
)0016,0(74,0

4,1

3,1

 xE  (kg/tấn) 

Với tổng khối lƣợng san lấp tạo mặt bằng theo tính toán của dự án là 

225.179,55 m
3 
  371.546,3 tấn (khối lƣợng này đƣợc tính toán theo thiết kế cơ sở 

mặt bằng tính toán cost san nền + đƣờng giao thông và khối lƣợng đào đắp kèm 

theo), thời gian san lấp là 06 tháng. Vậy ta có thể tính toán thải lƣợng bụi phát 

sinh do hoạt động san lấp mặt bằng theo thời gian là: 
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M = (371.546,3 x 0,001)/(6x30) = 2,06 tấn/ngày =  2.064 kg/ngày = 23,64mg/s.m
2
 

Từ kết quả trên cho thấy, lƣợng bụi phát tán vào môi trƣờng xung quanh sẽ 

lớn nếu nhƣ thi công vào mùa khô và có gió lớn. 

* Ô nhiễm bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển trên đường: 

Trong những ngày khô nóng, hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu san lấp và nguyên vật liệu xây dựng qua lại trên đƣờng nội bộ và các tuyến 

đƣờng trong khu vực thƣờng phát sinh bụi đất từ mặt đƣờng và các loại khí thải 

làm tăng đáng kể hàm lƣợng bụi và các chất khí (SO2, NO2, CO, VOC) trong 

không khí xung quanh. 

Mức độ gây ô nhiễm không khí còn do các phƣơng tiện vận tải và thi công trên 

công trƣờng phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng đƣờng giao thông, mật độ và lƣu lƣợng 

xe chạy trên đƣờng và chất lƣợng kỹ thuật của xe, mức tiêu hao nhiên liệu và chất 

lƣợng nhiên liệu sử dụng và phụ thuộc vào cả tốc độ phát tán bụi và khí thải. 

Theo cơ quan BVMT của Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 

thải lƣợng chất ô nhiễm do các loại ô tô chạy xăng và ô tô tải nhƣ sau:  

Bảng 3.4. Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe ô tô chạy xăng 

Chất ô nhiễm 
Thải lƣợng (g/km) 

Động cơ < 1400 cc Động cơ 1400-2000cc Động cơ >2000 cc 

Bụi 0,07 0,07  

SO2 1,9 S 2,22 S 2,74 S 

NO2 1,64 1,87 2,25 

CO 45,60 45,6 45,6 

VOC 3,86 3,86 3,86 

* Ghi chú: S là hàm lƣợng của lƣu huỳnh trong xăng dầu (%) 

(Nguồn: Theo WHO, 1993) 

Bảng 3.5.  Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe tải 

Chất ô 

nhiễm 

Thải lƣợng (g/km) 

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 0,20 0,15 0,30 0,90 0,09 0,09 

SO2 1,16 S 0,84 S 1,30 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

NO2 0,70 0,55 1.00 1,18 1,44 1,44 

CO 1,00 0,85 1.25 6,00 2,90 2,90 

VOC 0,15 0,40 0,40 2,60 0,80 0,80 

* Ghi chú:  S là hàm lƣợng của lƣu huỳnh trong xăng dầu (%) 

(Nguồn: Theo WHO, 1993) 

+ Với tổng khối lƣợng san lấp mặt bằng là: 225.179,55 m
3
 

+ Khối lƣợng vận chuyển mỗi ngày là: 371.546,3 tấn : 180 ngày  = 2.064 

tấn/ngày. 

+ Giả thiết quãng đƣờng vận chuyển trung bình là 15 km. Tải trọng trung 

bình của mỗi xe là 10 tấn. Mỗi ngày sẽ có khoảng gần 207 lƣợt xe có tải và 207 
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lƣợt xe không tải vào khu vực này. Tổng quãng đƣờng vận chuyển ƣớc tính là: 15 

km x 414 lƣợt xe = 6.210 km. 

+ Thời gian thi công trong ngày là 8 giờ. 

+ Số lƣợt xe chạy 1 giờ là 52 xe/giờ. 

Tải lƣợng, nồng độ bụi và các chất ô nhiễm đƣợc tính toán theo mô hình 

khuếch tán nguồn đƣờng dựa trên định mức thải của Tổ chức Y tế thế giới WHO 

đối với các xe vận tải dùng xăng dầu nhƣ sau: 

   

u

hzhz

EC
z

zz











































2

2

2

2

2
exp

2
exp

8,0    (* Công thức Sutton) 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật). 

Trong đó:   
73,053,0 xz   là hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương thẳng đứng   

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
); 

E:  Lưu lượng nguồn thải (mg/m.s); 

z: độ cao điểm tính (m); 

u: tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với nguồn đường (m/s); u = 3m/s. 

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,3 m 

Độ cao điểm tính đƣợc lấy là độ cao con ngƣời chịu tác động trực tiếp của 

bụi, khí thải chƣa bị khí quyển pha loãng; x là khoảng cách (tọa độ) của điểm 

tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. Để đơn giản cho việc tính toán, ta 

lấy biến thiên mỗi khoảng tọa độ ngang và tọa độ thẳng đứng là nhƣ nhau hay     

x  = z =1,5 m.  

Tải lƣợng nguồn thải đƣợc tính:  

E = số xe/giờ x hệ số ô nhiễm /3600s  

 Thay các thông số vào công thức trên ta tính toán đƣợc nồng độ của các khí thải 

trên đƣờng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu để san lấp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 3.6. Nồng độ khí - bụi do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

STT 
Loại chất 

thải 

Hệ số ô nhiễm 

theo WHO  

(kg/1000 km) 

Tải lƣợng  

E (mg/m.s) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

1 TSP 0,9 5,59 0,745 0,3 

2 SO2 4,29S 1,33 0,18 0,35 

3 NOx 1,18 7,33 1,0 0,2 

4 CO 6,0 37,26 4,97 30 

5 VOC 2,6 16,15 2,153 - 

* Nhận xét: Qua các số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, tất cả nồng 

độ trung bình của các loại khí thải trên các trục đƣờng giao thông do các phƣơng 

tiện vận chuyển vật liệu xây dựng cho Dự án thải ra nhỏ hơn QCVN đối với môi 

trƣờng không khí xung quanh. Tuy nhiên, chủ dự án cần có biện pháp tổ chức thi 
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công khoa học, hợp lý và áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi trong suốt quá trình 

thi công xây dựng nhằm giảm tới mức thấp nhất tác động của bụi và các khí thải tới 

ngƣời lao động cũng nhƣ môi trƣờng không khí xung quanh dự án. 

Các phƣơng tiện thi công còn lại (máy xúc, máy đầm, máy ủi…) hoạt động 

không liên tục và mặt bằng của dự án lớn (110.741m
2
) nên các khí thải phát sẽ 

nhanh chóng khuếch tán vào không khí. Do vậy, tác động của khí thải do các 

phƣơng tiện thi công đến môi trƣờng và khu vực không đáng kể. 

Khi thi công công trình, bụi sẽ phát tán theo chiều gió làm ảnh hƣởng đến khu 

vực xung quanh theo chiều gió thổi. Tuy nhiên, các hạt bụi thƣờng có kích thƣớc lớn 

nên không có khả năng phát tán đi xa do đó ảnh hƣởng này là không lớn.  

Công trƣờng xây dựng tiếp giáp với các khu dân cƣ lân cận về phía Đông, 

phía Nam, phía Tây và cách tuyến đƣờng tỉnh DT 314 350m về phía Nam nên hoạt 

động thi công phát sinh ra bụi sẽ ảnh hƣởng đến tầm nhìn, sức khỏe của ngƣời tham 

gia giao thông trên tuyến đƣờng này, ảnh hƣởng đến đời sống của nhân dân gần khu 

vực dự án. 

Trong thực tế mức độ ô nhiễm bụi còn phụ thuộc vào chất lƣợng của 

phƣơng tiện vận tải, chất lƣợng đƣờng, ý thức của chủ phƣơng tiện và của chủ dự 

án. Do vậy cần có các biện pháp thích hợp để giảm thiểu các tác động đến khu 

vực dân cƣ và các đối tƣợng nhạy cảm khu vực xung quanh và đặc biệt là công 

nhân làm việc trên công trƣờng. Các tác động này sẽ đƣợc nêu cụ thể ở Mục 3.1.2. 

* Các tác động do phát sinh bụi, khí thải: 

Quá trình thi công san ủi mặt bằng Dự án sẽ kéo theo ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng. Các tác động này chia làm 2 nhóm: 

- Tác động đến ngƣời công nhân trực tiếp thi công và ngƣời dân xung quanh: 

Ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời công nhân khi hít phải hàm lƣợng lớn bụi 

và khí thải trong thời gian dài:  

+ Bụi gây kích thích cơ học, xơ hóa phổi dẫn đến các bệnh về hô hấp nhƣ 

khó thở, ho, đờm, ho ra máu, đau ngực.... 

+ CO: Cơ thể bị ngạt, đau đầu chóng mặt, mệt mỏi, nếu hít phải hàm lƣợng 

CO lớn thì có thể bất tỉnh hoặc chết ngạt. 

+ SO2: Gây thiếu Vitamin B và C, gây tắc nghẽn mạch máu cũng nhƣ làm 

giảm khả năng vận chuyển ô xy của hồng cầu, gây co hẹp thanh quản, khó thở. 

+ NO2: Ảnh hƣởng phổi, tim, gan, có thể gây tử vong. 

- Tác động đến môi trƣờng xung quanh: 

Gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, mất mỹ quan khu vực; bụi làm hạn chế 

tầm nhìn, dễ gây tai nạn lao động. Bụi phát tán ra môi trƣờng xung quanh làm ảnh 

hƣởng đến cuộc sống ngƣời dân, ảnh hƣởng đến các công trình kiến trúc xung 

quanh, đặc biệt là ngƣời dân khu vực  giáp ranh thực hiện dự án. 
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Do đó, khi thi công san nền sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, làm đến 

đâu sẽ thu dọn gọn gàng đến đấy và chủ dự án cần phải có các biện pháp che chắn 

khu vực thi công để hạn chế đƣợc các tác động trong quá trình san nền. 

b2. Tác động tới môi trường nước: 

* Nước thải sinh hoạt: 

Giai đoạn san lấp mặt bằng chủ yếu là các lái xe chở đất cát, điều khiển các 

máy đầm, máy xúc vì vậy số lƣợng lao động không lớn chỉ khoảng 20 ngƣời, tối 

đa là một nửa ở lại công trƣờng. Với định mức sử dụng nƣớc là 45 lít nƣớc/ 

ngƣời/ngày, lƣợng nƣớc thải phát sinh bằng 100%, do vậy lƣợng nƣớc thải phát 

sinh tại công trƣờng hàng ngày khoảng 0,9 m
3
/ngày. Khối lƣợng chất ô nhiễm do 

mỗi ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng (nếu không có biện pháp xử lý) đƣợc 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7. Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn san lấp mặt bằng 

TT Chất ô nhiễm Giá trị (g/ngƣời/ngày) Tải lƣợng (kg/ngày) 

1 BOD5 45 ÷ 54 0,9 ÷ 1,08 

2 COD 72 ÷ 102 1,44 ÷ 2,04 

3 TSS 70 ÷ 145 1,4 ÷ 2,9 

4 Tổng Nitơ 6 ÷ 12 0,12 ÷ 0,24 

5 Tổng phốt pho 0,8 ÷ 4,0 0,016 ÷ 0,08 

6 Amoni 2,4 ÷ 4,8 0,048 ÷ 0,096 

7 Dầu mỡ động thực vật 10 ÷ 30 0,2 ÷ 0,96 

8 Tổng Coliform
* 

10
6
 ÷ 10

9
 2x10

4 
÷ 2x10

7
 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 1993; (*): Nguyễn Xuân Nguyên, nước thải 

và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003) 

Căn cứ vào tải lƣợng các chất ô nhiễm và lƣu lƣợng nƣớc thải có thể tính 

toán đƣợc nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt. Kết quả tính toán 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.8. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt  

trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Không xử lý 
QCVN 14: 

2008/BTNMT (B) 

1 BOD5 mg/l 1.000 ÷ 1.200 50 

2 COD mg/l 1.600 ÷ 2.257 - 

3 TSS mg/l 1555 ÷ 3222 100 

4 Tổng Nitơ mg/l 133 ÷ 266 - 

5 Tổng Phốt pho mg/l 18 ÷ 89 - 

6 Amoni mg/l 53 ÷ 107 10 

7 Dầu mỡ động thực vật mg/l 222 ÷ 666 1.000 

8 Tổng Coliform
* 

mg/l 22.10
6
÷ 22.10

9 
5.000 
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Từ kết quả trên cho thấy so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), nƣớc thải 

sinh hoạt chƣa xử lý có các thông số ô nhiễm đều vƣợt quy chuẩn cho phép. Nhƣ 

vậy, nếu nhƣ không đƣợc xử lý, nƣớc thải đƣợc thải trực tiếp ra hệ thống thoát nƣớc 

chung của khu vực sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, gây mùi hôi thối và ảnh 

hƣởng đến cảnh quan cũng nhƣ đời sống sinh hoạt của khu dân cƣ. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Tổng diện tích mặt bằng của khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 

Hòa là 110.741m
2
. Lƣợng mƣa trung bình năm của khu vực là 1.500 mm/năm (lấy 

trung bình 5 năm gần đây). Vào những ngày trời mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn thông 

thƣờng khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 

mg TSS/l. Nguồn tiếp nhận lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn là hệ thống mƣơng thoát 

nƣớc chung của khu vực. Do thời gian san lấp mặt bằng diễn ra trong 06 tháng nên 

lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trong giai đoạn này là 83.055,75 m
3
, trong đó lƣợng 

nƣớc ngấm xuống đất chiếm khoảng 30% còn lại 70% tạo thành dòng chảy mặt 

58.139,03 m
3
. 

Bảng 3.9. Tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn khu vực dự án 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (mg/l) 
Tải lƣợng ô nhiễm giai đoạn san 

lấp mặt bằng (kg) 

1 TSS 10 - 20 581,39 ÷ 1.162,78 

2 COD 10 - 20 581,39 ÷ 1.162,78 

3 Tổng N 0,5 - 1,5 29,07 ÷ 87,21 

4 Tổng P 0,004 - 0,03 0,23 ÷ 1,74 

Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng, nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo 

đất đá, gây bồi lắng các dòng chảy, làm tắc đƣờng cống thoát nƣớc của khu vực. 

Khu vực dự án là khu vực trũng nếu trong quá trình san nền không thực hiện tốt 

việc san đắp nền đảm bảo phù hợp với các khu vực dân cƣ hiện trạng đã xây dựng 

việc tiêu thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải và khơi thông cống rãnh sẽ gây tình trạng 

ngập úng, không những ảnh hƣởng tới khu vực dự án mà còn ảnh hƣởng đến khu 

dân cƣ xung quanh dự án. 

b3. Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

- Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn san lấp mặt bằng gồm có thực bì 

(rơm rạ, gốc rau, cây cỏ) và đất hữu cơ từ quá trình nạo vét, ƣớc tính khối lƣợng 

đất bùn thải bỏ, đƣa ra khỏi công trƣờng chỉ khoảng 76.654,33 m
3
  126.479,64 

tấn. Chủ dự án sẽ có phƣơng án xử lý chất thải phát sinh để hạn chế tác động tới 

môi trƣờng.  

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do sinh hoạt của công nhân trong 

quá trình chuẩn bị mặt bằng song các công nhân chủ yếu là lái xe và công nhân 
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điều khiển máy móc thiết bị đƣợc thuê tại địa phƣơng nên không ở lại và sinh hoạt 

tại công trƣờng do đó không có chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cần phải xử lý. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động của giai đoạn thi công xây dựng án: 

Trong giai đoạn này sẽ tiến hành các hoạt động: 

- Thi công xây dựng các khu nhà liền kề, nhà biệt thự, các công trình hạ 

tầng kỹ thuật bao gồm: hệ thống đƣờng giao thông, hệ thống cấp điện, điện chiếu 

sáng, cấp nƣớc, thoát nƣớc và các nội dung công việc cần thiết khác.  

- Tập kết vật tƣ, thiết bị; 

 Các hoạt động sẽ phát sinh các nguồn gây ô nhiễm nhƣ sau: 

- Bụi, khí thải từ quá trình tập kết thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, thi công 

xây dựng; 

- Chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại; 

- Nƣớc thải sinh hoạt; 

- Nƣớc mƣa chảy tràn. 

Thời gian dự kiến thi công xây dựng trong 21 tháng (4 tháng đào móng + 

17 tháng xây dựng). 

* Hoạt động của các phương tiện cơ giới phục vụ xây dựng, vận chuyển vật 

liệu xây dựng và thiết bị thi công: 

TT Đối tƣợng bị 

tác động 

Nguyên nhân gây tác động 

1 
Môi trƣờng 

không khí 

Tiếng ồn, khí thải và bụi từ các phƣơng tiện giao thông, cơ 

giới. 

2 
Giao thông địa 

phƣơng 

- Tăng áp lực, làm xuống cấp hệ thống giao thông khu vực. 

- Gây hạn chế hoặc cản trở giao thông, tăng nguy cơ xảy ra tai 

nạn giao thông. 

 

 

3 

Môi trƣờng 

nƣớc 

- Rò rỉ dầu, cặn dầu thải từ các phƣơng tiện cơ giới, máy móc, 

thiết bị gây ô nhiễm nƣớc mặt.  

- Vào mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua bề mặt công trình có 

thể cuốn theo dầu mỡ rò rỉ từ thiết bị thi công gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc mặt, đất và nƣớc ngầm. 

* Xây dựng các hạng mục công trình dự án: 

TT 
Đối tƣợng 

bị tác động 
Nguyên nhân gây tác động 

Mức độ 

tác động 

 

1 
 

Đất đai 

- Một phần đất đai bị chiếm dụng vĩnh viễn để 

xây dựng các hạng mục công trình. 

- Chiếm dụng đất dài hạn làm thay đổi hiện 

trạng sử dụng đất của địa phƣơng. 

 

Vừa, dài hạn 

2 Con ngƣời - Tai nạn giao thông, tai nạn lao động. 

3 
 

Môi trƣờng 
- Đất đá, cát sỏi, dầu mỡ, chất thải sinh 

hoạt…trong quá trình thi công bị cuốn trôi 

 

Vừa, ngắn hạn 
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xuống các nguồn nƣớc mặt khu vực gây ô 

nhiễm nƣớc mặt, đất, nƣớc ngầm và ảnh 

hƣởng tới đời sống của các loài động vật thủy 

sinh. 

 

4 Cảnh quan 

- Rác thải xây dựng của dự án phần lớn là đất 

đá, phế thải xây dựng nếu không đƣợc tập kết 

đúng nơi quy định sẽ làm ảnh hƣởng môi 

trƣờng đất và cảnh quan khu vực. 

Nhỏ, ngắn hạn 

* Tập trung đông lao động nhân công phục vụ thi công: 

TT 
Đối tƣợng 

bị tác động 
Nguyên nhân gây tác động 

Mức độ 

tác động 

 

 

 

1 

 

Môi trƣờng tự 

nhiên, cảnh 

quan và sức 

khỏe cộng 

đồng 

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt không đƣợc thu 

gom, tập kết đúng nơi quy định làm ô nhiễm đất, 

nƣớc, không khí và gây mất mỹ quan tự nhiên, 

môi trƣờng làm việc. 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ lán trại, nhà vệ sinh tạm 

thời chứa nhiều chất cặn bã, nhiều thành phần ô 

nhiễm…không đƣợc thu gom xử lý gây mùi hôi 

thối và ảnh hƣởng tới mỹ quan khu vực thi công. 

 

 

 

 

Nhỏ, ngắn 

hạn 

 

2 

Văn hóa, kinh 

tế xã hội địa 

phƣơng. 

Lực lƣợng lao động từ nơi khác đến có ảnh 

hƣởng tới nếp sống truyền thống của ngƣời dân 

địa phƣơng, có thể xảy ra mẫu thuẫn tranh chấp, 

xung đột giữa hai bên. 

Vừa, ngắn 

hạn 

3 Y tế cộng 

đồng. 

Tăng áp lực cho hệ thống y tế địa phƣơng. Nguy 

cơ lây lan dịch bệnh. 

Vừa, ngắn 

hạn 

a. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng hạng mục công trình của dự án không 

thể tránh khỏi việc gây ra các tác động môi trƣờng đến khu vực dự án cũng nhƣ 

các khu vực lân cận, bao gồm:    

Bảng 3.10. Các hoạt động và nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 Quá trình đào móng thi 

công xây dựng các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật của 

dự án. 

Bụi do quá trình đào và bụi, khí thải do máy xúc; xe tải 

vận chuyển vật liệu gây ra. 

2 Vận chuyển đất, đá, tập 

kết, nhiên nguyên vật 

liệu phục vụ thi công 

công trình, hoạt động 

trộn bê tông,... 

- Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, sắt 

thép, cát, đá... phát sinh bụi và khí thải. 

- Xẩy ra rò rỉ, phát tán chất ô nhiễm từ các kho chứa, 

bãi chứa nguyên vật liệu, xăng dầu... 

- Phát sinh tiếng ồn lớn. 

3 Xây dựng hệ thống điện, 

hệ thống giao thông, hệ 

- Tác động tiêu cực từ các máy móc phục vụ thi công 

xây dựng; 
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thống cấp thoát nƣớc... - Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt nóng 

chảy gây ô nhiễm không khí, đất, nƣớc. 

- Ô nhiễm không khí từ bê tông và các vật liệu xây dựng. 

- Ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và mất mỹ quan do các 

loại chất thải rắn (đất, đá, gỗ, cặn và giẻ lau có dính 

dầu mỡ...). 

- Xói mòn đất, tích tụ và bồi lắng các lƣu vực nƣớc. 

4 Lắp đặt thiết bị dân 

dụng, thiết bị điện, viễn 

thông... 

- Khí thải, bụi, tiếng ồn từ phƣơng tiện vận chuyển 

thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ lắp đặt, hoạt động của 

máy móc... 

- Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt nóng chảy 

5 Sinh hoạt của công nhân 

tại công trƣờng 

- Sinh hoạt của 50 công nhân viên trên công trƣờng gây 

phát sinh CTR sinh hoạt, nƣớc thải sinh hoạt. 

Trên cơ sở phân tích các hoạt động của dự án có thể tính toán và định lƣợng 

cho các nguồn gây ô nhiễm nhƣ sau: 

a1. Tác động đến môi trường đất: 

 Những tác động ảnh hƣởng tới môi trƣờng đất có thể xảy ra do việc thực 

hiện xây dựng dự án ... trong quá trình thực hiện các phần việc này của dự án nếu 

không có các biện pháp quản lý , sử dụng hợp lý thì các chất thải phát sinh , phế 

thải xây dựng hay các tác động của con ngƣời sẽ làm ô nhiễm và suy thoái môi 

trƣờng đất trong khu vực.  

a2. Tác động của nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí: 

Các tác động đến môi trƣờng không khí trong quá trình thi công xây dựng 

bao gồm: 

- Khói thải từ các phƣơng tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ thi công và 

máy móc, thiết bị đến khu vực dự án để thi công xây dựng... Hầu hết các loại xe 

tải đều chạy bằng xăng dầu, do đó trong khói thải có chứa nhiều loại khí độc hại 

nhƣ SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon và bụi.  

- Bụi đất đá và cát bị gió cuốn lên trong quá trình đào đắp xây dựng các 

hạng mục công trình. 

- Bụi xi măng khi trộn bê tông. Bụi phát sinh do hoạt động của các phƣơng 

tiện vận tải. 

 * Ô nhiễm bụi từ quá trình đào móng công trình: 

Các tác động đến môi trƣờng không khí trong quá đào thi công xây dựng 

bao gồm:  

- Khói thải từ các phƣơng tiện vận tải, máy móc và thiết bị thi công trên 

công trƣờng nhƣ xe tải, máy xúc, máy đầm, máy khoan, máy đóng cọc, máy phát 

điện, máy trộn bê tông... Hầu hết các loại xe tải và máy móc thiết bị nêu trên đều 

chạy bằng xăng dầu, do đó trong khói thải có chứa nhiều loại khí độc hại nhƣ SO2, 

NOx, CO, tổng hydrocacbon và bụi.  
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- Bụi cát bị gió cuốn lên trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình.  

- Bụi xi măng khi trộn bê tông, bụi phát sinh do hoạt động của các phƣơng 

tiện vận tải. 

* Ô nhiễm bụi từ quá trình đào móng: 

Theo dự toán công trình trong thiết kế cơ sở của dự án, giai đoạn thi công xây 

dựng, công ty thực hiện xây dựng các dãy nhà liền kề, khu biệt thự, nhà văn hóa, 

trƣờng mầm non và các công trình phụ trợ khác. Do vậy ƣớc tính khoảng 38.838,2 

m
3
 đất đƣợc đào trong quá trình làm móng xây dựng công trình. Sử dụng hệ số 

phát thải nhƣ ở bảng 3.2, ƣớc tính tổng lƣợng bụi phát sinh do quá trình đào móng 

trong khu vực dự án là khoảng 38.838,2 g – 3.883.820 g. Dự kiến thời gian đào 

móng bằng thời gian xây dựng là trong 1,5 năm nên tải lƣợng bụi phát sinh là 

78,46  7.846 g/ngày → Nồng độ bụi phát tán trong khu vực thi công là 0,135  

13,53 mg/m
3
. Vƣợt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần (QCVN 05:2013/BTNMT là 

0,3 mg/m
3
). 

* Ô nhiễm bụi từ bốc dỡ và tập kết vật liệu xây dựng: 

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu nhƣ cát, đá, xi măng, sắt thép ... 

và máy móc, thiết bị tại công trƣờng xây dựng sẽ phát tán bụi ra môi trƣờng xung 

quanh. Theo dự toán công trình thì tổng khối lƣợng nguyên vật liệu cần sử dụng 

cho công trình khoảng 154.911,72 m
3
 (tại bảng 1.21). Nhƣ vậy, nếu quy ƣớc hệ số 

phát thải của bụi là 0,1  1,0 g/m
3
 (bảng 3.2) thì tổng lƣợng bụi phát sinh trong 

quá trình này là 15,49 kg  154,9 kg bụi. Thời gian xây dựng của dự án là 17 

tháng (kết thúc vào tháng 12 năm 2025) với mỗi tháng làm việc 26 ngày. Nhƣ vậy 

lƣợng bụi phát sinh là 35,04  350,45 g/ngày. Với tổng thể tích khu vực thi công 

là 885.928 m
3 

(chiều cao phát tán 8m), mỗi ngày làm việc 8 giờ thì nồng độ bụi 

phát tán trong khu vực thi công là 0,039 mg/m
3
/h - 0,39 mg/m

3
/h (theo QCVN 

05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m
3
/h). 

* Khí thải và bụi từ các xe vận chuyển vật liệu xây dựng và đất đá thải: 

Vào những ngày khô nóng, hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng qua lại trên đƣờng nội bộ và các tuyến đƣờng trong 

khu vực thƣờng phát sinh bụi đất từ mặt đƣờng và các loại khí thải làm tăng 

đáng kể hàm lƣợng bụi và các chất khí (SO2, NO2, CO, VOC) trong không khí 

xung quanh. 

Mức độ gây ô nhiễm không khí còn do các phƣơng tiện vận tải và thi công 

trên công trƣờng phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng đƣờng giao thông, mật độ và lƣu 

lƣợng xe chạy trên đƣờng và chất lƣợng kỹ thuật của xe, mức tiêu hao nhiên liệu và 

chất lƣợng nhiên liệu sử dụng và phụ thuộc vào cả tốc độ phát tán bụi và khí thải. 
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Theo cơ quan BVMT của Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 

thải lƣợng chất ô nhiễm do các loại ô tô chạy xăng và ô tô tải nhƣ sau:  

Bảng 3.11. Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe ô tô chạy xăng 

Chất ô nhiễm 
Thải lƣợng (g/km) 

Động cơ < 1400 cc Động cơ 1400 - 2000cc Động cơ  >2000 cc 

Bụi 0,07 0,07  

SO2 1,9 S 2,22 S 2,74 S 

NO2 1,64 1,87 2,25 

CO 45,60 45,6 45,6 

VOC 3,86 3,86 3,86 

Ghi chú:  S là hàm lƣợng của lƣu huỳnh trong xăng dầu (%)(Nguồn: Theo WHO, 1993) 
 

Bảng 3.12. Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe tải 

Chất ô 

nhiễm 

Thải lƣợng (g/km) 

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 0,20 0,15 0,30 0,90 0,09 0,09 

SO2 1,16 S 0,84 S 1,30 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

NO2 0,70 0,55 1.00 1,18 1,44 1,44 

CO 1,00 0,85 1.25 6,00 2,90 2,90 

VOC 0,15 0,40 0,40 2,60 0,80 0,80 

Ghi chú:  S là hàm lƣợng của lƣu huỳnh trong xăng dầu (%) 

(Nguồn: Theo WHO, 1993) 

- Giai đoạn xây dựng tổng khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng là 

230.912,62 tấn và thi công trong 17 tháng, mỗi tháng 26 ngày làm việc. 

Dự án sử dụng các loại xe có trọng tải 10 tấn để vận chuyển thì số lƣợt xe 

cần sử dụng để vận chuyển trong 01 ngày khoảng 53 lƣợt xe/ngày (53 lƣợt có tải 

và 53 lƣợt xe không tải). 

Với quãng đƣờng vận chuyển trung bình là 20 km, tổng quãng đƣờng vận 

chuyển một ngày ƣớc tính là 53 x 2 lƣợt xe x 20 km = 2.120 km. 

+ Quãng đƣờng vận chuyển chủ yếu ở trong thị trấn Hạ Hòa và các vùng 

lân cận: Yên Lập, Cẩm Khê (do các loại nguyên vật liệu chủ yếu đƣợc mua trên 

địa bàn thị trấn Hạ Hòa, Yên Lập, Cẩm Khê). 

+ Thời gian thi công trong ngày là 8 giờ. 

+ Số lƣợt xe chạy 1 giờ là khoảng  1 lƣợt xe/giờ. 

Tƣơng tự nhƣ trong quá trình san lấp mặt bằng ta đƣa ra đƣợc nồng độ các 

chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách 10m, 20m xuôi theo chiều gió. 

Cụ thể nồng độ các chất bụi, SO2, NOx, CO, HC trong không khí tại các khoảng 

cách 10 m, 20 m, xuôi theo chiều gió nhƣ sau: 

Bảng 3.13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng 
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Thông số ô 

nhiễm 

E 

mg/m/s 

C(Mùa hè)(mg/m³) QCVN 05:2013/BTNMT(mg/m
3
) 

Trung bình 1h 10 m 20 m 

Bụi 0,0063 2,01 1,43 0,3 

SO2 0,0298 0,021 0,0125 30 

NOx 0,0082 1,424 0,976 0,35 

CO 0,0417 7,784 4,784 0,2 

HC 0,0181 3,926 2,368 5 

Theo tính toán ở bảng trên cho thấy ở khoảng cách 10m, 20m hai bên của 

tuyến đƣờng xe chạy thì nồng độ SO2, HC đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định 

của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi 

trƣờng không khí xung quanh. Riêng NO2 ở khoảng cách 10m, 20m và bụi ở 

khoảng cách 10m đều vƣợt QCCP, tuy nhiên quá trình chuyên chở nguyên vật liệu 

không liên tục, xe vận chuyển vật liệu lƣu thông trên tuyến đƣờng rộng rãi , trong 

không gian lớn do đó nồng độ khí thải đƣợc pha loãng và kh ông gây ảnh hƣởng 

lớn đến môi trƣờng. Trên thực tế mức độ ô nhiễm bụi còn phụ thuộc vào chất 

lƣợng của phƣơng tiện vận tải, chất lƣợng đƣờng, ý thức của chủ phƣơng tiện và 

của chủ dự án. Do vậy chủ dự án cần có biện pháp tổ chức thi công khoa học, hợp 

lý và áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi trong suốt quá trình này nhằm giảm tới 

mức thấp nhất tác động của bụi và các khí thải tới ngƣời lao động cũng nhƣ môi 

trƣờng không khí xung quanh dự án. Các biện pháp giảm thiểu tác động tác động 

này sẽ đƣợc nêu cụ thể ở Mục 3.1.2. 

* Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trên công trường: 

Trong quá trình thi công dự án sẽ cần các loại phƣơng tiện, thiết bị thi công 

cơ giới nhƣ máy xúc đào, máy san gạt, máy lu đầm,… 

Khí thải nhƣ: Bụi, CxHy, NO2, CO, CO2, SO2  phát sinh chủ yếu do hoạt 

động của các máy móc thiết bị thi công sử dụng nhiên liệu là dầu Diezen. Tuy 

nhiên, khác với các phƣơng tiện vận chuyển, các máy thi công xây dựng có phạm 

vi di chuyển trong khu vực dự án nên các loại khí thải ô nhiễm này chỉ phát tán 

trong phạm thi công dự án. 

 Lƣợng khí thải phát sinh do máy móc, thiết bị thi công trên khu vực thi 

công phụ thuộc vào số lƣợng, chất lƣợng của các máy móc, thiết bị thi công và 

phƣơng thức thi công. Dựa vào dự toán công trình của dự án lƣợng dầu DO sử 

dụng cho quá trình thi công dự án là 275.665 lít ≈ 228.801,95 kg ≈ 228,8 tấn. (Tỷ 

trọng dầu diezel là 0,83). 

Theo tổ chƣ́c y tế thế giới (WHO), khi đốt cháy một tấn dầu sẽ đƣa vào môi 

trƣờng 4,3 g bụi muội ; 20.S g SO2 (S là hàm lƣợng lƣu huỳnh có trong dầu , với 

dầu diezel là 0,5%); 55 g NOx; 28 g CO; 16 g VOC. 

Nồng độ khí thải = (Tổng nhiên liệu tiêu thụ) x (hệ số phát thải) 
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Thời gian san ủi mặt bằng, thi công xây dựng dự kiến trong khoảng 27 

tháng ≈ 702 ngày, tải lƣợng khí thải phát sinh tƣ̀ quá trình đốt cháy nhiên liệu (dầu 

diezel) trong giai đoạn thi công san gạt, đào đắp đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Bảng 3.14. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

(dầu diezel) trong giai đoạn thi công san gạt, đào đắp 

TT Loại khí thải Định mƣ́c thải (g/tấn) Tổng lƣợng khí thải (g/ngày) 

1 CO 28 20,53 

2 SO2 20.S 0,07 

3 NO2 55 40,33 

4 Bụi, muội 4,3 3,15 

5 VOC 16 11,73 

Nồng độ các khí thoát ra đƣợc tính trung bình cho toàn bộ thể tích mặt bằng 

thi công. Khi thi công, do diện tích khu vực thi công thoáng và rộng nên nồng độ 

khí và bụi phát sinh khi vận hành các máy móc, thiết bị thi công đƣợc phân tán, 

không tập trung. Bởi vậy, tác động do khí thải của các phƣơng tiện thi công gây ra 

đƣợc giảm thiểu đáng kể. 

* Ô nhiễm do khí thải của công đoạn hàn, cắt sắt thép khi thi công: 

Quá trình hàn làm phát sinh bụi, hơi oxit kim loại nhƣ mangan oxit, sắt 

oxit v.v... 

Bảng 3.15. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn bazaUONI 

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: 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 trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khỏe 

công nhân lao động. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện 

nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn nhƣ sau: 

Bảng 3.16. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng 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 

Ở công đoạn này, tải lƣợng khí thải phát tán vào môi trƣờng không lớn, chủ 

yếu tác động đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp do đặc trƣng của các 
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chất ô nhiễm trong công đoạn hàn nhƣ CO, NOx, Axetylen, Propane,... Chủ đầu tƣ 

sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân. 

* Tác động tới môi trường không khí do hoạt động rải nhựa đường: 

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, hoạt động rải nhựa đƣờng còn phát sinh 

ra hơi nóng và khí thải độc do hoạt động đun nấu nhựa và thảm nhựa đƣờng, có các 

thành phần độc hại nhƣ hydrocacbon, keo công nghiệp, dung môi công nghiệp và 

bụi gây tác động trực tiếp tới sức khỏe của các công nhân vận hành và tác động tới 

môi trƣờng không khí, sức khỏe của khu dân cƣ xung quanh. 

Thông thƣờng, khi nhựa đƣờng đƣợc gia nhiệt trong các phƣơng tiện tồn 

chứa hoặc trộn với cốt liệu nóng, các loại khí sẽ bị bay lên. Các loại khí đó chứa 

các chất đặc biệt, hơi hydrocacbon và một số lƣợng rất nhỏ sunfua hydro. Viện 

Nghiên cứu asphalt đã xác định lƣợng  hơi phát thải từ asphalt nóng ngay sau khi 

xuất ra khỏi dây truyền trộn, nồng độ hơi nhựa đƣờng từ 0,2 - 5,4 mg/m
3
, trung 

bình 1,6 mg/m
3
. Trong mọi trƣờng hợp, mức độ gây ung thƣ của các hợp chất 

hydrocacbon thơm đa vòng là rất thấp. Một nghiên cứu tƣơng tự về hơi phát thải 

trong quá trình thi công đƣờng cho thấy đối với quy trình đầm nén mặt đƣờng mới 

thi công, mức độ phát thải bụi lá từ 0,15 đến 5,6 mg/m
3
 và đối với các quy trình 

khác là từ 0,25 đến 3,5 mg/m
3
 với mức độ trung bình là 0,9 mg/m

3
. 

Hoạt động nấu nhựa đƣờng cũng có thể gây ra tai nạn lao động do sự cố 

bỏng, khí thải, hơi nóng từ nhựa đƣờng có thể gây đau đầu, buồn nôn, chóng mặt 

nếu nhƣ hít phải lƣợng khí độc lớn. 

Tuy nhiên, chủ dự án sẽ thực hiện mua nhựa đƣờng mà không nấu trực tiếp, 

đồng thời hoạt động rải nhựa đƣờng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trong 

quá trình thi công diện tích đƣờng giao thông nội bộ dự án nhỏ và thoáng đãng 

nên khí thải dễ dàng phát tán ra môi trƣờng và nhanh chóng đƣợc pha loãng nồng 

độ, giảm thiểu tác động tới sức khỏe công nhân.  

* Tác động ô nhiễm của bụi và khí thải: 

Tác động ô nhiễm của bụi và khí thải trong quá trình xây dựng đƣợc tổng 

kết và trình bày trong bảng dƣới đây: 

Bảng 3.17. Tác động của chất gây ô nhiễm môi trƣờng không khí 

TT Thông số Tác động 

1 Bụi 
- Kích thích hô hấp. 

- Gây tổn thƣơng da, giác mạc. 

2 
Khí axit 

(SO2, NOX) 

- Gây ảnh hƣởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

- SO2 có thể gây độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. 

- Gây mƣa axit, tác động tới hệ sinh thái và tầng ozon. 

3 
Oxyt cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến mô, cơ quan 

trong cơ thể do CO kết hợp Hemoglobin thành 

cacbonxylhemoglobin 
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4 
Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gây hiệu ứng nhà kính. 

 

5 Hydrocacbon - Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhƣợc, chóng mặt, nhức đầu. 

(Nguồn: Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường) 

 Nhìn chung, tác động từ tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng không khí do các 

hoạt động thi công xây dựng không lớn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không 

liên tục. 

- Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải nguyên vật liệu vào khu 

vực thi công sẽ ảnh hƣởng tới dân cƣ ven tuyến đƣờng dẫn vào khu vực dự án. 

- Ô nhiễm bụi và khí thải từ khu vực xây dựng ảnh hƣởng trực tiếp đến 

công nhân làm việc trong khu vực thi công và khu dân cƣ có khoảng cách gần với 

vị trí xây dựng dự án thuộc Khu 2, thị trấn Hạ Hòa. 

* Đối tượng và quy mô bị tác động bởi môi trường không khí trong quá 

trình xây dựng: 

- Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải nguyên vật liệu vào 

công trƣờng sẽ ảnh hƣởng tới dân cƣ ven các tuyến đƣờng dẫn vào khu dân cƣ, 

phạm vi ảnh hƣởng là các hộ dân nằm ven đƣờng tỉnh lộ 314 và khu dân cƣ tiếp 

giáp với dự án.  

- Ô nhiễm bụi và khí thải từ công trƣờng xây dựng ảnh hƣởng trực tiếp đến 

công nhân làm việc trên công trƣờng và khu dân cƣ xung quanh. 

a3. Tác động đến môi trường nước do nước thải trong quá trình thi công 

xây dựng: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nguồn nƣớc thải phát sinh chủ yếu là 

nƣớc thải do rửa các dụng cụ thi công các hạng mục công trình, nƣớc thải sinh 

hoạt của các lái xe chở đất đá, điều khiển các máy móc thiết bị và công nhân xây 

dựng trên công trƣờng và nƣớc mƣa chảy tràn. 

 - Nƣớc thải thi công chủ yếu phát sinh từ quá trình vệ sinh phƣơng tiện vận 

tải, máy móc, thiết bị thi công, dụng cụ thi công; 

 - Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có chứa chất hữu cơ, chất lơ 

lửng, cặn bã, vi sinh vật… 

 - Nƣớc mƣa chảy tràn chứa chất rắn lơ lửng và có thể có dầu mỡ. 

* Nước thải sinh hoạt: 

Với định mức sử dụng nƣớc của công nhân xây dựng là 45 lít 

nƣớc/ngƣời/ngày, lƣợng nƣớc thải phát sinh bằng 100% lƣợng nƣớc cấp. Với số 

lƣợng khoảng 50 công nhân nên lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại công 

trƣờng hàng ngày khoảng 2,25 m
3
/ngày. Khối lƣợng chất ô nhiễm do mỗi ngƣời 

hàng ngày thải vào môi trƣờng (nếu không có biện pháp xử lý) đƣợc trình bày ở 

trong bảng sau: 
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Bảng 3.18. Các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Khối lƣợng 

(g/ngƣời/ngày) 

Tổng tải lƣợng 

(kg/ngày) 

1 BOD5 45 ÷ 54 2,25 ÷ 2,7 

2 COD 72 ÷ 102 3,6 ÷ 5,1 

3 TSS 70 ÷ 145 3,5 ÷ 7,25 

4 Tổng Nitơ 6 ÷ 12 0,3 ÷ 0,6 

5 Tổng Phốt pho 0,8 ÷ 4,0 0,04 ÷ 0,2 

6 Amoni 2,4 ÷ 4,8 0,12 ÷ 0,24 

7 Dầu mỡ động thực vật 10 ÷ 30 0,5 ÷ 1,5 

8 Tổng Coliform
* 

10
6
 ÷ 10

9
 5x10

4
 ÷ 5x10

7
 

9 Feacal Coliform
* 

10
5
 ÷ 10

6
 5x10

3
 ÷ 5x10

4
 

10 Trứng giun sán
* 

10
3
 50 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 1993; (*): Nguyễn Xuân Nguyên, nước thải  

và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003) 

Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải đƣợc tính nhƣ sau: 

C = C0*N/Q 

Trong đó:  

C: nồng độ các chất ô nhiễm 

C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày) 

N: Số công nhân  

Q: Lưu lượng nước thải (m
3
/ngày đêm) 

Bảng 3.19. Nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Không xử lý 
QCVN14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 mg/l 1.000 ÷ 1.200 50 

2 COD mg/l 1.600 ÷ 2.267 - 

3 TSS mg/l 1.556 ÷ 3.222 100 

4 Tổng Nitơ mg/l 133,33 ÷ 266,67 - 

5 Tổng Phốt pho mg/l 17,78 ÷ 88,89 - 

6 Amoni mg/l 53,33 ÷ 106,67 10 

7 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 222,2 ÷ 666,67 20 

8 Tổng Coliform
* 

MPN/100ml 2,2x10
7
÷2,2x10

10 
5.000 

Từ kết quả trên cho thấy so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), nƣớc thải 

sinh hoạt không đƣợc xử lý bằng bể tự hoại đƣợc thải ra hệ thống thoát nƣớc 

chung của khu vực dự án có các thông số ô nhiễm đều vƣợt quy chuẩn cho phép 

nhiều lần. Nồng độ các chất hữu cơ cao có trong nƣớc thải sẽ gây ô nhiễm và phú 

dƣỡng nguồn tiếp nhận, gây ra mùi khó chịu và sẽ làm chết tôm cá và các nhóm 

thủy sinh khác tại nơi tiếp nhận. Ngoài ra, nƣớc thải sinh hoạt có thể chứa hàm 
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lƣợng chắt rắn lơ lửng, dầu mỡ cao có thể gây tắc nghẽn cống rãnh, mƣơng thoát, 

hệ thống thoát chung khu vực, làm ứ đọng nƣớc thải, ảnh hƣởng xấu đến nguồn 

tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Quá trình phú dƣỡng nguồn nƣớc do nƣớc thải không đƣợc xử lý 

* Nước thải từ quá trình thi công xây dựng: 

Nƣớc thải thi công trong quá trình xây dựng chủ yếu là nƣớc dùng trong 

quá trình trộn bê tông, rửa đồ đựng nguyên vật liệu phục vụ thi công và nƣớc thải 

từ quá trình rửa phƣơng tiện ra vào công trƣờng. Đây là loại nƣớc thải có phát 

sinh với khối lƣợng không lớn, tuy nhiên lại chứa nhiều thông số ô nhiễm, đặc 

biệt là bùn, đất, cặn lơ lửng, dầu mỡ, kim loại gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt hoặc 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất và nƣớc ngầm. 

Theo kinh nghiệm nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật và Phân tích môi 

trƣờng dân cƣ và Công nghiệp - Đại học Xây dựng Hà Nội, lƣu lƣợng và tải lƣợng 

ô nhiễm là đáng kể. Lƣu lƣợng nƣớc thải dạng này ƣớc tính tối đa là 3 

m
3
/ngày.đêm. Nồng độ ô nhiễm trong nƣớc thải từ các thiết bị, máy móc đƣợc thể 

hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.20. Lƣợng nƣớc thải thi công xây dựng công trình 

TT Lƣợng nƣớc thải 
Lƣu lƣợng 

m
3
/ngày 

COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

1 Nƣớc thải rửa xe ra vào 

công trƣờng, rửa dụng cụ 

03 20 - 30 - 50 - 80  

 QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 150 10 100 
(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Dân cư  và Khu công nghiệp – Đại học xây dựng Hà Nội) 

Nƣớc thải SH 

không xử lý 

Tảo phát triển 

nhanh 

Thực vật thủy bị che bởi tảo 

Chết Chết 

Xác tảo và thực vật thủy sinh bị  

vi sinh vật phân hủy 

VSV sử dụng oxy hòa tan trong nƣớc 

Oxy hòa tan trong nƣớc giảm  

Động vật thủy sinh bị ngạt và chết 

Oxy hoà tan 

trong nƣớc 

Cao 
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Thành phần chính trong nƣớc thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít 

độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ... Do vậy tác động môi trƣờng chính do nƣớc thải thi 

công gây ra chủ yếu là tác động bồi lắng, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc tạm 

thời. Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự 

án lƣu lƣợng nƣớc thải thi công phát sinh không nhiều nên mức độ tác động đến 

môi trƣờng đƣợc đánh giá là không lớn. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Vào những khi trời mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực công trƣờng 

đang thi công xây dựng sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ 

thống thoát nƣớc của khu vực. Nếu lƣợng nƣớc này không đƣợc quản lý tốt cũng 

sẽ gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất và đời sống thủy 

sinh trong khu vực. 

Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc 

mƣa chảy tràn thông thƣờng nhƣ sau: 

- Nitơ: 0,5 - 1,5 mg/l   - Phospho: 0,004 - 0,03 mg/l 

- COD: 10 - 20 mg/l   - TSS: 10 - 20 mg/l. 

Nƣớc mƣa còn có thể bị ô nhiễm nhƣ: bãi chứa nguyên liệu, khu vực thi 

công ngoài trời,... Tính chất ô nhiễm của nƣớc mƣa trong trƣờng hợp này bị ô 

nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Vấn đề ô nhiễm nƣớc 

mƣa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nƣớc tại khu vực dự án và từ đó gây tác động 

đến môi trƣờng khu vực. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực của dự án đối với môi trƣờng xung 

quanh đƣợc tính toán theo phƣơng pháp cƣờng độ giới hạn nhƣ sau: 

Q = q.F.@ (m
3
/s) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng tính toán (m3/s) 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha) 

@: Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,6 

Cƣờng độ mƣa tính toán đƣợc xác định theo công thức: 

n

n

bt

PCqb
q

)(

)lg1(.)20( 20




  

Trong đó: 

q: Cường độ mưa tính toán 

p: Chu kỳ ngập lụt (năm) 

q20, b, C, n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí thậu tại khu vực dự án 

Đối với một trận mƣa tính toán, khi chu kỳ tràn ống P = 5% thì cƣờng độ 

mƣa là 382,5 l/s.ha, lƣu lƣợng nƣớc mƣa ở khu vực Phú Thọ là tƣơng đối lớn. Nếu 

các tuyến cống thoát nƣớc có bùn cặn lắng đọng nhiều thì khi nƣớc mƣa thoát 
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không kịp sẽ gây úng ngập thức thời. Nƣớc mƣa và nƣớc thải tràn lên, chảy trên bề 

mặt, cuốn theo các chất độc hại gây ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. 

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích lũy trên 

bề mặt nhƣ dầu, mỡ, bụi...của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không 

mƣa. Lƣợng chất bẩn tích tụ trong một thời gian đƣợc xác định nhƣ sau: 

G = Mmax [1 - exp(- KzT)]. F, (kg) 

Trong đó: 

Mmax: Lượng chất bẩn tích tụ lớn nhất sau thời gian không mưa T ngày; thường 

chọn Mmax= 220 - 250 kg/ha.  

Kz - hệ số động học tích luỹ chất bẩn, phụ thuộc vào quy mô dự án có thể chọn từ 

0,2 đến 0,5 ngày
-1

. Đối với khu vực này chọn Kz = 0,3. ng
-1

. 

T: Thời gian tích tụ (bằng thời gian giữa hai lần mưa liên tiếp): (ngày). 

F: Diện tích khu vực thi công (ha) (11,07ha) 

G = 220 x [1-exp(-0,3x15)] x 11,07 = 2.408,3 kg 

Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng, nƣớc mƣa chảy tràn sẽ gây xói lở đất, 

đặc biệt là chỗ đào, đắp đất làm bồi lắng các dòng chảy, gây ô nhiễm nƣớc, nƣớc 

mƣa còn mang theo các chất ô nhiễm ở công trƣờng cùng với nƣớc thải sinh hoạt 

của công nhân sẽ làm ô nhiễm nƣớc mặt ở vùng thi công dự án. Nƣớc mặt tại khu 

vực còn có thể bị 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 trƣờng. 

Ngoài ra, nếu công tác tiêu thoát nƣớc mƣa không tốt, đặc biệt trong mùa 

mƣa, cát cặn cuốn theo nƣớc mƣa làm bồi lắng hệ thống kênh mƣơng, cống thoát 

nƣớc hiện có của khu dân cƣ đồng thời gây ngập úng trong khu dân cƣ các khu 

vực xung quanh dự án. Do đó, trong quá trình thi công, chủ dự án cần phải chú 

trọng công tác tiêu thoát nƣớc mặt. 

Quá trình thi công sẽ chuyển đổi diện tích đất trồng lúa (chiếm 5,28%), đất 

kênh mƣơng mặt nƣớc (chiếm 74,54%), đất trồng cây lâu năm, đất giao thông, đất 

ở,… thành đất nền bê tông và khả năng giữ nƣớc kém hơn nên khi trời mƣa to sẽ 

dễ có khả năng gây ngập lụt các vùng xung quanh, đồng thời tốc độ dòng nƣớc 

chảy cũng nhanh hơn, sẽ ảnh hƣởng đến khả năng tiêu thoát của khu vực. 

a4. Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh ra trong giai đoạn này bao gồm: Chất 

thải rắn phát sinh trong quá trình làm đƣờng, xây dựng các nhà ở đô thị; công việc 

thi công và hoàn thiện công trình, lắp đặt hệ thống cấp điện nƣớc; chất thải rắn 

sinh hoạt của công nhân hoạt động trên công trƣờng với thành phần chủ yếu là túi 

nilon, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa... chất thải sinh hoạt này nhìn chung là những 

loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (trừ bao bì, nilon). Ngoài ra còn hoạt 
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động bảo dƣỡng phƣơng tiện, máy móc nếu thực hiện ngay tại công trƣờng sẽ 

phát sinh dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau dính dầu mỡ..., trong đó: 

* Chất thải rắn xây dựng thông thường: 

Chất thải rắn phát sinh trong khi thi công xây lắp các hạng mục công trình 

gồm: bùn đất, đất đá, gạch vỡ, vữa xi măng thừa, các mẩu vụn sắt thép và gỗ, giấy 

cactong... Với khối lƣợng nguyên vật liệu cần thiết trong giai đoạn thi công khoảng 

230.912,62 tấn. Khối lƣợng chất thải xây dựng phát sinh đƣợc tính nhƣ sau: 

Bảng 3.21. Dự báo khối lƣợng chất thải thi công xây dựng 

Các loại chất thải 
Tỷ lệ phát sinh chất 

thải 

Tổng khối lƣợng CTR GĐXD 

công trình (tấn) 

Cát, đất, gạch vỡ, vữa xi 

măng thừa... 
0,5% 1.154,56 

Bao bì xi măng, đầu mẩu sắt 

thép thừa, các thùng gỗ 
0,1% 230,91 

Tổng 1385,48 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Trong thi công có khoảng 50 công nhân, chủ dự án sẽ bố trí lán trại sinh 

hoạt tại công trƣờng. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bao gồm chất thải văn 

phòng nhƣ giấy tờ, vỏ chai nƣớc phát sinh, đây là các loại chất thải có thể tái chế 

sẽ đƣợc thu gom và bán phế liệu. Công nhận chủ yếu của địa phƣơng hết giờ sẽ trở 

về nhà. Chủ dự án sẽ bố trí khoảng 10 công nhân ở lại qua đêm để bảo vệ công 

trƣờng, ƣớc tính lƣợng rác sinh hoạt trung bình là 0,5 kg/ngƣời/ngày đối với ngƣời 

lao động ở lại công trƣờng và 0,2 kg/ngƣời/ngày đối với lao động không ở lại công 

trƣờng. Cụ thể: 

- Lƣợng rác thải của số lao động ở lại công trƣờng: Q = 0,5 x 10 = 5,0 kg. 

- Lƣợng rác thải của số lao động không ở lại công trƣờng Q = 0,2 x 40 = 16 

kg/ngày. 

* Chất thải rắn nguy hại: 

Trung bình lƣợng dầu mỡ thải ra từ các phƣơng tiện vận chuyển và thi công 

cơ giới là 14 lít dầu/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dƣỡng máy móc, thiết bị 

trung bình từ 3 - 6 tháng/lần tùy thuộc vào cƣờng độ hoạt động của phƣơng tiện 

máy móc thi công. Theo ƣớc tính, số lƣợng phƣơng tiện vận chuyển và thi công 

cơ giới trên công trƣờng tập trung khoảng 20 phƣơng tiện trong đó phƣơng tiện 

phải thay dầu đột xuất ƣớc tính chiếm 10%  2xe/tháng.  

Tuy nhiên hoạt động thay dầu và sửa chữa, thay ắc quy máy móc, phƣơng 

thiện thi công không diễn ra tại công trƣờng, chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi 

công tiến hành bảo dƣỡng trong các gara sửa chữa ô tô trên địa bàn huyện. Do vậy 

quá trình xây dựng sẽ không phát sinh dầu thải tại khu vực công trƣờng chỉ phát 
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sinh giẻ lau dính dầu, can đựng dầu do hoạt động bôi trơn các chi tiết máy với khối 

khoảng 5,0kg/tháng.  

Các loại chất thải nguy hại có tác động mạnh và lâu dài tới môi trƣờng. Vì 

vậy, chủ dự án sẽ có các biện pháp để thu gom và lƣu giữ đối với CTNH theo đúng 

quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

* Đối tượng và quy mô bị tác động: 

- Chất thải rắn cụ thể là đất đá thải, vật liệu xây dựng thừa, vụn sẽ tác động 

trực tiếp đến việc thay đổi cảnh quan của khu vực và có thể gây tai nạn lao động 

vì vậy chủ dự án cần có biện pháp đổ thải phù hợp theo đúng quy định của địa 

phƣơng.  

- Giẻ lau dính dầu, can đựng dầu do hoạt động bôi trơn các chi tiết máy có thể 

ảnh hƣởng đến ô nhiễm đất, chất lƣợng nguồn nƣớc ngầm khu vực. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với khối lƣợng khá lớn, đƣợc xử lý theo 

quy định sẽ không gây ô nhiễm môi trƣờng. Tuy nhiên, nếu những nguồn này 

không đƣợc quan tâm, không đƣợc thu gom và xử lý hợp vệ sinh sẽ là những 

nguồn dễ gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, đất, sự lây lan bệnh dịch, ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng tự nhiên và cảnh quan khu vực. 

b. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải: 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án đƣợc trình bày tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 3.22. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

giai đoạn thi công xây dựng 

TT 
Yếu tố tác 

động 

Hoạt động gây 

tác động 
Đối tƣợng và phạm vi bị tác động 

Thời gian 

và mức độ 

1 Tiếng ồn - Hoạt động 

của máy móc, 

thiết bị, 

phƣơng tiện thi 

công xây dựng 

và phƣơng tiện 

vận tải hoạt 

động trên 

đƣờng vận 

chuyển 

+ Đối tƣợng: 

- Công nhân thi công xây dựng. 

- Các hộ dân khu vực lân cận. 

- Cảnh quan khu vực dự án. 

+ Phạm vi: 

- Phạm vi trong toàn khu vực dự án 

và 100m về các phía của khu vực dự 

án; 30m về phía hai bên đƣờng dọc 

các tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Trong 

suốt thời 

gian thực 

hiện dự án. 

- Mức độ 

tác động 

nhẹ và có 

thể giảm 

thiểu 

2 - Tai nạn 

lao động, tai 

nạn giao 

thông. 

- Xuống cấp 

- Hoạt động thi 

công xây dựng, 

đặc biệt thi 

công trên cao. 

- Hoạt động 

+ Đối tƣợng: 

- Công nhân thi công xây dựng. 

- Ngƣời dân địa phƣơng. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu của các phƣơng tiện vận tải khác 

- Trong 

suốt thời 

gian thực 

hiện dự án. 

- Mức độ 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại 

thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           127          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

đƣờng trên 

tuyến 

đƣờng vận 

chuyển; gây 

cản trở giao 

thông 

vận chuyển 

nguyên vật liệu 

của các phƣơng 

tiện vận tải trên 

các tuyến 

đƣờng 

trên các tuyến đƣờng. 

- Đƣờng giao thông. 

- Cảnh quan khu vực dự án. 

+ Phạm vi: 

- Trong khu vực thi công. 

- Tuyến đƣờng giao thông vận 

chuyển. 

tác động 

nhẹ và có 

thể giảm 

thiểu 

b1. Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung: 

Ô nhiễm tiếng ồn và rung động là một thành phần của ô nhiễm môi trƣờng 

chủ yếu trong các dự án xây dựng nhà ở đô thị. Nguồn phát sinh ồn và rung động 

của các dự án này cụ thể nhƣ sau: 

* Ô nhiễm tiếng ồn: 

Trong các giai đoạn thi công xây dựng, ngoài các nguồn ô nhiễm không khí 

kể trên, tiếng ồn cũng là một yếu tố mang bản chất vật lạ và ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng không khí. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phƣơng tiện GTVT, các máy 

móc xây dựng nhƣ máy lu, đầm nén, máy trộn bê tông,... động cơ điện, máy bơm 

nƣớc,…  

Tiếng ồn thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình 

hoạt động và các máy móc, thiết bị đƣợc sử dụng. Hiện nay, không chỉ Việt Nam 

mà nhiều nƣớc trên thế giới đều lấy tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phƣơng 

tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng 

và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" là căn cứ để kiểm soát mức ồn 

nguồn, chi tiết trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.23. Dự báo mức độ tiếng ồn điển hình (dBA) của các thiết bị, 

phƣơng tiện thi công ở khoảng cách 2m 

TT Hoạt động thi công Đơn vị Mức ồn ở khoảng cách 2m 

I. Dọn dẹp mặt bằng thi công 

1 Máy ủi/gạt dBA 80 

2 Xe nâng dBA 72 - 84 

3 Xe tải dBA 83 - 94 

II. San nền và đầm chặt 

4 Máy san gạt dBA 80 - 93 

5 Xe lu dBA 73 - 75 

III. Rải đường 

6 Máy rải nhựa dBA 86 - 88 

7 Xe tải dBA 83 - 94 

8 Máy đầm dBA 74 - 77 

IV. Đào và vận chuyển đất 

9 Máy ủi dBA 80 

10 Xe tải dBA 83 - 94 

V. Thi công công trình 
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11 Máy hàn dBA 71 - 82 

12 Máy trộn bê tông dBA 74 - 88 

13 Máy ủi dBA 80 

14 Xe chở xi măng và đất  dBA 83 - 94 

15 Xe tải dBA 83 - 94 

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án, tiếng ồn gây ra chủ yếu do các 

máy móc thi công, các phƣơng tiện vận tải trên công trƣờng và do sự va chạm của 

máy móc thiết bị, các loại vật liệu bằng kim loại, tiếng búa đóng cọc,... 

 

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan truyền tới các khu vực xung 

quanh đƣợc xác định bằng công thức sau: 

Li = Lp - Ld - Lc (dBA) 

Trong đó: 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m) 

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m) 

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i 

























a

d
r

r
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1lg20  

Trong đó: 

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m) 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m) 

a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0) 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và 

không có vật cản nên L = 0. 

Từ các công thức trên, có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị 

thi công trên công trƣờng tới môi trƣờng xung quanh ở khoảng cách 200m và 

500m, kết quả đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.24. Dự báo mức độ tiếng ồn của các thiết bị, phƣơng tiện 

thi công ở khoảng cách 200m và 500m 

TT Thiết bị thi công 

Mức ồn ở 

điểm cách 

máy 2m 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

200m 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

500m 

I. Dọn dẹp mặt bằng thi công 

1 Máy ủi/gạt 80 68 59 

2 Xe nâng 72 - 84 66 54 

3 Xe tải 83 - 94 70 65 

II. San nền và đầm chặt 

4 Máy san gạt 80 - 93 69 68 

5 Xe lu 73 - 75 64 54 

III. Rải đường 

6 Máy rải nhựa đƣờng 86 - 88 67 59 
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7 Xe tải 83 - 94 72 59 

8 Máy đầm 74 - 77 68 54 

IV. Đào và vận chuyển đất 

9 Máy ủi 80 68 59 

10 Xe tải 83 - 94 70 66 

V. Thi công công trình 

11 Máy hàn 71 - 82 67 52 

12 Máy trộn bê tông 74 - 88 70 62 

13 Máy ủi 80 68 59 

14 Xe chở xi măng và đất 83 - 94 70 61 

15 Xe tải 83 - 94 70 61 

VI. TC3733/2002/BYT 90 - - 

VII. QCVN 26: 2010/BTNMT - 70 70 

 * Ghi chú: 

- TC 3733/2002/BYT: Đối với khu vực thi công trên công trường. 

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

Bảng 3.25. Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ 

TT Khu vực Từ 6h - 21h Từ 21h - 6h 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thƣờng 70 55 

[Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT (theo mức âm tương đương)] 

Trên thực tế, khu vực công cộng có nhiều nguồn và các hoạt động phát sinh 

tiếng ồn khác nhau, chúng cộng hƣởng với nhau, do đó tiếng ồn trong thực tế sẽ 

lớn hơn. Độ ồn do cộng hƣởng nhƣ sau: 

Bảng 3.26. Độ ồn bổ sung do cộng hƣởng khi có nhiều hoạt động cùng xảy ra 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn  (dBA) 

Độ ồn cần bổ 

sung (dBA) 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn  (dBA) 

Độ ồn cần bổ sung 

(dBA) 

0 3 7 0,8 

1 2,6 8 0,6 

2 2,1 10 0,4 

3 1,8 12 0,3 

4 1,5 14 0,2 

5 1,2 16 0,1 

6 1   

(Nguồn: Lê Trình, Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp và ứng dụng, 2000) 

Nhƣ vậy, độ ồn của các phƣơng tiện máy móc trên công trƣờng khi có sự 

cộng hƣởng ở mức lớn nhất nhƣ bảng sau: 

Bảng 3.27. Dự báo tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc phƣơng tiện khi có sự 

cộng hƣởng ở mức lớn nhất tại các khoảng cách 

TT Thiết bị 
Độ ồn (dBA) 

Cách 1m Cách 10m Cách 20m Cách 30m 

1 Xe đóng cọc 82 – 97,8 65 – 77,8 59 – 71,8 55 – 67,8 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại 

thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           130          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

2 Máy khoan lỗ 77 – 99 57,2 - 79 51,2– 73 47,2 – 69 

3 Xe tải 84,6 – 96,5 64,6 – 76,5 58,6– 70,5 54,6 – 66,5 

4 Máy xúc 83,6 – 99,1 63,6 – 79,1 57,6– 73,1 53,6 – 69,1 

5 Máy đầm 72,4 – 88,3 52,4 – 68,3 46,4– 62,4 42,4 – 58,4 

6 Máy kéo 75,2 – 94,1 55,2 – 74,1 49,2– 68,1 45,2 – 64,2 

7 Máy ủi 80,8 – 94 60,8 – 74 54,8– 68 50,8 – 64 

8 Máy phát điện 71,3 – 82 51,3 – 62 45,3– 56 41,4 – 52 

9 Máy rung 70,3 – 80 50,3 – 60 44,3– 54 40,3 – 50 

10 Xe lu 72,4 – 75 52,4 - 55 46,4– 49 32,4 – 45 

QCVN 26:2010/BTNMT  

từ 6h - 21h 
70 

QCVN 26:2010/BTNMT  

từ 21h - 6h 
55 

Mức ồn sẽ bị suy giảm theo khoảng cách, và với khoảng cách 1m, tất cả các 

phƣơng tiện thi công đều vƣợt QCVN 26:2010/BTNMT, với khoảng cách 30m thì 

hầu hết đều nằm trong quy chuẩn. 

Đối với máy đóng cọc, chủ dự án sẽ sử dụng máy ép bằng thủy lực để hạn 

chế tiếng ồn và độ rung, đây là phƣơng pháp thi công xử lý nền móng hiện đang 

đƣợc sử dụng phổ biến. 

Tác động tổng hợp của tiếng ồn ở ba mức:  

+ Tác động về mặt cơ học nhƣ che lấp âm thanh cần nghe 

+ Tác động về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính 

giác và hệ thần kinh. 

+ Tác động về hoạt động xã hội của con ngƣời. 

Tất cả các tác động đó cuối cùng dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh 

lý, bệnh lý và hiệu quả lao động của con ngƣời, làm ảnh hƣởng đến cuộc sống của 

con ngƣời. Khi tiếng ồn đạt 50 dB về ban đêm, giấc ngủ bị đứt quãng, khi tiếng ồn 

ban ngày từ 70 dB - 80 dB sẽ gây mệt mỏi, 90 - 110 dB bắt đầu gây nguy hiểm và 

120 - 140 dB có khả năng gây chấn thƣơng. 

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phƣơng tiện giao thông 

vận tải vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trƣờng 

đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho 

phép đối với khu dân cƣ theo QCVN 26:2010/BTNMT ở khoảng cách trên 500m 

từ nguồn ồn.  

* Tác động do rung lắc: 

Các thiết bị máy móc gây rung phải đảm bảo đạt những tiêu chuẩn cho phép 

nhƣ quy định trong QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ 

rung). Các thiết bị, máy móc dự án sử dụng phải chịu sự kiểm soát của tiêu chuẩn 
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ô nhiễm rung động là máy trộn bêtông, máy đúc ống hoặc cột bêtông, máy đóng 

cọc diezen, máy cắt kim loại. 

Những công việc xây dựng chịu sự kiểm soát của tiêu chuẩn rung động là: 

những công việc sử dụng búa đóng cọc, những công việc sử dụng máy phá nền, 

những công việc sử dụng máy nghiền, máy đập,... 

Bảng 3.28. Mức độ rung động của một số máy móc thi công điển hình 

TT Loại máy móc 

Mức độ rung động tham khảo (mức độ rung 

động theo hƣớng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn gây rung 

động 10 m 

Cách nguồn gây 

rung động 30 m 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Máy ủi đất 79 69 

3 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

4 Xe lu 82 71 

5 Máy khoan 63 55 

6 Máy nén khí 81 71 

7 Máy đào bằng hơi 85 73 

Trong quá trình thi công, các tác động do độ rung có thể gây ra đối với con 

ngƣời mà đối tƣợng chính là công nhân thi công trên công trƣờng nhƣ sau: 

Khi cƣờng độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hƣởng tốt 

nhƣ tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,... 

Khi cƣờng độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. 

Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá mức 

dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp.  

Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành 

bệnh rung động nghề nghiệp. 

b2. Tác động đến an toàn giao thông: 

* Tác động đến hệ thống giao thông trong khu vực: 

Hoạt động của phƣơng tiện chở nguyên vật liệu xây đựng có thể xảy ra các 

sự cố về mất an toàn giao thông cho ngƣời và các phƣơng tiện tham gia giao 

thông. Do vị trí khu vực dự án nằm trong khu vực thị trấn Hạ Hòa, hơn nữa quãng 

đƣờng vận chuyển vật liệu san nền và nguyên vật liệu xây dựng đi qua khu dân cƣ 

sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động giao thông khu vực. 

- Trong trƣờng hợp khi các phƣơng tiện vận chuyển không đƣợc kiểm định 

đúng kỳ hạn sẽ gây ra các sự cố mất an toàn trong quá trình vận chuyển vật liệu. 

- Quá trình chuẩn bị và thi công xây dựng dự án nhƣ đã trình bày ở trên sẽ 

có một loạt các hoạt động gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong đó các hoạt động 

nhƣ vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động đi lại của công nhân sẽ dẫn đến sự 

gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đƣờng hiện hữu. Sự gia tăng mật độ 
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giao thông sẽ làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào những 

giờ cao điểm nhƣ 7 - 8h và 16 - 18h. 

- Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bụi rơi vãi từ quá trình vận chuyển, 

làm giảm tầm nhìn của ngƣời đi đƣờng, hoặc bụi bay vào mắt và gây ảnh hƣởng 

đến quá trình tham gia giao thông, gây mất an toàn. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu nhƣ thép, do thép dài nên nếu không 

có phƣơng pháp vận chuyển hợp lý hay lái xe không chú ý cẩn thận sẽ có thể làm 

va quệt vào ngƣời đi đƣờng, thép quệt xuống đƣờng thì sẽ gây ra tiếng ồn lớn 

đồng thời làm hỏng tuyến đƣờng, đối với thép cuộn có khả năng bị lăn xuống 

đƣờng cũng gây nguy hiểm cho các đối tƣợng tham gia giao thông khác. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng trong thi công thƣờng phát 

ra tiếng còi lớn làm ngƣời đi đƣờng bị giật mình và cũng có thể xảy ra tai nạn. 

- Trong một số trƣờng hợp, lái xe nhanh, vƣợt ẩu và lấn sang làn đƣờng 

dành cho xe thô sơ có thể gây ra tai nạn. 

Đối với các tuyến đƣờng trong khu dân cƣ, do đây là các tuyến đƣờng nhỏ, 

mặt khác dự án có vị trí rất thuận lợi về giao thông nên các phƣơng tiện sẽ không 

đi vào các tuyến đƣờng của dân cƣ. 

b3. Tác động đến nước dưới đất do hoạt động khoan, đóng cọc: 

Trong quá trình khoan, đóng cọc sẽ sử dụng cọc tròn đƣờng kính D300, 

chiều sâu đóng cọc từ 10 - 15m. So với độ sâu mực nƣớc ngầm của khu vực ở độ 

sâu từ 50 - 70m, cùng với phƣơng pháp đóng cọc bằng máy ép thủy lực hạn chế 

tối đa rung động thì tác động của quá trình khoan, đóng cọc đến mực nƣớc ngầm 

trong khu vực là không đáng kể.  

b4. Tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật: 

Khu vực thực hiện dự án hiện nay chủ yếu là đất lúa 1 vụ với hệ sinh thái 

nghèo - nhân tạo nên tác động của việc thực hiện dự án đến đa dạng sinh học không 

lớn. Tuy nhiên, việc thi công xây dựng dự án sẽ làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái 

trong khu vực dự án, biến đổi từ hệ sinh thái ao hồ, ruộng vƣờn thành hệ sinh thái 

khu dân cƣ. Hệ sinh thái đồng ruộng và ao hồ sẽ biến mất hoàn toàn, không còn chỗ 

cƣ trú cho các loài sâu bọ, bƣớm, ếch nhái, chuột, các loại cá hiện trạng… Do đó, 

một phần trong số các loài này sẽ bị chết trong quá trình nạo vét san gạt khu vực dự 

án, phần còn lại sẽ di chuyển đến vùng lân cận để sinh sống, ví dụ nhƣ ếch nhái, 

chim, sâu bọ sẽ chuyển sang khu đồng ruộng lân cận, chuột chuyển sang khu ruộng 

lân cận hoặc chạy vào các cống rãnh thoát nƣớc, khu dân cƣ, các loại cá sẽ bị đánh 

bắt trƣớc khi san lấp và các loại thực vật trong khu vực dự án sẽ bị triệt tiêu hoàn 

toàn. Nhƣ vậy, việc thực hiện dự án ngoài gây tác động làm biến mất hoàn toàn hệ 

sinh thái trong khu vực dự án còn gây tác động làm ảnh hƣởng đến đa dạng sinh 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại 

thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           133          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

học của hệ sinh thái lân cận, có thể làm tăng về số lƣợng sinh vật đồng thời tăng sự 

cạnh tranh giữa các sinh vật với nhau.  

b5. Tác động đến môi trường đất: 

Việc san ủi tạo mặt bằng sẽ làm thay đổi chế độ chảy của nƣớc mặt và sẽ 

làm ảnh hƣởng tới lớp đất bề mặt nếu nhƣ các giải pháp về thoát nƣớc không đƣợc 

tính toán kỹ càng trong giai đoạn thi công. 

Do ảnh hƣởng của mƣa và gió, lớp đất trên bề mặt sẽ bị xói mòn. Nƣớc thải 

có lẫn dầu mỡ chảy theo nƣớc mƣa ra xung quanh làm giảm chất lƣợng của đất 

nông nghiệp tại khu vực xung quanh. 

Các loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động 

của Dự án đều có khả năng tác động gây ô nhiễm môi trƣờng đất tại khu vực xung 

quanh. 

Trong quá trình thi công xây dựng, với các biện pháp nhằm giảm thiểu tối 

đa khí thải, nƣớc thải và CTR sẽ hạn chế các tác động xấu đến môi trƣờng đất. 

b6. Tác động đến tình trạng tưới tiêu, tiêu thoát nước khu vực: 

Trong quá trình thi công xây dựng, do chƣa hoàn thiện xong hệ thống thoát 

nƣớc của Dự án nên có thể gây ngập úng cục bộ. 

- Nếu việc tính toán san nền dự án không phù hợp, cao hơn với cost nền 

đƣờng giao thông hiện trạng và trong quá trình san nền không tiến hành đào rãnh 

thoát nƣớc mƣa để thoát nƣớc kịp thời sẽ gây ngập úng vào mùa mƣa do nƣớc dồn 

về phần trũng. Trong trƣờng hợp mƣa to và dài ngày, nƣớc sẽ bị ứ đọng lại, kéo 

theo các tác động về việc sinh hoạt, giao thông của khu dân cƣ trong dự án và khu 

dân cƣ giáp ranh với dự án. 

- Việc thi công gây rơi vãi đất cát, nƣớc mƣa chảy tràn cuốn đất cát làm bồi 

lấp gây tắc nghẽn công thoát nƣớc, mƣơng thoát nƣớc, ảnh hƣởng đến việc tiêu 

thoát nƣớc của các khu vực xung quanh. 

Khi thực hiện dự án tại khu vực này chủ dự án tiến hành lấy hết phần diện 

tích đất lúa do vậy sẽ không gây ảnh hƣởng đến canh tác nông nghiệp khu vực 

này, chủ dự án đã thiết kế các rãnh thoát nƣớc đảm bảo tiêu thoát nƣớc cho khu 

vực dự án và xây dựng các cửa thu của các hộ dân giáp ranh xung quanh dự án, 

tránh gây ngập úng trong phạm vi dự án và ngoài ranh giới dự án. 

b7. Tác động đến tình hình an ninh trật tự:  

Việc tập trung một lực lƣợng lớn công nhân (50 ngƣời) sẽ gây ảnh hƣởng 

đến tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực dự án và gây sức ép về hạ tầng 

xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội) cho cộng đồng dân cƣ xung quanh tại thị 

trấn Hạ Hòa. Do sự khác biệt về tập tính sinh sống giữa dân cƣ xung quanh và 

công nhân lao động từ nơi khác đến sẽ dễ nảy sinh những mối quan hệ bất hòa. 

Đồng thời việc tập trung công nhân sẽ kéo theo sự tập trung các dịch vụ nhƣ hàng 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại 

thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           134          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

quán dẫn đến việc nảy sinh các tệ nạn xã hội. 

Quá trình chuẩn bị và thi công xây dựng dự án nhƣ đã trình bày ở trên sẽ có 

một loạt các hoạt động gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong đó các hoạt động nhƣ 

vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động đi lại của công nhân sẽ dẫn đến sự gia 

tăng mật độ giao thông trên các tuyến đƣờng hiện hữu. Sự gia tăng mật độ giao 

thông sẽ làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào những giờ 

cao điểm nhƣ 7 - 8h và 16 - 18h. 

b8. Tác động đến công nhân trực tiếp thi công: 

Quá trình thi công xây dựng, vận chuyển đất cát,... đƣợc thực hiện bằng thủ 

công hoặc bằng cơ giới, có khả năng gây ra những ảnh hƣởng đến ngƣời lao động 

nếu không đƣợc trang bị đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động. Các tác động có 

thể tóm tắt nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ minh họa các tác động đến môi trƣờng 

giai đoạn san nền và thi công xây dựng dự án 

San nền và thi 

công XD dự án 

Bụi, khí thải 

do các p.tiện 

GTVT và 

máy móc thi 

công 
Rác thải từ quá trình 

GPMB, phá dỡ, san nền 

Rác thải sinh hoạt, phế 

liệu xây dựng 

Chất thải nguy hại từ 

công trƣờng 

Ô nhiễm tiếng ồn, độ 

rung từ công trƣờng 

Tiềm ẩn các nguy cơ 

mất trật tự xã hội 

Bụi và khí thải từ quá 

trình v/c NVLXD 

Khí thải, mùi hôi từ WC, 

khu rác thải 

Nƣớc mƣa chảy tràn gây 

ngập úng 

Nƣớc thải thi công và 

sinh hoạt 

Gia tăng sức ép về hạ 

tầng kinh tế xã hội 
Tiềm ẩn các nguy cơ sự 

cố môi trƣờng 
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- Các ảnh hƣởng do tiếng ồn: ảnh hƣởng trực tiếp đến hệ thính giác và 

một số cơ quan khác trong cơ thể. Trong quá trình thi công công nhân sẽ đƣợc 

trang bị các thiết bị chống ồn nhƣ: nút tai, mũ bảo hiểm,... nên các ảnh hƣởng 

này không lớn. 

- Các ảnh hƣởng ô nhiễm do nhiệt lên ngƣời lao động: Ngƣời lao động sẽ 

bị ảnh hƣởng bởi bức xạ nhiệt từ các thiết bị thi công và bức xạ mặt trời. Các 

bức xạ này sẽ làm cho con ngƣời nhanh chóng bị mệt mỏi, khát nƣớc, gây nhức 

đầu chóng mặt làm giảm năng suất lao động. Các tác động này là không thể 

tránh khỏi khi thi công vào mùa hè. 

- Công trƣờng thi công sẽ có nhiều phƣơng tiện vận chuyển đi lại có thể 

dẫn tới các tai nạn giao thông. 

- Khi công trƣờng thi công trong những ngày mƣa thì khả năng xảy ra tai 

nạn lao động có thể tăng cao, do đất trơn dẫn đến trƣợt ngã cho ngƣời lao động, 

các sự cố về điện dễ xảy ra hơn. 

c. Đối tượng, quy mô bị tác động: 

Trong giai đoạn xây dựng, đối tƣợng có thể chịu tác động của Dự án bao gồm:  

- Ô nhiễm không khí do hoạt động vận tải nguyên vật liệu vào khu vực thi 

công sẽ ảnh hƣởng tới chất lƣợng đƣờng giao thông và chất lƣợng không khí 

khu vực đƣờng giao thông thị trấn Hạ Hòa.  

- Ô nhiễm bụi và khí thải từ khu vực xây dựng ảnh hƣởng trực tiếp đến công 

nhân làm việc khu vực thi công, ảnh hƣởng đến dân cƣ gần khu vực xây dựng. 

- Chất thải rắn cụ thể là đất đá, gạch vỡ, vữa xi măng thừa, các mẩu vụn 

sắt, thép và gỗ, giấy carton... phát sinh trong quá trình thi công xây dựng khu 

dân cƣ sẽ tác động trực tiếp đến việc thay đổi cảnh quan của khu vực và nếu 

không đƣợc tập trung thu gom, có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc mặt và môi trƣờng đất xung quanh khu vực dự án. 

Nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực xây dựng và nƣớc mƣa chảy tràn sẽ ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng nƣớc của hệ thống thu gom nƣớc thải của khu vực. Do 

lƣợng công nhân làm việc tại khu vực thi công ít, nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc 

nhà thầu thi công xử lý bằng bể tự hoại lắp đặt cùng với nhà vệ sinh di động; 

nƣớc mƣa chảy tràn sẽ đƣợc hạn chế đến mức thấp nhất lƣợng phát sinh bằng 

cách lựa chọn thời gian thi công vào tháng mùa khô. 

- Thời gian bị tác động trong quá trình thi công xây dựng khoảng 21 tháng; 

Đối tƣợng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng dự án đƣợc trình 

bày trong bảng dƣới đây: 

Bảng 3.29. Đối tƣợng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng dự án 

TT Đối tƣợng bị tác động Quy mô bị tác động 

1 Công nhân thi công tại công trƣờng - Trong bán kính khoảng 500m tính từ 
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và ngƣời dân trên các tuyến vận 

chuyển nguyên vật liệu thi công, 

ngƣời dân giáp ranh khu vực dự án. 

khu vực dự án; 

- Thời gian xây dựng dự án 

2 Đƣờng giao thông 

- Tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng dự án; 

- Thời gian xây dựng dự án 

3 Bầu khí quyển khu vực dự án 

- Bán kính ảnh hƣởng khoảng 500 m 

xung quanh dự án; 

- Thời gian xây dựng dự án 

4 Môi trƣờng nƣớc mặt 

- Mƣơng thoát nƣớc khu vực tiếp giáp 

dự án do tiếp nhận các nguồn thải 

(CTR, nƣớc thải); 

- Thời gian xây dựng dự án 

5 Cảnh quan khu vực dự án 

- Xung quanh khu vực xây dựng dự án 

bán kính khoảng 500m; 

- Thời gian xây dựng dự án 

d. Đánh giá tổng hợp tác động môi trường do các hoạt động trong giai  

đoạn thi công xây dựng: 

Bảng 3.30. Ma trận tác động đến môi trƣờng của các hoạt động xây dựng dự án 

TT Hoạt động 

Tác động 

Không 

khí 
Nƣớc Đất 

TN sinh 

học 

Sức 

khoẻ 

1 

Xây dựng nền, hệ thống giao thông, 

khu nhà ở liền kề, biệt thự, hệ thống 

cấp thoát nƣớc... 

+++ + + ++ +++ 

2 

Khai thác và vận chuyển nguyên 

vật liệu, thiết bị phục vụ dự án (xi 

măng, đá, đất, gỗ, nhiên liệu). 

+++ + + + +++ 

3 
Hoạt động dự trữ, bảo quản 

nguyên vật liệu phục vụ công trình 
++ ++ ++ + ++ 

4 Sinh hoạt của công nhân. + ++ + + + 

* Ghi chú: 

+ : Ít tác động   

++ : Tác động trung bình 

+++ : Tác động mạnh 

Kết quả đánh giá ở bảng trên cho thấy, trong giai đoạn thi công xây dựng 

dự án, đối tƣợng chịu tác động lớn nhất là môi trƣờng đất, không khí do hoạt 

động san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng các hạng mục 

công trình. Do đó, khi tổ chức thi công xây dựng, chủ đầu tƣ tập trung các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng để giảm tối đa các tác động tiêu cực trong 

giai đoạn này. 

e. Dự báo các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng: 
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e1. Sự cố về tai nạn giao thông: 

Trong quá trình thi công, các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng hầu hết là các loại xe tải to và có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, ảnh 

hƣởng đến sức khỏe và tính mạng của ngƣời tham gia giao thông trên tuyến 

đƣờng vận chuyển. 

e2. Tai nạn lao động: 

Cũng nhƣ bất cứ các công trƣờng xây dựng với quy mô lớn nào, công tác 

an toàn lao động là vấn đề đƣợc đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tƣ cho đến ngƣời 

lao động trực tiếp thi công trên công trƣờng. Các vấn đề có khả năng phát sinh 

ra tai nạn lao động: 

- Ô nhiễm môi trƣờng do khói, bụi của các phƣơng tiện vận chuyển, thi 

công có khả năng làm ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe của ngƣời lao động trên 

công trƣờng. Một vài chất ô nhiễm nhƣ SO2, CO, CO2…trong khí thải phƣơng 

tiện vận chuyển, thi công tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác động có khả 

năng ảnh hƣởng đến ngƣời lao động, gây choáng váng, mệt mỏi. Tuy nhiên, 

nồng độ các loại khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án không đáng 

kể, cho nên, các ảnh hƣởng sẽ không nguy hiểm. 

- Công trƣờng thi công sẽ có nhiều phƣơng tiện vận chuyển ra vào có thể 

dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra. 

- Các loại phƣơng tiện cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng 

chất cao có thể rơi đổ gây tai nạn lao động. 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện nhƣ công tác thi 

công hệ thống điện, va chạm vào các đƣờng dây điện dẫn ngang qua đƣờng, gió 

bão gây đứt dây điện.... 

- Khi công trƣờng thi công trong những ngày mƣa thì nguy cơ gây ra tai 

nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trƣợt té cho ngƣời lao động, 

các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho 

ngƣời và các máy móc, thiết bị thi công… 

e3. Khả năng cháy nổ:  

Các nguồn nguyên liệu (dầu FO, DO) thƣờng đƣợc chứa trong phạm vi 

công trƣờng là một nguồn cháy nổ rất quan trọng. Đặc biệt là khi các kho (bãi) 

chứa này nằm gần các nơi có gia nhiệt, hoặc các nơi có nhiều ngƣời, xe cộ đi lại. 

- Sự cố về điện cũng có khả năng gây ra cháy nổ. 

e4. Nguy cơ bồi lắng, sạt lở trong quá trình san nền: 

Khối lƣợng đất dùng san nền của dự án tƣơng đối lớn, diễn ra trong 

khoảng thời gian dài 6 tháng nên sẽ có khả năng gây ra các sự cố bồi lắng, sạt lở 

trong quá trình này, cụ thể nhƣ sau: 
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- Sự cố sạt lở: Xảy ra tại những vị trí thi công san nền có độ cao chênh lệch 

lớn. Sự cố có thể xảy ra do thực hiện sai biện pháp thi công hoặc do trời mƣa. Sự 

cố sạt lở khi xảy ra sẽ để lại các hậu quả về con ngƣời, về tài sản và làm giảm tiến 

độ thi công. 

- Sự cố bồi lắng: Trong quá trình san nền, nếu các biện pháp thoát nƣớc 

không đƣợc tốt sẽ gây hiện tƣợng bồi lắng cho hệ thống thoát nƣớc mƣa tại khu 

vực, gây ngập úng ảnh hƣởng diện tích đất canh tác nông nghiệp xung quanh. 

Bảng 3.31. Tổng hợp tác động do các rủi ro, sự cố môi trƣờng giai đoạn thi công 

TT 
Yếu tố tác 

động 

Hoạt động gây 

tác động 

Đối tƣợng và phạm vi bị 

tác động 

Thời gian và 

mức độ tác động 

 

 

 

1 

 

Tai nạn lao 

động, tai nạn 

giao thông 

 

Hoạt động thi 

công xây dựng 

- Đối tƣợng: 

+ Công nhân thi công xây 

dựng; 

+ Ngƣời dân địa phƣơng; 

- Phạm vi: Trong khu vực 

thi công; tuyến đƣờng 

giao thông vận chuyển 

nguyên vật liệu và tuyến 

đƣờng đi qua khu dự án. 

- Trong suốt thời 

gian thực hiện 

dự án. 

- Mức tác động 

nặng và có thể 

giảm thiểu. 

 

 

2 

Xuống cấp 

đƣờng trên 

tuyến đƣờng 

vận chuyển. 

- Hoạt động vận 

chuyển nguyên 

vật liệu của các 

phƣơng tiện vận 

tải trên các 

tuyến đƣờng 

- Đối tƣợng: 

+ Đƣờng giao thông; 

+ Cảnh quan khu vực dự 

án. 

- Phạm vi: Tuyến đƣờng 

giao thông vận chuyển. 

- Trong suốt thời 

gian thực hiện 

dự án. 

- Mức tác động 

nhẹ và có thể 

giảm thiểu 

 

 

 

3 

 

 

 

Cháy nổ 

 

Hoạt động sử 

dụng điện và 

nhiên liệu khi 

tham gia thi 

công 

- Đối tƣợng: 

Công nhân thi công xây 

dựng; các hộ gia đình 

sống gần khu vực thi 

công. 

- Phạm vi: Trong khu vực 

thi công; tuyến đƣờng 

giao thông tiếp giáp hoặc 

đi qua khu dự án. 

- Trong suốt thời 

gian thực hiện 

dự án. 

- Mức tác động 

nặng và có thể 

giảm thiểu. 

 

 

 

4 

 

 

Ngập úng 

Do nƣớc mƣa 

chảy tràn và 

nƣớc thải công 

nhân khi không 

kịp tiêu thoát 

- Đối tƣợng: Công nhân 

thi công xây dựng; công 

trƣờng đang thi công;  

- Phạm vi: Trong khu vực 

thi công; 

- Trong suốt thời 

gian thực hiện 

dự án. 

- Mức tác động 

nhẹ và có thể 

giảm thiểu 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 
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3.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của 

dự án trong giai đoạn chuẩn bị: 

a. Các biện pháp nghiên cứu, đánh giá về vị trí và hiện trạng khu đất: 

Chủ Dự án đã nhận thức rõ về tính hiệu quả của việc BVMT ngay từ giai 

đoạn quy hoạch và thiết kế đến các giai đoạn thực hiện tiếp theo (thi công xây 

dựng và khai thác hạ tầng dự án ), đồng thời đã có những tính toán cụ thể, hợp 

lý cho công tác BVMT khu vực triển khai dự án. 

Trong giai đoạn quy hoạch và thiết kế dự án, Chủ dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp tổng hợp nhằm phòng ngừa ô nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tổ chức công tác BVMT trong những giai đoạn tiếp theo nhƣ sau: 

- Tiến hành nghiên cứu chi tiết về vị trí địa lý và địa hình của khu vực dự 

án nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi, hạn chế trong việc quy hoạch xây 

dựng và phát triển cơ sở hạ tầng sao cho đạt hiệu quả cao về kinh tế, giảm thiểu 

tối đa chi phí và thời gian đầu tƣ, phát huy ƣu thế chung của dự án. 

- Tiến hành nghiên cứu chi tiết và đánh giá các yếu tố thuận lợi về khí hậu, 

thời tiết, thủy văn (mực nước, cao độ san nền, ...) để quy hoạch mặt bằng tổng thể 

sao cho bố trí mặt bằng thuận lợi theo các điều kiện địa hình và thời tiết, khí hậu 

tự nhiên, phù hợp với các quy hoạch của huyện Hạ Hòa nói chung.  

- Đánh giá đúng điều kiện địa chất của khu vực dự án nhằm đề ra các 

phƣơng án thiết kế nền móng công trình. 

- Thực hiện các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng sao cho giảm 

thiểu tối đa lƣợng đất cát cần đào đắp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trƣờng không 

khí trong giai đoạn san lấp mặt bằng và tạo dòng chảy thoát nƣớc tự nhiên theo 

địa hình, phòng ngừa các hiện tƣợng ngập úng trong quá trình thi công xây 

dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án. 

=> Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” có mặt 

bằng khu đất xây dựng dự án rộng và đáp ứng đƣợc các điều kiện yêu cầu kỹ 

thuật xây dựng khu nhà ở; việc đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung 

quanh nhƣ: cấp điện, cấp nƣớc và thoát nƣớc, thông tin liên lạc đƣợc thuận lợi: 

+ Có vị trí liên hệ thuận lợi với khu trung tâm huyện Hạ Hòa, các trung 

tâm giáo dục đào tạo, trung tâm hành chính lớn của huyện. 

+ Khu đất nằm ở vị trí trung tâm của huyện có các công trình thƣơng mại, 

công cộng, văn hoá cảnh quan thiên nhiên khu vực đẹp, có nhiều di tích lịch sử văn 

hoá, phù hợp với việc xây dựng thành một khu dân cƣ hiện đại, văn minh của tỉnh. 

+ Việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật khá thuận lợi về giao thông đƣờng bộ và 

các cơ sở đầu mối hạ tầng cấp điện, cấp, thoát nƣớc.  

b. Các giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng: 
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Để giảm thiểu những tác động bất lợi do công tác quy hoạch mặt bằng 

chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, dân cƣ, lao động và xác định 

quỹ đất xây dựng để đề xuất các giải pháp tổ chức cơ cấu quy hoạch khu vực. 

- Xác định chức năng sử dụng đất cho từng lô đất với các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng điểm dân cƣ mới, hạ tầng văn hóa, thể dục 

thể thao khang trang, hiện đại phục vụ ngƣời dân sinh sống trong khu vực, bổ 

sung các nhu cầu mất cân bằng hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp điện, cấp nước 

sạch, xử lý nước thải, thu gom rác thải...). 

- Xác định và tính toán quy mô hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhƣ: Giao 

thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nƣớc, cấp điện, thoát nƣớc, vệ sinh môi trƣờng,... 

để khớp nối với hệ thống chung của khu vực. 

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc, tạo môi trƣờng cảnh quan đẹp, 

hài hòa với khu vực xung quanh.  

Nhìn chung, các biện pháp này đã đƣợc thực hiện trong giai đoạn quy 

hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tƣ và thiết kế cơ sở của dự án. 

3.1.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực 

của dự án trong giai đoạn san lấp mặt bằng: 

a. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn: 

* Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi: 

- Các khu vực san lấp sẽ áp dụng các biện pháp che chắn nhƣ quây tôn 

hoặc bạt có chiều cao từ 2,5m - 3m xung quanh tại vị trí tiếp giáp của dự án với 

đƣờng giao thông để hạn chế bụi phát tán. 

- Các chất thải là bùn nạo vét phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng 

sẽ đƣợc vận chuyển ngay đến nơi quy định tại xã Minh Lƣơng, huyện Đoan 

Hùng (có biên bản đính kèm tại phụ lục). 

- Ngăn ngừa và giảm bụi trong các công đoạn nêu trên bằng cách vệ sinh 

các thiết bị san lấp trƣớc khi tiến hành công việc. 

- Vệ sinh các tuyến đƣờng vận chuyển đất đá và áp dụng chế độ phun 

nƣớc định kỳ (4 lần/ngày) vào những ngày trời nắng, hanh khô để ngăn chặn 

phát tán bụi từ mặt đất. 

* Các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí do thi công: 

Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do khí thải bằng cách: 

- Không sử dụng xe, máy quá cũ do lƣợng khí thải sẽ vƣợt quá tiêu chuẩn 

cho phép, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hóa, vận hành và tối 

ƣu hóa các quá trình tổ chức san lấp mặt bằng. 
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- Có kế hoạch và biện pháp tổ chức xe vào ra hợp lý để tránh ùn tắc gây ô 

nhiễm không khí do khí thải giao thông. 

* Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong thi công: 

- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực đang thi 

công và đi qua khu dân cƣ. 

- Không sử dụng các máy thi công quá cũ để hạn chế ô nhiễm tiếng ồn và 

không bố trí những máy thi công có tiếng ồn lớn làm việc vào ban đêm. 

b. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước và thoát nước: 

 * Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình thi công đến 

nguồn nước sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Các nguyên và nhiên liệu thải bỏ từ các thiết bị sẽ đƣợc tập kết vào nơi 

quy định và có biện pháp xử lý. 

- Nƣớc vệ sinh các thiết bị sẽ đƣợc xử lý đạt yêu cầu trƣớc khi xả ra 

ngoài. Chủ dự án chúng tôi sẽ dƣ̣ kiến trang bị 02 nhà vệ sinh di động tại khu 

vƣ̣c công trƣờng để xƣ̉ lý nƣớc thải sinh hoạt trong cả giai đoạn san lấp mặt 

bằng và thi công xây dƣ̣ng (Chi tiết các thông số kỹ thuật của thiết bị sẽ được 

trình bày tại Mục 3.1.2.3). 

- Duy trì hoạt động thƣờng xuyên các nhà vệ sinh di động để đáp ứng nhu 

cầu vệ sinh của lực lƣợng cán bộ công nhân tham gia thi công. 

- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn phát sinh trong quá trình san 

gạt mặt bằng đến nơi xử lý an toàn. 

- Trong quá trình thực hiện công việc, giẻ lau dính dầu mỡ, can dầu mỡ 

bôi trơn các thiết các phƣơng tiện vận tải và máy móc sẽ đƣợc thu gom và xƣ lý 

đúng quy định để tránh làm ô nhiễm nguồn nƣớc.  

* Biện pháp đảm bảo thoát nước trong giai đoạn san nền: 

Chủ dự án sẽ thực hiện phƣơng pháp thi công cuốn chiếu, song song, vừa 

san nền, vừa thực hiện xây dựng hạ tầng giao thông, thoát nƣớc. Trong quá trình 

san nền và đặc biệt là vào mùa mƣa, để đảm bảo thoát nƣớc, chúng tôi sẽ đào 

rãnh xung quanh ranh giới dự án bằng rãnh rộng 50cm, sâu 1m và cứ 15m bố trí 

1 hố ga để lắng cặn kích thƣớc (1x1x1) m và cách 30m bố trí 1 hố ga kích thƣớc 

(1,5x1,5x2)m. Nƣớc mƣa sẽ đƣợc chảy tự nhiên theo địa hình ra mƣơng thoát 

nƣớc chung của khu vực chảy ra phía Đông Nam của khu vực dự án, trong 

trƣờng hợp không chảy tự nhiên đƣợc hoặc không kịp thoát, chủ dự án sẽ sử dụng 

máy bơm tùy theo vị trí bị ngập. 

c. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn: 

* Đối với chất thải rắn từ quá trình dọn dẹp mặt bằng và nạo vét hữu cơ: 

- Đối với đất thải trong quá trình bóc đất, nạo vét đất hữu cơ:  

+ Đối với thực bì (chủ yếu là gốc rạ, gốc rễ cây, cỏ) một phần đƣợc ngƣời 

dân thu gom, phần còn lại đƣợc chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng (đơn 
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vị làm dịch vụ vệ sinh môi trƣờng của thị trấn Hạ Hòa) vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định. 

+ Đối với đất bùn nạo vét hữu cơ: Đối với tầng đất mặt trong quá trình 

nạo vét bùn hữu cơ từ các khu ruộng trũng, ao hồ sẽ đƣợc tiến hành bóc riêng 

tầng đất mặt, sau đó chủ dự án sẽ phối hợp với địa phƣơng để có phƣơng án đổ 

thải theo đúng quy định. Đối với tầng đất từ độ sâu 25 -50cm mặt sẽ đƣợc dự 

kiến đổ thải tại Tràn Dộc Vũ tại xã Minh Lƣơng, huyện Đoan Hùng (biên bản 

đính kèm phụ lục). 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, các công nhân chủ yếu là lái xe và 

công nhân điều khiển máy móc thiết bị đƣợc thuê tại địa phƣơng nên không ở 

lại và sinh hoạt tại công trƣờng do đó không có chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. 

d. Kiểm soát và biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong san lấp mặt bằng: 

* Biện pháp an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho công nhân: 

- Lập kế hoạch và sắp xếp nhân lực không chồng chéo giữa các công việc 

trong từng hạng mục và giữa các hạng mục với nhau. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí 

các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện…) để phòng ngừa tai nạn. 

- Có các cơ sở vật chất cho công nhân ở lại trông coi công trƣờng nhƣ nhà 

ăn, nhà nghỉ, nhà vệ sinh, tắm giặt (thuê nhà trọ cho công nhân). 

* Kỹ thuật an toàn trong công trường: 

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và các máy móc xây dựng phải luôn 

kèm theo thiết bị, máy móc, các thông số kỹ thuật phải đƣợc kiểm tra định kỳ. 

- Có biển báo, biển chỉ dẫn trên các khu vực thi công. 

- Có trình tự thi công các công trình ngầm và sắp xếp các tuyến thi công 

hợp lý, sắp đặt kế hoạch thi công thích hợp. 

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm. 

- Có đầy đủ trang thiết bị an toàn và phòng chống trong trƣờng hợp sự cố 

khẩn cấp nhƣ bình oxy, cabin nƣớc, bình cứa hỏa v.v… 

- Có trang thiết bị bảo vệ cá nhân nhƣ quần áo bảo hộ lao động, ủng cao 

su, đèn cầm v.v… 

- Trang bị dây treo an toàn khi làm việc trên cao. 

Bảng 3.32. Tóm tắt các tác động và biện pháp giảm thiểu tác động của dự án 

TT Tác động tiêu cực Biện pháp giảm thỉểu 

1 

Gây ô nhiễm môi trƣờng không khí do 

bụi và các khí thải từ hoạt động của các 

phƣơng tiện vận chuyển vật liệu và thi 

công xây dựng. 

 - Thƣờng xuyên phun nƣớc trên 

đƣờng vận chuyển, khu vƣ̣c thi công; 
 - Dùng bạt che kín thừng xe khi vận 

chuyển. 
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2 

Tăng hoạt động chày tràn, rửa trôi bề mặt 

vào mùa mƣa, tăng lƣợng chất bẩn đi vào 

dòng nƣớc. 

- San lấp mặt bằng, vận chuyển 

nguyên vật liệu bị nƣớc mƣa rửa trôi 

3 
Tăng hàm lƣợng chất lơ lửng trong nƣớc 

mặt, ô nhiễm đo nƣớc thải sinh hoạt của 

công nhân. 

 - Trang bị 02 nhà vệ sinh di động có 

hệ thống bể tự hoại xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. 

4 Biến đổi địa mạo và cảnh quan khu vực - San lấp mặt bằng và xây dựng 

5 
Phát tán bụi vào những ngày nắng và gây 

trơn trƣợt vào những ngày mƣa từ bùn 

đất rơi vãi trên đƣờng vận chuyển. 

 - Dùng bạt phủ kín thùng xe khi vận 

chuyển; 
 - Tổ chức đội thu gom bùn đất rơi vãi. 

6 
Sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao 

động. 

 - Tuân thủ an toàn lao động, an toàn 

giao thông; 
 - Đặt các biển cảnh báo an toàn;  
- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân. 

7 
Làm mất đất canh tác của 92 hộ dân ảnh 

hƣởng đển đời sống của một số hộ gia 

đình. 

 - Thực hiện đền bù cho dân. 

 

3.1.2.3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực 

của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng: 

a. Các biện pháp giảm thiểu chung: 

Trong thời gian thi công dự án sẽ phải tuân thủ một số biện pháp giảm 

thiểu chung nhƣ sau: 

- Đổ bỏ đất thừa, bùn và cặn phát sinh từ quá trình thi công từng hạng 

mục công trình theo đúng quy định của UBND thị trấn Hạ Hòa. 

- Tập kết nguyên, nhiên, vật liệu đúng nơi quy định và có biện pháp 

phòng chống tai nạn, hỏa hoạn theo đúng quy định của Nhà nƣớc và Ban quản 

lý công trình. 

- Đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên trong công trƣờng. 

- Phƣơng tiện vận chuyển các loại vật liệu phục vụ cho thi công và các 

phƣơng tiện vận chuyển đất dƣ thừa, bùn và cặn phải đƣợc đậy kín. Sau khi làm 

việc xong các phƣơng tiện phải trở về đúng nơi quy định. 

- Trong khi thi công các phƣơng tiện lớn hoạt động thận trọng để khỏi 

làm ảnh hƣởng đến các khu dân cƣ xung quanh. Tại các khu không bằng phẳng 

các phƣơng tiện xe cộ phải giảm tốc độ để giảm rung chấn và đảm bảo an toàn. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn xây dựng: 

- Che chắn những khu vực phát sinh bụi và các phƣơng tiện vận chuyển 

vật liệu xây dựng đều phải có bạt che phủ kín. 

- Sử dụng tôn bao quanh ranh giới dự án tiếp giáp với các tuyến đƣờng và 

gần với khu dân cƣ xung quanh với chiều cao tôn từ 2,5 - 3m. 
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- Phân luồng cho các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng theo 

đúng quy định để tránh ô nhiễm cục bộ trong khu vực Dự án. 

- Hạn chế các loại xe vận chuyển hoạt động vào những thời điểm có 

cƣờng độ gió cao để hạn chế bụi và khí thải phát tán đi xa. 

- Không sử dụng các loại xe vận chuyển có trong tải quá lớn và phƣơng 

tiện đã quá cũ kỹ. 

- Dự kiến mua nhựa đƣờng sẵn để rải nhằm hạn chế các rủi ro trong quá 

trình nấu nhựa đồng thời hạn chế khí thải phát sinh; trang bị ủng, găng tay, khẩu 

trang, quần áo bảo hộ cho công nhân để tránh ảnh hƣởng bởi nhiệt, khí và tai 

nạn có thể xảy ra nhƣ cháy, bỏng. 

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực hợp lý để tránh chồng chéo giữa các 

quy trình thực hiện, áp dụng phƣơng pháp xây dựng hiện đại, các phƣơng tiện 

thi công tiên tiến, cơ giới hoá và tối ƣu hoá quy trình xây dựng. 

- Các tài liệu về máy móc thiết bị xây dựng đƣợc cung cấp đầy đủ, các 

thông số kỹ thuật đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên, lắp đặt các đèn báo cháy, đèn tín 

hiệu và các biển báo cần thiết khác. 

- Lập kế hoạch thi công và cung cấp vật tƣ thích hợp, hạn chế việc tập kết 

vật tƣ vào cùng một thời điểm. 

- Bãi chứa vật liệu tạm thời là đất, cát hoặc phế thải có thể tích > 20m
3
 sẽ 

đƣợc quây bằng vải bạt ít nhất 3 phía. 

- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao 

động cá nhân để giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi tới sức khoẻ. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng cho công nhân và ngƣời quản lý lao 

động trên công trƣờng. Cho họ thấy đƣợc lợi ích trong việc bảo vệ môi trƣờng 

lao động trong sạch gắn liền với bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng. 

- Xử phạt nghiêm khắc các trƣờng hợp vi phạm quy định. 

- Xây dựng tƣờng bao bằng tôn xung quanh khu vực công trƣờng hoặc 

xung quanh từng công trình. 

- Tại cổng ra vào công trƣờng bố trí 01 trạm rửa xe. Xe vận chuyển đất đá 

trƣớc khi ra khỏi công trƣờng cần rửa sạch đất, cát,... bám xung quanh, tránh 

phát tán bụi tại các tuyến đƣờng vận chuyển, dẫn đến tình trạng ô nhiễm toàn 

khu vực. 

- Để giảm thiểu bụi chủ dự án sẽ thực hiện biện pháp tƣới nƣớc làm ẩm 

đƣờng giao thông và khu vƣ̣c công trƣờng và tuyến đƣờng giao thông ra vào khu 

vƣ̣c dƣ̣ án, tuyến đƣờng dân sinh trong bán kính 500m vào những ngày khô hanh 

với tần suất 04 lần/ngày, bố trí các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vƣ̣c công 

trƣờng thi công hợp lý, khoa học, bãi đỗ xe rộng rãi, thông thoáng từ mọi phía. 
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Chủ dự án chúng tôi sẽ đầu tƣ 01 xe bồn phun nƣớc tƣới ẩm có các thông 

số kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Số lƣợng xe tƣới nƣớc: 01 xe; 

+ Dung tích thùng chứa: 5 m
3
; 

+ Đƣờng kính ống phun nƣớc: 27mm, ống nhựa PVC; 

+ Đƣờng kính lỗ tƣới: 05 mm; 

+ Số lƣợng lỗ đục trên ống: 50 lỗ; 

+ Mật độ tƣới: 2  4 lần/ngày về mùa hanh khô.  

+ Phạm vi tƣới: Trong bán kính dự kiến 500m. 

Hình 3.3. Các thông số kỹ thuật của bộ phận dàn chia nƣớc của xe tƣới nƣớc 

c. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong xây dựng: 

Để giảm thiểu mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình 

xây dựng đến các khu vực lân cận sẽ áp dụng các biện pháp sau đây:  

- Hạn chế việc đóng cọc bằng búa máy vào ban đêm, đặc biệt là kể từ 10 

giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tránh làm ảnh hƣởng đến quá trình sinh hoạt, 

nghỉ ngơi và giấc ngủ của dân cƣ xung quanh gần với khu vực dự án nhất. 

- Có lịch trình vận chuyển nguyên vật liệu về công trƣờng thi công , phân 

luồng ô tô ra vào khu vƣ̣c công trƣờng khoa học để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Không sử dụng các loại thiết bị phát tiếng ồn và rung động vƣợt quá tiêu 

chuẩn quy định đối với các loại phƣơng tiện vận chuyển; thƣờng xuyên kiểm 

tra, duy tu bảo dƣỡng máy móc để kiểm soát nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, 

hạn chế rung động đến thấp nhất, không gây nứt, gãy các công trình hạ tầng 

xung quanh và nhà cửa của dân. 

- Sử dụng các loại máy móc ít gây tiếng ồn và độ rung: thay thế các loại 

máy động lực thành động cơ điện, hiện nay nhiều loại máy móc có kèm bộ giảm 

ồn đƣợc sử dụng khá rộng rãi. 

- Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi 

công phù hợp, để mức độ ồn đạt tiêu chuẩn cho phép; không sử dụng cùng lúc 

nhiều máy móc thiết bị thi công có độ rung lớn để tránh tác động cộng hƣởng; 

Thùng chứa  

5m
3 

27 

5 x50 lỗ 

2.200 mm 
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- Với một số loại máy đã đặt chụp hút âm, cần điều chỉnh chiều lắp đặt 

máy để giảm bớt tiếng ồn ảnh hƣởng ra các khu nhà lân cận 

- Để giảm thiểu tác động do rung chấn gây ảnh hƣởng đến các công trình 

lân cận, đặc biệt là công trình nhà ở của dân, chủ dự án cần phải thực hiện: 

+ Khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thiết kế thi công và phƣơng án thi công 

đảm bảo hạn chế tối đa việc ảnh hƣởng đến kết cấu của công trình kế cận, trƣớc 

khi thi công phải điều tra và làm thành viên bản ghi lại tình trạng nứt, nghiêng 

lún của các công trình, nhà cửa dân sinh ở gần. 

+ Sử dụng công nghệ thi công ít gây chấn động nhƣ cọc khoan nhồi để 

hạn chế tiếng ồn và chấn động. 

+ Đối với ép cọc, sử dụng máy ép thủy lực để hạn chế tối đa tiếng ồn và 

độ rung; 

+ Các thiết bị thi công phải có chân đế để giảm thiểu độ rung. 

+ Thƣờng xuyên quan trắc rung chấn (bằng hệ thống giám sát rung động 

nhƣ bút đo rung động) và quan trắc địa kỹ thuật. 

+ Khi hạ cừ chế tạo sẵn nên chọn biện pháp ép tĩnh để hạn chế chấn động. 

d. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước trong xây dựng: 

* Các biện pháp quản lý chung: 

 Để giảm thiểu mức độ ảnh hƣởng của ô nhiễm môi trƣờng nƣớc trong quá 

trình xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Xây dựng hệ thống cống thoát nƣớc phù hợp với địa hình xung quanh; 

- Không thải các loại cặn dầu, giẻ lau dính dầu, can dầu mỡ bôi trơn của 

các thiết bị máy móc xây dựng vào môi trƣờng nƣớc chung, mọi loại chất thải 

này đều phải đƣợc thu gom hằng ngày và đƣợc xử lý theo quy định;  

- Không để tạo ra các vũng, ao nƣớc trong công trƣờng xây dựng để ngăn 

ngừa ô nhiễm nƣớc và tạo điều kiện cho các loại ruồi muỗi phát triển làm ảnh 

hƣởng tới sức khoẻ của công nhân; 

- Trang bị các thùng rác và hàng ngày chất thải sinh hoạt của công nhân 

phải đƣợc thu gom xử lý; 

* Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Khống chế lƣợng nƣớc thải bằng cách ƣu tiên tuyển dụng công nhân là 

ngƣời địa phƣơng có điều kiện tự túc ăn ở. Biện pháp này vừa đảm bảo giảm 

thiểu tối đa lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại công trƣờng vừa tạo ra việc làm đồng 

thời cũng giảm thiểu tác động đến môi trƣờng xã hội địa phƣơng khi thuê lao 

động từ nơi khác. 

- Tại công trƣờng sẽ sử dụng các nhà vệ sinh lƣu động để thu gom nƣớc 

vệ sinh, nƣớc sinh hoạt của công nhân với lƣợng nƣớc thải của công nhân nhiều 
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nhất vào khoảng 2,25 m
3
/ngày. Việc sử dụng nhà vệ sinh lƣu động sẽ mang lại 

nhiều thuận lợi và đảm bảo đƣợc điều kiện môi trƣờng tại khu vực dự án. 

 Nhà thầu thi công  sẽ trang bị 02 nhà vệ sinh di động, mỗi nhà vệ sinh có 

dung tích thùng chứa chất thải 5.000 lít đặt tại khu vực lán trại công nhân trên 

công trƣờng thi công. 

Nhà thầu thi công sẽ thuê hoặc mua trên thị trƣờng các nhà vệ sinh di 

động. Hiện nay trên thị trƣờng khá phổ biến loại nhà vệ sinh lƣu động (Model: 

PT-C3) chuyên phục vụ cho công trƣờng thi công, khu công nghiệp, nhà xƣởng 

có diện tích lớn, sự kiện lễ hội, đƣờng phố công cộng… 

- Kích thƣớc: (rộng x sâu x cao) = 900 x 1.300 x 2.420 (mm) 

- Vật liệu: composite nguyên khối  

Trong quá trình sử dụng, để hạn chế phát sinh mùi hôi thối, có thể bổ 

sung các chế phẩm E.M để tăng cƣờng quá trình phân hủy. 

 
Hình 3. 4. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động tại công trƣờng thi công 

* Biện pháp xử lý nước mưa chảy tràn: 

- Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc mƣa đồng thời với các quá trình xây 

dựng cơ bản khác. Trong quá trình san nền và xây dựng theo hình thức cuốn 

chiếu, chủ dự án thực hiện đào rãnh thoát nƣớc rộng 50cm, sâu 1m và cứ 15m bố 

trí 1 hố ga để lắng cặn kích thƣớc (1x1x1)m và cách 30m bố trí 1 hố ga kích 

thƣớc (1,5x1,5x2)m. Khi đào rãnh, dựa theo địa hình cost san nền, đào sâu xuống 

2m để đảm bảo độ dốc theo địa hình và đảm bảo thoát nƣớc tự chảy. 

Trên mặt bằng khu vực san nền, tạo các mƣơng rãnh nhỏ theo hình xƣơng 

cá có kích thƣớc đáy dƣới 1m, miệng mƣơng 2m, sâu 1m, các mƣơng này dẫn 

nƣớc đổ về mƣơng thoát nƣớc phía Đông Nam của dự án. 

- Các chất thải, đất đá phát sinh trong quá trình thi công sẽ đƣợc vận 

chuyển ngay đến nơi quy định của thị trấn Hạ Hòa và áp dụng các biện pháp che 

đậy để tránh hiện tƣợng rửa trôi do mƣa làm ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc. 

* Đối với trạm rửa xe trên công trường: 
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Bố trí trạm rửa xe 01 hố ga thu nƣớc với kích thƣớc bằng với cầu rửa xe, 

thể tích hố ga là 21m
3 

(kích thƣớc BxLxH = 5x3x1,4 m) để đảm bảo thu gom 

hoàn toàn nƣớc rửa xe và lƣu nƣớc rong thời gian 2h. Nƣớc đƣợc thu gom, lắng 

cặn ở hố ga, bố trí 01 hố ga nhỏ dung tích 2m
3
 để làm hố bơm, sau đó chủ dự án 

sẽ sử dụng bơm để bơm hút nƣớc thoát ra mƣơng cống bên ngoài.  

Ngoài ra, để hạn chế ảnh hƣởng tới mực nƣớc ngầm do hoạt động khoan 

đóng cọc, trƣớc khi thi công cần phải khảo sát kỹ về mực nƣớc ngầm cũng nhƣ 

địa chất để có phƣơng án đóng cọc với độ sâu và kích thƣớc phù hợp với cao độ 

mực nƣớc ngầm hiện trạng. 

e. Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn trong xây dựng: 

Chất thải rắn trong quá trình san lấp, xây dựng chủ yếu là đất đá, vật liệu 

hƣ hỏng nhƣ gạch, xi măng chết, gỗ cốp pha hỏng, giấy, bao bì,…và rác thải 

sinh hoạt của công nhân thi công công trình. Chất thải rắn trong quá trình xây 

dựng sẽ đƣợc xử lý nhƣ sau: 

  - Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Đặt 01 thùng rác loại 100 lít tại nhà ở 

công nhân, bố trí nhân lực thu gom hàng ngày và hợp đồng thu gom để chuyên 

chở về khu xử lý rác thải tập trung của thị trấn. 

- Đối với chất thải rắn nạo vét bùn hữu cơ, chúng tôi sẽ bóc riêng tầng đất 

mặt phục vụ mục đích nông nghiệp (độ sâu từ 20-25 cm tính từ mặt đất), và 

thực hiện theo đúng mục đích sử dụng của Nghị định 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 quy định. 

  - Đối với chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công công trình: Các 

loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ… có thể thu gom tái sử dụng hoặc bán thanh lý. Đất 

đá thừa sẽ đƣợc sử dụng để san lấp, các chất thải trong quá trình phát quang 

thảm thực vật sẽ bán hoặc cho dân về đun nấu và sẽ đổ thải đúng nơi quy định. 

- Đối với đất đá thừa trong quá trình đào móng, thi công xây dựng chúng 

tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phƣơng để tìm chỗ đổ thải phù hợp, đúng 

theo quy định. 

- Các loại chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ đƣợc 

thu gom và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Trên công 

trƣờng sẽ trang bị 01 thùng (200 lít) có nắp đậy kín để chứa giẻ lau dính dầu 

mỡ, vỏ can dầu mỡ bôi trơn máy móc. 

- Hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải nguy 

hại. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải nguy hại sẽ có đầy đủ 

năng lực và sẽ đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp phép vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại. 

f. An toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ nghề nghiệp trong xây dựng: 
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Ngoài việc xây dựng các lán trại đạt yêu cầu bảo vệ sức khoẻ của ngƣời 

lao động và lắp đặt các thiết bị vệ sinh phòng tránh bệnh truyền nhiễm. Chủ đầu 

tƣ và nhà thầu xây dựng sẽ tổ chức các chƣơng trình đào tạo và kiểm tra đôn 

đốc công nhân về an toàn lao động. 

Trong quá trình xây dựng sẽ thực hiện những quy định bắt buộc về vệ 

sinh an toàn lao động nhƣ tiêu chuẩn 5308 - 1991 về an toàn lao động trong xây 

dựng; tiêu chuẩn 4086 - 1995 về an toàn trong sử dụng điện; tiêu chuẩn 3254- 

1989 về an toàn trong phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn 3255 - 1986 về an toàn 

phòng cháy nổ. 

Đặc biệt sẽ quan tâm và thực hiện công tác an toàn trong các lĩnh vực 

khoan cọc nhồi, thiết bị nâng hạ, thiết bị nén khí, bình chịu áp lực, làm việc trên 

cao. Các khu vực nguy hiểm trên công trƣờng sẽ phải có rào chắn, biển báo 

nguy hiểm. Các công trƣờng thi công, đƣờng giao thông phải đƣợc chiếu sáng 

vào ban đêm.  

g. Các biện pháp an toàn đối với các hộ gia đình xung quanh: 

- Khi thi công các nhà thầu thi công sẽ ƣu tiên sử dụng công nhân tại địa 

phƣơng và thuê nhà trọ cho công nhân trong khu dân cƣ nhằm hạn chế những 

tác động đến môi trƣờng nhƣ xây dựng lán trại, cũng nhƣ gây ảnh hƣởng đến 

khu dân cƣ, gây tác động xấu đến tình hình văn hoá và trật tự xã hội. 

- Trong quá trình thi công xây dựng, công nhân sẽ tuân thủ chặt chẽ 

những biện pháp đã quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chính công nhân và cả 

cộng đồng dân cƣ xung quanh. 

- Bố trí hợp lý tuyến đƣờng vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào 

giờ cao điểm có mật độ ngƣời qua lại cao. 

- Có hệ thống đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trƣờng, tại những vị 

trí dễ xảy ra tai nạn. 

h. Các biện pháp giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông: 

Để giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến đƣờng vận chuyển  

Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu sẽ có thùng chuyên chở 

kín, không đƣợc để rơi vãi ra đƣờng, trong trƣờng hợp làm rơi vãi ra đƣờng sẽ 

tiến hành dọn sạch ngay để không gây mất mỹ quan, đặc biệt tránh trƣờng hợp 

gió cuốn bụi bay lên gây ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân, ngƣời đi đƣờng 

cũng nhƣ khu dân cƣ xung quanh. 

- Đối với phƣơng tiện vận chuyển trọng tải lớn, khả năng xảy ra tai nạn 

nghiêm trọng cao hơn đối với các phƣơng tiện khác, yêu cầu lái xe phải tuân thủ 

các quy định trong khi tham gia giao thông, không lấn chiếm phần đƣờng của 

các phƣơng tiện khác, chở đúng tải trọng quy định, chở đúng, đủ. Đối với vận 
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chuyển sắt thép không đƣợc quá kích thƣớc của xe dễ gây ra tai nạn, không 

đƣợc chạy với tốc độ nhanh, vì khi thắng gấp sẽ gây nguy hiểm và có thể làm 

thép cuộn bị lăn xuống.  

- Ngoài việc tuân thủ tốc độ theo quy định cần phải có trách nhiệm cao 

hơn trong việc buộc giữ hàng hóa khi vận chuyển. Nếu hàng hóa có khối lƣợng 

lớn, cồng kềnh cần phải có chân đế, gờ chịu lực, chèn cứng để phân bổ đều tải 

trọng toàn bộ khung xe không gây rung lắc trong suốt quá trình vận chuyển. 

- Thiết lập đƣờng dây nóng để kịp thời tiếp nhận mọi thông tin về việc rơi 

vãi nguyên vật liệu trên đƣờng chuyên chở. 

- Tuyên truyền, giáo dục lái xe ý thức chấp hành luật giao thông đƣờng 

bộ, đồng thời, có các biện pháp xử lý đối với lái xe vi phạm luật giao thông 

đƣờng bộ, không lấn chiếm làn đƣờng và gây ách tắc giao thông, đặc biệt khi đi 

vào khu vực đông dân cƣ. 

i. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố trong giai 

đoạn thi công xây dựng: 

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trƣờng và 

giảm thiểu tại nạn lao động, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra. Các biện pháp 

này cụ thể nhƣ sau: 

- Lập kế hoạch thi công cụ thể và bố trí nhân lực hợp lý, theo đúng tuần 

tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công; 

- Tổ chức thi công hợp lý, theo hình thức cuốn chiếu; 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá 

trình thi công ở mức tối đa; 

- Không đƣợc vận tải và vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào các 

giờ ban đêm; 

- Bố trí hợp lý nơi chứa vật liệu xây dựng; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi 

công nhƣ: biện pháp thi công; bố trí máy móc thiết bị; biện pháp phòng ngừa tai 

nạn; thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu, lán trại, vấn đề chống sét… 

- Áp dụng biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng: 

thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công 

trình; thứ tự thi công các công trình; bố trí các tuyến thi công hợp lý để ít di 

chuyển; bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở lẫn nhau; 

- Áp dụng các biện pháp bảo vệ, chống nứt lún đối với các công trình gần 

dự án; 

- Bố trí hợp lý các tuyến đƣờng vận chuyển và đi lại. Áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật và quản lý tránh ách tắc giao thông trong quá trình thi công xây dựng. 
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- Lập rào chắn cách ly các khu vực có khả năng gây nguy hiểm nhƣ trạm 

biến thế, vật liệu dễ cháy nổ… 

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ cho những nơi cần làm việc ban đêm. 

- Trong quá trình thi công xây dựng: đào móng, san nền, quá trình vận 

chuyển gây ảnh hƣởng tới các công trình hạ tầng xung quanh dự án, nếu xảy ra 

sự cố hỏng đƣờng giao thông khu vực xung quanh do dự án, Ban QLDA cam 

kết sẽ đền bù và khắc phục thiệt hại hợp lý. 

- Khi thi công các tuyến mƣơng, ga thoát nƣớc, phải có biển cảnh báo tại 

khu vực thi công và các hố ga, trên tuyến thi công phải đƣợc quây tôn chắn bảo 

vệ. Ngoài ra, công trƣờng thi công đƣợc quây tôn chắn xung quanh, không cho 

ngƣời dân và trẻ nhỏ không phận sự ra vào công trƣờng, tránh gây các tai nạn 

khác trên công trƣờng. 

Bảng 3.33. Tổng hợp các biện pháp hạn chế rủi ro trong giai đoạn thi công 

TT   Nội dung Các biện pháp do chủ dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phổi hợp 

với các bên liên quan 

 

 

 

 

 

1 

Tai nạn lao 

động trong quá 

trình thi công 

gây thiệt hại về 

ngƣời và tài sản 

nhƣ: lật đổ xe, 

cháy nổ lán trại, 

công nhân thi 

công tai nạn,... 

- Phổ biến nội quy an toàn lao 

động và tập huấn cho tất cả 

công nhân thi công trƣớc khi 

tham gia; 
- Bố trí các biển báo cảnh báo 

nguy hiểm, các bảng chỉ dẫn 

tại các vị trí trong công trƣờng 

thi công; 
- Lập rào chắn tại các khu vực 

để không cho ngƣời dân qua 

lại trong khu vực công trƣờng; 
- Trang bị bảo hiểm an toàn 

cho công nhân thi công; 

- Kiểm tra việc chấp hành nội 

quy an toàn lao động của các 

nhà thầu phụ và công nhân thi 

công. 

- Phổ biến Nội quy an toàn 

lao động và các yêu cầu 

bảo vệ môi trƣờng theo 

cam kết ĐTM cho chính 

quyền địa phƣơng khu vực 

để phối hợp giám sát việc 

tuân thủ của các nhà thầu 

phụ; 
- Tổ giám sát môi trƣờng tổ 

chức kiểm tra định kỳ, đột 

xuất và phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng đề xử lý 

các trƣờng hợp vi phạm 

của các nhà thầu. 

2 

Cháy nổ tại các 

lán trại, kho 

chứa nguyên 

nhiên vật liệu ở 

công trƣờng thi 

công 

- Phổ biến nội quy phòng cháy, 

chữa cháy cho các cán bộ thi 

công nội trú tại các lán trại. 
- Bố trí các dụng cụ phòng 

cháy chữa cháy tại các vị trí 

thuận tiện trong lán trại để 

ứng cứu và khắc phục kịp thời 

khi xảy ra sự cố. 

Phối hợp với cơ quan 

phòng cháy để kiểm tra 

giám sát trong quá trình thi 

công xây dựng. 
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3 

 

 

 

Sụt lún, sập 

công trình trong 

quá trình thi 

công 

- Bố trí cán bộ giám sát kỹ 

thuật thi công công trình tại 

các khâu trọng yếu (thi công 

nền, móng công trình); 

Tổ giám sát kỹ thuật và các 

nhà thầu phụ phải có các 

biên bản nghiệm thu kỹ 

thuật đối với từng hạng 

mục trƣớc khi thực hiện và 

sau khi hoàn thành (cụ thể 

cho các hạng mục thi công 

móng, lắp ghép cốp pha, đồ 

mái, cột,...) 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

Do đặc thù dƣ̣ án xây dƣ̣ng khu nhà ở đô thị nên sau khi thi công hạ tầng , 

phân chia các lô chƣ́c năng của dƣ̣ án , xây dựng các công trình nhà ở , các công 

trình công cộng . Mặt khác theo Điều ch ỉnh quy hoạch tổng thể chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đƣợc UBND huyện 

Hạ Hòa phê duyệt tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 thì nƣớc 

thải sinh hoạt đƣợc thoát riêng biệt với hệ thống thoát nƣớc mƣa; nƣớc thải sinh 

hoạt tại các hộ gia đình đƣợc thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại thiết kế đúng 

theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Nƣớc thải sau khi xử lý qua bể tự hoại đƣợc 

dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của khu dân cƣ có công suất 200 

m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/NTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt, cột B trƣớc khi thoát vào hệ thống thoát nƣớc chung 

của khu vực. 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Nguồn tác động liên quan đến chất thải: 

Bảng 3.34. Nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động dự án 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 

Hoạt động ăn uống, sinh 

hoạt của hộ dân trong khu 

dân cƣ 

- Thức ăn thừa, nƣớc thải tắm rửa và các chất 

thải rắn phát sinh do ngƣời dân vứt bừa bãi.... 

 

2 
Hoạt động nấu nƣớng của 

các hộ gia đình 

- Phát sinh chất thải rắn là các bộ phận bỏ đi của 

các loại thực phẩm, rau,... 

- Phát sinh mùi do quá trình nấu nƣớng. 

- Có thể gây rò rỉ ga, dầu mỡ gây tác hại môi 

trƣờng và sự cố cháy nổ. 

3 

Hoạt động giao thông của 

dân cƣ và khách ra vào 

khu dân cƣ 

- Xe tải, xe con tham gia giao thông trong khu 

vực dự án phát sinh khí thải (bụi, CO, SO2, NOx, 

VOCs) và tiếng ồn cũng nhƣ tai nạn giao thông. 

4 
Hoạt động máy phát điện 

dự phòng, hệ thống máy 

- Phát sinh khí thải, tiếng ồn từ máy phát điện dự 

phòng khi hoạt động. 
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điều hòa nhiệt độ - Phát sinh nhiệt thừa từ hoạt động nấu nƣớng và 

máy điều hòa nhiệt độ. 

5 Các sự cố môi trƣờng 

- Sự cố về rò rỉ nhiên liệu nấu nƣớng nhƣ gas và 

sự cố về cháy nổ do rò rỉ nhiên liệu. 

- Sƣ  cố bể tự hoại. 

- Sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

6 Các nguồn khác - Nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực dự án,... 

a. Tác động đến môi trường không khí: 

* Nguồn gây tác động ô nhiễm không khí của dự án gồm các nguồn sau: 

- Khí thải do đốt nhiên liệu nhƣ than đá, dầu tại các hộ gia đình trong khu 

dân cƣ (nguồn này rất ít, vì đây là khu đô thị mới nên trình độ dân trí khá cao, 

hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng gas làm nhiên liệu đốt hoặc điện năng trong 

nấu nƣớng thực phẩm); 

- Khí thải sinh ra do đốt dầu DO chạy máy phát điện dự phòng (mức tác 

động không nhiều, do ít khi phải sử dụng và công suất máy phát điện nhỏ); 

- Bụi từ mặt đất phát sinh do các hoạt động của con ngƣời (không đáng kể 

do 100% đƣờng giao thông trong và ngoài khu vực đƣợc trải nhựa và đổ bê tông); 

- Mùi hôi do nƣớc thải và chất thải rắn sinh hoạt bốc mùi (đƣợc giảm 

thiểu đáng kể khi ban quản lý khu dân cƣ thuê đơn vị vận chuyển và xử lý hiệu 

quả các loại chất thải sinh hoạt phát sinh); 

- Khí thải từ các phƣơng tiện giao thông sử dụng xăng dầu nhƣ xe gắn 

máy, xe hơi, xe tải, đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho khu dân cƣ. 

* Đối với bụi và khí thải từ hoạt động giao thông: 

Do mức độ tác động của hầu hết các nguồn ô nhiễm nêu trên là không 

nhiều, nên ở đây chúng tôi chỉ tính toán và đánh giá mức độ gây ô nhiễm không 

khí của các hoạt động giao thông diễn ra trong khu dân cƣ và khu vực lân cận. 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí 

giao thông đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh” cho thấy lƣợng nhiên liệu tiêu thụ 

trung bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 bánh là 0,03 lít/km, cho các 

loại ôtô chạy xăng là 0,15 lít/km. 

Ƣớc tính với dân số của khu dân cƣ là 1.108 ngƣời, giả định số lƣợt xe 

hoạt động trong ngày tại khu đô thị khoảng 1.108 lƣợt, trong đó 80% là xe gắn 

máy, 20% còn lại là xe ô tô. Ƣớc tính trung bình mỗi phƣơng tiện chạy bình 

quân trong khu vực là 10 km/ngày thì lƣợng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt 

động giao thông đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.35. Lƣợng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông trong 1 ngày 

STT Động cơ Số lƣợt xe 

Mức tiêu 

thụ 

(lít/km) 

Tổng lƣợng 

xăng, dầu 

(lít) 

Tổng lƣợng 

xăng dầu 1 

ngày 
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1 Xe gắn máy trên 50 cc 886 0,045 39,87 398,7 

2 Xe hơi động cơ < 1.400 cc 110 0,125 13,75 137,5 

3 Xe hơi động cơ 1.400cc - 

2.000cc 

82 
0,135 

11,07 110,7 

4 Xe hơi động cơ >2.000 cc 30 0,15 4,5 45 

TỔNG 691,9 lít  

Tham khảo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới, hệ số ô 

nhiễm do khí thải giao thông và đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây: 

Bảng 3.36. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông 

STT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20S 8 525 80 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 1,1 20S 23,75 248,3 35,25 

3 Xe hơi động cơ 1.400cc-2.000cc 0,86 20S 22,02 194,7 27,65 

4 Xe hơi động cơ >2.000cc 0,76 20S 27,11 169,7 24,09 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chứcY tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%). Theo tài liệu của 

Petrolimex thì hàm lượng lưu huỳnh có trong xăng là 0,05%. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu của các phƣơng tiện, 

dự báo tải lƣợng ô nhiễm do các phƣơng tiện giao thông thải ra trong khu dân 

cƣ đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây. 

Bảng 3.37. Dự báo tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện giao thông 

TT Động cơ 
Tải lƣợng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc Rất ít 5,73 4.584 300.825 45.840 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 630,3 5,73 13.609 142.276 20.198 

3 Xe hơi động cơ 1.400- 2.000 cc 492,78 5,73 12.617 111.563 15.843 

4 Xe hơi động cơ >2.000cc 435,48 5,73 15.534 97.238 13.804 

Tổng cộng 1.558,56 22,92 46.344 651.902 95.685 

* Đối với bụi và khí thải máy phát điện dự phòng: 

Trong trƣờng hợp bị cắt điện, các hộ dân trong khu dân cƣ sử dụng máy 

phát điện dự phòng với công suất 1KVA- 4KVA sử dụng nhiên liệu là dầu DO 

tiêu hao nhiên liệu khoảng l,3 lít DO/giờ. Ƣớc tính khoảng 10% hộ gia đình có 

sử dụng máy phát điện khi mất điện. Nhƣ vậy lƣợng dầu tiêu hao trong 1 giờ 

mất điện là 120kg DO/giờ. Dựa trên các hệ số tải lƣợng của tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) có thể tính tải lƣợng các chất ô nhiễm của máy phát điện nhƣ trong 

bảng dƣới đây. 

 Bảng 3.38. Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng 

kg/h g/s 
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1 Bụi 0,71 0,0852 0,024 

2 SO2 20S 0,0012 0,0003 

3 NO2 9,62 1,1544 0,321 

4 CO 2,19 0,2628 0,073 

5 THC 0,791 0,0949 0,026 

* Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S= 0,5% 

Thông thƣờng trong quá trình đốt nhiên liệu, lƣợng khí dƣ là 30%. Khi nhiệt 

độ khí thải là 200°C thì lƣợng khí thải khi đốt cháy 1 kg DO là 38 m
3
. Với định 

mức 40 kg dầu DO/giờ ta tính đƣợc lƣu lƣợng khí thải tƣơng ứng là 1,27 m
3
/s. 

* Khí thải từ hoạt động nấu nướng: 

- Khí thải do việc sử dụng nhiên liệu: 

Khí thải từ nhiên liệu sử dụng trong hoạt động nấu nƣớng cũng là một 

nguồn phát thải có thể gây ô nhiễm. Theo quy hoạch, số ngƣời tập trung tại dự 

án trong ngày cao điểm nhất lên đến 1.108 ngƣời. Toàn bộ dự án khi đun nấu sẽ 

sử dụng nguồn nhiên liệu là gas và điện. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas 

phục vụ cho nấu nƣớng sẽ phát sinh khí NO2, CO2, CO,… và trong quá trình 

chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). 

Nhu cầu sử dụng: ƣớc tính theo định mức sử dụng gas trung bình là 1,5 

kg/tháng/ngƣời, tổng lƣợng gas tiêu thụ tại Dự án là 1.662 kg/tháng. 

Theo thực tế, lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy 01 kg gas 

là 48 - 50 m
3
. Cho nên, lƣu lƣợng khí thải phát sinh do hoạt động đun nấu của 

toàn dự án là 83.100 m
3
/ngày. 

Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution” 

của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ta có hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu gas 

để nấu nƣớng, từ đó tính ra đƣợc tải lƣợng ô nhiễm đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.39. Tải lƣợng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại Dự án 

Chất ô nhiễm CO NOx SO2 Bụi VOC 

Hệ số (kg/tấn) 0,41 2,05 20S 0,061 0,163 

Tải lƣợng (g/s) 0,00026 0,00131 0,00001 0,00004 0,000105 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,000615%) 

[Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993]. 

Tải lƣợng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là không lớn, nguồn 

ô nhiễm đƣợc phân tán trên diện tích rộng. Đồng thời, dự án phân chia khu vực 

nhà ở và lƣợng cây xanh hợp lý nên lƣợng khí này sẽ đƣợc phát tán vào không 

khí. Nguồn ô nhiễm này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này 

cũng ít gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

* Mùi thức ăn: 
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Quá trình chế biến thức ăn tại hộ gia đình sẽ phát sinh mùi nguyên liệu 

thức ăn. Mùi thức ăn phát tán ở mức độ thấp, gây độc hại và nếu tiếp xúc lâu sẽ 

có cảm giác khó chịu. 

Mùi thức ăn từ các hoạt động nấu nƣớng sẽ đƣợc các hộ gia đình sử dụng hệ 

thống hút mùi có quạt và ống khói nên sẽ hạn chế đƣợc khả năng gây ô nhiễm mùi. 

* Nguồn ô nhiễm do thải nhiệt thừa: 

Ô nhiễm nhiệt do thải nhiệt từ các thiết bị làm lạnh, bếp đun đang là vấn 

đề bức xúc ở nhiều dân cƣ của cả nƣớc. Quá trình trao đổi nhiệt ở các thiết bị 

làm lạnh sẽ thải ra ngoài môi trƣờng một lƣợng nhiệt thừa làm cho nhiệt độ môi 

trƣờng bên ngoài càng tăng cao hơn. Ở các khu vực dân cƣ sẽ sử dụng nhiều 

máy lạnh, bếp đun cùng với sự đông đúc cả về ngƣời và các phƣơng tiện đi lại 

tạo nên một sức ép lớn đối với môi trƣờng không khí. Kết quả là môi trƣờng vi 

khí hậu thuộc các khu vực này bị xáo trộn mạnh, nhiệt độ và sự ô nhiễm khói, 

bụi, ồn tăng cao dẫn đến khả năng lƣu thông trao đổi khí sạch bị giảm đi, làm 

cho chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh ngày một suy giảm.  

Tuy nhiên, khu vực dự án có khuôn viên rộng, thiết kế công trình thông gió 

tốt, mật độ cây xanh đảm bảo theo tỷ lệ quy định nên có tác dụng điều hòa vi khí 

hậu rất tốt, nên ảnh hƣởng của nhiệt thừa tới môi trƣờng là không đáng kể. 

* Khí thải từ hệ thống thoát nước: 

Thành phần chất ô nhiễm không khí từ hệ thống thoát nƣớc bẩn rất đa 

dạng nhƣ: NH3, H2S, clorua … các khí này có khả năng gây mùi nên có thể sẽ 

gây ảnh hƣởng đến các khu vực trong phạm vi dự án. Tuy nhiên, lƣợng khí này 

phát sinh không nhiều, mặt khác hệ thống thoát nƣớc của khu vực đƣợc thiết kế 

kín nên khả năng ảnh hƣởng đến môi trƣờng là không đáng kể. 

* Khí và mùi hôi từ khu tập kết CTR: 

CTR phát sinh từ hoạt động của dự án bao gồm các loại CTR sinh hoạt. 

Toàn bộ lƣợng chất thải này sẽ đƣợc đơn vị nhận bàn giao trách nhiệm quản lý 

khu dân cƣ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom trực tiếp tại khu 

vực. Quá trình lƣu 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 thƣờng 

CTR sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lƣu trữ. Thành phần các khí chủ yếu 

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. 

Tuy nhiên, nếu thực hiện việc thu gom CTR hoàn toàn trong ngày và các 

thùng chứa CTR có trang bị nắp đậy cẩn thận thì sẽ hạn chế đƣợc mùi hôi thối phát 

tán. Kết quả đo đạc tham khảo tại điểm tập trung rác cho thấy thành phần các chất 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” 

tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           157          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

khí gây mùi đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-

BYT, nồng độ H2S là 0,010 mg/m
3
 và nồng độ NH3 là 2,32 mg/m

3
. 

Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nƣớc 

thảiđƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.40. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình 

phân hủy kỵ khí từ xử lý nƣớc thải và lƣu giữ rác thải 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng 

phát hiện 

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, gây dị ứng 0,009 

10 Tert-bytul mercaptan (CH2)3C-SH Hôi hám 0,00008 

11 Thiophennol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

      (Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993) 

Trong giai đoạn này, chủ dự án bố trí 01 điểm trung chuyển nhằm tập kết 

và thu gom chất thải rắn trong khu đô thị. Với hƣớng gió chủ đạo mùa hè là 

hƣớng Đông và Đông Nam, mùa đông là hƣớng Bắc và Đông Bắc đối tƣợng 

chịu tác động bởi mùi hôi từ khu tập kết chất thải rắn là các khu nhà ở của dự 

án. 

b. Nước thải: 

Nguồn ô nhiễm nƣớc chủ yếu trong quá trình hoạt động của dự án là: 

- Nƣớc thải sinh hoạt. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên khuôn viên. 

* Nước thải sinh hoạt: 

Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc chia thành các loại sau: 

- Nƣớc thải từ phòng tắm, lavabo trong các nhà vệ sinh, 

- Nƣớc thải từ nhà cầu sau khi đƣợc lắng cặn tại bể tự hoại, 

- Nƣớc thải từ nhà bếp 

- Nƣớc thải phát sinh từ các dịch vụ công cộng tại khu nhà văn hóa và 

khu dịch vụ thƣơng mại, trƣờng mầm non. 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải: Dựa vào nhu cầu cấp nƣớc cho 1.108 ngƣời trong 

khu dân cƣ tại các nhà ở và dịch vụ công cộng tại khu nhà văn hóa và khu 

thƣơng mại dịch vụ, trƣờng mầm non khoảng 161,9 m
3
/ngày đêm và lƣợng nƣớc 
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thải tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp, không tính lƣợng nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng và nƣớc chữa cháy thì lƣu lƣợng nƣớc thải của toàn bộ dự án là 161,9 

m
3
/ngày.đêm. 

- Thành phần và nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt có chứa 

nhiều các tạp chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.41. Thành phần đặc trƣng của nƣớc thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ 

Yếu Trung bình Mạnh 

1. Chất rắn tổng cộng 

          - Hòa tan (TDS) 

          - Lơ lửng (SS) 

 

mg/l 

 

350 

250 

100 

720 

500 

220 

1200 

850 

350 

2. Chất rắn lắng đƣợc mg/l 5 10 20 

3. BOD5 mg/l 110 220 400 

4. Tổng cộng cacbon hữu cơ mg/l 80 160 290 

5. COD mg/l 250 500 1000 

6. Nito tổng (tính theo N) 

           - Hữu cơ 

           - Amoni tự do 

           - Nitrit 

           - Nitrat 

 

mg/l 

20 

8 

12 

- 

- 

40 

15 

25 

- 

- 

85 

35 

50 

- 

- 

7. Phốt pho tổng (tính theo P) 

           - Hữu cơ 

           - Vô cơ 

 

mg/l 

4 

1 

3 

8 

3 

5 

15 

5 

10 

8. Tổng Coliform MPN/100 ml 10
6
 - 10

7 
10

7
 - 10

8
 10

7
 - 10

9
 

(Nguồn: Wastwater Enginnering Treatment, Diposal, Reuse, Mc GRAW HILL  

International Edition Third Edition, 1991) 

- Đặc điểm cơ bản của nƣớc thải sinh hoạt thải ra từ các khu nhà ở, các 

khu vệ sinh,v.v… có chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ 

(BOD/COD), chất dinh dƣỡng (N,P) và vi sinh gây bệnh. Căn cứ vào hệ số 

nhiễm do mỗi ngƣời thải ra môi trƣờng trong một ngày, dự báo đƣợc tải lƣợng ô 

nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt của dự án thải ra môi trƣờng nhƣ sau. 

Bảng 3.42. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Tác nhân gây ô nhiễm Khối lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

1 pH 6,5 - 6,8 

2 BOD5 45 - 54 

3 COD 1,6 - 1,9 × BOD5 

4 Tổng chất rắn 170 - 220 

5 Chất rắn lơ lửng 70 - 145 

6 Rác vô cơ (kích thƣớc < 0,2 mm) 5 - 15 

7 Dầu mỡ 10 - 30 

8 Kiềm (theo CaCO3) 20 - 30 
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9 Clo 4 - 8 

10 Tổng Nitơ (theo N) 6 -12 

11 Nitơ hữu cơ 0,4 × tổng Nitơ 

12 Amoni tự do 0,6 × tổng Nitơ 

13 Tổng Phốt pho theo P 0,8 - 4,0 

14 Phốt pho vô cơ 0,7 × tổng P 

15 Phốt pho hữu cơ 0,3 × tổng P 

16 Kali theo K2O 2,0 - 6,0 

17 Tổng số vi khuẩn trong 100 ml nƣớc thải 10
9
-10

10
 

18 Coliform trong 100 ml nƣớc thải 10
6
-10

9
 

19 Fecal streptococci trong 100ml nƣớc thải 10x10
5
 

20 Salmonella typhosa trong 100ml nƣớc thải 10x10
4
 

21 Đơn bào trong 100ml nƣớc thải Đến 10
3
 

22 Trứng giun sán trong 100ml nƣớc thải Đến 10
3
 

23 Siêu vi trùng trong 100ml nƣớc thải 10
2
-10

4
 

Nƣớc thải sinh hoạt tại các khu nhà ở có hàm lƣợng chất ô nhiễm tƣơng 

đối cao dễ gây ô nhiễm môi trƣờng tiếp nhận.  

Tƣơng tự nhƣ đã đánh giá tác động do nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn 

thi công, nƣớc thải sinh hoạt của khu dân cƣ khi đi vào hoạt động nếu không 

đƣợc xử lý sẽ làm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc nguồn tiếp nhận, gây hiện tƣợng 

phú dƣỡng, ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt của các thủy vực có sự lƣu 

thông, làm chết các sinh vật thủy sinh, cá, tôm có trong thủy vực, giảm đa dạng 

sinh học. Ngoài ra, tác động trong giai đoạn này là tác động dài hạn, có thể nói 

là tác động vĩnh viễn do sự tồn tại lâu dài của khu dân cƣ. Càng về lâu dài, tác 

động do nƣớc thải đến thủy vực tiếp nhận càng lớn hơn do khả năng tiếp nhận 

của nguồn nƣớc sẽ giảm dần theo thời gian và sự phát triển kinh tế xã hội. 

Nếu nƣớc thải đƣợc xử lý không đạt QCVN thì mức độ tác động sẽ giảm 

đi một phần, thời gian gây ô nhiễm nguồn nƣớc dài hơn. Tuy nhiên, theo thời 

gian và sự cộng hƣởng tác động với các nguồn thải khác nhau thì sẽ làm giảm 

khả năng tiếp nhận của thủy vực nhanh chóng.  

Nhƣ vậy, nƣớc thải sinh hoạt có hàm lƣợng chất ô nhiễm tƣơng đối cao, 

hơn nữa với lƣợng nƣớc thải sinh hoạt lớn thì lƣợng nƣớc thải này có khả năng 

gây ô nhiễm môi trƣờng tiếp nhận. Do đó để BVMT, nƣớc thải sinh hoạt sau khi 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ở các công trình nhà liền kề, nhà biệt thự, nhà văn 

hóa, khu thƣơng mại dịch vụ, trƣờng mầm non sẽ đƣợc thu gom dẫn về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung công suất 200 m
3
/ngày đêm để xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt, cột B trƣớc khi thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. 

* Nước mưa chảy tràn:  
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- Tính toán lƣu lƣợng nƣớc mƣa: 

Áp dụng các tiêu chuẩn sau để tính toán: 

+ Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế: 

TCXD 7957 - 2008 

+ Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474 - 1987 

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 

07:2010/BXD. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực của dự án đối với môi trƣờng 

xung quanh đƣợc tính toán theo phƣơng pháp cƣờng độ giới hạn nhƣ sau: 

Q = q  x  F x (m
3
/s) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng tính toán (m
3
/s); 

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha); 

: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào đặc điểm của lưu vực thoát nước lấy trung 

bình bằng 0,8. 

q: Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) đƣợc tính theo công thức: 

q = A* (1+ClgP)/(t+b)
n 

Trong đó: 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha); 

p: Chu kỳ ngập lụt (năm) lấy p = 5  năm 

t: Thời gian tập trung mưa  trong khu vực dự án khoảng 15 phút 

A, b, c, n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại huyện Hạ Hòa: 

A=5830; c=0,55 ; b=18 và n=0,85;  

Nguồn: “Phương pháp và kết quả nghiên cứu cường độ mưa tính toán ở Việt 

Nam”, Viện khí tượng thuỷ văn – 1979.  

Cƣờng độ mƣa: q = 413,2 (l/s.ha) 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn tính trên mặt bằng khu vực dự án là: 

Q = 413,2  x  11,07 x 0,8 = 3.659,3 = 3,66 m
3
/s 

- Nồng độ chất bẩn trong nƣớc mƣa:  

Đối với một trận mƣa tính toán, khi chu kỳ tràn ống P = 5% thì cƣờng độ 

mƣa là 413,2 l/s.ha, lƣu lƣợng nƣớc mƣa ở khu vực Phú Thọ là tƣơng đối lớn. 

Nếu các tuyến cống thoát nƣớc có bùn cặn lắng đọng nhiều thì khi nƣớc mƣa 

thoát không kịp sẽ gây úng ngập tức thời. Nƣớc mƣa và nƣớc thải tràn lên, chảy 

trên bề mặt, cuốn theo các chất bẩn tích lũy trên bề mặt nhƣ dầu, mỡ, bụi...của 

bề mặt khu vực từ những ngày không mƣa. Lƣợng chất bẩn tích tụ trong một 

thời gian đƣợc xác định nhƣ sau: 

G = Mmax [1 – exp( - kz x T) x F] (kg). 

Trong đó: 

Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án (MMax = 220 kg/ha). 
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k2: Hệ số động học tích lũy chất bản ở khu vực dự án (k 2 = 0,3ng-l) 

T: thời gian tích lũy chất bẩn (T = 15 ngày) 

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha); 

G = 220 x {1-exp(-0,3x15)} x 11,07 = 2.408,3 kg 

Nhƣ vậy lƣợng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án sẽ 

là 2.408,3 kg trên diện tích 11,07 ha, lƣợng chất bẩn này sẽ theo nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực dự án gây tác động không nhỏ tới đời sống thủy sinh và gây ô 

nhiễm nguồn nƣớc trong khu vực . 

Khi trời mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, 

cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ thống thoát nƣớc. Nếu không đƣợc 

quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới 

đất. Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc 

mƣa nhƣ sau: 

+ Nitơ: 0,5 - 1,5 mg/l 

+ Phospho: 0,004 - 0,03 mg/l 

 + COD: 10 - 20 mg/l 

 + TSS: 10 - 20 mg/l. 

Bản chất nƣớc mƣa là sạch nhƣng khi chảy tràn qua các bãi chứa nguyên 

liệu, khu vực thi công ngoài trời,... thì sẽ bị nhiễm bẩn. Trong trƣờng hợp này bị 

ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Vấn đề ô nhiễm nƣớc 

mƣa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nƣớc tại khu vực dự án và từ đó gây tác 

động đến môi trƣờng khu vực. 

* Tác động đến khả năng thoát nước mặt của khu vực: 

Khi khu dân cƣ hình thành, hầu nhƣ toàn bộ dự án đều đƣợc bê tông hóa 

nên hầu nhƣ không còn khả năng giữ nƣớc, hệ số dòng chảy mặt là 0,8 - 0,9. 

Theo nhƣ tính toán ở trên thì tổng lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên toàn khu vực 

dự án là 3,66 (m
3
/s), bao gồm nƣớc mƣa từ mái nhà, đƣờng giao thông, bãi cỏ, 

nƣớc từ khu nhà ở. Giả thiết lƣợng nƣớc mƣa liên tục trong vòng 2 ngày thì hệ 

thống thoát nƣớc của khu đô thị không đáp ứng đƣợc dẫn đến gây ngập úng cục 

bộ, làm ảnh hƣởng đến các hoạt động của khu đô thị. Ngoài ra, nƣớc mƣa chảy 

tràn còn cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc. 

Nƣớc mƣa chảy tràn có thể gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hƣởng đến các hoạt 

động khu dân cƣ của dự án, tuy nhiên chủ dự án đã thiết kế hệ thống cống rãnh 

có tính đến thoát nƣớc mặt cho khu dân cƣ lân cận với độ dốc đảm bảo khả 

năng thoát nƣớc, vì vậy hạn chế đƣợc đến mức thấp nhất khả năng gây ngập úng 

khu vực dự án.  

Ngoài ra, nƣớc mƣa chảy tràn còn cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây 

ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc. Nhìn chung, nƣớc mƣa ít gây ô nhiễm do hàng 
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ngày đã thực hiện công tác vệ sinh tại các khu vực trong dự án. Tác động của 

nƣớc mƣa chảy tràn chỉ diễn ra theo mùa và theo thời gian có mƣa, không kéo dài 

trong cả năm.  

c. Chất thải rắn: 

* Chất thải sinh hoạt: 

Theo QCXDVN 01:2021/BXD -Quy chuẩn xây dựng Việt Nam thì lƣợng 

CTR phát sinh tại các khu dân cƣ mới trung bình hàng ngày 1,3 kg/ngƣời ngày 

=> Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt còn có chất thải rắn từ công trình công 

cộng, từ sân đƣờng khu dân cƣ, từ nhà văn hóa, khu dịch vụ thƣơng mại, trƣờng 

mầm non…. 

- Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

+ Khối lƣợng rác thải sinh hoạt là: 1,3 x 1.108 = 1,44 tấn/ngày. 

+ Rác thải khu vực dịch vụ công cộng nhà văn hóa và khu dịch vụ thƣơng 

mại, trƣờng mầm non tính bằng 20% rác thải sinh hoạt tƣơng đƣơng 

288kg/ngày. 

+ Rác thải khu vực đƣờng phố bằng 10% rác thải sinh hoạt tƣơng đƣơng 

144kg/ngày. 

 Nhƣ vậy, tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong khu đô thị trong 

01 ngày đêm là 1.872 kg với tỷ lệ thu gom 100%. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt đƣợc dự báo trong bảng sau: 

Bảng 3.42. Thành phần đặc trƣng và % khối lƣợng của CTSH 

Thành phần Mô tả 

Chất thải từ các khu nhà ở và khu thương mại, dịch vụ 

Chất thải có thể phân hủy 

sinh học 

Rác hoa quả Chôm chôm, dƣa hấu, thanh 

long, vải, đào, vỏ măng cụt 

Chất có thể tái sinh, tái sử 

dụng 

Thức ăn thừa Bánh mì, cơm thịt, rau 

Kim loại Can nhôm  

Thủy tinh Chai, ly bia 

Nhựa có thể tái sinh Chai, túi dẻo trong 

Giấy có thể tái sinh Khăn giấy, bao bì giấy, giấy 

in, báo gấp 

Chất thải tổng hợp Giấy không thể tái sinh Khăn giấy ăn, giấy vệ sinh 

Nhựa không thể tái 

sinh 

Túi nhựa chết 

khác Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải 

quần áo 

Chất thải từ ao, hồ, sinh cảnh 

Chất thải có thể phân hủy Lá cây Lá cây bụi, nhánh cây 
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sinh học Cỏ xen - 

Tổng hợp khác Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải 

quần áo, bùn rãnh thoát nƣớc, 

bể phốt 

Đối với các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác sinh hoạt khi thải vào 

môi trƣờng mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi 

trƣờng sống. Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi 

hôi, tác động đến chất lƣợng không khí khu vực công cộng, ảnh hƣởng đến cuộc 

sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng đồng thời các thành phần trơ 

trong rác sinh hoạt: bao gồm giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, thủy tinh, xà 

bần... gây mất thẩm mỹ, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của khu đô thị. 

* Lượng bùn thải từ các bể tự hoại:  

Nƣớc thải sinh hoạt của các hộ gia đình, khu công cộng sẽ đƣợc xử lý sơ 

bộ tại các bể tự hoại trƣớc khi đƣa về khu thoát nƣớc chung.  

Lƣợng bùn của bể tự hoại phát sinh ƣớc tính 40 lít/ngƣời/năm (Nguồn: 

Tiêu chuẩn Xây dựng, số 02/2008), nhƣ vậy với quy mô dân số 1.108 ngƣời, 

lƣợng bùn của bể tự hoại sẽ là 1.108 x 40 = 44.320 lít/năm = 44,32 m
3
/năm.  

Đối với bùn từ bể tự hoại tại khu nhà văn hóa và khu dịch vụ thƣơng mại, 

trƣờng mầm non tính bằng 30% lƣợng bùn thải của bể tự hoại các khu nhà ở ≈ 

13,3 m
3
/năm. 

Bùn bể tự hoại là phân bùn tạo ra từ các bể tự hoại (cặn lắng, váng nổi 

hoặc dạng lỏng). Quá trình hình thành phân bùn đƣợc diễn ra chủ yếu trong các 

bể tự hoại. Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của ngƣời từ các công 

trình vệ sinh, xử lý phần chất lỏng bằng cách lắng chất rắn. Phần chất rắn trong 

bùn cặn là 660 g/kg, tỷ trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 - 1,5 

tấn/m
3
 (gần giống cặn lắng nƣớc thải) và hàm lƣợng nƣớc (độ ẩm) là 50%.  

Khác với nƣớc thải, tính chất của phân bùn tuỳ thuộc vào thời gian lƣu 

trong bể tự hoại. Thời gian lƣu trong bể càng lâu thì lƣợng chất hữu cơ càng 

giảm xuống.  

Đây cũng đƣợc xem là chất thải không nguy hại, các hộ gia đình trong 

khu đô thị sẽ định kỳ thuê đơn vị chức năng đến hút bùn cặn và vận chuyển đi 

xử lý theo quy định. 

* Chất thải thông thường là bùn thải từ HTXLNT sinh hoạt tập trung:  

Quá trình xử lý nƣớc thải tại hệ thống XLNT tập trung sẽ làm phát sinh 

một lƣợng bùn thải. Vì quá trình xử lý chủ yếu sử dụng biện pháp sinh học 

nên lƣợng bùn sinh ra từ các công trình bể thuộc dạng bùn sinh học, dễ phân 

hủy. Lƣợng bùn sinh ra hàng ngày tại hệ thống XLNT tập trung phụ thuộc vào 
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đặc tính của nƣớc thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào... Lƣợng bùn 

dƣ từ hệ thống XLNT tập trung đƣợc tính theo công thức sau:  

Gbùn= Qx[0,8xSS+0,3xSo] x1000 

Trong đó: 

+ Q: Lưu lượng nước thải đi xử lý, m
3
/ngày, Q= 200 m

3
/ngày; (công suất của 

hệ thống xử lý nước thải). 

+ SS: Hàm lượng cặn có trong nước thải, mg/l; SS đầu vào lớn nhất 100 (mg/l) 

(do nước thải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. 

+ So: Hàm lượng BOD5 của nước thải, mg/l, khống chế đầu ra So≤ 50 mg/l. 

Thay các giá trị trên vào công thức ta có: 

200x[0,8x100+0,3x50] x 1000 = 19.000.000 mg/ngày = 19 kg/ngày. 

Bùn dƣ đƣợc đƣa sang bể chứa bùn vi sinh dƣ. Tại bể bố trí thiết bị phân 

phối bọt khí mịn dƣỡng bùn vi sinh để cấp lại hệ thống trong trƣờng hợp cần bổ 

sung. Bùn dƣ phát sinh khoảng 570 kg/tháng, sẽ đƣợc công ty chúng tôi thu 

gom định kỳ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

* Chất thải nguy hại: 

Hoạt động của dự án cũng có thể phát sinh một số loại chất thải nguy hại 

với chủng loại tƣơng đối đa dạng nhau nhƣ sau: 

- Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi từ quá trình bảo dƣỡng 

các thiết bị kỹ thuật của dự án nhƣ máy phát điện, máy bơm, trạm biến thế. 

- Mực in, hộp mực in, chất màu, mực quá hạn sử dụng, ruột viết dính 

mực, đầu viết, bóng đèn huỳnh quang thải hỏng, bình ắc quy, bình xịt côn trùng, 

pin hết công năng sử dụng từ các hộ gia đình. 

Tham khảo kết quả phân tích thành phần chất thải rắn trong chƣơng trình 

phân loại chất thải rắn tại nguồn tại tỉnh Hà Nam và địa bàn thành phố Hà Nội, 

ƣớc tính lƣợng chất thải nguy hại chiếm khoảng 0,3% lƣợng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh. Vậy tổng lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong khu đô thị là 

900 kg/năm. 

Bảng 3.12. Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh tại dự án 

TT Tên chất thải Khối lƣợng (kg/năm) Mã CTNH 

1 Găng tay, giẻ lau dính chất thải nguy 

hại, dầu mỡ từ quá trình bảo dƣỡng 

các thiết bị gia dụng trong gia đình 

180 18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang hỏng thải 40 16 01 06 

3 Pin các thiết bị điện tử thải bỏ 40 19 06 05 

4 Linh kiện điện tử hỏng 50 16 01 13 

5 Các loại dầu mỡ thải 240 16 01 08 

6 Các loại bao bì bám dính hóa chất 

hoặc có thành phần nguy hại 

350 14 01 08 
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 Tổng cộng 900  

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

Bảng 3.43. Các hoạt động và nguồn gây tác động không liên quan 

đến chất thải giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

TT Yếu tố tác 

động 

Hoạt động gây tác 

động 

Đối tƣợng và phạm 

vi bị tác động 

Thời gian và 

mức độ 

1 Tiếng ồn 

- Hoạt động của xe 

máy, ô tô các phƣơng 

tiện đi lại trong khu đô 

thị; 

+ Đối tƣợng: Các hộ 

dân sinh sống dọc 

khu đô thị; cảnh 

quan khu vực dự án. 

- Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của khu đô thị. 

 

2 Tiếng ồn 

- Tiếng ồn do máy phát 

điện trong thời gian 

mất điện. 

+ Phạm vi: Phạm vi 

trong toàn khu đô thị 

- Tác động không 

đáng kể, có thể 

giảm thiểu. 

3 

Tai nạn 

cháy nổ, 

tai nạn 

giao 

thông; 

- Trong sinh hoạt của 

các hộ gia đình do chập 

cháy điện, cháy nổ bình 

gas; 

- Tai nạn do sự bất cẩn 

của ngƣời dân sinh 

sống tại tầng cao; 

+ Đối tƣợng: Ngƣời 

dân sinh sống tại khu 

vực có sự cố; 

+ Phạm vi: Trong 

khu đô thị và khu 

dân cƣ lân cận. 

- Trong suốt thời 

gian khu đô thị 

hoạt động 

- Mức tác động 

lớn và có thể 

giảm thiểu. 

4 

Ngập úng 

cục bộ do 

nƣớc mƣa 

- Mƣa lớn kéo dài 

nhiều ngày, hệ thống 

tiêu thoát nƣớc không 

đảm bảo 

+ Đối tƣợng: Ngƣời 

dân trong khu đô thị 

và khu dân cƣ xung 

quanh 

+ Phạm vi: Tại khu 

vực trũng thấp, nƣớc 

tiêu thoát kém. 

- Trong suốt thời 

gian khu đô thị 

hoạt động  

- Mức tác động 

vừa và có thể 

giảm thiểu. 

5 
Ô nhiễm 

nhiệt 

Hệ thống điều hòa 

không khí của các hộ 

dân tỏa nhiệt ra môi 

trƣờng làm tăng nhiệt 

độ môi trƣờng ngoài 

nhà trong khu đô thị 

Môi trƣờng vi khí 

hậu trong khu đô thị 

- Trong suốt thời 

gian khu đô thị 

hoạt động  

- Mức tác động 

nhỏ và có thể 

giảm thiểu. 

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung: 

Theo dự báo, tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phƣơng tiện giao 

thông vận tải của chính ngƣời dân trong khu dân cƣ, ngoài ra còn có một số loại 

phƣơng tiện vận tải qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn 

khác nhau. Tác động do tiếng ồn gây ra đối với sức khỏe của ngƣời dân trong 

khu dân cƣ đƣợc trình bày ở hình sau: 
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 Hình 3.5. Hình tác động của tiếng ồn tới con ngƣời 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội của địa phương: 

Một số tác động của quá trình hoạt động của Dự án Khu nhà ở Đầm Phai, 

thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa tới môi trƣờng kinh tế - xã hội của khu vực đƣợc 

tóm tắt nhƣ sau: 

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra các vấn đề 

phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nếu 

không đƣợc quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh 

nhƣ ma tuý, mại dâm, trộm cƣớp tài sản...  

- Góp phần ổn định cuộc sống cho một số lƣợng dân cƣ khá lớn, tạo 

không gian mát mẻ và thân thiện với con ngƣời (hình thành cảnh quan cây xanh, 

khu thƣơng mại, dịch vụ…). 

- Làm thay đổi điều kiện sống tại khu vực theo hƣớng tăng cao thu nhập 

chung của ngƣời dân, khu dân cƣ đƣợc hình thành kéo theo các dịch vụ khác 

phát triển theo (dịch vụ ăn uống, các dịch vụ phục vụ khác) đẩy nhanh tốc độ 

dân cƣ hoá tại địa phƣơng. 

Nhìn chung quá trình hoạt động của dự án chủ yếu mang lại lợi ích cho ngƣời 

dân, nếu đƣợc sự quản lý chặt chẽ của Chủ dự án cũng nhƣ chính quyền địa 

phƣơng thì khu dân cƣ sẽ phát triển lành mạnh và bền vững. 

c. Tác động gây áp lực lên các công trình hạ tầng kỹ thuật và an sinh 

xã hội: 

- Tác động đến cuộc sống dân cƣ khu vực xung quanh: Khi dự án đi vào 

hoạt động, việc tập trung thêm ngƣời dân sinh sống thƣờng xuyên cũng nhƣ một 

khối lƣợng khách khứa ra vào sẽ tác động đến cuộc sống của dân cƣ địa phƣơng.  

- Tác động về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội: Khi dự án đi vào hoạt 

Gây mệt mỏi thính giác  

Tiếng ồn 

Tai  

 

Hệ thần kinh Các cơ quan của cơ thể 

Hệ hô hấp Thị giác Hệ tiêu hóa Hệ tuần hoàn Hệ vận động 

Tăng nhịp 

thở 

Giảm khả năng 

phân biệt màu sắc, 

giảm tầm nhìn 

Viêm dạ 

dày, giảm 

dịch vị 

Tăng nhịp 

tim, rối loạn 

hệ tuần hoàn 

Mệt cơ bắp, phản 

xạ chậm, rối loạn 

tiền đình 
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động, sẽ có nhiều ngƣời dân từ các khu trong thị trấn và các khu vực lân cận sẽ 

tập trung sinh sống trong khu dân cƣ, với dân số đông cộng với việc văn hóa, 

tập quán, tín ngƣỡng khác nhau sẽ gây khó khăn hơn trong việc quản lý an ninh 

trật tự trên địa bàn khu dân cƣ và thị trấn Hạ Hòa. 

+ Tình trạng lấn chiếm lòng đƣờng, vỉa hè để mở hàng quán, điểm đỗ xe 

trái phép: một số khu vực dân cƣ xung quanh thƣờng lợi dụng khách tập trung 

đông tại công trình để mở các hàng quán, điểm trông xe trái quy định để kiếm 

lời cá nhân và gây tình trạng lộn xộn, mất an toàn và trật tự dân cƣ. 

- Tác động đến hạ tầng giao thông hiện trạng của thị trấn: Số lƣợng ngƣời 

trên địa bàn thị trấn tăng lên đồng nghĩa với số lƣợng phƣơng tiện giao thông 

tăng lên, sẽ gây sức ép đến hạ tầng đƣờng giao thông: mật độ phƣơng tiện giao 

thông lớn đi lại nhiều có thể gây xuống cấp các tuyến đƣờng và ách tắc giao 

thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm.   

- Tác động đến hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc, vệ sinh môi trƣờng: Dân số 

tăng lên cũng đồng nghĩa với việc tăng khối lƣợng chất thải thải ra môi trƣờng và 

gây áp lực lên nguồn tiếp nhận và môi trƣờng xung quanh. Tuy nhiên, khu dân cƣ 

là nơi đƣợc đầu tƣ đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dân cƣ có trình độ dân trí 

cao và đời sống văn minh hơn nên các tác động tới môi trƣờng xung quanh 

đƣợc giảm thiểu hơn so với khu dân cƣ theo hình thức làng xóm truyền thống. 

Mặt khác khi UBND thị trấn Hạ Hòa đầu tƣ hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải 

tập trung của khu đô thị thì nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý đạt quy chuẩn trƣớc 

khi thoát ra ngoài môi trƣờng sẽ giảm áp lực lên môi trƣờng nƣớc khu vực. 

3.2.1.3. Đối tượng, quy mô bị tác động: 

Đối tƣợng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án đƣợc 

trình bày trong bảng dƣới đây. 

Bảng 3.44. Đối tượng, quy mô tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

TT Đối tƣợng bị tác động Quy mô bị tác động 

1 Cƣ dân địa phƣơng  

- Tác động tích cực: Tạo nơi an cƣ ổn định với đầy 

đủ các dịch vụ cần thiết. Góp phần phát triển dân 

cƣ chung của thị trấn. 

- Tác động tiêu cực là các hộ bị mất đất canh tác, 

ngập úng, khả năng bị tác động bởi ô nhiễm là 

không nhiều do đƣợc quy hoạch. 

2 Hệ thống giao thông 
Các tuyến đƣờng gần dự án nhƣ đƣờng tỉnh lộ 311 

và các tuyến đƣờng dân cƣ.  

3 
Bầu khí quyển xung 

quanh dự án 

Trong khu dự án và khu vực xung quanh dân cƣ. 

4 
Hệ thống thoát nƣớc thải 

sinh hoạt 

Tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt từ dự án đã qua xử 

lý bể tự hoại và hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất 200m
3
/ngày.đêm. 

5 Hệ thống thu gom và vận Tiếp nhận 1.872 kg rác/ngày 
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chuyển rác 

6 Kinh tế - xã hội 

Làm lợi cho ngân sách địa phƣơng và góp phần 

thúc đẩy kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng của thị trấn 

Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

3.2.1.4. Đánh giá tổng hợp các tác động trong quá trình hoạt động của 

khu dân cư. 

Bảng 3.45. Tóm tắt mức độ tác động đến môi trƣờng khi dự án đi vào hoạt động 

TT Hoạt động 

Tác động 

Không 

khí 
Nước Đất 

TN sinh 

học 

Sức 

khoẻ 

1 Hoạt động giao thông nội bộ +++ + + + ++ 

2 Sinh hoạt của hộ dân trong khu dân cƣ + ++ + + + 

3 
Các sự cố môi trƣờng nhân tạo nhƣ 

chập điện, cháy nổ 
+++ ++ ++ +++ +++ 

4 
Các sự cố môi trƣờng do tự nhiên 

nhƣ bão, sét,…  
++ +++ +++ +++ +++ 

* Ghi chú: 

+ Ít tác động  

++ Tác động trung bình 

+++ Tác động mạnh 

Từ bảng trên cho thấy, khi dự án đi vào hoạt động thì môi trƣờng không 

khí, nƣớc mặt, tài nguyên sinh học và kinh tế - xã hội đều bị tác động tiêu cực ở 

mức độ khác nhau do các loại chất thải phát sinh và do nguy cơ xảy ra rủi ro, sự 

cố môi trƣờng. Vì vậy, Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống, kiểm 

soát và xử lý phù hợp nhằm khống chế và giảm thiểu một cách hiệu quả các tác 

động môi trƣờng tiêu cực tới môi trƣờng khu vực. 

3.2.1.5. Tác động do các rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt động của dự án: 

Nhìn chung, khả năng xảy ra sự cố trong các khu dân cƣ, khu thƣơng mại 

dịch vụ, khu công cộng là không cao, tuy nhiên nếu sự cố xảy ra sẽ gây hậu quả 

đáng tiếc cho nhiều ngƣời (kể cả vật chất, sức khỏe và môi trƣờng sống). Một số 

dạng sự cố có thể xảy ra trong khu đô thị trong quá trình hoạt động (nếu không 

có phƣơng án phòng tránh ngay từ đầu) đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

- Các sự cố về chập điện, cháy nổ; 

- Sự cố rò rỉ nhiên liệu gas hoặc bất cẩn trong sinh hoạt gây cháy nổ tại 

khu ở, nhà để xe trong khu đô thị; 

- Sự cố sét đánh; 

- Sự cố sụt lún nhà cửa, công trình; 

- Sự cố về ngập nƣớc cục bộ do mƣa. 

- Sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 
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Trong các sự cố nêu trên thì khả năng xảy ra sự cố cháy nổ có xác suất 

cao nhất và có thể nói là gây hậu quả nghiêm trọng nhất về ngƣời và của nếu 

không có phƣơng án phòng ngừa hay chữa cháy kịp thời. Sự cố cháy nổ có thể 

gây ra do chập điện, do các vật dễ cháy tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa. Sự cố 

xảy ra ở các nhà ở đô thị liền kề, nhà biệt thự, khu dịch vụ thƣơng mại thì hậu 

quả có thể càng nặng nề hơn do quá trình cháy lan của ngọn lửa. 

a. Sự cố do hỏa hoạn: 

Xét tới ảnh hƣởng của hoả hoạn tới các công trình có thể kể đến các ảnh 

hƣởng sau: 

- Thiệt hại tới sinh mạng của ngƣời sống trong đó và những ngƣời làm 

nhiệm vụ; 

- Thiệt hại về của cải; 

- Ảnh hƣởng tới môi trƣờng. 

Các thiệt hại và ảnh hƣởng đƣợc xem xét cụ thể nhƣ sau: 

* Thiệt hại tới sinh mạng con người: 

Khi đã xảy ra cháy do hỏa hoạn, nếu không có sự chuẩn bị và đề phòng 

cẩn thận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Con ngƣời là tài sản quý giá nhất, 

vì thế thiệt hại sinh mạng con ngƣời sẽ dẫn đến rất nhiều các tác động về mọi 

mặt kinh tế, xã hội thậm chí chính trị. Việc ngăn ngừa thiệt hại về ngƣời có ý 

nghĩa xã hội hết sức sâu sắc. 

* Thiệt hại về của cải: 

Không có vụ cháy nào không gây thiệt hại về tài sản. Trƣớc hết đó là ngôi 

nhà, khi ngôi nhà bị cháy, nhẹ nhất là phải sửa chữa lại, nặng thì phải làm lại từ 

đầu. Do đó tốn kém nhìn thấy đƣợc trƣớc hết là chi phí cho công tác sửa chữa, 

xây dựng. Thứ hai, đó là tổn thất về tài sản của ngƣời ở trong công trình, gồm 

đồ dùng, các tài sản công cộng nhƣ mạng đƣờng điện thoại, điện lƣới, các hệ 

đƣờng cấp nƣớc, thoát nƣớc,... Những thiệt hại về tài sản thông thƣờng từ hàng 

trăm triệu đồng đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. 

* Ảnh hưởng tới môi trường: 

Ảnh hƣởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi, ảnh hƣởng gián tiếp là 

nƣớc thải do công tác chữa cháy. Nƣớc thải mang theo các hoá chất do quá trình 

cháy, hoá chất lƣu giữ trong công trình, ngoài ra còn mang theo tro bụi, đất cát. 

Nƣớc đƣợc chảy tràn xuống kênh mƣơng, ao hồ gây ô nhiễm nguồn các nguồn 

nƣớc. Trƣờng hợp nhƣ thế này đƣợc gọi là ô nhiễm sự cố. Các ảnh hƣởng này có 

thể ngắn hạn nhƣng ảnh hƣởng của nƣớc thải gây ra có thể sẽ lâu dài, nếu đám 

cháy lớn và lƣợng nƣớc tiêu thụ nhiều do vậy cần có các biện pháp đề phòng, 

ngăn giữ nƣớc do cứu hoả thải ra. 

b. Sự cố tai nạn giao thông: 
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Khi khu nhà ở đi vào hoạt động sẽ có nhiều phƣơng tiện ra vào, ảnh hƣởng 

đến hoạt động của các phƣơng tiện GTVT hoạt động trên tuyến đƣờng. Tai nạn 

giao thông hoàn toàn có khả năng xảy ra gây thiệt hại về ngƣời và tài sản. Do đó, 

tại các điểm giao cắt giao thông nếu không có các biện pháp tổ chức và quản lý 

giao thông tốt sẽ làm gia tăng sự cố giao thông và tai nạn giao thông. 

c. Sự cố động đất: 

Khi xảy ra động đất sẽ gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, đặc biệt gây thiệt 

hại về con ngƣời và tài sản. Các công trình nhà liền kề, nhà biệt thựu, khu nhà 

văn hóa, khu dịch vụ thƣơng mại,… sẽ chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của động đất, 

tuy nhiên thực tế khu vực thực hiện dự án chƣa từng xẩy ra động đất, cấu tạo địa 

chất tƣơng đối ổn định. 

d. Sự cố do quá trình vận hành đường dây và trạm biến áp trong khu đô thị. 

Hoạt động của đƣờng dây, trạm biến áp trong khu đô thị có thể xảy ra 

các sự cố nhƣ: Điện giật, cháy nổ, tai nạn lao động, sự cố rò rỉ dầu, sự cố với 

máy biến áp. 

* Điện giật: Khi không chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc an toàn trong 

điều hành và sử dụng các thiết bị điện thì sự cố điện giật sẽ xảy ra. Quy mô ảnh 

hƣởng của sự cố này chỉ giới hạn tại chỗ, chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con 

ngƣời nhƣ trèo lên cột điện, các hộ vận hành không tuân thủ các an toàn lao 

động trong ngành điện.  

* Cháy nổ: Sự cố cháy nổ xảy ra khi chập điện hoặc quá tải, sét đánh 

hoặc đứt dây… Sự cố cháy nổ do điện chỉ xảy ra tại chỗ và trong thời gian 

ngắn, vì khi xảy ra sự cố các Rơle bảo vệ đặt tại trạm sẽ tự động ngắt mạch. Tuy 

nhiên nếu không dập tắt đám cháy kịp thời sẽ dẫn tới nguy cơ lan rộng đám 

cháy, nhất là tại nơi đƣờng điện đi qua khu dân cƣ.  

* Sự cố rò rỉ dầu: Trong quá trình hoạt động phải cung cấp dầu cho máy 

biến áp để làm mát máy. Tuy nhiên khi máy biến áp gặp sự cố dầu bị tràn ra 

ngoài. Nếu không có biện pháp thu gom, dầu sẽ ngấm vào đất làm ô nhiễm môi 

trƣờng đất, hay theo nƣớc mƣa làm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt ảnh hƣởng đến 

sức khỏe ngƣời dân trong khu dân cƣ. 

* Sự cố với máy biến áp: Trong khi vận hành nếu thấy máy biến áp có các 

hiện tƣợng khác thƣờng nhƣ: Chảy dầu, mức dầu ở bình dầu phụ không đủ, máy bị 

nóng quá mức, có tiếng kêu khác thƣờng, phát nóng cục bộ ở đầu cốt đầu sứ, bộ 

điều áp hoạt động không bình thƣờng gây ra sự cố quá nhiệt, phóng điện, cháy nổ 

máy biến áp. 

e. Sự cố tại đường ống thu gom nước thải:  

Sự cố có thể xảy ra nhƣ vỡ hoặc tắc đƣờng ống thoát nƣớc thải, khi sự cố 
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xảy ra mà chƣa khắc phục đƣợc trong thời gian dài, thì lƣợng nƣớc thải trong 

toàn bộ dự án sẽ bị ứ đọng, gây tràn hệ thống thu gom, do vậy chủ dự án sẽ có 

biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động tới môi trƣờng khi xảy ra sự cố trong 

thời gian dài. 

f. Sự cố vỡ đường ống cấp nước: 

Với lƣu lƣợng cấp nƣớc cho khu dân cƣ trong một ngày là tƣơng đối lớn, 

vì vậy sự cố đƣờng ống cấp nƣớc bị rò rỉ hoặc vỡ sẽ gây ảnh hƣởng lớn đến quá 

trình sinh hoạt của ngƣời dân, đồng thời thiệt hại về kinh tế. Do đó chủ dự án 

phải có biện pháp khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất đảm bảo cho quá 

trình sinh hoạt của ngƣời dân trong khu dân cƣ. 

g. Sự cố HTXL nước thải tập trung: 

- Sự cố đối với hoạt dộng của bể tự hoại: Bể bị tắc do lâu ngày không hút 

bùn vặn, đƣờng ống dẫn nƣớc bị vỡ,…  

- Sự cố đối với hệ thống XLNT: hệ thống đƣờng ống bị tắc hoặc vỡ; hệ 

thống bơm, thiết bị hƣ hỏng;…  

- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải, sự cố nghiêm trọng 

nhất là việc châm sai liều lƣợng hóa chất dẫn đến chất lƣợng nƣớc đầu ra không 

đảm bảo quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó còn một số sự cố thƣờng gặp: 

+ Hệ thống bị ngắt điện đột ngột.  

+ Hệ thống đƣờng ống bị tắc hoặc vỡ.  

+ Hệ thống bơm, thiết bị hƣ hỏng. 

+ Các đầu đo tự động bị hỏng hoặc không chính xác dẫn đ ến quá trình 

vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải không hiệu quả.  

+ Sự cố chết vi sinh vật trong bể xử lý hiếu khí.  

Khi sự cố xảy ra, hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung ngừng hoạt động, lƣu 

lƣợng nƣớc thải không đƣợc xử lý sẽ thải trực tiếp ra môi trƣờng gây ảnh hƣởng 

lớn đến đời sống thủy sinh và chất lƣợng nƣớc mặt khu vực. 

Đối với sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung ngừng hoạt động, có thể 

phòng tránh đƣợc bằng cách thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy 

móc thiết bị đang hoạt động; thay thế sửa chữa kịp thời máy móc hƣ hỏng; có 

thiết bị, hóa chất, máy phát điện dự phòng, công nhân đƣợc huấn luyện kỹ càng, 

đầy đủ trong trƣờng hợp trạm xử lý nƣớc thải của khu đô thị gặp sự cố theo 

đúng quy định. 

h. Sự cố do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh: 

- Các sự cố do thiên tai nhƣ: bão, lũ lụt sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động của 

khu dân cƣ, để lại các hậu quả về con ngƣời và tài sản, đặc biệt là chất lƣợng 

của các công trình xây dựng. 
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- Khu dân cƣ đi vào hoạt động sẽ tập trung đông ngƣời. Khi xảy ra dịch 

bệnh nhƣ: cúm, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết,... sẽ ảnh hƣởng tới sức khoẻ cộng 

đồng, tăng khả năng lây lan nhanh do tập trung đông ngƣời. 

Bảng 3.46. Tổng hợp tác động do các rủi ro, sự cố môi trường giai đoạn hoạt động 

TT 
Yếu tố 

tác động 

Hoạt động gây 

tác động 

Đối tƣợng và phạm vi bị 

tác động 

Thời gian và 

mức độ tác động 

1 

Tai nạn, 

cháy nổ, 

sét đánh 

- Trong sinh hoạt 

của các hộ gia đình 

do chập cháy điện, 

sự cố với trạm biến 

áp, nổ bình gas. 

- Tai nạn do sự bất 

cẩn của ngƣời dân 

sinh sống tại các 

khu nhà ở. 

+ Đối tƣợng: Ngƣời dân 

sinh sống tại khu vực có 

sự cố;  

+ Phạm vi: Trong khu 

vực khu nhà ở, khu văn 

hóa, khu dịch vụ thƣơng 

mại, trƣờng mầm non; 

cháy nổ tại khu nhà ở liền 

kề rất dễ lan sang các hộ 

gia đình khác. 

- Trong suốt thời 

gian khu đô thị 

hoạt động. 

- Mức tác động 

lớn và có thể 

giảm thiểu. 

2 

Tai nạn 

giao 

thông; 

Hoạt động lƣu 

thông của các 

phƣơng tiện trên 

các tuyến đƣờng. 

+ Đối tƣợng: Ngƣời dân 

sinh sống tại khu vực có 

sự cố;  

+ Phạm vi: Trong khu 

vực khu dân cƣ; tuyến 

đƣờng giao thông đi lại. 

- Trong suốt thời 

gian khu dân cƣ 

hoạt động. 

- Mức tác động 

lớn và có thể 

giảm thiểu. 

3 

Ngập úng 

cục bộ do 

nƣớc mƣa 

Mƣa lớn kéo dài 

nhiều ngày, hệ 

thống tiêu thoát 

nƣớc không đảm 

bảo. 

+ Đối tƣợng: Ngƣời dân 

sinh sống tại khu vực 

ngập úng. 

+ Phạm vi: Tại khu vực 

trũng thấp, nƣớc tiêu 

thoát kém. 

- Trong suốt thời 

gian khu dân cƣ 

hoạt động. 

- Mức tác động 

nhỏ và có thể 

giảm thiểu. 

4 

Sự cố sụt 

lún công 

trình 

Do xây dựng vƣợt 

mức cho phép của 

nền móng, không 

làm tốt phần móng 

công trình 

+ Đối tƣợng: Các khu nhà 

thuộc dự án và bên ngoài 

dự án. 

+ Phạm vi: Trong khu dân 

cƣ và xung quanh cách 

200m 

- Trong suốt thời 

gian khu dân cƣ 

hoạt động. 

- Mức tác động 

nhỏ và có thể 

giảm thiểu 

5 

Sự cố vỡ 

đƣờng 

ống cấp, 

thoát 

nƣớc 

Do lƣu lƣợng nƣớc 

cấp và nƣớc thải 

lớn, kích thƣớc và 

đặc tính đƣờng ống 

không đảm bảo 

- Dân cƣ trong khu vực 

dự án 

- Trong suốt thời 

gian khu dân cƣ 

hoạt động. 

- Mức tác động 

nhỏ và có thể 

giảm thiểu 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.2.2.1. Đối với công trình xử lý nước thải: 

Mạng lƣới thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế độc lập với hệ thống thoát nƣớc 

mƣa. Nƣớc thải sinh hoạt của các hộ dân cƣ, nhà văn hóa, khu dịch vụ thƣơng 

mại, trƣờng mầm non sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đƣợc thu gom vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của khu đô thị với công suất 200 m
3
/ngày.đêm, 

đảm bảo xử lý nƣớc thải đầu ra luôn đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ quản lý nƣớc mƣa, nƣớc thải của dự án 

a. Biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt: 

* Biện pháp xử lý nước thải tại các khu nhà liền kề, biệt thự:  

Nƣớc thảỉ sinh hoạt gồm nƣớc thải các nhà biệt thự, nhà ở liền kề, nƣớc 

thải từ hệ thống trƣờng mầm non, nhà văn hóa. Ngay từ quá trình xây dựng các 

hạng mục công trình này, chủ dự án sẽ xây dựng đồng thời hệ thống bể tự hoại 

để xử lý nƣớc thải trực tiếp tại các khu nhà, tránh đổ nƣớc thải trực tiếp ra hệ 

thống nƣớc thải khu đô thị. Phƣơng án xử lý nƣớc thải sinh hoạt của các khu 

nhà biệt thự, nhà ở liền kề sử dụng bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại đƣợc thiết kế 

theo mẫu của Viện Tiêu chuẩn hóa - Bộ Xây dựng. Dung tích bể đƣợc tính toán 

thiết kế phù hợp với lƣu lƣợng nƣớc thải. 

Theo tính toán ở chƣơng III, tổng lƣợng nƣớc thải của toàn bộ Khu đô thị 

là 161,9 m
3
/ngày. Trong đó:  

- Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh sẽ thu gom và xử lý sơ bộ bằng hệ thống 

bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và 

phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể khoảng 06 tháng, dƣới ảnh hƣởng 

Mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại 

Khu 2, thị trấn Hạ Hòa 

Nƣớc mƣa chảy tràn Nƣớc thải nhà vệ sinh Nƣớc thải xám (nƣớc giặt, 

nhà bếp) 

Hố ga lắng cặn Bể tự hoại ba ngăn 

HTXLNT tập trung công 

suất 200m
3
/ngày.đêm 
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của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các 

chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Các bể tự hoại riêng lẻ 

đƣợc bố trí tùy theo từng vị trí của từng căn hộ cho thích hợp. Việc bố trí vị trí 

của bể tự hoại đƣợc chủ hộ thiết kế xây dựng cho phù hợp với quy mô, công 

suất và mỹ quan của công trình. 

 Tính toán kích thước bể tự hoại nhà biệt thự và nhà liền kề: 

Theo TCVN 7957:2008 về thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài và công 

trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì thể tích tối thiểu của bể tự hoại đƣợc tính toán nhƣ 

sau: W = Wn + Wb, trong đó: 

- Wn: thể tích nƣớc của bể, lấy bằng 2/3 thể tích phần bùn của bể (m
3
) 

- Wb: thể tích bùn của bể (m
3
), đƣợc tính theo công thức sau: 

Wb = [aT(100 - W1)bc]N/[(100 -W2)1000] 

Trong đó: 

 a: Lượng cặn trung bình của một người thải ra: 0,7  0,8 lít/ngày. 

b: Hệ số kể đến khả năng giảm thể tích cặn khi lên men: 0,7 (giảm 30%) 

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để duy trì vi 

sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh hơn: 1,2 (để lại 20%) 

N: Số người mà bể phục vụ: ước tính tối đa khoảng 7 người 

T: Thời gian giữa hai lần lấy cặn: 365 ngày (1 năm) 

W1, W2: Độ ẩm cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, tương ứng là 95% và 

90%. 

Wb = [0,8 x 365 x (100 - 95) x 0,70 x 1,2] x 7/[(100 - 90) x 1000]  

Wb = 0,86 m
3
 

Wn = 0,86 x 2/3 = 0,57 m
3 

Vậy dung tích của bể tự hoại là: W = 0,86 + 0,57 = 1,43 m
3
. 

 Thiết kế 01 bể tự hoại 3 ngăn đặt ngoài mỗi nhà dung tích > 1,5 m
3
. 

Tính toán từng ngăn của bể tự hoại: thể tích ngăn thứ nhất lấy bằng ½ thể 

tích tổng cộng, thể tích ngăn thứ 2 và thứ 3 lấy bằng ¼ thể tích tổng cộng.  

Công ty chúng tôi dự kiến tại mỗi khu nhà ở liền kề, khu nhà ở biệt thự 

xây dựng 1 bể tự hoại 4,5 m
3
/nhà (LxRxH=2,5x1,5x1,2m). 

Tại khu vực trƣờng mầm non xây dựng 02 bể tự hoại dung tích mỗi bể là 

15m
3
/bể và 01 bể tách mỡ nhà ăn của trƣờng mầm non có dung tích 4 m

3
/bể. 

Tại nhà văn hóa xây dựng 01 bể tự hoại dung tích là 5m
3
/bể 

Tại khu dịch vụ thƣơng mại xây dựng 02 bể tự hoại dung tích 30 m
3
/bể 
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Hình 3.7. Xử lý nƣớc thải sinh hoạt sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn 

* Nguyên lý: Nƣớc thải đƣợc thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nƣớc thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dƣới 

sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí 

CH4, CO2, … khí thải đƣợc thoát ra ngoài theo đƣờng ống dẫn khí. Hỗn hợp 

nƣớc thải đƣợc dẫn qua ngăn lắng thứ cấp, phần nƣớc trong đƣợc dẫn ra ngoài. 

Phần bùn đƣợc giữ lại trong các ngăn lắng, định kỳ thực hiện việc nạo vét, hút 

bùn trong các ngăn lắng. Tần suất nạo vét bể tự hoại là 12 tháng/01 lần. 

Với tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh là 161,9 m
3
/ngđ sẽ đƣợc xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn (dùng phƣơng pháp sinh học yếm khí). 

Phƣơng pháp sinh học yếm khí là thực hiện quá trình oxy hoá nhờ các 

enzym của vi sinh vật yếm khí. Các vi sinh vật yếm khí sẽ sử dụng các chất hữu 

cơ, một số chất vô cơ có trong nƣớc thải trong điều kiện không có oxy để phát 

triển sinh khối.Số lƣợng sinh khối sẽ tăng lên và bám dính lại với nhau thành 

các khối có trọng lƣợng và thể tích tăng dần. 

Để đảm bảo xử lý hết lƣợng chất hữu cơ có trong nƣớc thải sinh hoạt, bể 

phân huỷ yếm khí có thể tích tuỳ thuộc vào lƣu lƣợng thải của từng khu nhà, 

cần phải xây dựng các bể tự hoại trong quá trình xây dựng văn phòng, khu vệ 

sinh, nhà bảo vệ. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn 

lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh 

vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một 

phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan.  

 Bể tự hoại đƣợc xây ngầm dƣới nền có nắp đan BTCT, lớp bê tông lót 

móng dày 100mm, vữa xi măng mác #50, dày 150mm, thành xây gạch đặc 75#, 

thành láng vữa xi măng chống thấm 50#, trát vữa xi măng 75# dày 1,5cm. 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt của các hộ dân liền kề, biệt thự và nhà văn 

hóa, trƣờng mầm non, khu dịch vụ thƣơng mại sau khi đƣợc xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại 3 ngăn sẽ đƣợc thu gom dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

Cống thu gom về 

hệ thống XLNT 

200 m
3
/ngày.đêm 

 

 

NGĂN 1 

 

 

NGĂN 2 

 

NGĂN 3 

 

Nƣớc thải  

sinh hoạt 
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dự án có công suất 200 m
3
/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt cột B, 

trƣớc khi thải ra mƣơng thoát nƣớc chung khu vực giáp ranh với dự án về phía 

Đông Nam. 

* Mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

Mạng lƣới thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế độc lập với hệ thống thoát nƣớc 

mƣa. Nƣớc thải đƣợc thu gom bằng các tuyến rãnh xây B300 và cống D300, 

tổng chiều dài 2.425m. 

* Kết cấu rãnh thoát nước: 

+ Các tấm nắp ga, nắp thu nƣớc mƣa dùng tấm composite đúc sẵn. 

+ Bê tông dùng cho các hố ga, nắp đan mác 200. 

+ Lót móng hố ga bằng bê tông đá 4x6 mác 100. 

+ Thép < 10 mm dùng CB 300, thép > 10 mm, dùng CB 400. 

+ Các kết cấu xây gạch đặc VXM mác 100. 

+ Cửa xả đổ bê tông mác 200. 

* Quy trình và thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

với công suất 200 m
3
/ngày.đêm, cụ thể như sau: 

- Công nghệ xử lý: áp dụng công nghệ xử lý sinh học AO. 

- Mục tiêu xử lý: Hệ thống xử lý phải đƣợc thiết kế, xây dựng và vận hành 

đảm bảo xử lý đƣợc các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải đƣợc xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

Bảng 3.15. Thành phần, tính chất và chất lƣợng nƣớc thải 

sau HTXL nƣớc thải tập trung 

Thông số pH BOD5 SS T-N NH4
+
-N TP 

Giá trị đầu vào (mg/lít) 7 400 550 80 55 12 

Tải lƣợng (kg/ ngày) - 120 165 24 16,5 3,6 

Giá trị đầu ra (mg/l) 7 30 50 30 5 6 

Tỷ lệ xử lý  93% 91% 63% 91% 50% 

- Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung:  
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Hình 4. 1. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải: 

Nƣớc thải phát sinh từ các bể tự hoại của các khu nhà sau đó sẽ đƣợc thu 

gom theo hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải của Khu đô thị để dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung.  

1. Trạm bơm: 

Trạm bơm có chức năng chính là đƣa nƣớc lên các công trình xử lý chính. 

Nƣớc thải từ hệ thống thu gom đi vào trạm bơm nƣớc thải, qua rỏ lƣợc 

rác thủ công. Sau đó, nƣớc thải đƣợc bơm đến bể tách mở rồi chảy qua bể điều 

hòa. 

2. Bể lắng cát, điều hòa 
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Chức năng: Lắng cát thô trƣớc khi vào các công trình xử lý sinh học. 

Điều hòa lƣợng nƣớc thải giữa lƣợng nƣớc thải đến trạm và công suất làm việc 

trung bình của hệ thống. 

Bên dƣới bể điều hòa đƣợc lắp đặt hệ thống phân phối khí thô hiệu suất 

cao. Sử dụng hệ thống phân phối khí bằng đĩa thổi khí thô, đảm bảo cho việc 

hòa trộn và phân phối khí đƣợc phân tán khắp các vị trí trong bể, nâng cao hiệu 

suất xử lý nƣớc thải, tránh lắng đọng bùn, phát sinh khí độc.  

Cấp khí cho bể điều hòa là 02 máy thổi khí sử dụng chung với bể sinh 

học. Máy thổi khí đƣợc lắp thiết bị giảm âm, giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình 

vận hành, không gây ảnh hƣởng đến nhân viên làm việc trong nhà điều hành và 

cƣ dân xung quanh.  

Máy cấp khí đƣợc bố trí tại gian nhà cấp khí của Nhà vận hành. 

Nƣớc thải sau khi đƣợc lƣu trong bể điều hòa đƣợc bơm sang bể thiếu khí 

nhờ 02 bơm (01 hoạt động, 01 dự phòng) đặt chìm trong bể. 

3. Bể thiếu khí 

Bể thiếu khí có chức năng tạo điều kiện cho quá trình phản nitrat diễn ra 

để xử lý nito trong nƣớc thải. 

4. Bể hiếu khí 

Chức năng chính của bể là giảm nồng độ chất hữu cơ. Để quá trình này 

diễn ra, các vi khuẩn cần đƣợc cung cấp Oxy liên tục bằng máy thổi khí và hệ 

thống phân phối khí. Bể có thể tăng khả năng làm sạch bằng cách thêm các giá 

thể dính bám vi khuẩn. 

5. Bể lắng thứ cấp (bể lắng 2) 

Bể có chức năng lắng cặn, làm giảm hàm lƣợng cặn lơ lửng có trong 

nƣớc thải trƣớc khi xả ra ngoài. Cặn có trong nƣớc thải đƣa sang bể lắng chủ 

yếu là bông cặn tạo nên do quá trình xử lý sinh học trong bể hiếu khí, bao gồm 

các loại cặn vô cơ, bông bùn, xác vi sinh vật...  

6. Bể trung gian 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa vào bể trung gian chuẩn bị cho 

quá trình lọc. 

7. Cụm bể lọc 

Chức năng: lọc, hấp phụ và giữ lại các chất bẩn còn lại sau quá trình xử 

lý chính và xử lý sinh học. 

8. Bể khử trùng 

Nƣớc thải sau khi qua quá trình lọc sẽ đƣợc thu vào bể trộn và tiếp xúc 

Clo (hoá chất khử trùng) có chức năng làm xáo trộn dòng nƣớc thải với hóa 

chất, tạo điều kiện tiếp xúc tốt nhất giữa nƣớc thải và hóa chất khử trùng. 
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9. Bể bùn 

Chắc năng chính của bể bùn là lƣu trữ nén và giảm dung tích bùn trƣớc 

khi đƣợc xe hút và cận chuyển đến nơi xử lý theo quy định 

10. Nhà vận hành 

Nhà vận hành có chức năng chứa máy móc thiết bị, hóa chất và hệ thống 

tủ điện. 

Khuấy trộn hoá chất và máy thổi khí: Đƣợc đặt trong nhà vận hành, sát 

cụm xử lý. Ngoài máy thổi khí phục vụ cung cấp khí cho bể điều hòa và bể hiếu 

khí còn có hệ thống cấp hóa chất và thiết bị xử lý mùi. 

Nƣớc thải sau khi xử lý sẽ đƣợc đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của 

khu vực thị trấn. 

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 4. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nƣớc thải 

KÝ  

HIỆU 
HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (M

2
) 

KÍCH THƢỚC 

B(M) L(M) H(M) 

1 Ống dẫn nƣớc thải vào  0,3 1,5 6,0 

1 Trạm bơm 5 2,00 2,00 6,0 

2 Bể tách mỡ 3,125 2,5 1,25 3,0 

3 Bể điều hòa 56,12 4,6 13,6 3,0 

4 Bể thiếu khí 13,5 3 4,5 3,0 

5 Bể hiếu khí  26,4 3,0 8,8 3,0 

6 Bể lắng 2 9,61 3,1 3,1 4,0 

7 Bể bùn 12,97 1,95 6,65 3,0 

8 Bể khử trùng 4,32 1,2 3,6 1,4 

9 Ồng nƣớc thải đầu ra  0,2 1,5 3,40 

10 Nhà quản lý 69,55 5,11 13,61 3,40 

b. Biện pháp thoát nước mưa chảy tràn: 

- Hệ thống thoát nƣớc thiết kế là hệ thống thoát nƣớc riêng, đƣợc thiết kế 

đảm bảo thoát nƣớc triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Khu vực dự án chủ yếu theo tự nhiên, trên nguyên tắc tự chảy. Hƣớng 

thoát nƣớc theo độ dốc địa về phía Đông Nam dự án. 

Lƣu vực thoát nƣớc: Khu vực dự án đƣợc chia làm 2 lƣu vực và tập trung 

chủ yếu thoát ra hệ thống cống thoát nƣớc phía Đông. 

+ Lƣu vực 1 (lƣu vực chính): nƣớc mƣa tập trung rồi thoát từ phía Bắc 

xuống phía Đông Nam. 

+ Lƣu vực 2: nƣớc mƣa tập trung từ phía Tây nam và phía Nam thoát ra 

phía Đông Nam. 

 

SONG CHẮN 

RÁC 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” 

tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng           180          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

- Nƣớc mƣa trên mái của các khu nhà ở, nhà văn hóa đƣợc thu gom bằng 

phễu thu xuống đƣờng ống nhựa PVC chảy xuống hố ga thu nƣớc ngoài nhà có song 

chắn rác, sau đó chảy vào tuyến rãnh thu nƣớc theo đƣờng nội bộ vào cống chính. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt đƣợc thu gom bằng tuyến rãnh chạy dọc 

đƣờng nội bộ, sử dụng hệ thống các tuyến cống tròn có khẩu độ D300, D600, 

D800, D1000, D1200 chạy dƣới vỉa hè và lòng đƣờng, trên các tuyến cống thoát 

nƣớc bố trí hệ thống các ga thu trực tiếp, ga thăm và ga thu thăm kết hợp phục 

vụ để công tác thu gom nƣớc mặt đƣờng và hè đƣờng, theo dõi chế độ dòng 

chảy cũng nhƣ với công tác duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc trong quá 

trình vận hành khai thác và sử dụng.  

Độ dốc cống rãnh thoát nƣớc lấy bằng độ dốc của đƣờng giao thông, tại 

các vị trí có độ dốc đƣờng 0% hoặc ngƣợc dốc thì lấy tối thiểu 1/D. 

- Kết cấu cống, rãnh thoát nƣớc: 

+ Các tấm nắp ga, nắp thu nƣớc mƣa dùng tấm composite đúc sẵn; 

+ Bê tông dùng cho các hố ga, nắp đan mác 200; 

+ Lót móng hố ga bằng bê tông đá 4x6 mác 100; 

+ Bê tông ống cống mác 200 (ống ly tâm đúc sẵn dài 2,5m/ống, mối nối 

bằng gioăng cao su), đế cống mác 200 (đúc sẵn); 

+ Thép <10, dùng CB 300, thép >10mm, dùng CB400. 

Bảng 3.47. Thống kê rãnh thoát nƣớc mƣa 

TT Nội dung Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

 1 Cống D1200 m 134 

 2 Cống D1000 m 745 

 3 Cống D800 m 292 

 4 Cống D600 m 1890 

5 Cống D300 m 519 

 6 - Hạng mục phụ trợ:     

 7 + Ga thăm+ga giao cắt với cống thoát nƣớc thải Cái 17 

 8 + Ga thăm kết hợp thu nƣớc Cái 75 

  9  + Cửa thu nƣớc mƣa (ga D400) Cái 81 

 10 + Cửa xả Cái 1 

3.2.2.2. Biện pháp thu gom và xử lý bụi, khí thải: 

Các nguồn gây ô nhiễm không khí khi Dự án đi vào hoạt động là do hoạt 

động giao thông của xe ôtô, xe gắn máy ra vào khu vực khu đô thị... Ngoài ra, 

còn có các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đun nấu, tuy nhiên nguồn ô 

nhiễm này không đáng kể, có thể giảm thiểu đƣợc bằng các biện pháp quản lý 

và kỹ thuật. 
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a. Giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh hoạt động giao thông: 

- Khí thải phát sinh do các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực khu 

dân cƣ là nguồn không tập trung. Hơn nữa, khu vực dân cƣ đƣợc quy hoạch 

thông thoáng, diện tích cây xanh đƣợc bố trí hợp lý xung quanh Dự án sẽ góp 

phần làm sạch môi trƣờng. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô 

nhiễm không khí nhƣ giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm và che chắn tiếng ồn, cải 

thiện các yếu tố vi khí hậu. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển ra vào khu vực Dự án cũng phát sinh lƣợng 

bụi nhƣ: xe tải nhỏ, xe gắn máy, xe taxi, sẽ đƣợc khắc phục bằng cách vệ sinh 

sân bãi thƣờng xuyên nhằm giảm lƣợng bụi phát sinh. 

- Bố trí bãi đậu xe và nhân viên hƣớng dẫn ra vào khu dân cƣ hợp lý, 

tránh ùn tắc giao thông gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Đối với các phƣơng tiện bốc dỡ và các xe vận chuyển hàng hoá ra vào 

khu dân cƣ sẽ tiến hành bảo dƣỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm 

thiểu các khí độc hại của các phƣơng tiện này. 

b. Khống chế mùi hôi, thối từ khu tập kết CTR: 

- Sau khi dự án đi vào vận hành, UBND thị trấn quản lý, lúc đó Khu đô 

thị sẽ có ban quản lý khu đô thị (khu đô thị) riêng và sẽ thực hiện và quản lý các 

hoạt động về văn hóa, xã hội, vệ sinh môi trƣờng của khu dân cƣ. Theo đó, ban 

quản lý sẽ hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ VSMT tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý tối thiểu 01 lần/ngày, tránh việc lƣu trữ rác 

trong thời gian dài tại khu dân cƣ. 

- Điểm tập kết rác đƣợc bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu 

vực khác của dự án và đƣợc vệ sinh ngay sau khi thu gom rác. Dự án sẽ bố trí 

01 khu tập kết CTR tạm thời tại các vị trí thích hợp trong của khu đô thị. 

- Các nắp cống, hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí: 

Thực hiện chống nóng bằng các vật liệu cách nhiệt ngay từ khi xây dựng 

các khu nhà ở biệt thự, nhà liền kề, các khu dịch vụ. Đảm bảo các điều kiện 

thông thoáng bằng hệ thống cửa sổ và cửa ra vào với diện tích tối thiểu là 20% 

diện tích tƣờng nhà.  

Thực hiện các giải pháp trồng cây xanh và tạo diện tích đất trống để cải 

thiện môi trƣờng không khí trong khu vực. Diện tích cây xanh phải đạt > 20% 

theo đúng tỷ lệ quy định. Cây xanh bố trí cách nhau 5-15m/cây, sử dụng các 

loại cây lấy bóng mát chịu đƣợc gió bụi, sâu bệnh, thân cây thẳng, có rễ ăn sâu, 

tán rộng và có khả năng chịu mực nƣớc ngầm cao hoặc các loại cây tạo cảnh 

quan. Dự kiến trồng cây xanh trên vỉa hè sử dụng cây Sao đen. 
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Việc bố trí các khu chức năng sẽ tính tới khả năng thông gió tổng thể mà 

vẫn không làm mất đi vẻ mỹ quan chung của toàn khu. 

Khu vực đƣờng nội bộ sẽ thƣờng xuyên đƣợc làm vệ sinh và phun nƣớc 

tƣới ẩm vừa làm giảm bụi, vừa làm giảm bức xạ nhiệt từ mặt đƣờng. 

Cung cấp nƣớc sạch đầy đủ, liên tục cũng là một giải pháp nhằm gián tiếp 

làm giảm ô nhiễm môi trƣờng. 

Các khu đất trống sẽ luôn đƣợc dọn dẹp, phun thuốc diệt muỗi, khử mùi 

hàng ngày. Rác sẽ đƣợc chứa trong các thùng chứa rác có nắp đậy, tránh cho 

ruồi muỗi phát triển và mùi hôi thoát ra gây ô nhiễm môi trƣờng không khí xung 

quanh. Rác thải sẽ đƣợc thu gom hàng ngày và đƣa đi xử lý bằng xe chuyên 

dụng đến nơi xử lý. 

d. Cải thiện môi trường không khí chung: 

Các biện pháp nhằm làm giảm ô nhiễm môi trƣờng không khí xung quanh 

bao gồm: 

- Vệ sinh đƣờng nội bộ sạch làm giảm bụi. Ban quản lý khu dân cƣ cần 

phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ VSMT tại địa phƣơng bố trí xe bồn phun 

nƣớc tƣới cây, phun nƣớc rửa mặt đƣờng vào các thời điểm nắng nóng, trời khô 

hanh để giảm thiểu phát sinh bụi gây ô nhiễm trong khu vực đô thị. 

- Sửa chữa ngay các tuyến đƣờng nội bộ ngay khi phát hiện thấy hƣ hỏng. 

- Các phƣơng tiện giao thông phải đƣợc bảo trì và thay thế nếu không 

còn đảm bảo kỹ thuật. Bên cạnh đó cần sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu 

huỳnh thấp. 

- Sử dụng chất đốt sạch nhƣ gas, điện thay thế cho các loại chất đốt rẻ 

tiền gây ô nhiễm.  

- Đối với máy phát điện dự phòng vận hành bằng dầu DO, do sử dụng 

không liên tục nên tải lƣợng ô nhiễm không cao, ban quản lý khu đô thị cần 

khuyến cáo các hộ gia đình cần lựa chọn các máy phù hợp với mức tiêu thụ điện 

của gia đình. 

3.2.2.3. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn: 

a. Các biện pháp phân loại rác tại nguồn: 

Để giảm thiểu chi phí xử lý rác thải và giảm ô nhiễm môi trƣờng, Dự án 

sẽ áp dụng các biện pháp phân loại rác tại nguồn nhƣ sau: 

- Rác thải sinh hoạt không tái chế, tái sử dụng: Bố trí thùng màu xanh, có 

sơn hƣớng dẫn trên thùng tại các vị trí dễ nhìn. Thùng này sẽ thu gom rác thải ở 

các loại sau: rau, củ, hoa quả, thức ăn thừa, túi nilon các loại. 

- Rác thải có thể tái chế, tái sử dụng (không nguy hại): Bố trí thùng màu 

vàng, lƣu giữ các loại rác gồm: cốc nhựa, vỏ lon bia, nƣớc ngọt, giấy, bìa. Rác 

thải từ thùng này có thể bán cho các cơ sở tái chế nhựa, giấy, kim loại,… 
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- Rác thải nguy hại: Bố trí thùng màu đỏ, lƣu giữ các loại CTR nguy hại 

theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trƣờng; 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cho công tác phân loại rác thải tại 

nguồn nhƣ: thùng đựng rác có ký hiệu riêng, bảng hƣớng dẫn, nội dung. 

b. Quản lý CTR sinh hoạt thông thường: 

- Chất thải rắn (CTR) từ các công trình sẽ đƣợc ngƣời dân vận chuyển 

đến các thùng rác cố định hàng ngày vào giờ quy định, xe thu gom sẽ đi vào các 

ngõ, phố thu gom từ các hộ gia đình và tập trung vào nơi quy định. Trên các 

trục đƣờng cần đặt các thùng rác công cộng có dung tích từ 150-300l với 

khoảng cách của các thùng rác từ 50m - 80m/1thùng để dân thuận tiện bỏ rác. 

- Chất thải rắn từ các khu công viên cây xanh, đƣờng phố, khu nhà văn 

hóa, thể dục thể thao sẽ đƣợc các công nhân môi trƣờng quét dọn và thu gom 

vào các thùng rác cố định với dung tích 50l/thùng. Riêng đối với CTR đuờng 

phố sẽ đƣợc thu gom vào các thùng rác để treo, bố trí dọc hè đƣờng, mỗi điểm 

bố trí 03 thùng rác với dung tích 80l/thùng. 

- Mỗi vị trí bố trí thùng chứa rác sẽ đặt 3 thùng rác: một thùng vô cơ (màu 

vàng), một thùng hữu cơ (màu xanh) và 01 thùng chất thải nguy hại (màu đỏ). 

Các hộ gia đình sẽ phân loại rác thải tại gia đình đựng vào bao bì riêng 

thành 3 loại: rác thải hữu cơ dễ phân hủy; rác thải từ đồ hộp vỏ bao bì; rác thải 

nguy hại (bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy, thiết bị điện tử, dầu mỡ thải và 

các loại thủy tinh) rồi đổ vào 3 loại thùng chứa rác thải quy định nhƣ trên. 

- Tần suất thu gom CTR sinh hoạt: tối thiểu 1 ngày/lần, lƣu giữ: 01 ngày 

- Đối với các loại CTR không nguy hại có khả năng tái chế của Dự án 

đƣợc xử lý nhƣ sau: 

+ Bao bì rách, nilon, thùng carton: bán lại cho các cơ sở tái chế giấy, nhựa. 

+ Các loại CTR khác không có khả năng tái chế sẽ đƣợc xử lý cùng với 

CTR sinh hoạt. 

c. Phương án vận chuyển:  

Tất cả các loại CTR nêu trên sau khi đƣợc thu gom bằng các phƣơng tiện 

nhƣ xe đẩy thu gom rác sẽ đƣợc tập kết tại các điểm tập kết CTR tạm thời sau đó 

vận chuyển xử lý theo quy định của địa phƣơng. Tại khu vực dự án chúng tôi bố 

trí 01 điểm tập kết rác thải sinh hoạt có diện tích 50m
2
, có mái che mƣa nắng, 

xung quanh có bố trí cây xanh để tránh phát tán mùi hôi ảnh hƣởng đến cuộc 

sống của các hộ dân trong khu đô thị. Tại điểm tập kết chất thải rắn tạm thời sẽ 

thiết kế nền bê tông và đặt các thùng container có kích thƣớc phù hợp với khối 
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lƣợng phát sinh để chứa chất thải rắn. Hàng ngày sẽ có các Hợp tác xã thu gom 

chất thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn vận chuyển chất thải sinh hoạt đến khu 

tập kết của Ban quản lý công trình công cộng huyện Hạ Hòa để thu gom xử lý 

theo đúng quy định. 

d. Chất thải nguy hại: 

Hộp đựng hóa chất, dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, bóng đèn neon, hộp 

đựng thuốc diệt muỗi, kiến, pin... là những loại chất thải nguy hại phát sinh chủ 

yếu từ hoạt động sinh hoạt của dân cƣ sinh sống trong khu đô thị. Lƣợng chất 

thải này tuy không nhiều, nhƣng có thể gây các tác động nguy hại đến môi 

trƣờng. Vậy nên lƣợng chất thải nguy hại này sẽ đƣợc lữu giữ tạm thời theo các 

quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng. Ban quản lý khu dân cƣ sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận 

chuyển chất thải nguy hại đi xử lý với tần suất ít nhất là 1 năm/lần. 

3.2.2.4. Trồng cây xanh, cải thiện điều kiện vi khí hậu khu dân cư: 

Dự án sẽ tiến hành trồng các cây xanh theo đúng Quyết định số 917/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện Hạ Hòa phê duyệt điều chỉnh tổng thể 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 

Hòa với diện tích cây xanh, cảnh quan là 14.349,5 m
2
. 

Các loại cây xanh đƣợc lựa chọn chủ yếu là các loại cây bản địa, cây 

cảnh, hoa, cây Sao đen, bàng Đài Loan… hạn chế và không sử dụng các cây 

ngoại lai, có nguồn gốc không rõ ràng. 

3.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động lên chất lượng nước ngầm từ các 

hóa chất, phân bón sử dụng để chăm sóc cây xanh trong khu nhà ở: 

Đối với hoạt động trồng cây xanh trong khu dân cƣ, Chủ dự án sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để trồng và chăm sóc cây.Trong quá trình chăm 

sóc, đơn vị thực hiện sẽ phải sử dụng các loại phân bón và hóa chất không thuộc 

hóa chất cấm với liều lƣợng và kỹ thuật bón phù hợp. Bón phân đúng phƣơng 

pháp và kỹ thuật nhằm tăng hiệu suất sử dụng cho cây, hạn chế tối đa dƣ lƣợng 

hóa chất trong đất và hạn chế việc phân bón ngấm xuống làm ảnh hƣởng chất 

lƣợng nƣớc ngầm. Để hạn chế tối đa lƣợng phân bón dƣ thừa trong đất do bón 

phân quá liều, có thể áp dụng các giải pháp về kỹ thuật sau đây: 

- Sử dụng các loại phân bón hoặc các chất có tác dụng làm tăng hiệu suất 

sử dụng của phân bón. 

- Sử dụng các loại phân bón dạng chậm tan để cây trồng sử dụng một 

cách từ từ tăng hiệu suất sử dụng chất dinh dƣỡng, giảm chi phí, giảm ô nhiễm 

môi trƣờng. 
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- Sử dụng phân bón hợp lý theo nguyên tắc “năm đúng”: đúng loại phân, 

đúng lúc, đúng đối tƣợng, đúng thời vụ, đúng cách bón sẽ góp phần tăng hiệu 

suất sử dụng phân bón, tránh lãng phí và giảm ô nhiễm môi trƣờng. 

3.2.2.6. Các công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 

trong quá trình hoạt động của dự án: 

Bảng 3.48. Các biện pháp hạn chế rủi ro xảy ra trong giai đoạn hoạt động 

TT Nội dung Các biện pháp do chủ dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phối hợp 

với các bên liên quan 

1 

Sự cố cháy nổ 

tại các đơn vị 

trong khu dân 

cƣ 

- Lắp đặt hệ thống cảm biến để 

cảnh báo cháy tại các khu vực nhạy 

cảm và bố trí của thoát hiểm để 

thoát hiểm khi có sự cố xảy ra; 

- Bố trí các họng và vòi nƣớc cứu 

hỏa, bể nƣớc cứu hỏa, dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy tại các điểm 

công cộng trong khu đô thị để ứng 

cứu khi có các sự cố xảy ra; 

Bố trí các biển cảnh báo, nhắc nhở 

về PCCC tại các vị trí thích hợp 

trong khu dân cƣ để nhắc nhở công 

tác PCCC của các hộ dân; 

- Đầu tƣ các đụng cụ và phƣơng 

tiện phòng cháy chữa cháy để có 

thể tham gia ứng phó kịp thời khi 

có sự cố xảy ra. 

- Phối hợp với cơ quan 

phòng cháy chữa cháy của 

thị trấn Hạ Hòa đề kiểm 

tra, giám sát và nghiệm 

thu công trình; 

- Phối hợp với cơ quan 

PCCC của thị trấn để định 

kỳ kiểm tra các tiêu chuẩn 

PCCC tại khu dân cƣ và 

có các giải pháp khác 

phục kịp thời. 

2 

Sự cố sét đánh 

tại các khu 

nhà, sự cố 

chập cháy 

điện 

- Tất cả các nhà cao tầng đều phải 

có hệ thống chống sét, tránh sét 

đánh gây chập điện sinh ra cháy 

nổ; 

- Tất cả vỏ thiết bị điện của trạm 

biến áp, thiết bị công nghệ, tủ, hộp 

điện vỏ cáp và các kết cấu kim loại 

khác dùng để lắp đặt thiết bị điện 

và hệ thống điện đƣợc nối đất phù 

hợp với chế độ của điện trung tính 

của máy biến thế nguồn, thông qua 

một mạng lƣới tiếp địa bằng dây 

đồng trần. Lắp đặt mạng lƣới và hệ 

thống điện vừa đảm bào độ thẩm 

mỹ vừa mang tính tiện lợi và có 

tính an toàn cao. 

- Phối hợp với cơ quan 

phòng cháy chữa cháy của 

thị trấn Hạ Hòa đề kiểm 

tra, giám sát và nghiệm 

thu công trình; 

- Phối hợp với cơ quan 

PCCC của thị trấn để định 

kỳ kiểm tra các tiêu chuẩn 

PCCC tại khu đô thị và có 

các giải pháp khắc phục 

kịp thời. 

 

3 
Sụt lún, sập 

công trình 

- Khảo sát đánh giá kỹ các số liệu 

về địa chất công trình khu vực làm 

 

- Phối hợp với thanh tra 
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trong quá 

trình sử dụng 

do chất lƣợng 

công trình 

cơ sở thiết kế kết cấu; 

- Bố trí tồ giám sát kỹ thuật công 

trình trong quá trình thi công và xây 

dựng quy trình giám sát đối với tùng 

nhà thầu phụ để đảm bảo chất lƣợng 

công trình đạt theo các yêu cầu thiết 

kế; 

- Tổ chức thuê tƣ vấn độc lập để 

giám sát thi công trong quá trình thi 

công. 

xây dựng tỉnh; 

- Phối hợp với cơ quan tƣ 

vấn độc lập chuyên ngành 

4 

 

Ngập úng các 

tuyến đƣờng 

trong khu dân 

cƣ 

- Thống kê các sự cố về tình hình 

ngập úng trong khu vực làm cơ sở 

xây dựng phƣơng án thoát nƣớc 

tổng thề cho khu đô thị; 

- Thiết kế cốt nền và giải pháp thoát 

nƣớc tảng thể cho toàn bộ khu dân 

cƣ. 

 

- Phối hợp với cơ quan 

cấp thoát nƣớc để xây 

dựng hệ thống thoát nƣớc. 

5 

 

 

Sập đổ nhà do 

các sự cố 

động đất 

- Tất cả các công trình xây dựng 

đều phải tính toán thiết kế kháng 

chấn; 

- Giám sát nghiêm ngặt việc tuân 

thủ các giải pháp kháng chấn trong 

quá trình thi công các công trình 

của các nhà thầu. 

- Phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan có thẩm quyền để 

thẩm định thiết kế và 

giám sát chất lƣợng công 

trình. 

6 

 

 

Tai nạn giao 

thông 

- Khi dự án đi vào hoạt động đây là 

nơi tập trung số lƣợng dân cƣ 

đông, phải thiết kế hệ thống đƣờng, 

bố trí biển báo phù họp tránh xảy 

ra tai nạn đáng tiếc 

- Phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn, cơ quan có 

thẩm quyền để thầm định 

thiết kế và giám sát chất 

lƣợng công trình. 

- Phối hợp cơ quan y tế 

gần nhất trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

7 

An toàn vệ 

sinh thực 

phẩm 

- Các cơ sở kinh doanh về thực 

phẩm cần phải tuân thủ vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo quy định của 

Bộ Y tế 

- Phối hợp cơ quan y tế 

gần nhất trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

3.3. TỔ CHỨC CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

3.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 3.49. Danh mục kinh phí công trình xử lý môi trƣờng 

TT Tên công trình 
Khối 

lƣợng 

Kinh phí dự trù 

(đồng) 

1 Xây dựng hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa 01 HT  
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và các hố ga  

 

 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật của dƣ̣ án 

2 
Hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải 

sinh hoạt  
01 HT 

3 Nhà vệ sinh di động 02 cái 

4 
Tấm tôn quây xung quanh công trình tránh 

bụi, ồn phát tán 
450 m 

5 
Xe tƣới nƣớc làm ẩm khu vƣ̣c thi công và 

đƣờng giao thông 
01 xe 

6 Cầu rƣ̉a xe ô tô ra vào công trƣờng 01 cái 

7 Thùng đựng chất thải nguy hại  01 cái 

8 
Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt tại khu 

nhà bảo vệ công trƣờng thi công 
01 cái 

9 
Trồng cây xanh trong khuân viên khu nhà 

ở đô thị. 

- 

10 
Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

200m
3
/ngày.đêm 

01 

11 Chi phí khác - 

3.3.2. Phƣơng án tổ chức thực  hiện các công trình, biện pháp BVMT 

* Giai đoạn thi công xây dựng:  

Để đảm bảo các công tác an toàn môi trƣờng trong giai đoạn này, Chủ dự 

án sẽ đặt ra các điều khoản về công tác bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thi 

công xây dựng và cam kết tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đƣa ra. 

Đồng thời chủ dự án sẽ bố trí 01 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo 

dõi các công tác bảo vệ môi trƣờng và an toàn lao động trong thi công xây dựng. 

* Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

Sau khi dự án đƣợc xây dựng xong, Ủy ban nhân dân thị trấn Hạ Hòa sẽ 

đấu giá dự án tiến hành phân chia theo đơn vị các ngành tự quản lý, giám sát và 

giải quyết mọi vấn đề liên quan đến trật tự, môi trƣờng của Dự án khi đi vào 

hoạt động để kịp thời đƣa ra những giải pháp và cùng lãnh đạo quyết định để 

giải quyết các vấn đề môi trƣờng nảy sinh. 

Bảng 3.50. Tổ chức nhân sự cho công tác quản lý môi trƣờng tại khu dân cƣ 

TT Công việc Ngƣời thực hiện Ghi chú 

1 

- Quản lý chung 

- Thực hiện các quy định bảo vệ môi 

trƣờng khu dân cƣ 

Trƣởng ban quản 

lý khu đô thị 
 

Các công việc 

sẽ đƣợc thực 

hiện trong suốt 

quá trình hoạt 

động của khu đô 

thị 

2 - Quản lý chất thải rắn thông thƣờng 
Ban quản lý khu 

dân cƣ và BVMT 
3 - Quản lý chất thải nguy hại 

4 - Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

5 

- Phòng chống các sự cố môi trƣờng 

- Hoạt động phun nƣớc chống bụi trên 

đƣờng giao thông nội bộ của khu dân cƣ. 

Ban quản lý khu 

dân cƣ và BVMT 
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3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

3.4.1. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng để đánh giá đƣợc đầy đủ các nguồn thải, các tác động xấu có thể ảnh 

hƣởng tới môi trƣờng cũng nhƣ giúp đỡ chúng tôi trong hoàn thiện các giải 

pháp bảo vệ môi trƣờng phù hợp với yêu cầu của pháp luật và địa phƣơng. 

Chúng tôi cũng đã nhận đƣợc sự giúp đỡ của cơ quan Quản lý môi trƣờng và 

Chính quyền địa phƣơng trong việc cung cấp các số liệu về kinh tế, xã hội do 

vậy báo cáo có đủ độ tin cậy để làm tài liệu quan trọng phục vụ quản lý môi 

trƣờng của dự án trong quá trình đầu tƣ xây dựng, vận hành sau này cũng nhƣ 

đáp ứng yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

3.4.1.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá: 

Đánh giá tác động tới môi trƣờng của dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lƣợng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc 

từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tƣợng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không 

gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tƣợng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu các 

tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng một cách khả thi. 

3.4.1.2. Về độ tin cậy của các đánh giá: 

Công cụ đánh giá tác động môi trƣờng là các phƣơng pháp đã đƣợc trình 

bày và đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác 

động và mức độ tác động của dự án tới môi trƣờng đối với từng giai đoạn thực 

hiện của dự án là thực tế. Chủ đầu tƣ đã có những cam kết trình bày chi tiết 

trong báo cáo này để thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô 

nhiễm nhằm đảm bảo phát triển dự án và bảo vệ môi trƣờng khu vực. 

3.4.2. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phƣơng pháp sử dụng 

trong báo cáo ĐTM 

Các phƣơng pháp áp dụng để dự báo các tác động môi trƣờng bao gồm 

các phƣơng pháp sau: 

- Phƣơng pháp thống kê: Đơn vị tƣ vấn lập báo cáo ĐTM đã thực hiện nhiều 

đợt khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện khí tƣợng, thủy văn, kinh tế xã hội tại 

khu vực Dự án. Các số liệu thu thập đƣợc cập nhật trong những năm gần đây. Do 

đó, phƣơng pháp này cho kết quả định lƣợng chính xác và có độ tin cậy cao. 
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- Phƣơng pháp khảo sát, đo đạc và lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân 

tích trong phòng thí nghiệm. Xác định các thông số về chất lƣợng không khí, 

nƣớc, đất, độ ồn tại khu vực dự án và xung quanh theo quy trình, quy phạm. 

Việc thực hiện các công việc trên  đƣợc thực hiện nghiêm túc nên các số liệu 

thu đƣợc đảm bảo độ tin cậy và chính xác cao. 

 - Phƣơng pháp đánh giá nhanh: áp dụng theo quy định của WHO để xác 

định tải lƣợng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối với các thành 

phần môi trƣờng. Phƣơng pháp này cho kết quả nhanh và khá chính xác. 

- Phƣơng pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các tiêu 

chuẩn môi trƣờng Việt Nam. Phƣơng pháp này có độ tin cậy cao. 

- Phƣơng pháp liệt kê, lập bảng kiểm tra và ma trận: Phƣơng pháp này 

đơn giản, dễ nhận dạng và phát hiện những yếu tố tác động và bị tác động mạnh 

nhất. Tuy nhiên chứa nhiều yếu tố chủ quan, cảm tính của ngƣời đánh giá và 

tiêu chí đánh giá không đủ chính xác. 

- Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Phƣơng pháp này sử dụng trong quá 

trình phỏng vẫn lãnh đạo và nhân dân địa phƣơng tại nơi thực hiện Dự án. 

Phƣơng pháp này có độ tin cậy cao. 

- Phƣơng pháp phân tích đánh giá tổng hợp: là phƣơng pháp đánh giá 

tổng hợp các tác động tới môi trƣờng của dự án để trên cơ sở đó đề xuất các 

biện pháp giảm thiểu các tác động và phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trƣờng có 

tính khả thi. Tuy phƣơng pháp này mang tính chủ quan của ngƣời đánh giá 

nhƣng đƣợc thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực môi 

trƣờng nên các đánh giá đảm bảo độ tin cậy. 

Nhìn chung các phƣơng pháp trên đã sử dụng để đánh giá các tác động tới 

môi trƣờng của dự án. Những phƣơng pháp này đã đƣợc giới thiệu trong các 

nghiên cứu cũng nhƣ trong các hƣớng dẫn về đánh giá tác động môi trƣờng của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Vì vậy, mức độ tin cậy là khá cao. 
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CHƢƠNG 4 

PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, PHƢƠNG ÁN 

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng Dự án ““Khu nhà ở Đầm 

Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” không thuộc loại hình khai thác khoáng 

sản, không thuộc dự án chôn lấp chất thải, không thuộc đối tƣợng dự án bồi hoàn 

đa dạng sinh học nên không có phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, phƣơng 

án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƢƠNG 5 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

 
Để ngăn ngừa các tác động môi trƣờng tiềm tàng trong quá trình thi công 

dự án cũng nhƣ khi dự án đi vào vận hành, việc triển khai thực hiện chƣơng trình 

quản lý và giám sát môi trƣờng đối với dự án là rất cần thiết, Các kết quả đánh giá 

các tác động môi trƣờng và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu và phòng 

ngừa các sự cố môi trƣờng đề xuất của dự án tại Chƣơng 3 của báo cáo là cơ sở để 

xây dựng chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng cho dự án. 

Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng Dự án là công cụ giúp cho 

Chủ đầu tƣ quản lý hiệu quả các vấn đề môi trƣờng trong quá trình thực hiện dự 

án, Đồng thời là cơ sở để đánh giá tính hiệu quả, mức độ tin cậy của các biện pháp 

giảm thiểu và chƣơng trình quản lý môi trƣờng đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng, giúp cho cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh hạ tầng khu nhà ở 

dân cƣ có các giải pháp khắc phục kịp thời các vấn đề và sự cố môi trƣờng chƣa 

dự tính đƣợc, góp phần ngăn ngừa các rủi ro và sự cố môi trƣờng khi dự án đi vào 

vận hành. 

Cụ thể các nội dung của chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng khi 

thực hiện dự án nhƣ sau: 

5.1. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị mặt bằng 

(giải phóng mặt bằng), giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình và giai đoạn 

dự án hoàn thành đi vào hoạt động, Chƣơng trình quán lý môi trƣờng đƣợc xây 

dựng trên cơ sở tổng hợp các tác động cũng nhƣ giải pháp giảm thiểu, phòng 

chống, khắc phục các tác động xấu do hoạt động dự án gây ra. 

5.1.1. Mục tiêu của chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc đề ra nhằm quản lý các vấn đề bảo 

vệ môi trƣờng trong suốt giai đoạn thi công xây dựng và vận hành dự án nhằm 

thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trƣờng theo đúng quy định nhƣ đã đề xuất trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

 5.1.2. Thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

- Có chƣơng trình kế hoạch bảo vệ môi trƣờng cụ thể, chi tiết cho từng năm, 

- Thƣờng xuyên nâng cao nhận thức về môi trƣờng cho cán bộ công nhân 

viên, thông qua các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, Qua đó, giáo dục cho 

mọi ngƣời ý thức bảo vệ môi trƣờng. 

- Xây dựng khuôn viên cây cảnh xung quanh khu vực tạo cảnh quan môi 

trƣờng xanh sạch đẹp. 
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- Cam kết thực hiện lắp đặt đồng bộ các thiết bị xử lý môi trƣờng nƣớc thải, 

khí thải, chất thải rắn để xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trƣờng khi thi công xây 

dựng hạ tầng của dự án và cam kết chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại nếu xảy 

ra sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng, 

5.1.3. Nội dung chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án đƣợc xác định dựa trên cơ sở 

những đánh giá về nguồn tác động, đối tƣợng, quy mô bị tác động và các biện 

pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành 

dự án trình bày tại chƣơng 3 của báo cáo, Chƣơng trình quản lý môi trƣờng bao 

gồm các nội dung chính sau: 

- Đánh giá tác động môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng, 

- Phối hợp với cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng, các đơn vị chuyên 

môn tiến hành giám sát môi trƣờng định kỳ trong suốt quá trình triển khai thi công 

và vận hành của dự án, 

- Xây dựng hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải, chất thải rắn, 

- Đào tạo, hƣớng dẫn vận hành các thiết bị xử lý môi trƣờng cho nhân viên, 

- Thực hiện chƣơng trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng, kế 

hoạch phòng chống sự cố môi trƣờng, 

- Thực hiện các tiêu chuẩn, chƣơng trình giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

nhƣ sản xuất sạch hơn, 

Chủ dự án đã thành lập Ban quản lý dân cƣ nhằm mục đích kiểm soát về 

chất lƣợng môi trƣờng trong quá trình hoạt động của dự án, Cán bộ kỹ thuật sẽ có 

trách nhiệm theo dõi và quản lý chất thải, mọi vấn đề liên quan đến môi trƣờng 

của dự án, kịp thời đƣa ra những giải pháp và cùng lãnh đạo giải quyết các vấn đề 

môi trƣờng phát sinh hoặc tồn tại trong quá trình hoạt động cụ thể: 

- Quản lý hoạt động của hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nhƣ: hệ 

thống tƣới nƣớc trên đƣờng vận chuyển, trang thiết bị bảo hộ lao động, quản lý 

cây xanh, 

- Quản lý chất thải sinh hoạt: bao gồm thống kê, xử lý lƣợng chất thải sinh 

hoạt phát sinh tại khu dân cƣ theo thời gian. 

- Quản lý chặt chẽ các quá trình vận hành. 

- Xây dựng hệ thống phòng chống sự cố môi trƣờng. 

- Thực hiện các quy định quản lý môi trƣờng trong quá trình thi công xây 

dựng hạ tầng khu nhà ở dân cƣ, đăng ký báo cáo chất thải rắn nguy hại, thực hiện 

giám sát môi trƣờng định kỳ trong giai đoạn thi công theo quy định, 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc cụ thể hoá cho từng giai đoạn của 

dự án cho trong bảng 4.1. 
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Bảng 4. 2. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng trong các giai đoạn thực hiện dự án 

Các hoạt động Các tác động 
 

Các biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

giám sát 

I – Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng dự án 

Phá dỡ, nạo vét, san 

nền 

- Bụi, khí thải 

(CO, SOx, 

NOx, THC…), 

tiếng ồn 

Phối hợp với nhà thầu tiến hành giải phóng 

mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công 

dứt điểm từng hạng mục công trình để tránh 

phát sinh lƣợng bụi và ô nhiễm tiếng ồn 

nhiều, Che chắn, phun nƣớc chống bụi sẽ 

giảm thiểu tối đa lƣợng bụi phát tán vào 

không khí,…, 

 

Nằm trong 

kinh phí xây 

dựng của dự 

án 

Quý I/2023 

- Quý 

IV/2025 

Nhà thầu 

xây dựng 

và chủ đầu 

tƣ 

UBND thị 

trấn Hạ 

Hòa 

Xây dựng cơ sở hạ 

tầng và công trình 

kiến trúc 

- Bụi, khí thải 

(CO, SOx, 

NOx, THC…), 

tiếng ồn 

- Tiếng ồn 

Thƣờng xuyên phun nƣớc chống bụi ở các khu 

vực phát sinh bụi cao, Tiến hành che chắn khu 

vực đang thi công bằng tôn quây kín cao từ 2 - 

3m, Việc sử dụng các phƣơng tiện cơ giới, 

trang thiết bị hiện đại, tốn ít nhiên liệu nhằm 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, và giảm lƣợng khí 

thải ra môi trƣờng, Trang bị đầy đủ các trang 

thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm 

việc tại công trƣờng và tuyệt đối tuân thủ các 

quy định về an toàn lao động. 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên vật 

liệu, … 

 

 

 

 

 

Dùng bạt che kín các thùng xe vận chuyển 

vật liệu xây dựng, khi di chuyển trên đƣờng; 

Giảm thiểu ô nhiễm gây ra do khí thải của 

các phƣơng tiện giao thông vận tải, thiết bị 

thi công cơ giới; Không chở quá trọng tải 
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Các hoạt động Các tác động 
 

Các biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

giám sát 

- Bụi, khí thải 

(CO, SOx, 

NOx, THC…), 

tiếng ồn 

cho phép; Hạn chế vận chuyển vào giờ có 

mật độ ngƣời qua lại cao; Sử dụng ô tô tƣới 

nƣớc phun ẩm giảm bụi tại công trƣờng vào 

những ngày nắng nóng, gió mạnh, 

Bố trí cầu rửa xe ô tô ra vào công trƣờng để 

rửa bánh xe nhằm hạn chế bụi phát tán, 

 

 

Hoạt động lƣu trú 

của công nhân tại 

công trình 

 

 

Nƣớc thải chứa 

các chất ô 

nhiễm (SS, 

BOD, 

COD…), rác 

thải sinh hoạt, 

mùi hôi, 

Hạn chế tối đa việc công nhân xây dựng lƣu 

trú tại công trƣờng bằng cách đơn vị thi công 

thuê khoán công nhân xây dựng đa số là 

ngƣời địa phƣơng, một số cán bộ kỹ thuật 

khác đƣợc yêu cầu thuê nhà trọ bên ngoài và 

chỉ một bộ phận có nhiệm vụ trông coi công 

trình là lƣu trú tại công trƣờng, Các chất thải 

sinh hoạt phát sinh hàng ngày đƣợc thu gom 

và xử lý cùng với rác thải sinh hoạt của Khu 

vực, Chất thải phát sinh từ xây dựng đƣợc 

thu gom vận chuyển đổ thải tại các vị trí quy 

định, Thƣờng xuyên nhắc nhở công nhân 

thực hiện nội quy bảo vệ môi trƣờng, không 

vứt rác bừa bãi, Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử 

lý bằng bể tự hoại 3 ngăn bố trí cùng với nhà 

vệ sinh di động, 

 

 

Nằm trong 

kinh phí xây 

dựng của dự 

án 

Quý I/2023 

- Quý 

IV/2025 

Nhà thầu 

xây dựng 

và chủ đầu 

tƣ 

UBND thị 

trấn Hạ 

Hòa 

II - Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 



  

 

Báo cáo ĐTM  Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

                                                               Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng                                                        195 

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

Các hoạt động Các tác động 
 

Các biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

giám sát 

*Tác động đến môi 

trường không khí: 

- Hoạt động của dự 

án 

- Hoạt động của các 

phƣơng tiện GTVT, 

- Hoạt động của khu 

tập kết CTR 

- Suy giảm 

chất lƣợng môi 

trƣờng không 

khí do khí thải 

giao thông, 

sinh hoạt và 

hoạt động của 

dân cƣ trong 

dự án, khu vực 

lƣu giữ rác thải 

tạm thời. 

- Trồng cây xanh trong phạm vi Dự án theo 

quy hoạch đƣợc duyệt  

- Hạn chế tốc độ của các phƣơng tiện GTVT 

trong phạm vi dự án  

- Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc thải kín, 

hố ga có nắp và trồng cây xung quanh 

- Trồng cây xanh có tán rộng 5 m xung 

quanh khu lƣu giữ rác thải tạm thời, 

 

Nằm trong 

kinh phí xây 

dựng của dự 

án 

Quý I/2023 

- Quý 

IV/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tƣ 

(Công ty 

TNHH xây 

dựng Tự 

Lập) 

 

 

 

 

 

- UBND 

thị trấn 

Hạ Hòa; 

Phòng 

TN&MT 

Hạ Hòa; 

UBND 

huyện Hạ 

Hòa; 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trƣờng 

tỉnh Phú 

Thọ 

* Tác động đến môi 

trường nước 

- Hoạt động của dự 

án 

- Nƣớc mƣa chảy 

tràn 

- Suy giảm 

chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc do 

nƣớc  thải sinh 

hoạt và nƣớc 

mƣa chảy tràn, 

- Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc thải sinh 

hoạt và nƣớc mƣa riêng biệt 

- Xây dựng các bể phốt tự hoại 3 ngăn tại các 

căn liền kề, biệt thự, trƣờng mầm non, nhà 

văn hóa. 

- Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 200m
3
/ngày.đêm 

- Thƣờng xuyên nạo vét các tuyến thoát nƣớc 

mƣa  

 

* Tác động đến môi 

trường do CTR 

- Hoạt động của dân 

- Suy giảm 

chất lƣợng môi 

trƣờng không 

khí, mƣớc mặt 

 

- Thành lập tổ VSMT 

- Ký hợp đồng với đơn vị VSMT để thu gom 

và xử lý CTR sinh  hoạt 
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Các hoạt động Các tác động 
 

Các biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

giám sát 

cƣ trong dự án 

 

và nƣớc ngầm 

- Gây mất mỹ 

quan chung 

- Nguyên nhân 

phát sinh các 

mầm bệnh 

- Ký hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý 

CTR nguy hại, 

Phòng ngừa và ứng 

cứu sự cố 

- Hoạt động của dự 

án 

- Khi xảy ra sự 

cố sẽ gây thiệt 

hại về ngƣời, 

vật chất 

-Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng 

phó sự cố: 

+ Sự cố cháy nổ 

+  Sự cố hệ thống thu gom và xử lý nƣớc 

thảit. 

+ Sự cố về an toàn lao động và trật tự xã hội 

+ Sự cố tắc nghẽn và tai nạn giao thông 

  

  

 * Trách nhiệm của chủ dự án: 

Chủ dự án thực hiện đầu tƣ xây dựng các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án đã đƣợc phê duyệt và 

đầu tƣ xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ với hệ thống hạ tầng khu vực xung quanh, phù hợp với  

tiến độ dự án đã đƣợc phê duyệt đồng thời chịu trách nhiệm thực hiên chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng trong quá trình 

thi công và thực hiện các biện pháp BVMT của các nhà đầu tƣ, 

Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan để tiến hành bàn giao quản lý hành chính  bao gồm 

các công trình biện pháp bảo vệ môi trƣờng.  
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5.2. CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án, việc quan trắc 

và giám sát chất lƣợng môi trƣờng phải đƣợc tiến hành theo đúng các quy định tại 

Chƣơng IX, Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH13 về "Quan trắc môi trường, 

thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường" đã đƣợc Quốc hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành ngày 

01/01/2022. Chủ đầu tƣ lƣu giữ các số liệu quan trắc tại cơ sở, đồng thời báo cáo 

bằng văn bản cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc về BVMT theo quy định của 

pháp luật. 

Công việc quan trắc và giám sát chất lƣợng môi trƣờng do Ban An toàn lao 

động và bảo vệ Môi trƣờng thực hiện, Kết quả sẽ đƣợc cung cấp kịp thời cho các 

cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện giám sát và quan trắc môi trƣờng, kịp 

thời đề ra giải pháp khi có sự cố về môi trƣờng, 

Dự án sẽ thành lập Ban quản lý dự án trong đó có bộ phận bảo vệ môi 

trƣờng nhằm mục đích kiểm soát các thông số về chất lƣợng môi trƣờng, bảo vệ 

và giám sát môi trƣờng, Tình trạng môi trƣờng sẽ đƣợc thƣờng xuyên theo dõi, số 

liệu sẽ đƣợc lƣu trữ, cụ thể: 

- Quản lý cây xanh, không chặt phá cây, hàng năm trồng cây, chăm sóc 

và phải bảo vệ, 

- Quản lý chất thải: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thống kê khối lƣợng phát sinh theo thời 

gian (tháng/quý/năm), 

+ Chất thải nguy hại: chủ yếu là thực hiện công tác thu gom, đƣa về khu 

vực lƣu giữ theo quy định và thống kê lƣợng chất thải phát sinh theo thời gian 

(tháng/quý/năm), 

- Xây dựng hệ thống phòng chống sự cố môi trƣờng, 

- Thực hiện các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng, nâng cao nhận 

thức về công tác bảo vệ môi trƣờng trong khu dân cƣ, 

- Thực hiện nghiệm chỉnh chƣơng trình kiểm soát ô nhiễm định kỳ theo 

quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, cũng nhƣ kế hoạch giám sát và 

quan trắc môi trƣờng hàng năm. 

Bảng 5.3. Tổ chức nhân sự cho công tác quản lý môi trƣờng tại khu dân cƣ 

TT Công việc Ngƣời thực hiện Ghi chú 

1 

- Quản lý chung 

- Thực hiện các quy định bảo vệ môi 

trƣờng trong khu dân cƣ 

Trƣởng ban quản 

lý khu đô thị 

Các công việc 

sẽ đƣợc thực 

hiện trong 

suốt quá trình 

hoạt động của 

dự án 

2 Quản lý lƣợng nƣớc thải phát sinh Cán bộ môi trƣờng 

3 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt Cán bộ môi trƣờng 

4 Quản lý chất thải nguy hại Cán bộ môi trƣờng 
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5 

- Phòng chống các sự cố môi trƣờng 

- Hoạt động phun nƣớc chống bụitrên 

đƣờng giao thông nội bộ của khu dân cƣ 

Cán bộ môi trƣờng 

Các thông tin thu thập đƣợc trong các quá trình quan trắc chất lƣợng môi 

trƣờng phải bảo đảm đƣợc các yêu cầu sau đây: 

- Độ chính xác của số liệu; 

- Tính đặc trƣng của số liệu; 

- Tính đồng nhất của số liệu; 

- Khả năng theo dõi liên tục theo thời gian; 

- Tính đồng bộ của số liệu. 

Để đảm bảo các hoạt động của khu dân cƣ không gây tác động tiêu cực đến 

môi trƣờng xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, 

chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng đƣợc đề xuất sau đây sẽ đƣợc áp 

dụng trong suốt thời gian hoạt động dự án, 

5.2.1. Nội dung giám sát 

5.2.1.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án: 

a. Giám sát môi trường không khí: 

- Giám sát chất lƣợng môi trƣờng không khí với các thông số quan trắc: 

bụi, CO, SO2, NOx, tiếng ồn và độ rung, 

- Địa điểm đặt vị trí giám sát, quan trắc:  

+ 01 điểm giữa công trƣờng xây dựng. 

+ 01 điểm giáp đƣờng vào khu dân cƣ. 

-Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh; 

- 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. 

b. Quan trắc, giám sát môi trường nước: 

* Đối tượng giám sát: 

- Giám sát các khu vệ sinh 

- Các hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải thi công; 

- Kiểm tra bồi lắng tại cống thoát nƣớc của khu vực; 

* Nội dung giám sát: 

- Kiểm tra sự thay đổi về kích thƣớc, chế độ dòng chảy, lắng đọng, tích tụ, 

biến dạng của hệ thống thoát so với trƣớc khi có hoạt động xây dựng, Xác định 

các yếu tố gây nên sự thay đổi đó. 
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- Kiểm tra sự tồn tại và khả năng thoát nƣớc của các tuyến thoát nƣớc sinh 

hoạt, nƣớc mƣa, nƣớc thải thi công, Xác định các yếu tố gây cản trở đến khả năng 

thoát nƣớc và làm gia tăng nồng độ chất bẩn trong các loại nƣớc thải. 

- Xác định các vị trí tiếp nhận, lƣu giữ các loại nƣớc thải. 

- Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại các khu lán trại, mức độ tiện nghi của các 

khu vệ sinh công cộng, công trình bể tự hoại, Xác định các yếu tố làm giảm điều 

kiện vệ sinh tại các khu vực đó. 

*  Tần suất kiểm tra và vị trí giám sát: 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại cống thoát từ công trƣờng ra hệ thống thoát nƣớc của khu vực. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ 

động thực vật, tổng các CHĐBM, (PO4)
3-

,tổng coliform. 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ Nƣớc thải: So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, mức B. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

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

Chủ dự án sẽ giao cho nhà thầu thi công giám sát khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh, phân loại, thu gom để xử lý theo đúng quy định. 

d. Quan trắc, giám sát các thành phần môi trường khác: 

- Giám sát về tình trạng rơi vãi đất cát, VLXD từ hoạt động vận chuyển của 

dự án đối với những đoạn đƣờng vận chuyển  

- Kiểm tra công tác quản lý CTR; 

- Kiểm tra tiếng ồn; 

- Kiểm tra việc trồng cây xanh; 

- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. 

 5.2.1.2. Trong giai đoạn hoạt động: 

- Kiểm tra công tác quản lý CTR; 

- Kiểm tra tiếng ồn; không khí; 

- Kiểm tra phát sinh nƣớc thải, tiêu thoát nƣớc. 

- Kiểm tra việc trồng cây xanh; 

- Giám sát lở đất, sụt lún, sụt lở, xói mòn, ngập úng. 

* Giám sát nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, 

Amoni, Nitrat, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, 

coliforms. 
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- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B). 

- Tần số quan trắc: 3 tháng/1 lần. 

 - Thiết bị thu mẫu và phƣơng pháp phân tích: theo phƣơng pháp tiêu chuẩn 

Việt Nam. 

5.2.2. Chế độ báo cáo 

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng và kết quả giám sát môi 

trƣờng đƣợc lƣu giữ lại tại Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập định kỳ gửi báo cáo 

về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Phú Thọ với tần suất báo cáo (01 lần/năm), 

trƣớc ngày 15/1 của năm tiếp theo. 
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CHƢƠNG 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG   

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng.  

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng.  

 



  

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” tại 

thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú, tỉnh Phú Thọ  

   Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng         202          

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                               Điện thoại: 0914472688/0915945522 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

  

Khi Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” đi vào 

hoạt động sẽ đem lại nhiều tác động tích cực đối với kinh tế xã hội khu vực, tạo 

công ăn việc làm cho lao động ngƣời địa phƣơng với mức thu nhập cao và ổn định, 

đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nƣớc; Góp phần thúc đẩy sự phát triển dân cƣ 

hóa tại địa phƣơng; Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân, cán bộ công nhân làm 

việc trong các khu và cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn huyện Hạ Hòa và các vùng lân 

cận. 

Bên cạnh các tác động tích cực kể trên thì quá trình triển khai thực hiện dự 

án sẽ phát sinh các tác động đến môi trƣờng nhất định. 

Qua phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, môi trƣờng và kinh tế xã hội 

của khu vực trong và lân cận dự án. Kết hợp với các phân tích khi Dự án đƣợc đặt 

trong hiện trạng khu vực đó với các hạng mục thi công xây dựng; quy mô của dự án. 

Báo cáo đã đƣa ra những nhận định về các nguồn ô nhiễm đến môi trƣờng 

do hoạt động của dự án nhƣ sau: 

* Các tác động liên quan đến chất thải: 

- Giai đoạn chuẩn bị Dự án, GPMB: Các tác động chủ yếu về mặt kinh tế - 

xã hội khi tiến hành đền bù thu hồi đất. 

- Giai đoạn thi công, xây dựng Dự án làm phát sinh ra các nguồn chất thải nhƣ: 

Nƣớc thải xây dựng, nƣớc thải sinh hoạt, chất thải rắn, bụi và các khí thải. 

Đây là đặc trƣng của các dự án đầu tƣ xây dựng công trình. Các đối tƣợng bị tác 

động chính là nguồn nƣớc mặt, hệ sinh thái, ngƣời dân. Tuy nhiên, các tác động 

này đều mang tính ngắn hạn, sẽ chấm dứt khi kết thúc quá trình thi công. 

- Giai đoạn đi vào khai thác sử dụng: Trong giai đoạn này thì các tác động 

tích cực mà Dự án mang lại là chủ yếu. 

* Các tác động không liên quan đến chất thải như: 

- Tác động làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất của ngƣời dân, tác động đến 

hệ sinh thái và cảnh quan,… 

- Các sự cố môi trƣờng có thể xảy ra nhƣ: Cháy nổ, thiên tai, sụt lún… 

- Báo cáo đã đánh giá tổng quát và chi tiết về mức độ cũng nhƣ quy mô tác 

động do các hoạt động của dự án đến môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, 

môi trƣờng đất và môi trƣờng sinh thái,... 

- Báo cáo đã trình bày đầy đủ các sự cố có thể xảy ra, phân tích và đánh giá 

về nguy cơ xảy ra các sự cố, mức độ nghiêm trọng của các sự cố. 

- Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trƣờng có 

thể xảy ra, báo cáo đã đƣa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải 
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pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và 

Chủ dự án có thể chủ động áp dụng. 

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các giải pháp 

xử lý theo công nghệ, Chủ dự án cũng sẽ tiến hành kết hợp với công tác quản lý, 

giám sát môi trƣờng nhƣ đã trình bày trong báo cáo ĐTM này. 

Tuy nhiên, cũng nhƣ các dự án xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khác, 

trong gian đoạn thi công, vận hành dự án có thể gây ra một số tác động tiêu cực 

tới môi trƣờng nhƣ: khí thải, nƣớc thải và các sự cố khác. Báo cáo đã đánh giá 

đƣợc một cách tổng quát về mức độ cũng nhƣ quy mô của những tác động đó. 

Đồng thời, để khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực từ 

dự án đến môi trƣờng Chủ đầu tƣ dự án cam kết bảo đảm thực hiện tốt các biện 

pháp quản lý và giảm thiểu nhƣ đã nêu trong Chƣơng 3 của báo cáo. Cụ thể:  

- Thực hiện đầy đủ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, 

nƣớc, đất, chất thải rắn trong tất cả các giai đoạn; 

- Đảm bảo xử lý nƣớc thải, khí thải đạt Quy chuẩn trƣớc khi phát thải ra 

môi trƣờng; 

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các sự cố môi trƣờng, bảo đảm 

an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trƣờng, phòng cháy chữa cháy,... trong tất 

cả các giai đoạn của dự án; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý về môi 

trƣờng thực hiện tốt các chƣơng trình quan trắc, giám sát chất lƣợng môi trƣờng 

trong các giai đoạn thực hiện dự án; 

- Khi có bất cứ yếu tố môi trƣờng nào đó phát sinh trong quá trình thực 

hiện dự án, có thể gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời lao động, dân cƣ và môi 

trƣờng xung quanh khu vực, Chủ đầu tƣ sẽ báo cáo ngay với các cơ quan chức 

năng có thẩm quyền để giải quyết nhằm xử lý ngay nguồn gây ô nhiễm. 

Hầu hết các tác động đều mang tính chất tạm thời, cục bộ với quy mô nhỏ, 

các biện pháp đƣợc đƣa ra đƣợc đánh giá là mang tính khả thi cao. Việc tuân thủ 

và vận hành đúng quy trình những biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhƣ đã nêu sẽ 

góp phần kiểm soát và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của dự án. 

2. KIẾN NGHỊ 

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp về hiệu quả hoạt động của dự án, 

các tác động đến môi trƣờng do hoạt động của dự án gây ra, các biện pháp kiểm 

soát, giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trƣờng. Công ty TNHH Xây dựng Tự 

Lập kiến nghị với các cơ quan, ban ngành liên quan, chính quyền địa phƣơng tạo 

điều kiện để hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan của dự án và thực hiện tốt 

công tác BVMT. 
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Vậy Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Phú Thọ tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt 

báo cáo ĐTM để dự án sớm đƣợc triển khai thực hiện. 

3. CAM KẾT 

Thực hiện Dự án “Khu nhà ở Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa” 

tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Xây dựng Tự 

Lập cam kết: 

* Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, phòng chống sự 

cố nhƣ đã trình bày trong Báo cáo này đảm bảo đạt các Tiêu chuẩn Việt Nam và 

Quy chuẩn Việt Nam đồng thời tăng cƣờng công tác đào tạo cán bộ nhằm nâng 

cao năng lực quản lý BVMT trong quá trình thi công và đƣa dự án vào hoạt động. 

* Thực hiện quan trắc và giám sát môi trƣờng định kỳ theo quy định. Trong 

quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án có sự giám định về chuyên 

môn, có báo cáo định kỳ gửi về cơ quan quản lý môi trƣờng tỉnh Phú Thọ. 

* Nếu xảy ra sự cố môi trƣờng chủ dự án sẽ báo cáo ngay tới các cơ quan 

chức năng đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan này để giải quyết khắc 

phục sự cố hữu hiệu, kịp thời trong thời gian nhanh nhất và sẽ bồi thƣờng khắc 

phục sự cố. 

* Cam kết chịu mọi trách nhiệm đền bù thiệt hại về môi trƣờng, sức khỏe 

nếu để xẩy ra các sự cố gây hậu quả xấu đến môi trƣờng; sẽ thỏa thuận với địa 

phƣơng trong vấn đề sử dụng đƣờng giao thông vận chuyển nguyên, vật liệu, máy 

móc phục vụ trong giai đoạn thi công công trình. 

Kính trình UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Hội đồng 

thẩm định báo cáo ĐTM, cùng các cơ quan hữu quan quan tâm, xem xét, thẩm định 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng để chúng tôi hoàn chỉnh thủ tục 

pháp lý theo quy định của Luật Môi trƣờng và các quy định của địa phƣơng. 
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PHỤ LỤC 

GIẤY TỜ PHÁP LÝ ĐÍNH KÈM 

 

 

 




































































































































