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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế - xã hội đất nước, trong những năm 

gần đây, dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các bệnh viện công lập được 

nâng cấp, cải tạo và đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, nhiều kỹ thuật tiên tiến 

được áp dụng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Hơn 

thế nữa, từ khi đất nước chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, 

thực hiện Xã hội hoá, đa dạng hoá công tác khám chữa bệnh, việc phát triển các cơ 

sở khám chữa bệnh tư nhân có quy mô thích hợp, trang thiết bị y tế hiện đại, à đội 

ngũ thầy thuốc trẻ được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, góp phần cùng các 

bệnh viện nhà nước tham gia phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong địa bàn 

tỉnh và các tỉnh lân cận. Phát triển hành nghề y tư nhân không những mang lại lợi 

ích cho nhà đầu tư mà còn mang lại lợi ích về nhiều mặt cho cộng đồng, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân trong khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chiến lược 

chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013; Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 25/20/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, nâng cao 

năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; Quyết định số 

2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây 

dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. 

Trên cơ sở đó, trong những năm qua tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chủ trương 

chuyển đổi trong cơ cấu đầu tư và giảm thiểu các thủ tục cho các nhà đầu tư, đặc 

biệt trong lĩnh vực y tế góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh. Quảng 

Trị là tỉnh có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực y tế, tính đến năm 2021 dân số toàn 

tỉnh khoảng 647.800 người, với 05 bệnh viên thuộc tuyến tỉnh và tuyến huyện và 09 

trung tâm y tế nhằm phục vụ công tác chăm sóc, khám, điều trị cho người dân toàn 

tỉnh và các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân cũng 

góp sức trong công tác khám, chữa bệnh nhưng về quy mô cũng như cơ sở vật chất 

hiện đại chưa đồng bộ và chưa có các bệnh viện đa khoa tư nhân với công nghệ tiên 

tiến mang tầm quốc tế. Đây là một trong những lĩnh vực tỉnh cần mở rộng cơ chế thu 

hút đầu tư để góp phần nâng cao vị thế ngành y tế tỉnh với cả nước và góp phần nâng 

cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh. 

Hiểu rõ vai trò của y tế, đồng thời nhận thấy tình trạng quá tải tại các bệnh viện 

công lập trở thành nỗi bức xúc của ngành, Công ty CP TTH Group quyết định đầu 

tư xây dựng Dự án Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà có quy mô 600 giường tại 

Quảng Trị, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Quảng Trị vừa 

góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện công lập trong Tỉnh nói 

riêng và cả nước nói chung. Dự án “Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà” đã được 

UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3678/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 và Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 06/9/2022. 
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Dự án “Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà” được triển khai thực hiện tại 

Phường 2, thành phố Đông Hà, diện tích sử dụng đất là 43.908 m2. Quá trình triển 

khai dự án sẽ chiếm dụng khoảng 6,05 ha đất lúa, do đó dự án thuộc nhóm II, quy 

định tại mục số 6, phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Vì vậy, dự án thuộc 

đối tượng phải lập báo cáo ĐTM theo quy định tại điều 30 của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020.  

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định hiện hành, Công ty 

cổ phần TTH Group đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “ Bệnh 

viện Quốc tế TTH Đông Hà” với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trường Quảng Trị trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

Chủ trương đầu tư của Dự án do UBND tỉnh Quảng Trị 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 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/20/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân 

trong tình hình mới, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y 

tế cơ sở;  

- Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; 

- Nghị Quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 8/4/2008 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; 

- Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND thành phố Đông Hà 

về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị 

phía Đông thành phố Đông Hà (khu vực đề xuất thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa 

TTH Đông Hà). 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

(ĐTM) 

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

2.1.1. Các văn bản pháp lý 

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Bảo hiểm y tế năm 2014; 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;  
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- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Xây dựng năm 2014; 

- Luật  hí tượng Thuỷ văn năm 2015; 

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;  

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

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

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ Về một số cơ chế, 

chính sách phát triển y tế; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

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

phí đầu tư xây dựng; 

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

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- 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 trường; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình kỹ thuật; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2016 của Bộ Xây dựng quy định 

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

tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng; 

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

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngày 05/06/2007 của Bộ 

Nội vụ - Bộ Y tế, Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà 

nước; 

- Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ 

Tài chính quy định ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015, của Bộ Y 

tế - Bộ Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; 

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp 
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chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của 

Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với 

người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; 

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

- TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về “Cấp nước - Mạng 

lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”; 

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

chuẩn thiết kế; 

- QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây 

dựng; 

- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 

đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt; 

- 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; 

- QCVN 41:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường 

bộ; 

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

không khí xung quanh; 

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

nước mặt; 

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

nước dưới đất; 

- QCVN 07-9:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- 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; 

- QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước; 

https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-6062-qd-byt-bo-y-te-157106-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-6062-qd-byt-bo-y-te-157106-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-6062-qd-byt-bo-y-te-157106-d1.html#noidung
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- QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước; 

- QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện; 

- QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng; 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi - Giá trị giới 

hạn tiếp xúc tại nơi làm việc cho phép của 50 yếu tố hóa học. 

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 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3200041908, 

đăng ký lần đầu ngày 19/11/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 16/11/2016; 

- Quyết đinh số 3678/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

- Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Bệnh viện Quốc tế TTH 

Đông Hà. 

- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan đến Dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

Để lập báo cáo ĐTM của Dự án, Công ty cổ phần TTH Group đã hợp đồng 

với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

thực hiện. 

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau: 

TT Các bƣớc thực hiện Nội dung thực hiện 

1 
Thu thập tài liệu và 

nghiên cứu dự án 

- Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên 

quan đến dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu 

tư,…); 

- Xem xét dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ 

quan thẩm định báo cáo ĐTM,… 

2 
Thành lập nhóm thực 

hiện ĐTM 

Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành 

phân công nhiệm vụ thực hiện 

3 
Tiến hành, lập báo 

cáo ĐTM 

- Nghiên cứu hồ sơ dự án 

- Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực dự 

án. 
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TT Các bƣớc thực hiện Nội dung thực hiện 

- Khảo sát hiện trạng môi trường 

- Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền 

- Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và 

thông tin trong quá trình khảo sát 

- Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên 

và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương 

ứng 

- Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành tham vấn cộng 

đồng và tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông 

tin điện tử 

4 
Tham vấn ý kiến 

cộng đồng dân cư 

- Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức 

chính trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án  

- Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực 

tiếp 

5 

Tổng hợp hoàn thiện 

báo cáo ĐTM trình 

cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định 

- Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham cộng 

đồng  

- Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định 

* Đơn vị tư vấn 

- Tên đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. 

- Giám đốc: Mai Xuân Dũng 

- Địa chỉ: Phường Đông Lương - thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. 

- Điện thoại: 0233.6290.999 
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Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên Học hàm, học vị, chuyên ngành Nhiệm vụ Chữ ký 

Chủ dự án: Công ty cổ phần nƣớc sạch Quảng Trị 

1  Thái Doãn Thắng Tổng Giám đốc Chỉ đạo chung 
 

2  Nguyễn Thị Lê Na Trưởng phòng  HĐT&PTDA Tham vấn cộng đồng 
 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Quảng Trị 

1  Lê Văn Phú 
Phó Giám đốc 

Th.S Khoa học Môi trường 
Chỉ đạo thực hiện 

 

2  Nguyễn Trung Hải 
  Trưởng Phòng DV-KT 

Th.S Khoa học Môi trường 
Giám sát thực hiện 

 

3  Lê Văn Hải 
Phó Trưởng phòng DV-KT 

KS Quản lý môi trường 

Rà soát nội dung báo 

cáo 

 

4  
Nguyễn Thị Phương 

Thủy 
CN. Kinh tế Môi trường Khảo sát hiện trạng khu 

vực Dự án, phụ trách nội 

dung đánh giá các tác 

động và đưa ra biện 

pháp giảm thiểu, tham 

vấn cộng đồng 

 

5  Lê Thị Xuân Ths Khoa học Môi trường 
 

6  Võ Văn Anh KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường 
 

7  Nguyễn Thị Trà KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường 

Phụ trách nội dung mô 

tả Dự án, điều kiện tự 

nhiên, KT-XH khu vực 

Dự án 

 

8  Lê Quang Lộc CN Địa chất công trình - Thủy văn 
Phối hợp lập các sơ đồ, 

bản vẽ 

 

9  Lê Văn An 
PTP Phụ trách Phòng Thí nghiệm 

CN Hóa học 
Rà soát phiếu phân tích 

 

10  Hoàng Thị Ngọc Mai KS Công nghệ Môi trường 
Phân tích mẫu tại phòng 

thí nghiệm 

 

11  Nguyễn Thị Tố Nga 
Trưởng phòng Quan trắc 

Th.S Khoa học Môi trường 

Phân công cán bộ khảo 

sát, lấy mẫu 

 

12  Lê Hữu Tâm Th.S Quản lý TN&MT 
Phối hợp khảo sát, đo 

đạc, lấy mẫu hiện trạng 

 

13  Nguyễn Chơn Nhật CN Khoa học môi trường  
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4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1. Các phƣơng pháp ĐTM 

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê tất cả các tác động xấu đến môi trường 

trong triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở 

chương 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa trên cơ sở sử dụng các hệ số phát thải đã 

được thống kê bởi các cơ quan, tổ chức nghiên cứu có uy tín trong nước và trên thế 

giới như: Tổ chức Y Tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ 

(USEPA), Bộ Giao thông vận tải,… nhằm xác định nguồn ô nhiễm và ước tính tải 

lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở 

chương 3. 

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình Sutton để dự báo lan truyền các 

chất ô nhiễm từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình 

lan truyền tiếng ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh 

tiếng ồn. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3. 

4.2. Các phƣơng pháp khác 

- Phương pháp thống kê: Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số liệu về 

điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án. Phương pháp này 

được áp dụng ở chương 2. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng trong quá trình tham vấn 

cộng đồng, lấy ý kiến lãnh đạo UBND cấp phường, các tổ chức chính trị xã hội có 

liên quan và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của Dự án. Phương pháp này 

được áp dụng ở chương 5. 

- Phương pháp tổng hợp, so sánh và đối chiếu với các dự án tương tự đã/đang 

triển khai: Tổng hợp các số liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, lấy mẫu 

phân tích hiện trạng, tiến hành so sánh với Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Từ đó 

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh 

giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động 

của dự án. Phương pháp này áp dụng ở chương 2, 3. 

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: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà; 

- Địa điểm thực hiện: Phường 2, thành phố Đông Hà. 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần TTH Group. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi thực hiện dự án: Phường 2, thành phố Đông Hà.  

- Quy mô diện tích: Diện tích thực hiện dự án là 43.908 m2. 

- Công suất hoạt động: quy mô 600 giường bệnh. 
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5.1.3. Công nghệ sản xuất 

Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà là Bệnh viện đa khoa có nhiệm vụ khám, 

chữa bệnh phục vụ nhân dân thành phố Quảng Trị, người dân các huyện lân cận và 

quốc tế (nước bạn Lào); khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung cao 

cấp, diện chính sách trên địa bàn và các vùng lân cận, tham gia y tế cộng đồng theo 

quy định của Nhà nước. 

Quy trình hoạt động của bệnh viện:  

- Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh: Tiếp nhận tất cả các trường hợp người 

bệnh trên địa bàn đến cấp cứu, tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và 

dịch vụ y tế theo quy định của Nhà nước.  

- Phòng bệnh: Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên 

nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch, phòng chống các bệnh xã hội và các bệnh nghề 

nghiệp. 

- Hợp tác với các bệnh viện chuyên ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ 

khoa học kỹ thuật, trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị, đưa bệnh viện từng bước 

chính qui hiện đại.  

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

Các hạng mục đầu tư của Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà bao gồm: 

TT Tên công trình Số tầng Diện tích (m
2
) 

1 Nhà khám và điều trị dịch vụ tổng hợp  
1 tầng bán hầm + 12 

tầng nổi 
6.500  

2 Nhà dịch vụ tổng hợp 1 02 tầng 1.100 

3 Nhà dịch vụ tổng hợp 2 02 tầng 350 

4 Nhà dịch vụ tổng hợp 3 02 tầng 800 

5 Nhà dịch vụ tổng hợp 4 02 tầng 1.800 

6 Nhà bảo vệ (05 nhà):  1 tầng 100 

8 Nhà kỹ thuật và đặt máy bơm 1 tầng 225  

9 Trạm biến áp - 10  

10 Nhà chứa rác 1 tầng 96  

11 Khu xử lý nước thải - 150 

12 Cây xanh, sân thể thao - 3.680 

11 
Cấp nước ngoài nhà (sinh hoạt + 

PCCC) 
- 96 

12 
Cây xanh, thảm cỏ, đường nội bộ, bãi 

đậu xe, cổng chính, cổng phụ 
- 29.001 

* Các hoạt động của Dự án 

- Trong giai đoạn thi công, xây dựng: vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng 

công trình, sinh hoạt của công nhân; 
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- Trong giai đoạn vận hành: thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh cho 

người dân. 

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án sẽ chiếm dụng khoảng 6.050 m2 diện 

tích đất trồng lúa 1 vụ do người dân khu phố 2, phường 2 quản lý.  

- Các đối tượng bị tác động chính của Dự án bao gồm:  

+ Quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến công nhân lao động trên công trường; 

Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đi qua; đường giao thông xung quanh 

khu vực dự án như đường Cồn Cỏ, Đặng Dung... 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khe thoát nước tự nhiên, sông Hiếu; 

nước dưới đất của khu vực.  

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

đến môi trƣờng 

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường như sau: 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tƣợng chịu tác 

động 

A Giai đoạn triển khai thi công xây dựng án 

1  GPMB 
Phát quang thảm thực vật phát sinh 

CTR (thân, cành, rễ, lá, thực bì,...) 

- Hệ sinh thái và cảnh 

quan khu vực. 

2 

Vận chuyển 

nguyên liệu, vật 

liệu, thiết bị xây 

dựng.  

Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, 

đất, cát, đá, sắt thép,... phát sinh bụi, khí 

thải, chất thải rắn. 

- Chất lượng môi 

trường khu vực không 

khí. 

- Công nhân thi công 

tại công trường 

- CBCNV và bệnh 

nhân, người nhà bệnh 

nhân trong khu vực 

bệnh viện 

3 

Thi công xây 

dựng các hạng 

mục công trình  

- Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng. 

- Hoạt động bảo dưỡng bê tông. 

- Các loại máy móc trên phát sinh bụi, 

khí thải, tiếng ồn làm ô nhiễm khu vực 

Dự án. 

6 
Sinh hoạt của 

công nhân 

Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt có 

khả năng gây ô nhiễm đất, nước, không 

khí khu vực 
- Chất lượng môi 

trường khu vực không 

khí, đất, nước. 

- Công nhân thi công 

tại công trường 

- CBCNV và bệnh 

nhân, người nhà bệnh 

nhân trong khu vực 

bệnh viện 

7 

Hoạt động bảo 

dưỡng máy móc, 

thiết bị 

Chất thải nguy hại (dầu mỡ, dẻ lau dính 

dầu mỡ, dụng cụ chứa dầu mỡ…) 

8 

Hoạt động dự 

trữ, bảo quản 

nhiên, nguyên 

vật liệu phục vụ 

công trình 

- Bãi dự trữ đất, cát, đá. 

- Khu vực tập kết chứa xi măng. 

- Việc cất giữ nguyên, nhiên liệu có khả 

năng gây ô nhiễm tiềm tàng khu vực 

xung quanh. 

9 
Các sự cố rủi ro 

môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao 

thông 

B Giai đoạn hoạt động  



Báo cáo ĐTM dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần TTH Group                                       Trang 17 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 
Đối tƣợng chịu tác 

động 

1 
Phương tiện 

giao thông 

Phương tiện của CBCNV, bệnh nhân ra 

vào bệnh viện... phát sinh bụi, khí thải 

- Chất lượng môi 

trường khu vực không 

khí, đất, nước. 

- Sức khoẻ của 

CBCNV, bệnh nhân và 

người nhà bệnh nhân 

2 

Hoạt động 

khám, điều trị 

của bệnh viện 

- Nước thải từ hoạt động khám, phẩu 

thuật và điều trị 

- Chất thải rắn y tế 

- Chất thải nguy hại 

3 

Sinh hoạt của 

CBCNV, bệnh 

nhân và người 

nhà bệnh nhân 

Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt có 

khả năng gây ô nhiễm đất, nước, không 

khí khu vực 

4 
Các sự cố rủi ro 

môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố hệ thống xử lý chất thải  
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CHƢƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà. 

1.1.2. Tên chủ dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TTH Group. 

+ Địa chỉ liên hệ: Số 28 đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

+ Người đại diện pháp luật: (Ông) Thái Doãn Thắng - Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

+ Điện thoại: 0912.616.868 

- Tiến độ thực hiện Dự án: Năm 2022 - 2025.   

1.1.3. Vị trí địa lý 

Dự án “Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà” có vị trí nằm trong khu vực quy 

hoạch khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà tại khu phố 2, phường 2 với diện tích 

là 43.908 m2. Vị trí khu đất thực hiện dự án đã được UBND thành phố Đông Hà phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị phía Đông thành phố 

Đông Hà để thực hiện dự án tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 18/4/2022. 

Ranh giới tiếp giáp của dự án như sau: 

- Phía Bắc giáp khu dân cư Cồn Cỏ; 

- Phía Đông, Nam, Tây giáp đất ruộng lúa. 

Toàn bộ khu vực Dự án được giới hạn bởi các điểm có toạ độ theo hệ toạ độ 

VN 2000, KTT 106o15’, múi chiếu 3o như sau: 

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm giới hạn khu vực Dự án 

Số hiệu 
Hệ tọa độ VN 2000, KTT 106°15’, múi chiếu 3° 

X(m) Y(m) 

1 1860952 591338 

2 1860950 591346 

3 1860780 591469 

4 1860772 591469 

5 1860736 591437 

6 1860666 591488 

7 1860898 591696 

8 1861037 591595 

(Sơ đồ vị trí Dự án được đính kèm theo ở phần Phụ lục) 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

* Hiện trạng chiếm dụng đất 

Tổng diện tích chiếm dụng đất của Dự án là 43.908m2, hiện trạng là đất trồng 

lúa của người dân phường 2, thành phố Đông Hà. Qua điều tra, khảo sát tại khu vực 

cho thấy hiện trạng ở đất lúa được người dân trồng 1 vụ (hè thu).  

* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

- Thoát nước: Thoát nước theo hướng nghiêng của địa hình hướng Đông Nam 

và đổ ra khe nước cách dự án khoảng 490m về phía Đông Nam, sau đó chảy về 

sông Hiếu cách dự án khoảng 1,8km về phía Đông Bắc. 

- Cấp nước: Khu vực đã có hệ thống cấp nước đi qua của Xí nghiệp cấp nước 

Đông Hà thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị.  

- Cấp điện: đã có hệ thống cấp điện đi dọc đường Cồn Cỏ.  

- Địa hình: Hiện trạng khu vực có địa hình đồng ruộng thấp trũng, cao độ địa 

hình thấp hơn so với hiện trạng đường khu vực xung quanh từ 1,5 – 2,0m.  

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường 

a. Các đối tượng tự nhiên 

* Đường giao thông: 

- Trong khu vực dự án có tuyến đường bê tông rộng khoảng 1,0m phục vụ đi 

lại sản xuất nông nghiệp. 

- Cách khu vực Dự án 70m về phía Bắc là đường Cồn Cỏ, hiện trạng mặt 

đường đã được bê tông nhựa, rộng 10m, có chất lượng tốt. 

- Cách khu vực Dự án 300m về phía Tây là đường Đặng Dung, hiện trạng mặt 

đường đã được bê tông nhựa, rộng 12m, có chất lượng tốt. 

* Hệ thống sông suối, ao hồ: 

Nằm trong phạm vi khu vực Dự án không có hệ thống sông, suối. Hiện trạng 

khu vực dự án là ruộng lúa đang canh tác, hướng thoát nước theo hướng nghiêng 

của địa hình theo hướng Đông Nam đổ về khe nước cách dự án khoảng 490m, sau 

đó chảy về sông Hiếu cách dự án khoảng 1,8km về phía Đông Bắc. 

b. Các đối tượng kinh tế - xã hội 

* Khu dân cư:  

- Cách dự án khoảng 100m về phía Bắc và phía Tây là cụm dân cư khu phố 2 

và khoảng 200m về phía Tây Nam là cụm dân cư khu phố 3, phường 2, thành phố 

Đông Hà. 

-  Cách khu vực dự án khoảng 1,2km về phía Đông là cụm dân cư  hu phố 5, 

phường Đông Lễ; khoảng 300m về phía Tây Nam là cụm dân cư khu phố Lương 

An, Phường Đông Lễ.  
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* Tương quan giữa khu vực Dự án với công trình lân cận: 

- Cách khu vực Dự án khoảng 600m về phía Đông Bắc là Trạm xử lý nước 

thải tập trung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;  

- Cách khu vực dự án khoảng 720m về phía Tây Bắc là trụ sở UBND Phường 

2; cách khoảng 380m về phía Tây Nam là Trường tiểu học và THCS phường 2; 

- Cách khu vực Dự án lần lượt khoảng 850m, 1,0km về phía Tây Bắc là Công 

viên Lê Duẫn và Chợ Đông Hà. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

- Xây dựng mới Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà quy mô khoảng 600 

giường bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người 

dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các khu vực lân cận.  

- Xây dựng Bệnh viện đa khoa theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, 

đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai 

thảm họa,  đồng thời tạo điều kiện cho mọi người dân trong tỉnh được tiếp cận các 

dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý. 

- Ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ khám và chữa bệnh hiện 

đại, tiến bộ trong lĩnh vực y học hiện nay trên thế giới, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn 

các nước có nền công nghiệp phát triển trong khu vực.  

- Phối hợp công tác khám và điều trị bệnh với công tác nghiên cứu khoa học, 

bồi dưỡng và đào tạo cán bộ y tế. 

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ về y tế cho nhân dân địa phương và 

cho khu vực, giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Có điều kiện chủ động 

điều trị tại chỗ, giảm chi phí và thời gian đi lại của người bệnh, góp phần tiết kiệm 

chi phí y tế, chi phí xã hội. 

- Tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội địa phương. 

- Quản lý dự án hiệu quả, đảm bảo dự án được hiện đúng tiến độ, chất lượng 

từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi dự án được đưa vào vận hành sử dụng. 

1.1.6.2. Loại hình dự án 

- Cấp công trình: Cấp II (theo TT 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 

Xây dựng về việc quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng – Phụ lục 1, bảng 1.1) 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình y tế nhóm B (theo Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ)  

1.1.6.3. Quy mô, công suất dự án 

a. Quy mô diện tích và các hạng mục công trình 

- Quy mô xây dựng: Tổng diện tích của dự án là 43.908m2. Quy mô các hạng 

mục công trình xây dựng như sau: 
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Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục công trình của dự án  

TT Tên công trình Số tầng Diện tích (m
2
) 

I Công trình chính   

1 Nhà khám và điều trị dịch vụ tổng hợp  
1 tầng bán hầm + 12 

tầng nổi 
6.500  

2 Nhà dịch vụ tổng hợp 1 02 tầng 1.100 

3 Nhà dịch vụ tổng hợp 2 02 tầng 350 

4 Nhà dịch vụ tổng hợp 3 02 tầng 800 

5 Nhà dịch vụ tổng hợp 4 02 tầng 1.800 

II Công trình phụ trợ   

6 Nhà bảo vệ (05 nhà):  1 tầng 100 

8 Nhà kỹ thuật và đặt máy bơm 1 tầng 225  

9 Trạm biến áp - 10  

10 Cây xanh, sân thể thao - 3.680 

11 
Cấp nước ngoài nhà (sinh hoạt + 

PCCC) 
- 96 

12 
Cây xanh, thảm cỏ, đường nội bộ, bãi 

đậu xe, cổng chính, cổng phụ 
- 29.001 

III Công trình bảo vệ môi trƣờng   

13 Nhà chứa rác 1 tầng 96  

14 Khu xử lý nước thải - 150 

 Tổng  43.908 

b. Quy mô công suất 

Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà có quy mô 600 giường bệnh. 

1.1.6.4. Công nghệ dự án 

Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà là Bệnh viện đa khoa có nhiệm vụ khám, 

chữa bệnh phục vụ nhân dân thành phố Quảng Trị, người dân các huyện lân cận và 

quốc tế (nước bạn Lào); khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung cao 

cấp, diện chính sách trên địa bàn và các vùng lân cận, tham gia y tế cộng đồng theo 

quy định của Nhà nước. Quy trình hoạt động của bệnh viện:  

- Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh: Tiếp nhận tất cả các trường hợp người 

bệnh trên địa bàn đến cấp cứu, tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và 

dịch vụ y tế theo quy định của Nhà nước.  

- Phòng bệnh: Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên 

nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch, phòng chống các bệnh xã hội và các bệnh nghề 

nghiệp. 

- Hợp tác với các bệnh viện chuyên ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ 

khoa học kỹ thuật, trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị, đưa bệnh viện từng bước 

chính qui hiện đại.  
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1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Hạng mục công trình chính 

Tòa nhà chính Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà sẽ được thiết kế dạng khối 

gồm 1 tầng bán hầm và 12 tầng nỗi, đặt trên hệ móng cọc bê tông cốt thép để đảm 

bảo ổn định cho tòa nhà. 

Các khoa phòng trong tòa nhà được xắp xếp sao cho đảm bảo các yếu tố đi lại 

thuận lợi và dễ dàng liên hệ với nhau giữa các chuyên khoa trong bệnh viện 

Tòa nhà chính Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà được xây ở 1/3 khu đất. Có 

lối vào cho bệnh nhân ngoại trú, lối vào chính và lối vào kiểm tra y tế. Lối vào cấp 

cứu cũng được sử dụng như là 01 lối đi phụ và là lối vào cho người khuyết tật, lối 

vào cấp cứu nối dài suốt từ mặt Tây Nam sang mặt Đông Bắc. Lối vào này cũng đã 

được tính toán để đảm bảo cho xe vào bệnh viện từ đường có thể thực hiện được 

bằng cả hai đầu. 

Lối vào phụ cho nhân viên bệnh viện được đặt phía ở 2 phía :  phía sau và 

phía bên trái của tòa nhà chính.  

Lối vào phục vụ của tòa nhà đảm bảo vận chuyển cung ứng hàng hóa sẽ tốt 

hơn được thực hiện qua tuyến đường quy hoạch. Do đó việc cung cấp và vận 

chuyển sẽ không gây trở ngại cho bệnh nhân ngoại trú và lưu lượng tham gia giao 

thông của xe cấp cứu. 

1.2.2. Hạng mục công trình phụ trợ 

- Các công trình hạ tầng phụ trợ bao gồm: 

+ Cổng hàng rào  

+ Nhà bảo vệ : 1 tầng 

+ Đường nội bộ, bãi đỗ xe: Đường giao thông nội bộ được bố trí bao quanh 

công trình cho việc đi lại được dễ dàng và thuận tiện. Bãi đỗ xe được bố trí xen lẫn 

giữa các khoảng cây xanh do đó sẽ tạo được vẽ đẹp hài hòa không nhàm chán . Bãi 

đỗ xe gồm:  hu đỗ xe của nhân viên và khu bố trí cho khách được bố trí tách biệt. 

+ Cây xanh, sân vườn, thảm cỏ: Được bố trí bao quanh khuôn viên của khu 

đất dọc theo hàng rào và 1 số cụm nhằm tạo nên cảnh quan, bóng mát điều hòa 

không khí. 

+ Khu xử lý nước thải  

+ Khu thu gom rác 

+ Trạm biến áp  

+ Cấp điện hạ thế chiếu sáng ngoài nhà 

+ Hệ thống thoát nước ngoài nhà 

+ Hệ thống cấp nước ngoài nhà + PCCC 
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1.2.3. Các hoạt động của dự án 

Bảng 1.3. Các hoạt động của Dự án 

STT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gây tác động Đối tƣợng chịu tác động 

A Giai đoạn triển khai thi công xây dựng án 

1  GPMB 
Phát quang thảm thực vật phát sinh 

CTR (thân, cành, rễ, lá, thực bì,...) 

- Hệ sinh thái và cảnh 

quan khu vực. 

2 

Vận chuyển 

nguyên liệu, 

vật liệu, thiết 

bị xây dựng.  

Xe tải vận chuyển vật liệu xây 

dựng, đất, cát, đá, sắt thép,... phát 

sinh bụi, khí thải, chất thải rắn. 

- Chất lượng môi trường 

khu vực không khí. 

- Công nhân thi công tại 

công trường 

- CBCNV và bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân 

trong khu vực bệnh viện 

3 

Thi công xây 

dựng các hạng 

mục công trình  

- Xe tải vận chuyển vật liệu xây 

dựng. 

- Hoạt động bảo dưỡng bê tông. 

- Các loại máy móc trên phát sinh 

bụi, khí thải, tiếng ồn làm ô nhiễm 

khu vực Dự án. 

6 
Sinh hoạt của 

công nhân 

Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt có 

khả năng gây ô nhiễm đất, nước, 

không khí khu vực 

- Chất lượng môi trường 

khu vực không khí, đất, 

nước. 

- Công nhân thi công tại 

công trường 

- CBCNV và bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân 

trong khu vực bệnh viện 

7 

Hoạt động bảo 

dưỡng máy 

móc, thiết bị 

Chất thải nguy hại (dầu mỡ, dẻ lau 

dính dầu mỡ, dụng cụ chứa dầu 

mỡ…) 

8 

Hoạt động dự 

trữ, bảo quản 

nhiên, nguyên 

vật liệu phục 

vụ công trình 

- Bãi dự trữ đất, cát, đá. 

- Khu vực tập kết chứa xi măng. 

- Việc cất giữ nguyên, nhiên liệu có 

khả năng gây ô nhiễm tiềm tàng khu 

vực xung quanh. 

9 
Các sự cố rủi 

ro môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố tai nạn lao động, tai nạn 

giao thông 

B Giai đoạn hoạt động  

1 
Phương tiện 

giao thông 

Phương tiện của CBCNV, bệnh 

nhân ra vào bệnh viện... phát sinh 

bụi, khí thải 

- Chất lượng môi trường 

khu vực không khí, đất, 

nước. 

- Sức khoẻ của CBCNV, 

bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân 

2 

Hoạt động 

khám, điều trị 

của bệnh viện 

- Nước thải từ hoạt động khám, 

phẩu thuật và điều trị 

- Chất thải rắn y tế 

- Chất thải nguy hại 

3 

Sinh hoạt của 

CBCNV, bệnh 

nhân và người 

nhà bệnh nhân 

Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt có 

khả năng gây ô nhiễm đất, nước, 

không khí khu vực 

4 
Các sự cố rủi 

ro môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố hệ thống xử lý chất thải 
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1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.4.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom thoát nước thải trong bệnh viện được xây dựng tách biệt với hệ 

thống thoát nước mưa. Nước thải từ bệnh viện bao gồm:  

- Nước thải vệ sinh chảy qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó chảy theo hệ thống 

mương thu gom về hệ thống xử lý; 

- Nước thải y tế từ các khoa chuyên môn, nước từ quá trình thao tác kỹ thuật, 

súc rửa vết thương, rửa các chất dịch, máu người bệnh, nước từ các khu vực xét 

nghiệm, … được chảy theo mương thu gom khép kín qua các hố ga thu dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Các hố ga: Hố ga bằng bê tông đá 1x2, M250, phần đáy đúc sẵn, phần thân 

đổ tại chổ, thành hố ga dày 20cm, hố ga nhằm loại bỏ các chất rắn lơ lửng kích 

thước lớn, cát, sỏi. 

- Hệ thống dẫn nước thải: Nước thải từ các khoa, phòng sẽ được thu gom bằng 

các ống PVC D160-D250 dẫn về HTXLNT tập trung góc phía Bắc Bệnh viện để xử 

lý. Nước thải sau quá trình xử lý đạt cột B, QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế sẽ được dẫn theo đường ống dẫn HDPE ra khe 

nước phía Đông Nam Dự án. 

1.2.4.2. Quản lý CTR/CTNH 

Rác thải trong bệnh viện được thu gom theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về quản lý chất thải y tế, trong đó: 

- Số lượng thùng rác: toàn bộ bệnh viện dự kiến bố trí khoảng 100 thùng rác 

cả lớn và nhỏ bố trí tại các khoa phòng. 

- Khu vực lưu chứa chất thải (diện tích 96m2): Nhà lưu chưa chất thải tại góc 

phía Bắc của bệnh viện gồm: phòng chứa chất thải rắn thông thường, phòng lưu trữ 

chất thải sau xử lý, phòng lưu trữ chất thải lây nhiễm, phòng lưu trữ chất thải nguy 

hại, phòng chứa chất thải tái chế. 

- Phương án xử lý: 

+ Rác thải y tế lây nhiễm, rác thải y tế nguy hại hợp đồng với đơn vị đủ chắc 

năng thu gom đưa đi xử lý. 

+ Rác thải y tế thông thường: thu gom, tái sử dụng và bán phế liệu. 

- Đối với CTR sinh hoạt: tiến hành thu gom hàng ngày và hợp đồng với Công 

ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà thu gom và vận chuyển đi xử 

lý. 

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

* Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình 

Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại 

và bền vững trong đó gắn y tế chuyên khoa, chuyên sâu với y tế phổ cập, kết hợp 
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hài hòa giữa phòng bệnh và khám, chữa bệnh – phục hồi chức năng, giữa y học cổ 

truyền với y học hiện đại nhằm thực hiện chủ trương công bằng, hiệu quả và phát 

triển trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo tính khả thi với mục tiêu trọng 

tâm là bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

- Phát triển hệ thống y tế gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố 

quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền quốc gia. 

- Phát triển hệ thống y tế gắn liền với các cụm dân cư, với Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân được 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, đặc biệt làđồng bào ở 

vùng núi và khu vực biên giới, ven biển. 

- Phát triển hệ thống y tế theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các 

thành phần y tế cùng tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong 

đó y tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo 

- Phát triển hệ thống y tế Quảng Trị phù hợp với điều kiện và định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế 

Việt Nam trong mỗi thời kỳ; từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nhằm 

đáp ứng các nhu cầu cơ bản về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong toàn tỉnh; phấn đấu trở thành tỉnh có các chỉ số dịch vụ y tế đạt ở mức trên 

trung bình trong vùng Trung Bộ. 

 - Từ những mục tiêu trên có thể thấy Dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà 

với mức đầu tư lớn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại hoàn toàn phù hợp với 

những mục tiêu đã đề ra trong Quy hoạch. Bệnh viện khi đi vào hoạt động sẽ cung 

cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, với đội ngũ y bác sĩ có chất 

lượng và đáp ứng tốt các yêu cầu.  

* Các hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu tới môi trường  

Các hoạt động khi triển khai dự án tác động xấu tới môi trường đã được nêu rõ 

tại Bảng 1.5. 

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. Giai đoạn thi công xây dựng 

1.3.1.1. Nguyên, vật liệu sử dụng của dự án  

Căn cứ vào quy mô công trình, khối lượng thi công các hạng mục thì nhu cầu 

sử dụng nguyên vật liệu của Dự án như sau: 

Bảng 1.4. Khối lƣợng nguyên, vật liệu cho xây dựng  

TT Loại Đơn vị Khối lƣợng Định mức Quy đổi ra tấn 

1 Đất đào m
3
 10.977 1,45 tấn/m

3
 15.916,65 

2 Đất đắp m
3
 65.862 1,45 tấn/m

3
 95.499,9 

3 Cát m
3
 37884 1,4 tấn/m

3
 53.037,6 

4 Đá dăm m
3
 21525 1,55 tấn/m

3
 33.363,75 
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TT Loại Đơn vị Khối lƣợng Định mức Quy đổi ra tấn 

5 Xi măng Tấn
 

9040,5 - 9.040,5 

6 Sắt thép Tấn 8610 - 8.610 

7 Gạch m
3 

43.050 1,5 tấn/m
3 

73.185 

 Tổng    288.653,4 

- Mỏ vật liệu xây dựng: 

+ Cát, sỏi sạn các loại lấy tại bãi cát Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị. 

+ Đá các loại lấy tại mỏ đá Đầu Mầu, Km27, Quốc lộ 9, huyện Cam Lộ. 

+ Xi măng, sắt thép, gạch, gỗ chống, ván khuôn, ống HDPE và các loại vật 

liệu khác lấy tại thành phố Đông Hà. 

+ Đất đắp: Dự kiến lấy tại mỏ đất xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong theo Quyết 

định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/09/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ 

sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 

với trữ lượng khoảng 1.950.000 m3. 

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng lượng nhiên 

liệu sử dụng chủ yếu là dầu DO dùng cho máy đào, máy ủi để bốc xúc, san ủi; các 

phương tiện giao thông vận chuyển nguyên, vật liệu và thiết bị. Dự kiến nhu cầu 

cung cấp cho hoạt động là 1,6 m3/ngày. 

Bảng 1.5. Các loại máy móc, thiết bị chính phục vụ thi công Dự án 

TT Loại máy móc Đơn vị Số lƣợng Tình trạng 

1 Máy trộn bê tông 7kw Cái 1 Tốt 

2 Máy đào/máy xúc Cái 2 Tốt 

3 Máy ủi đất 110cv Cái 1 Tốt 

4 Máy lu Cái 1 Tốt 

5 Ô tô vận chuyển 5 tấn Cái 2 Tốt 

6 Máy cắt uốn thép 5kW Cái 1 Tốt 

7 Máy cắt ống 5kW Cái 1 Tốt 

8 Máy hàn 23kW Cái 1 Tốt 

9 Máy bơm nước 20kW Cái 1 Tốt 

10 Máy rải cấp phối đá dăm 60m
3
/h Cái 1 Tốt 

11 Máy rải bê tông nhựa 140CV Cái 1 Tốt 

12 Máy phun nhựa đường 190CV Cái 1 Tốt 

13 Máy phun sơn 40m
2
/h Cái 1 Tốt 

1.3.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

- Nước phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để 

cung cấp nước phục vụ cho thi công xây dựng công trình. 
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- Điện phục vụ thi công: Được lấy từ điện lưới Quốc gia và hợp đồng với địa 

phương để đấu nối. 

- Điện và nước sinh hoạt: Sử dụng nước máy và hệ thống lưới điện của khu 

dân cư để sinh hoạt. 

1.3.2. Giai đoạn hoạt động 

1.3.2.1. Nguồn cung cấp điện, nước 

a. Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước cấp cho khu vực dự án được lấy nguồn 

nước máy tại khu vực. Đấu nối đến bể chứa nước tại bệnh viện bằng các đường ống 

D110-D90, đường ống phân phối đến từng khu vực chức năng bằng đường ống 

D90, D70, D63, D32. 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

Nhu cầu dùng nước của Dự án tuân thủ theo các tiêu chuẩn như: TCVN 4512-

1988: Cấp nước bên trong - TCTK; TCXDVN 33-2006: Cấp nước - mạng lưới 

đường ống và CT-TCTK; TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà và công trình – TCTK; 

TCVN 4470:2012: Bệnh viện đa khoa - tiêu chuẩn thiết kế với tiêu chuẩn cấp nước 

cho bệnh viện là 1m3/giường lưu/ngày. 

Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà đi vào hoạt động có quy mô 600 giường 

bệnh và khoảng 440 CBCNV. Dự kiến nhu cầu dùng nước của dự án như sau:  

- Nước cấp cho hoạt động khám, chữa bệnh, sinh hoạt tại bệnh viện (Q): với 

quy mô dự án 600 giường bệnh, định mức cấp là 1m3/giường lưu/ngày, lượng nước 

cấp là: 600 giường bệnh × 1m3/giường lưu/ngày = 600 m3/ngày. Trong đó: 

+ Nước dùng cho sinh hoạt chiếm 80% tương ứng khoảng (600 m3/ngày × 

80%) = 480 m3/ngày;  

+ Nước cấp cho hoạt động khám, chữa bệnh, xét nghiệm, vệ sinh dụng cụ y tế 

chiếm 20%, tương ứng (600 m3/ngày × 20%) = 120 m3/ngày. 

- Nước dự phòng, rò rỉ, dịch vụ khác (tưới cây, giảm bụi,..) 10%Q = 60 

m3/ngày. 

- Nước cấp cho chữa cháy khoảng 54m3. 

Như vậy, tổng lượng nước cấp phục vụ cho dự án là 660 m3/ngày, nước cấp 

cho chữa cháy khoảng 54m3. 

b. Nguồn cung cấp điện 

- Nguồn cung cấp điện: Được lấy từ điện lưới Quốc gia đấu nối vào trạm biến 

áp của Bệnh viện. 

- Nhu cầu dùng điện: điện sử dụng tại bệnh viện với lượng điện khoảng 

37.056 KWh/tháng. 

1.3.3. Sản phẩm của Dự án 

Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà là Bệnh viện đa khoa có nhiệm vụ khám, 
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chữa bệnh phục vụ nhân dân thành phố Quảng Trị, người dân các huyện lân cận và 

quốc tế (nước bạn Lào); khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung cao 

cấp, diện chính sách trên địa bàn và các vùng lân cận, tham gia y tế cộng đồng theo 

quy định của Nhà nước. 

a. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh 

Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà có nhiệm vụ tiếp nhận tất cả các trường 

hợp người bệnh trên địa bàn đến cấp cứu, tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế và dịch vụ y tế theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các đội cấp cứu có đủ 

phương tiện kỹ thuật, thuốc chữa bệnh để nhanh chóng phục vụ các yêu cầu cấp 

cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh, nhất là những nơi có thiên tai, lũ lụt, hỏa 

hoạn hoặc có chiến sự xảy ra. 

Quản lý, tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của 

Nhà nước. 

b. Phòng bệnh 

Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho nhân dân trong địa bàn và cộng đồng. 

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng 

bệnh, phòng dịch, phòng chống các bệnh xã hội và các bệnh nghề nghiệp. 

c. Hợp tác 

Hợp tác với các bệnh viện chuyên ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa 

học kỹ thuật, trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị, đưa bệnh viện từng bước 

chính qui hiện đại. Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật và quản lý ngành, 

kết hợp với tuyến trước trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống 

dịch bệnh. Hợp tác với các tổ chức hoặc các cá nhân trong và ngoài nước theo đúng 

quy định của Nhà nước, mở rộng hợp tác ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến 

trong y tế. Giám định y khoa, giám định pháp y, khám và cấp giấy chứng nhận sức 

khỏe cho nhân dân. 

Quản lý kinh tế y tế, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, 

thực hiện nhiệm vụ, biên chế, và tự đảm bảo chi thường xuyên về tài chính từng 

giai đoạn theo phân cấp của Sở Y tế. Với chức năng, nhiệm vụ như vậy Bệnh viện 

Đa khoa TTH Đông Hà thể hiện vai trò to lớn trong xã hội, có ý nghĩa lớn đối với 

công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH Đông Hà  hoàn thành và đi vào sử 

dụng sẽ tiến hành tổ chức khám chữa bệnh đảm bảo người dân khu vực tỉnh Quảng 

Trị và các vùng lân cận. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH Đông Hà thành mô hình 

mẫu bệnh viện đa khoa tư nhân cấp tỉnh. Quy trình hoạt động của bệnh viện như 

sau: 

1.4.1.  hoa khám bệnh 

- Phát triển một hệ thống khám bệnh tiên tiến tập trung vào người bệnh nhằm 

tăng cường sự hài lòng ở bệnh nhân. 

- Có kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu 
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của số lượng bệnh nhân ngoại trú đến viện.  

- Giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân thông qua việc phân tuyến bệnh viện, 

khuyến khích hệ thống đặt lịch, nâng cao hiệu quả của bộ phận đón tiếp và bộ phận 

kế toán.  

- Đảm bảo sự an toàn và an ninh, cân nhắc đến sự riêng tư và thoải mái của 

bệnh nhân để nâng cao chất lượng dịch vụ. 

- Tại các quầy đón tiếp, sẽ có sự phân loại giữa bệnh nhân khám lần đầu và 

bệnh nhân tái khám cũng như bệnh nhân có lịch hẹn trước. Tại đây hệ thống thiết bị 

đăng ký tái khám cho bệnh nhân được lắp đặt. 

- Khuyến khích sử dụng hệ thống đặt lịch khám qua điện thoại hoặc internet. 

Hệ thống đường dây điện thoại, hệ thống mạng nội bộ, mạng internet phải được 

duy trì hoạt động tốt, bộ phận quan hệ công chúng và tiếp thị phải có trách nhiệm 

quảng bá rộng rãi. Bên cạnh đó việc quảng bá thông qua các bác sỹ, y tá và nhân 

viên kế toán và trên các hóa đơn sẽ được thực hiện.  

- Các biện pháp làm giảm sự bất tiện cho bệnh nhân tại phòng chờ như hiển 

thị thứ tự trên bảng điện tử, sử dụng các phương án liên lạc tiện lợi hơn….sẽ được 

tiến hành.  

- Sử dụng một hệ thống thanh toán tiện lợi hơn như thẻ tín dụng hoặc chuyển 

khoản qua ngân hàng cũng sẽ được sử dụng. Hệ thống thanh toán tự động cũng sẽ 

được lắp đặt.  

- Việc sàng lọc các bệnh nhân ở giai đoạn đầu sẽ được tiến hành để phân biệt 

bệnh nhân có bệnh truyền nhiễm và bệnh nhân thông thường nhằm giảm lâynhiễm 

chéo bệnh viện. Tại đây có thể phát các khẩu trang để phân biệt các bệnh nhân và 

hướng dẫn bệnh nhân có bệnh truyền nhiễm đến các phòng cách ly và có sự ưu tiên 

chữa trị để giảm thiểu thời gian họ tiếp xúc với bệnh nhân ngoại trú.  

- Tại đây sẽ thực hiện các cuộc khảo sát mức độ hài lòng của bệnh nhân và các 

nhân viên y tế sẽ được đào tạo thường xuyên để nâng cao chất dịch vụ. 

1.4.2. Khoa khám bệnh Quốc tế, kiểm tra sức khỏe định kỳ 

- Việc khai thác và sử dụng khoa này nhằm thực hiện theo Nghị định 

153/2006/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc sức 

khỏe y tế dự phòng. Hoạt động của khoa bao gồm công tác khám tổng quát và 

khám chuyên khoa (sàng lọc ung thư..) cũng như cung cấp các phương pháp chăm 

sóc sức khỏe dự phòng khác. 

- Các chuyên gia có khả năng khám, sàng lọc ung thư đồng bộ cũng như các 

loại hình chăm sóc bảo vệ sức khỏe tiên tiến. 

- Hệ thống lưu trữ thống kê thông tin về bệnh nhân sẽ được sử dụng nhằm 

phân tích và hướng dẫn về sức khỏe cho bệnh nhân. Khoa sẽ sử dụng lối đi riêng 

cho các bệnh nhân. 

1.4.3. Khoa Hồi sức cấp cứu  

- Khoa này sẽ phải cung cấp dịch vụcấp cứu y tế tiên tiến để đối phó với các 

bệnh tật liên quan đến lối sống (bao gồm các bệnh về tim mạch và tai biến..). Bênh 
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cạnh đó khoa còn là một trung tâm phản ứng với thảm họa tại khu vực Miền Trung. 

- Dự kiến công suất cấp cứu với 15 giường tạm lưu, 12 giường hồi sức tích 

cực chống độc. 

- Việc phân loại sẽ được thực hiện ngay khi bệnh nhân được đưa đến khoa cấp 

cứu. Chỉ có những bệnh nhân nghiêm trọng mới được tiếp nhận và xử lý tại đây. 

Sau khi xử lý cấp cứu, các bệnh nhân được điều trị và chăm sóc nội trú. Các bệnh 

nhân phải phẫu thuật sẽ được chuyển đến phòng phẫu thuật của khoa ngoại. Các 

bệnh nhân bị các bệnh truyền nhiễm sẽ được chuyển đến khu vực cách lý và được 

ưu tiến trong khám bệnh. 

- Hệ thống trang thiết bị sẽ được lắp đặt để đảm bảo các nhân viên cấp cứu, 

bác sỹ phẫu thuật…đưa ra được càng nhiều các hoạt động phục vụ cấp cứu bệnh 

nhân. 

- Hệ thống báo gọi sẽ được lắp đặt nhằm đảm bảo cho y bác sỹ, cán bộ xét 

nghiệm, kỹ thuật viên phóng xạ thậm trí ngay cả nhân viên có thể đưa ra các hành 

động cấp cứu trong suốt thời giantrong đêm hoặc sau những giờ làm việc bình 

thường. 

- Đối với các thảm họa trên diện rộng, bệnh viện sẽ phản ứng kịp thời bằng 

việc cử các đội cấp cứu đến khu vực thảm họa để kết hợp với các nhân viên y tế, 

sẵnsàng tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân, cung cấp thuốc men và lương thực. 

1.4.4. Khoa nội trú (Phòng bệnh thường, phòng VIP, ICU,...) 

- Việc khai thác khoa nội trú sẽ được thực hiện theo lộ trình: Sau khi bệnh 

viện đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận 310 bệnh nhân/ngày (80%) và hằng năm tăng 5% 

cho đến khi đạt 95% tức là 800 bệnh nhân/ngày. 

- Việc quản lý giường bệnh được triển khai hợp lý và được thực hiện bởi 

trưởng khoa hoặc trưởng phòng bệnh hay y tá trưởng. 

- Việc chăm sóc phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân được thực hiện tại các 

buồng bệnh nhằm đảm bảo thời gian nhanh nhất để bệnh nhân xuất viện. 

- Hồ sơ y tế điện tử và hệ thống đặt lịch sẽ thực hiện cùng với Khoa ngoại trú 

để chia sẻ các thông tin về bệnh nhân nhằmsử dụng hiệu quả giường bệnh tại các 

khoa phòng. 

- Sẽ thành lập các nhóm như kiểm soát lây nhiễm, nhóm dinh dưỡng…nhằm 

tăng khả năng điều trị 

1.4.5. Khoa phẫu thuật và gây mê hồi sức 

Kế hoạch khai thác chung của khoa đảm bảo: 

- Cung cấp môi trường điều trị bệnh an toàn. 

- Áp dụng công nghệ phẫu thuật hiện đại và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe tiên tiến. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng các phòng phẫu thuật, rút ngắn thời gian đợi 

trước phẫu thuật cũng như giảm số ngày đợi mổ 

- Giảm bớt khối lượng công việc cho cán bộ nhân viên bằng cách áp dụng hệ 
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thống thông tin và phương pháp kiểm soát hiệu quả. 

1.4.6. Khoa xét nghiệm lâm sàng  

Việc khai thác và sử dụng khoa này cần đảm bảo các yêu cầu: 

- Xét nghiệm nhanh chóng, chính xác và an toàn; rút ngắn thời gian nhận kết 

quả xét nghiệm.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách hợp nhất các khoa xét nghiệm lại;  

- Giảm cường độ làm việc cho nhân viên bằng việc tự động hóa công tác xét 

nghiệm  

- Đạt được hiệu suất vượt trội và nâng cao chất lượng của các Khoa xét 

nghiệm. 

- Khi xét nghiệm hoặc lấy mẫu thử, các bệnh nhân điều trị nội trú sẽ được đeo 

dải băng hoặc các hình thức nhận dạng khác, đồng thời mã vạch của các mẫu thử sẽ 

được đọc để tránh nhầm lẫn giữa các bệnh nhân. Các điều dưỡng viên sẽ chịu trách 

nhiệm chính trong việc lấy mẫu thử tại giường.  

- Khi xét nghiệm hoặc lấy mẫu thử cho các bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại 

trú, họ tên, ngày sinh và các thông tin khác sẽ được kiểm tra cùng bệnh nhân. Các 

mẫu thử được lấy tại Phòng lấy mẫu máu và nước tiểu trung tâm và được thực hiện 

thông qua sự phối hợp giữa  hoa điều dưỡng và Khoa xét nghiệm.  

- Đối với bệnh nhân tái khám, trước khi khám sẽ tiến hành kiểm tra phản ứng 

với xét nghiệm của bệnh nhân và cố gắng giảm thời gian chờ cho bệnh nhân đến 

khám. Ngoài ra còn liên tục đặt ra các chỉ tiêu cần đạt được, chẳng hạn như có kết 

quả xét nghiệm thông thường trong vòng nửa ngày, có kết quả xét nghiệm cấp cứu 

trong vòng nửa tiếng.  

- Việc lắp đặt thiết bị phù hợp để vận chuyển mẫu thử sẽ được thực hiện trên 

cơ sở vận chuyển thủ công qua thang máy. Thiết bị vận chuyển tự động cũng sẽ 

được ứng dụng để kết nối với Khoa ngoại, Khoa cấp cứu và hồi sức (ICU).  

- Các loại xét nghiệm khó thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH 

Đông Hà sẽ được liên kết thực hiện với các tổ chức khác.  

- Đẩy mạnh hệ thống hóa công tác xét nghiệm, sử dụng các thiết bị xét 

nghiệm tiên tiến và một số biện pháp khác để nâng cao hiệu suất, rút ngắn thời gian 

chờ lấy kết quả của bệnh nhân. 

- Nâng cao hiệu suất công việc thông qua việc áp dụng hệ thống ra y lệnh xét 

nghiệm và các hệ thống tương thích tại từng khoa phòng.  

- Xây dựng hệ thống giúp đọc kết quả xét nghiệm, bao gồm cả dữ liệu số và 

hình ảnh, trên hệ thống bệnh án điện tử sau khi nhập thông tin vào hệ thống liên kết 

với hệ thống bệnh án điện tử.  

- Đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm lâm sàng để thực hiện công tác xét nghiệm 

hiệu quả, phù hợp với các yêu cầu của luật pháp hiện hành cũng như các quy định 

nội bộ liên quan và nâng cao khả năng phân tích dữ liệu. Do đó cần đảm bảo có đào 

tạo viên để phát triển hệ thống cho phép xử lý thống kê và xây dựng một loạt sổ tay 

hướng dẫn. 



Báo cáo ĐTM dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần TTH Group                                       Trang 32 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

1.4.7. Khoa chẩn đoán hình ảnh 

- Chụp chiếu nhanh chóng, chính xác và an toàn, rút ngắn thời gian chờ. 

- Nâng cao hiệu suất làm việc nhờ áp dụng các hệ thống thông tin. 

- Phát triển các dịch vụ chụp chiếu, ra y lệnh và các hệ thống phần mềm trong 

khoa, liên kết với hệ thống bệnh án điện tử, số hóa hệ thống đặt lịch xét nghiệm 

hiện đang chủ yếu được thực hiện trên sổ sách, và cố gắng rút ngắn thời gian chờ 

cho bệnh nhân đồng thời nâng cao hiệu suất công việc.  

- Xây dựng hệ thống PACS và hệ thống cho phép xem ảnh chụp trên bệnh án 

điện tử ở các thiết bị đầu cuối.  

- Giảm thời gian chờ cho bệnh nhân bằng cách đặt ra một loạt các chỉ tiêu 

khác nhau. Ngoài ra, đặt mục tiêu đảm bảo trả kết quả chẩn đoán hình ảnh thông 

thường vào buổi chiều cùng ngày, hoặc sớm nhất vào ngày hôm sau. Các kết quả 

chẩn đoán hình ảnh cấp cứu sẽ được trả ngay khi có hình ảnh.  

- Lý tưởng nhất là nên quy định cho một bác sĩ X quang chuyên thực hiện 

công tác chẩn đoán hình ảnh; tuy nhiên tùy thuộc vào nguồn nhân lực có thể nghiên 

cứu xây dựng một hệ thống cho phép cùng nhau phân tích ảnh chụp có sự tham gia 

của các bác sĩ khác.  

- Để nâng cao tính chính xác trong quá trình phân tích sẽ cần phải có một môi 

trường đảm bảo bác sĩ X quang và các bác sĩ khác cùng nhau thảo luận, tham vấn 

cùng các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau.  

- Luôn có dụng cụ bảo về nhằm giảm mức phóng xạ cho bệnh nhân và cán bộ 

bệnh viện; nghiên cứu các biện pháp xử lý chất thải xét nghiệm RI một cách thích 

hợp. 

- Ảnh chụp do các bệnh nhân chuyển viện mang đến sẽ được quét và số hóa, 

sau đó tải vào bệnh án điện tử.  

- Thuốc sử dụng cho việc quét PET được sản xuất trên cơ sở kết hợp 

Cyclotron tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH Đông Hà. 

1.4.8. Khoa nội soi – thăm dò chức năng 

- Tích cực nâng cao số lượng khám chữa bệnh không xâm lấn.  

- Tiêu chuẩn hóa việc khám chữa bệnh để nâng cao chất lượng và chống 

nhiễm khuẩn.  

- Nâng cao hiệu suất công việc bằng cách ứng dụng các hệ thống thông tin.  

- Tiếp tục hướng dẫn cho các bệnh viện tuyến dưới thực hiện công tác khám 

chữa bệnh nội soi 

1.4.9.  hoa dinh dưỡng 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý dinh dưỡng cho bệnh nhân.  

- Nâng cao hiệu suất công việc bằng cách áp dụng hệ thống thông tin, 

- Các hoạt động của khoa sẽ bao gồm: 

+ Đánh giá đúng tình trạng hấp thụ dinh dưỡng và sở thích của bệnh nhân. 
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Một nhóm cán bộ từ các phòng khoa khác nhau sẽ cùng trao đổi, phân tích trạng 

thái dinh dưỡng của bệnh nhân dưa trên các kết quả xét nghiệm để cung cấp bữa ăn 

thích hợp với từng loại bệnh lý.  

+ Xây dựng các hệ thống đặt suất ăn, hủy suất ăn, hệ thống thông tin Khoa 

dinh dưỡng liên kết với hệ thống bệnh án điện tử nhằm nâng cao hiệu suất làm việc 

và quản lý tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. Hệ thống thông tin Khoa dinh 

dưỡng sẽ có chức năng quản lý thực đơn, số suất ăn, tình hình ăn uống, đồng thời 

cung cấp hỗ trợ chỉ dẫn dinh dưỡng.  

- Thường xuyên điều tra mức độ hài lòng của bệnh nhân và cố gắng nâng cao 

dịch vụ cho bệnh nhân, chẳng hạn như điều chỉnh thực đơn.  

- Thực đơn chung sẽ được xây dựng đa dạng, nhiều lựa chọn hơn cho bệnh 

nhân; cố gắng cải thiện dịch vụ cung cấp cho bệnh nhân.  

- Lập một Đội NST để đẩy mạnh liên kết với các khoa phòng khác. 

- Tập trung xây dựng các quy trình chuyên môn quản lý lâm sàng cho các loại 

bệnh chính cũng như các hình thức điều trị theo nhóm tiên tiến.  

- Trang bị các xe đẩy để dọn dẹp và phục vụ riêng đồng thời quản lý tốt ô 

nhiễm.  

- Việc phục vụ và dọn dẹp cho các khoa phòng chủ yếu sẽ do Khoa dinh 

dưỡng thực hiện với sự giúp đỡ của các điều dưỡng viên và tạp dịch của khoa 

phòng đó.  

1.4.10.  hoa dược  

 hoa Dược được quy hoạch tại vị trí thuận tiện với các khoa phòng và ứng 

dụng các công nghệ nhằm giảm khối lượng công việc cho nhân viên. 

Các hoạt động tại khoa Dược bao gồm: 

- Thuốc được vận chuyển thủ công qua thang máy được đặt ở vị trí thuận lợi 

với lối đi đến các khoa phòng liên quan.  

- Sử dụng các đơn thuốc, yêu cầu tiêm, yêu cầu điều trị và phối với với các 

khoa khám, khoa điều trị để có sự phân phát thuốc hợp lý. Ngoài ra,khoa sẽ nâng 

cao hiệu quả công việc bằng cách chuyên môn hóa từ việc lấy thuốc và hỗ trợ phân 

phát thuốc tự động.  

 hoa dược sẽ tiếp tục chủ động quản lý, pha và hướng dẫn sử dụng thuốc 

trong các khoa phòng.  

- Khi cấp thuốc cho bệnh nhân sẽ tiến hành kiểm tra 3 điểm, bao gồm kiểm tra 

băng tay nhận dạng bệnh nhân, người quản lý thuốc và tên thuốc để tránh nhâm lẫn.  

- Khi vận chuyển thuốc sẽ vận chuyển một lần; và tùy thuộc vào nhân lực của 

 hoa dược để nghiên cứu cho từng khoa phòng, bệnh nhân hay liều lượng thuốc. 

Trong các phòng nguy kịch của Khoa cấp cứu và các khoa khác đòi hỏi nhanh 

chóng tiêm thuốc cần nghiên cứu lưu trữ một số lượng thuốc tiêm nhất định trên giá.  

Số lượng thuốc trong kho của khoa dược và các khoa khác sẽ được quản lý 

thống nhất bằng cách sử dụng phương pháp Drug Master hoặc một phương pháp 



Báo cáo ĐTM dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần TTH Group                                       Trang 34 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

tương tự thông qua hệ thống thông tin  hoa dược, cho phép xác định giá thuốc 

hoặc loại thuốc gần hết hạn sử dụng. 

1.4.11. Khối kỹ thuật phụ trợ, vật tư và trang thiết bị y tế.  

- Phòng vật tư và trang thiết bị y tế sẽ thực hiện việc yêu cầu, đặt hàng, mua 

bán bảo dưỡng kiểm tra, sửa chữa và quản lý toàn bộ vật tư văn phòng, y tế, đồ 

dùng trong bệnh viện theo quy định.  

- Vật tư và thiết bị cần mua sắm dựa trên nhu cầu của mỗi khoa phòng và 

được Ban giám đốc duyệt. Các quy trình thủ tục mua sắm sẽ được tuân theo các 

quy định hiện hành của Việt Nam. 

- Công tác kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên đối với vật tư thiết bị y tế được 

thực hiện bởi các nhân viên của phòng này nhằm đảm bảo các điều kiện về hạ tầng 

như cấp điện, cấp nước, cấp khí, cấp nhiệt….và trang thiết bị được hoạt động liên 

tục 

1.4.12. Bộ phận kế hoạch tổng hợp  

- Bộ phận này sẽ phụ trách quan hệ với các cơ sở y tế khác, quản lý thông tin 

về bệnh nhân chuyển viện của bệnh viện, điều phối và hỗ trợ bệnh nhân sau khi 

xuất viện. Hiện một phần các nhiệm vụ trên đang do Phòng kế hoạch tổng hợp thực 

hiện. (Phòng kế hoạch tổng hợp có trách nhiệm thu thập và quản lý các thông tin 

chẩn đoán và điều trị và bệnh án của bệnh nhân. Tuy nhiên, Phòng này không thực 

hiện các nhiệm vụ liên quan đến bệnh nhân chuyển viện) 

- Thực hiện các hoạt động quản lý thông tin bệnh nhân chuyển viện 

- Thực hiện điều phối và hỗ trợ xuất viện. 

1.4.13. Bộ phận hành chính 

- Quản lý Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH Đông Hà một cách thống nhất, 

bao gồm các hoạt động như quản lý nhân sự và lao đông, quản lý cơ sở hạ tầng, đấu 

thầu mua sắm, lập kế hoạch quản lý, tài chính, quản lý thông tin y tế, và hợp tác y 

tế cộng đồng. Ứng dụng một hệ thống thống kê giúp bệnh viện thu thập và phân 

tích các thông tin chẩn đoán và điều trị nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ khám 

chữa bệnh.  

- Đảm bảo đủ không gian lưu trữ các ghi chép về quá trình chẩn đoán và điều 

trị cũng như các loại văn bản giấy tờ khác.  

- Xem xét ứng dụng các hệ thống cho phép thu thập và quản lý các thông tin 

chẩn đoán và điều trị, thông tin quản lý, ... một cách thống nhất. Phát triển các cơ 

sở dữ liệu thông tin chẩn đoán và điều trị, xây dựng các chỉ tiêu lâm sàng khác 

nhau sử dụng để quản lý bệnh viện trên cơ sở dữ liệu và kiểm tra, đánh giá chính 

sách điều trị.  

- Đảm bảo chia sẻ các ghi chép về chẩn đoán và điều trị đến các máy tính đầu 

cuối thông qua bệnh án điện tử với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ chẩn đoán và điều trị 

cũng như nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh của đội ngũ y tế.  

- Tuyển dụng các nhân viên quản lý có trình độ chuyên môn trong cả 2 lĩnh 

vực y tế và quản trị doanh nghiệp, thực hiện đầu tư phù hợp bằng các chính sách 
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quản lý hợp lý, từ đó xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. San nền 

Khu vực dự kiến xây dựng Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà hiện chủ yếu là  

đất nông nghiệp nên nền đất khá thấp so với cao độ đường cos từ  -1.0m +2.0m,   

nền đất quy hoạch chủ yếu đắp nền khoảng  2.5m3.5m tôn nền cao so với hệ 

thống giao thông quy hoạch, đảm bảo thoát nước mặt cho toàn bộ khuôn viên. 

1.5.2. Thi công đường giao thông 

- Kết nối với hệ thống đường hiện có.  

- Đảm bảo cho xe cứu hoả có thể tiếp cận mọi vị trí bên ngoài công trình. 

- Hình thức và cấu tạo tương đồng với hệ thống đường hiện có. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường: 

+ Độ dốc dọc của đường i = 0%- 0.2%; i = 10%;  

+ Độ dốc ngang mặt đường i = 2%, hè đường i = 2% 

+ Với chiều rộng mặt cắt ngang đường từ 5m đến 10,0m, bố trí dốc ngang mặt 

đường 1 mái. 

+ Mặt đường có chiều rộng 10 m bố trí mặt cắt ngang đường 2 mái. 

+ Bán kính cong bó vỉa: R =3m - 6m 

1.5.3. Thi công hệ thống cấp nước 

- Phương pháp cấp nước cho bệnh viện sử dụng một hệ thống các bồn trên cao 

để tạo ra chệnh lệch cột nước, đảm bảo nước đến được tất cả các vị trí trong bệnh 

viện. 

- Sử dụng đường ống để cấp nước sạch lấy từ nguồn nước sạch của thành phố 

vào các bể chứa trong bệnh viện và được bơm lên các bể ở trên mái để sử dụng.  

1.5.4. Thi công hệ thống thoát nước 

- Nước thải của bệnh viện sau khi được xử lý qua các cơ sở xử lý nước thải, 

đáp ứng tiêu chuẩn về nước thải xả ra môi trường sẽ được xả ra hệ thống thoát nước 

thải chung đã quy hoạch trên tuyến đường phía Nam khu đất  

- Nước mưa được thu gom vào các rảnh thoát nước được bố trí xung quanh 

khu đất nước thu gom vào hệ thống thoát nước mưa đấu vào hệ thống thoát nước 

mưa trên đường đã quy hoạch phía Nam khu đất  

1.5.5. Thi công hệ thống cấp điện 

Trong trường hợp mất điện hoặc thiên tai, các cơ sở y tế trong bệnh viện vẫn 

đảm bảo hoạt động đúng chức năng của mình. 

- Để đáp ứng mục tiêu trên thì cần thiết phải có được nhiều nguồn cấp để đảm 

bảo mức độ an toàn về cấp điện cho bệnh viện. Khi một trong các nguồn cấp điện 

bị sự cố, không thể cung cấp được thì các nguồn khác sẽ vẫn đảm bảo yêu cầu cấp 

điện cho toàn bộ nhu cầu điện của bện viện. 
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- Trong trường hợp tất cả các nguồn đều bị cắt điện (thiên tai…), sử dụng một 

máy phát điện bằng động cơ diezen để cấp điện cho bệnh viện. Ưu tiên cấp cho 

những khu vực phải duy trì sử dụng điện liên tục. 

1.5.6. Thi công kết cấu và các hệ thống kỹ thuật trong nhà 

Yêu cầu chung về thiết kế kết cấu công trình: 

- An toàn bền vững theo tính chất của công trình và theo thời gian 

- Đảm bảo các yêu cầu về công năng, thẩm mỹ, kỹ thuật của của công trình. 

- Vật liệu sử dụng phù hợp với giải pháp kết cấu và khả thi cho thi công 

- Bảo đảm khả năng chống dột, chống thấm theo yêu cầu  

- Bảo đảm được khả năng chống cháy theo quy định 

1.5.7. Thi công về chiếu sáng tự nhiên và thông gió - điều hoà không khí 

- Cửa sổ mở ra hướng có nắng chiếu trực tiếp phải được thiết kế che nắng và 

gió. Đảm bảo chiếu sáng và thông gió tự nhiên cho hành lang. 

- Hệ thống thông gió và điều hoà không khí phải đảm bảo tối ưu về điều kiện 

tiện nghi vi khí hậu trong công trình. 

- Toàn bộ hệ thống được lắp đặt phù hợp với kiến trúc và nội thất công trình. 

- Độ ồn do các thết bị điều hoà không khí gây ra phải đảm bảo tiêu chuẩn 

TCXDVN 175:2005: mức độ ồn tối đa cho phép trong các công trình công cộng - 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

- Luôn đảm bảo sự trong sạch của môi trường không khí, không gây hiện 

tượng lây chéo. Các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, CO2, tốc độ gió tại vùng làm việc 

đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. 

- Tổ chức phân phối không khí trong không gian điều hoà không khí hợp lý, 

tránh hiện tượng đọng sương trên bề mặt và trong lòng kết cấu. Hiện đại và hiệu 

quả. Dễ sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng. 

1.5.8. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án 

Hệ thống trang thiết bị được cung cấp cho bệnh viện gồm các thiết bị như 

thiết bị hiện đại như: 

- Các lọai thiết bị khác như hệ thống thiết bị xét nghiệm, dược. Các thiết bị 

đặc biệt cho các chuyên khoa Mắt, Tai mũi họng, Phẫu thuật và gây mê… Các thiết 

bị hiện đại cho khoa ung bướu như máy PET city, máy xạ trị, máy cobat60, máy X 

quang điều trị; cho khoa xét nghiệm giải phẫu như máy phân tích sinh hóa, máy 

phân tích miễn dịch; cho khoa thăm dò chức năng như máy cộng hưởng từ, máy 

city scanner, máy siêu âm màu số hóa, chẩn đoán màu;  các thiết bị cho khoa chống 

nhiễm khuẩn như máy hấp, nồi hấp tiệt trùng các loại; các thiết bị hiện đại cho khoa 

hồi sức, chống độc và thận nhân tạo như máy chạy thận máy nén khí, máy phá rung 

tạo nhịp tim; máy tán sỏi, thiết bị tán sỏi mật; các máy laze trong khoa da liễu và 

rất nhiều các thiết bị máy móc phục vụ chữa bệnh hiện đại cho các khoa phòng 

khác. 

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (ICT) cho một Bệnh viện kiểu mẫu 
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trong chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cao. Phương pháp quản trị Bệnh viện giúp 

mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý Bệnh viện bằng công nghệ thông 

tin, bệnh án điện tử. Hệ thống công nghệ thông tin bao gồm:  

+ Hệ thống hỗ trợ lâm sàng: Bao gồm bệnh án điện tử, trả lời kết quả xét 

nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. 

+ Hệ thống ICT các khoa phòng: Giúp kiểm tra thuốc, xét nghiệm, quản lý 

truyền máu, quản lý điều dưỡng, cấp cứu… 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị y tê của dự án 

TT Tên thiết bị/máy móc Số lƣợng 

1 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số 5 

2 Máy thở 3 

3 Máy phá rung tim 2 

4 Máy thở CPAP 3 

5 Máy đo khí máu 5 

6 Bơm truyền dịch 5 

7 Bơm tiêm điện 5 

8 Máy điện tim 03 kênh 2 

9 Máy hút điện 2 

10 Máy đo độ bão hoà ô xy 5 

11 Bộ đặt nội khí quản 5 

12 Bộ mở khí quản 4 

13 Giường cấp cứu 20 

14 Hệ thống báo gọi y tá 1 

15 Máy X quang cao tần trên 500 mA,  1 

16 Hệ thống  chụp cắt lớp vi tính CT - Scanner  1 

17 Máy X quang di động 1 

18 Máy rửa phim X quang tự động 2 

19 Máy phân tích sinh hoá tự động 1 

20 Máy phân tích huyết học tự động trên 23 thông số 2 

21 Máy phân tích nước tiểu 10 thông số 1 

22 Máy phân tích khí trong máu 1 

23 Máy đo điện giải đồ - điện cự chọn lọc 1 

24 Hệ thống ELISA 1 

25 Máy đo độ đông máu cầm tay 1 

26 Máy ly tâm đa năng trên 6000 vòng /phút 1 

27 Kính hiển vi 02 mắt 2 

28 Tủ lạnh trữ máu 120 lít 2 
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TT Tên thiết bị/máy móc Số lƣợng 

29 Tủ lạnh thường 160 lít 1 

30 Máy cất nước 02 lần 1 

31 Cân kỹ thuật 1 

32 Cân phân tích 1 

33 Tủ sấy 250 độ C 1 

34 Tủ ấm 37 độ C 1 

35 Máy ly tâm máu 2 

36 Máy gây mê kèm thở 3 

37 Bơm truyền dịch 5 

38 Bơm tiêm điện 5 

39 Máy hút điện 3 

40 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số 3 

41 Dao mổ điện 5 

42 Máy phá rung tim 1 

43 Máy điện tim 03 kênh 1 

44 Bộ nội soi phẫu thuật ổ bụng đồng bộ 1 

45 Bàn mổ đa năng  - Thuỷ lực 2 

46 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá 2 

47 Bộ tiểu phẫu 3 

48 Bộ dụng cụ mổ TMH 3 

49 Bộ dụng cụ RHM 3 

50 Bộ  dụng cụ mổ mắt 3 

51 Đèn mổ treo trần 5 

52 Đèn mổ di động 5 

53 Bộ đặt nội khí quản 5 

54 Máy điện tim 03 kênh 1 

55 Máy thở 1 

56 Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút 2 

57 Máy hút điện 1 

58 Máy châm cứu 3 

59 Bộ đặt nội khí quản 3 

60 Máy đo độ bão hòa ô xy 3 

61 Bộ khám, điều trị TMH 3 

62 Bộ soi đáy mắt 4 

63 Bộ soi bóng đồng tử 3 

64 Đèn khám mắt hình búa 3 
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TT Tên thiết bị/máy móc Số lƣợng 

65 Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng 4 

66 Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco 2 

67 Xe cứu thương 2 

68 Nồi hấp ngang một cửa 300 lít chạy điện 2 

69 Nồi hấp 75 lít chạy điện 2 

70 Máy giặt vắt 30 Kg 2 

71 Máy giặt vắt 50 Kg 2 

72 Hệ thống mạng tin học 1 

73 Hệ thống khí y tế 1 

74 Lũ đốt chất thải rắn y tế 1 

75 Máy là quần áo 4 

76 Nồi hơi 3 

77 Máy đo độ loãng xương 2 

78 Máy đo huyết áp 50 

79 Hệ thống kiểm tra mạch máu 1 

80 Máy đo nồng độ Oxy trong máu và nhịp tim cá nhân 2 

81 Thiết bị lọc không khí – APS 2 

82 Máy xông khí rung siêu âm MD6025 2 

83 Máy điều trị viêm mũi dị ứng- BNS New 2 

84 Máy Tạo oxy 7F-3 2 

85 Máy trợ thính Ason Có dây 20 

86 Máy điện châm 5 

87 Kim châm cứu các loại 100 

88  Túi chườm nóng lạnh (cao su) 50 

89 Đèn hồng ngoại 20 

90 Bộ giác hơi 20 

91 Đèn tần phổ 20 

92 Máy điện phân 5 

93 Máy điện xung 5 

94 Hệ thống sắc thuốc nồi hơi 5 

95 Máy sắc thuốc tự động 5 

96 Máy đóng túi tự động 5 

97 Tủ đựng dụng cụ cấp cứu 5 

98 Tủ đựng thuốc cấp cứu 5 

99 Tủ đựng thuốc đông y 40 

100 Cân bàn (trọng lượng 120 kg) 20 
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TT Tên thiết bị/máy móc Số lƣợng 

101 Cân thuốc (2 kg) 20 

102 Máy thái thuốc 50 

103 Tủ sấy điện 3000C 5 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ dự án 

- Thời gian thực hiện Dự án: năm 2022-2025, tiến độ thực hiện cụ thể như sau: 

+ Năm 2022-2023: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý. 

+ Quý I/2024 - Quý I/2025: chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng. 

+ Quý II/2025: hoàn thiện đưa dự án đi vào hoạt động.  

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 748.584.260.000VNĐ. Trong đó: 

+ Chi phí xây dựng : 522.447.800.000 VNĐ; 

+ Chi phí thiết bị : 148.592.342.229 VNĐ; 

+ Chi phí quản lý dự án :     7.409.259.000 VNĐ; 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :   20.624.149.352 VNĐ; 

+ Chi phí khác :   19.510.710.000 VNĐ; 

+ Chi phí dự phòng :   20.000.000.000 VNĐ; 

+ Chi phí đền bù, GPMB :   10.000.000.000 VNĐ.                                 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án. 

- Số lượng và chất lượng nhân sự tại bệnh viện: Việc bố trí nhân sự tại Bệnh 

viện Quốc tế TTH Đông Hà được thực hiện có tham khảo và áp dụng theo quy định 

trong Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-MOH-BNV ngày 05/06/2007 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà 

nước, cụ thể như sau. 

TT Cơ cấu Tỷ lệ 

A Cơ cấu bộ phận  

1 Lâm sàng 60 – 65% 

2 Cận lâm sàng và dược 22 – 15 % 

3 Quản lý, hành chính 18 – 20 % 

B Cơ cấu chuyên môn  

1 
Bác sỹ/Chức danh chuyên môn y tế khác 

(Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên) 
1/3 – 1/3,5 
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TT Cơ cấu Tỷ lệ 

2 Dược sỹ đại học/Bác sỹ 1/8 – 1/1,5 

3 Dược sỹ đại học/Dược sỹ trung học 1/2 – 1/2,5 

Như vậy, tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện có tổng số 440 cán bộ, nhân 

viên bao gồm:  

- Giáo sư, bác sỹ khoảng: 130 người 

- Dược sỹ đại học khoảng: 05 người 

- Dược sỹ trung học khoảng: 05 người 

- Điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh khoảng: 200 người 

- Nhân viên khác khoảng: 100 người 

- Thời gian làm việc: Giờ làm việc của các nhân viên Bệnh viện Quốc tế TTH 

Đông Hà được quy định là 8 tiếng/ca ngày và từ 10 đến 12 tiếng/ca đêm. Về 

nguyên tắc, nhân viên bệnh viện làm việc theo chế độ hai ca, tuy nhiên một số 

phòng áp dụng chế độ làm việc ba ca (các phòng có bệnh nhân nguy cấp), như 

Phòng ICU, Phòng cấp cứu, phòng phẫu thuật, ...  

(Các thông tin của Dự án tại Chương 1 tham khảo từ Thuyết minh báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà) 
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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. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên khu vực triển khai dự án 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất [1] 

* Vị trí địa lý 

Thành phố Đông Hà là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh 

Quảng Trị, nằm ở tọa độ 16º40’53” - 16º52’22” Vĩ độ Bắc, 107º04’24” - 107º07’24” 

 inh độ Đông. Cách thành phố Đồng Hới 93km về phía Nam, cách thành phố Huế 

70km về phía Bắc, cách cửa khẩu Lao Bảo 85km về phía Đông, cách cảng biển Cửa 

Việt 16km về phía Tây. 

Ranh giới Thành phố được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Cam Lộ và Gio Linh; 

- Phía Nam giáp huyện Triệu Phong; 

- Phía Đông giáp huyện Gio Linh và huyện Triệu Phong; 

- Phía Tây giáp huyện Cam Lộ. 

Thành phố Đông Hà là giao điểm của các tuyến giao thông Bắc Nam gồm có 

Quốc lộ 1A (nối Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh), đường sắt Bắc Nam và tuyến giao 

thông Đông Tây có Quốc lộ 9 nằm trong hệ thống đường Xuyên Á đi Lào, Đông 

Bắc Thái Lan. Thành phố Đông Hà là điểm khởi đầu ở phía Đông của trục hành 

lang kinh tế Đông - Tây, nối với nước Lào và Thái Lan, Myanma,… qua cửa khẩu 

Quốc tế Lao Bảo và các nước trong khu vực biển Đông qua cảng Cửa Việt. 

* Địa hình 

Lãnh thổ thành phố Đông Hà có hai dạng địa hình cơ bản sau: 

- Địa hình gò đồi: Có dạng bát úp ở phía Tây và Tây Nam, có diện tích 

319,1ha; chiếm 44,1% diện tích tự nhiên; có độ cao trung bình 10m so với mực 

nước biển, nghiêng dần về phía Đông với độ dốc trung bình 5-100, chỗ cao nhất là 

+42m ở phường Đông Thanh, chỗ thấp nhất là +2,5m nằm ở khu vực chợ Đông Hà 

và phía Đông Quốc lộ 1A. 

- Địa hình đồng bằng: Có độ cao trung bình 3m so với mực nước biển, chiếm 

55,9% diện tích tự nhiên, được phủ lên trên mặt lớp phù sa thuận lợi cho phát triển 

nông nghiệp (trồng lúa nước, hoa màu, và cây cảnh,…). Địa hình này tập trung ở 

các phường 2, 3, Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lễ và Đông Lương. Do địa hình 

thấp trũng, nên thường hay bị ngập lụt về mùa mưa bão; hạn hán, thiếu nước về 

mùa hè làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. 

* Địa mạo, địa chất: 

Kết cấu địa chất khu vực Dự án như sau: 



Báo cáo ĐTM dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần TTH Group                                       Trang 43 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

- Lớp 1: Lớp bùn sét lẫn mùn hữu cơ, rễ cỏ cây, màu xám tro, trạng thái dẻo 

mềm, chiều dày trung bình 0,3m. 

- Lớp 2: Lớp mùn hữu cơ xám đen, chiều dày trung bình 0,05m. 

- Lớp 3A: Lớp sét pha lẫn cát màu nâu đen, chiều dày trung bình 1,0m. 

- Lớp 4: Lớp sét pha lẫn cát, màu xám, vàng xám trắng. Trạng thái dẻo mềm 

chiều dày chưa xác định. 

- Lớp 4A: Lớp cát pha hạt mịn, màu nâu xám, kết cấu chặt vừa, chiều dày 

chưa xác định. 

Trong phạm vi độ sâu thăm dò cho thấy chưa phát hiện các hang động castơ, 

các dòng chảy ngầm. Nhìn chung địa chất động lực ở khu vực khảo sát xây dựng 

rất ổn định. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng [2]  

Ở tỉnh Quảng Trị, yếu tố địa hình và hoàn lưu chi phối rất rõ rệt đến điều kiện 

khí hậu. Phần lớn diện tích tỉnh Quảng Trị thuộc sườn Đông của dãy Trường Sơn 

nên chế độ khí hậu chủ yếu thể hiện đặc điểm của miền khí hậu Đông Trường Sơn, 

một phần lãnh thổ mang đặc điểm khí hậu của miền Tây Trường Sơn. Thành phố 

Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị nên cũng mang đặc điểm khí hậu 

của tỉnh với 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, mùa mưa từ tháng 8 đến 

tháng 12 với các yếu tố khí hậu cụ thể như sau: 

a. Chế độ nhiệt 

Khu vực Dự án có mức chênh lệch nhiệt độ trong năm cao, nhiệt độ thấp nhất 

có thể xuống tới 12oC và cao nhất có thể lên trên 40oC. Nhiệt độ trung bình các 

năm được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C) 

Tháng\năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 25,4 24,9 25,6 26,4 25,7 25,3 25,4 26,5 26,0 

Tháng 1 18,7 19,3 18,5 19,4 20,8 21,2 19,8 20,2 22,1 

Tháng 2 19,5 22,8 20,0 22,1 18,4 20,5 19,0 24,3 22,3 

Tháng 3 22,2 24,3 22,6 25,5 21,9 23,5 22,7 25,4 25,4 

Tháng 4 26,9 26,0 26,9 26,4 27,2 26,2 25,0 28,9 24,4 

Tháng 5 29,7 29,1 30,4 31,7 29,3 28,0 29,0 29,9 30,0 

Tháng 6 29,6 28,8 30,8 30,9 30,8 30,3 30,0 31,8 31,2 

Tháng 7 29,2 28,3 30,0 28,8 30,0 28,6 28,8 30,5 30,6 

Tháng 8 29,2 28,4 29,4 29,6 29,7 29,4 28,9 29,1 29,2 

Tháng 9 26,7 26,6 28,5 29,3 28,5 28,8 28,4 26,8 29,0 

Tháng 10 25,7 24,6 25,7 25,7 26,9 25,3 26,0 26,3 25,0 

Tháng 11 25,1 23,1 24,9 26,0 24,4 22,3 24,5 23,6 23,6 

Tháng 12 22,3 18,1 19,6 21,9 21,0 19,7 22,3 21,5 19,6 
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b. Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình qua các năm từ 83-87%, các tháng có độ ẩm cao thường là 

các tháng mùa mưa. Vào mùa khô độ ẩm thấp hơn nhiều, đặc biệt vào thời kỳ có 

gió Tây Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 67-68%. Độ ẩm trung bình các năm được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %) 

Tháng\năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 84 87 84 82 84,5 85,4 84 81 83 

Tháng 1 92 89 87 87 91,2 91,8 92 92 88 

Tháng 2 90 91 90 89 85,4 91,6 88 88 87 

Tháng 3 90 91 91 87 89,4 90,3 89 88 87 

Tháng 4 85 88 87 83 85,4 83,2 87 82 88 

Tháng 5 74 80 74 69 79,9 83,6 78 76 78 

Tháng 6 74 78 74 71 74,2 73,2 72 66 69 

Tháng 7 76 83 75 77 76,0 80,2 77 68 71 

Tháng 8 74 84 78 78 77,0 78,4 77 75 78 

Tháng 9 89 89 82 79 83,4 83,0 82 85 81 

Tháng 10 88 91 90 87 89,4 89,4 88 85 87 

Tháng 11 91 93 91 88 89,5 92,3 89 86 91 

Tháng 12 90 85 88 88 93,6 88,2 92 82 91 

c. Bức xạ mặt trời - số giờ nắng 

Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 

128÷133 Kcal/cm2. Với số giờ nắng phân hóa không đều trong năm, những tháng 

mùa hạ thường có số giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Các tháng có số giờ 

nắng thường vào tháng 5, 6, 7, 8 đạt trên 200 giờ. 

Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ) 

Tháng\năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 1.689 1.545 1.869 2039 1.744 1.677 1.804 2.100 2.033 

Tháng 1 10 65 117 121 38 87.6 35 76 172 

Tháng 2 53 86 98 99 71 94.6 67 178 185 

Tháng 3 91 136 91 59 102 114 123 139 149 

Tháng 4 182 149 177 202 192 173.9 175 239 120 

Tháng 5 251 241 269 295 250 174 272 227 246 

Tháng 6 163 222 213 272 252 255.6 173 283 275 

Tháng 7 213 190 233 111 260 179.6 128 237 318 

Tháng 8 204 171 194 239 204 212.9 170 145 211 

Tháng 9 143 110 192 209 164 227.4 227 125 224 

Tháng 10 169 95 133 170 128 81.7 209 233 57 

Tháng 11 133 60 121 168 67 43.6 146 108 60 

Tháng 12 76 19 31 94 16 32.1 79 110 16 

d. Lượng mưa 

Trong khu vực lượng mưa nhiều tập trung vào tháng 9 đến tháng 12 (chiếm từ 

65-75% lượng mưa cả năm). Số ngày mưa phân bố không đều, số ngày mưa trong 
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năm dao động từ 154 - 190 ngày, trong các tháng cao điểm trung bình mỗi tháng có 

17 - 18 ngày mưa. Lượng mưa ngày lớn nhất trong vòng hơn 30 năm (1985 - 2020) 

có giá trị là 447,5mm (tại thời điểm tháng 10/1985) - Đài khí tượng thủy văn tỉnh 

Quảng Trị. Lượng mưa bình quân nhiều năm là 2.382,26mm, Lượng mưa trung 

bình trong tháng qua các năm được thể hiện như sau: 

Bảng 2.4. Lƣợng mƣa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm) 

Tháng/năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cả năm 1.970,7 2.681,4 1.699,4 1.947,0 2.533,8 2.557,5 2.315,4 2.166,1 3.558,0 

Tháng 1 73,4 11,6 23,1 46,2 90,4 71,8 53,3 73,1 65,4 

Tháng 2 23,2 35,3 17,7 39,9 37,8 78,3 38,2 3,9 7,3 

Tháng 3 16,8 50,5 22,1 19,5 12,5 26,9 43,7 51,5 1,8 

Tháng 4 90,1 61,0 29,6 158,9 89,2 35,9 139,0 0,5 44,5 

Tháng 5 171,0 93,1 20,6 5,0 102,0 98,7 6,0 57,9 81,7 

Tháng 6 92,4 282,2 143,5 97,2 94,2 115,5 46,2 28,1 25,8 

Tháng 7 30,5 154,7 93,9 114,5 75,4 421,2 260,4 97,5 18,3 

Tháng 8 59,3 88,2 172,6 99,4 99,2 57,5 34,1 383,0 128,0 

Tháng 9 613,1 767,6 63,5 300,3 443,6 374,9 211,7 611,1 87,7 

Tháng 10 356,9 572,0 462,7 427,3 558,2 394,6 447,6 374,7 2254,3 

Tháng 11 210,4 518,3 381,9 482,1 483,2 648,0 287,7 392,2 615,7 

Tháng 12 233,6 46,9 268,2 156,7 448,1 234,2 747,5 92,6 227,5 

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây do vấn đề BĐ H đã làm gia tăng sự 

biến động và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn 

đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt ảnh hưởng đến các định hướng phát 

triển trong tương lai. Các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra với tần 

suất dày đặc cũng như cấp độ tàn phá của thiên tai bão lũ ngày càng cao. Tham 

khảo số liệu lượng mưa tháng 10/2020 tại Trạm khí tượng thuỷ văn Đông Hà, khu 

vực có lượng mưa ngày lớn nhất là 387,8 mm (ngày 08/10/2020). 

e. Gió, bão 

- Các hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, Đông Bắc và đặc biệt là gió 

Tây Nam khô nóng, gió Đông Nam xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau. 

Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết thúc vào trung tuần 

tháng 9. Gió Tây Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 8. Trong các tháng này có 

nhiều ngày có gió, riêng tháng 6, 7 nhiều nơi 10-16 ngày có gió tốc độ lớn. 

- Mưa bão, thiên tai, hạn hán: Mùa bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 

11, các cơn bão đổ bộ vào đất liền Quảng Trị thường là các cơn bão số 7, 8, 9 và 10. 

Tuy nhiên, hiện nay bão đổ bộ vào tỉnh thay đổi và không theo quy luật, cấp bão 

cũng tăng lên cấp 12, 13 nằm trong cấp tàn phá nặng nề nguy hiễm đến tính mạng 

và tài sản của người dân, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, 

vấn đề an toàn của các công trình hồ, đập. Trong đó, tháng 10/2020 Miền Trung nói 

chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đã chịu ảnh hưởng của 04 cơn bão và áp thấp 

nhiệt đới với lượng mưa tương đối lớn. Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt đã gây nên 

những bất lợi cho sản xuất và đời sống, điều kiện lao động khó khăn, năng suất lao 

động giảm. 
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Bên cạnh đó, thực trạng vấn đề hạn hán cũng xảy ra vào mùa khô, theo thống 

kê của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quảng Trị từ năm 1993 đến nay, mực nước 

tại các lưu vực sông và hồ cũng ghi nhận được xu hướng giảm rõ rệt qua các năm, 

mực nước cũng phân bố không đồng đều giữa các khoảng thời gian trong năm. Vào 

mùa khô, mực nước suy giảm đi đáng kể và có chiều hướng giảm sâu qua các năm, 

mực nước trung bình (Htb) chỉ từ - 53 - 1 cm so với mực nhỏ nhất. Ngược lại, vào 

mùa mưa mực nước có chiều hướng tăng lên qua các năm, Htb từ 27 - 307 cm. Điều 

này ảnh hưởng khá lớn đến nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho hoạt động sản xuất 

nông nghiệp vào mùa khô và thực trạng ngập úng vào mùa mưa. 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn  

a. Nguồn nước mặt 

Thành phố Đông Hà chịu ảnh hưởng thuỷ văn của 3 con sông chính là sông 

Hiếu, sông Vĩnh Phước, sông Thạch Hãn. 

Sông Hiếu bắt nguồn từ sườn Đông dãy Trường Sơn cao độ trên 1.000m chảy 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua các xã Hướng Sơn, Hướng Hiệp chảy về địa 

phận huyện Cam Lộ đi về Đông Hà (bắt đầu từ Nhà máy xi măng Đông Hà đến ngã 

ba Gia Độ) và nhập vào sông Thạch Hãn ở ngã ba Gia Độ. Sông Hiếu có chiều dài 

70km, diện tích lưu vực 465km2, đoạn chảy qua Thành phố có chiều dài 8km, với 

chiều rộng trung bình khoảng 150 - 200m. Khu vực hạ lưu sông Hiếu chịu sự chi 

phối của thủy triều từ biển vào nên có chế độ dòng chảy khá phức tạp. Về mùa khô 

dòng chảy ở thượng lưu nhỏ (lưu lượng thấp nhất là 2,83m3/s) nên mặn xâm nhập 

sâu và biên độ mặn lớn, nhưng về mùa lũ nước thường dâng cao gây ngập lụt. 

Sông Vĩnh Phước bắt nguồn từ vùng đồi cao 300 - 400m thuộc xã Cam Nghĩa, 

Cam Chính (huyện Cam Lộ) chảy qua phía Nam thành phố Đông Hà ở phường 

Đông Lương rồi đổ vào sông Thạch Hãn tại  m5 đường sông, tính từ ngã ba Gia 

Độ ở xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong). Sông có diện tích lưu vực 183km2, có 

chiều dài 45km, chiều rộng trung bình 50 - 70m, lưu lượng trung bình 9,56m3/s, 

mùa kiệt 1,79m3/s. Đây là con sông cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho thành phố 

Đông Hà cấp lên khu vực Nhà máy nước Tân Lương. 

Ngoài các con sông chính trên địa bàn Thành phố còn có các hồ như: hồ Khe 

Sắn, hồ Khe Mây, hồ Trung Chỉ, hồ KM6, hồ Đại An... với mạng lưới phân bố đều 

khắp trên địa bàn Thành phố và tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện vi khí hậu tiểu 

vùng và phát triển du lịch sinh thái cho Thành phố.  

b. Nguồn nước ngầm 

Nước dưới đất vùng thành phố Đông Hà tồn tại dưới 2 dạng chính: Trong các 

lỗ hổng và khe nứt của đất đá chứa nước gọi là các tầng chứa nước lỗ hổng và các 

tầng chứa nước khe nứt. 

Vùng trung tâm Thành phố và khu vực đất đồi có tầng nước ngầm nghèo. 

Nguồn nước mạch nông tồn tại ở vùng đất trũng thuộc khu vực trầm tích phù sa. 

Không có nguồn nước ngầm mạch sâu ở trong khu vực nội thị nhưng có thể khai 

thác nguồn nước ngầm mạch sâu cách trung tâm Thành phố 12km về phía Đông 

Bắc, với công suất 15.000m3/ngày (tại huyện Gio Linh), trữ lượng nước tương ứng 
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với cấp C1 là 19.046m3/ ngày, cấp C2 = 98.493m3/ ngày. Lưu lượng giếng khoan từ 

15 - 19l/s, tổng độ khoáng hóa 80 - 280mg/l. 

2.1.2. Tóm tắt điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 

trong bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, 

tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhưng với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, 

tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao; đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; văn hóa - xã hội, văn 

minh đô thị có nhiều tiến bộ rõ nét,  

Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đóng vai trò mũi nhọn 

trong cơ cấu kinh tế, là nền tảng để xây dựng và phát triển thành phố trở thành một 

trong những trung tâm thương mại của miền Trung. Tổng sản phẩm các ngành dịch 

vụ tăng 10,83 %/năm.  

Công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ phát triển cao, tổng sản phẩm tăng bình 

quân 11,98 %/năm. Hoạt động đầu tư và khai thác kết cấu hạ tầng tại các khu, cụm 

công nghiệp được quan tâm. Các cơ sở sản xuất đã chú trọng đầu tư mở rộng quy 

mô, ứng dụng công nghệ mới; phát triển công nghiệp phụ trợ, sử dụng nguyên liệu 

và lao động địa phương; một số sản phẩm mới, sản phẩm có lợi thế như chế biến 

nông, lâm sản, may mặc, cơ khí phát triển khá. Lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh, 

năng lực, kinh nghiệm thi công được nâng lên; công tác quản lý nhà nước về xây 

dựng được tăng cường. 

Nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả. Tập trung thực hiện 

Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn đến năm 2020. Sản xuất nông 

nghiệp đạt kết quả tích cực; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới 

được đẩy mạnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 0,54%; giá 

trị canh tác đạt 72 triệu đồng/ha. 

 Chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo gắn với xây dựng nguồn nhân lực có 

chất lượng cao, đẩy mạnh khoa học - công nghệ. Xây dựng và thực hiện có hiệu 

quả Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2017 - 2021, định 

hướng đến năm 2025. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống 

tiếp tục được chú trọng; nhiều đề tài khoa học, sáng kiến phát huy hiệu quả. Công 

nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công tác và đem lại hiệu 

quả cao. 

Xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao; văn minh đô thị; chăm sóc sức khỏe 

nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đẩy mạnh phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếp sống văn minh đô thị đã đi 

vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao phát triển mạnh và rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

của nhân dân. Các cơ sở y tế được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, hoạt động xã 

hội hóa được đẩy mạnh, chất lượng chăm sóc và khám, chữa bệnh cho nhân dân 

ngày càng được nâng lên. 
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2.1.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án sẽ chiếm dụng khoảng 6.050 m2 diện 

tích đất trồng lúa 1 vụ do người dân khu phố 2, phường 2 quản lý.  

- Các đối tượng bị tác động chính của Dự án bao gồm:  

+ Quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến công nhân lao động trên công trường; 

Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đi qua; đường giao thông xung quanh 

khu vực dự án như đường Cồn Cỏ, Đặng Dung... 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khe thoát nước tự nhiên, sông Hiếu; 

nước dưới đất của khu vực.  

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Để đánh giá hiện trạng môi trường của khu vực, báo cáo tham khảo số báo cáo 

“Tổng hợp kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm2020,  

2021” như sau: 

a. Dữ liệu môi trường không khí và tiếng ồn  

Bảng 2.5. Kết quả chất lƣợng môi trƣờng không khí 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
KK1 KK2 KK3 

1 Nhiệt độ 
o
C

 
25,2 25,1 23,8 - 

2 Độ ẩm % 76 70 74 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,4 1,3 1,3 - 

4 Độ ồn dB(A) 68,0 68,4 70,8 70
(1)

 

5 Bụi lơ lửng μg/m
3
 285 258 296 300 

6 SO2 μg/m
3
 27 21 25 350 

7 NO2 μg/m
3
 22 18 21 200 

8 CO μg/m
3
 2.459 2.431 2.522 30.000 

Ghi chú: 

- KK1: Điểm tại Trạm khí tượng Đông Hà, thành phố Đông Hà thuộc báo cáo 

Tổng hợp kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 

(tháng 03/2020) 
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- KK2: Điểm tại Khu phố 1, Phường 4, thành phố Đông Hà, gần Công ty Cổ 

phần Minh Hưng thuộc báo cáo Tổng hợp kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 (tháng 03/2021) 

- KK3: Điểm tại Ngã ba chợ Đông Hà thuộc báo cáo Tổng hợp kết quả Quan 

trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 (tháng 03/2021) 

- 
(1)

 QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu 

vực thông thường từ 6 – 21 giờ) 

Nhận xét: Kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, các thông số quan trắc chất 

lượng không khí xung quanh và tiếng ồn tại các thời điểm quan trắc hầu hết nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

b. Dữ liệu môi trường nước 

* Nước mặt 

Bảng 2.6. Kết quả phân tích nƣớc mặt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả thử nghiệm QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

T5SH4 T8SH4 T10SH4 A1 A2 B1 B2 

1 pH - 6,4 7,7 7,7 6 - 8,5 6 - 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9 

2 TSS mg/l KPH 5,4 KPH 20 30 50 100 

3 DO mg/l 6,5 6,4 6,2 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

4 BOD5 mg/l 2,0 2,1 1,8 4 6 15 25 

5 COD mg/l 4 8 7 10 15 30 50 

6 NH4-N mg/l 0,11 0,11 0,08 0,3 0,3 0,9 0,9 

7 PO4-P mg/l KPH KPH KPH 0,1 0,2 0,3 0,5 

8 Fe mg/l 0,91 0,13 1,05 0,5 1,0 1,5 2 

9 E.Coli MPN/100ml 7 22 87 20 50 100 200 

10 Coliform MPN/100ml 64 145 478 2.500 5.000 7.500 10.000 

Ghi chú: 

- T5SH4, T8SH4, T10SH4: Tại sông Hiếu, đoạn qua Trạm thủy văn Đông Hà 

thuộc báo cáo Tổng hợp kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị 

năm 2021 (tháng 5, 8, 10/2021). 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt ở bảng trên cho thấy, các 

thông số quan trắc hầu hết nằm trong giới hạn cho phép tại cột B1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. 
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c. Nước dưới đất 

Bảng 2.7. Kết quả phân tích nƣớc dƣới đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích 

(NN) 

QCVN 

09-MT:2015/BTNMT 

1 pH - 7,1 5,5-8,5 

2 Độ cứng mgCaCO3/l 157 500 

3 TDS mg/l 509 1.500 

4 NH4 -N mg/l 0,07 1 

5 NO3 -N mg/l 0,18 15 

6 Sunphat mg/l 24 400 

7 Fe mg/l 0,29 5 

8 Coliform MPN/100ml KPH 3 

Ghi chú: 

- NN: Điểm tại Phường 2, thành phố Đông Hà thuộc báo cáo Tổng hợp kết quả 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc ở bảng trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

* Hệ thực vật: 

Qua khảo sát thực tế tại hiện trường và tham vấn cộng đồng dân cư xung 

quanh cho thấy khu vực thực hiện Dự án là vùng đất trồng lúa nước. Hiện trạng là 

cây lúa nước.  

* Hệ động vật: 

- Động vật trên cạn: Kết quả điều tra, khảo sát trong và lân cận khu vực Dự án 

cho thấy không có một loài động vật quý hiếm nào thuộc sách đỏ Việt Nam và Thế 

giới, chủ yếu là một số loài thuộc các nhóm sau:  

+ Các loài động vật không xương sống thuộc nhóm động vật đất như: Giun 

đất, các loài côn trùng như: chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, dế mèn, rầy xanh, bọ 

xít, bướm, tò vò, kiến... 

+ Động vật có xương sống bao gồm những loài thuộc lớp ếch nhái như: loài 

nhái, ếch đồng, chàng hưu, ếch ương,...; Các loài chim bay  chủ yếu thuộc bộ Sẻ, 

nhóm ăn sâu bọ có thành phần loài như: chào mào, chích choè, chèo bẻo... 

+ Khu hệ thú chỉ gặp các loài thú nhỏ gần người như: chuột chù, chuột nhà, 

chuột cống,... và các loài gia cầm như gà, vịt. 

- Động vật dưới nước: Khu vực dự án có địa hình thấp trũng, với thành phần 

các loài động vật thuỷ sinh như sau: 

+ Động vật nổi: các nhóm giáp xác Râu Ngành, Trùng bánh xe, Giáp xác chân 

chèo. 
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+ Động vật đáy: chủ yếu là các ấu trùng, côn trùng thuộc họ hai cánh, cánh 

lông, phù du, chuồn chuồn.  

+ Khu hệ cá ở đây chủ yếu là các loài cá kích thước nhỏ và số lượng không 

nhiều, một số loài thường gặp là cá mương, cá thia đồng,...                                                   

Nhìn chung, khu vực Dự án có thành phần các loài động thực vật còn ít và 

không có thành phần loài quý hiếm nào nằm trong Sách Đỏ cần phải được bảo vệ.  

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

vực thực hiện dự án  

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án sẽ chiếm dụng khoảng 6.050 m2 diện 

tích đất trồng lúa 1 vụ do người dân khu phố 2, phường 2 quản lý.  

- Các đối tượng bị tác động chính của Dự án bao gồm:  

+ Quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến công nhân lao động trên công trường; 

Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đi qua; đường giao thông xung quanh 

khu vực dự án như đường Cồn Cỏ, Đặng Dung... 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khe thoát nước tự nhiên, sông Hiếu; 

nước dưới đất của khu vực.  

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

- Vị trí khu đất thực hiện dự án đã được UBND thành phố Đông Hà phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà 

để thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà tại Quyết định số 739/QĐ-

UBND ngày 18/4/2022. 

- Dự án khi đi vào hoạt động sẽ giúp giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện 

công lập, đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh 

của người dân. 

- Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo nước thải tại bệnh viện 

được xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải y tế trước khi xả thải ra môi trường. 

Như vậy, vị trí thực hiện Dự án là hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và môi trường tại khu vực. 
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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 dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá tác động đến cảnh quan, đến hệ sinh thái 

Dự án có tổng diện tích đất chiếm dụng là 43.908 m2, hiện trạng khu vực là 

vùng thấp trũng, xung quanh chủ yếu là đất trồng lúa 1 vụ của người dân phường 2, 

thành phố Đông Hà. Quá trình thi công dự án sẽ thay đổi cảnh quan khu vực từ 

vùng đất thấp trũng thành khu vực hạ tầng kỹ thuật, khu vực bệnh viện có địa hình 

cao hơn và bổ sung hệ thống cây xanh sẽ tạo cảnh quan mới cho khu vực theo 

hướng tích cực. 

Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu sẽ làm phát sinh các chất thải rắn, bụi, nước thải xây dựng sẽ ảnh hưởng tức 

thời đến cảnh quan khu vực. Do đó, trong giai đoạn này chủ dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp quản lý trong thi công để không làm ô nhiễm đến môi trường cảnh quan 

khu vực.  

3.1.1.2. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Dự án có tổng diện tích đất chiếm dụng là 43.908 m2, trong đó hiện trạng 

phần lớn là đất trồng lúa 1 vụ (diện tích khoảng 6.050 m2). Trong phạm vi khu vực 

dự án không có dân cư sinh sống, do đó dự án không có hoạt độn di dân, tái định cư. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Hiện trạng khu vực là vùng ruộng lúa thấp trũng, hoạt động giải phóng mặt 

bằng chủ yếu là quá trình bóc lớp đất hữu cơ bề mặt từ 0,2 – 0,25 cm, tương ứng 

với khối lượng khoảng 10.977 m3.  

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và 

máy móc thiết bị. 

a. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải và bụi 

* Bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu thi công 

Quá trình thi công xây dựng sẽ sử dụng các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu hoạt động với mật độ cao, quá trình sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường 

không khí như bụi, CO, NOx, HC.  

- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, 

phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo 

QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với 

xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe 

ô tô chạy bằng dầu diezel như sau: 
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Bảng 3.1. Giá trị giới hạn khí thải của xe động cơ chạy bằng diezel 

Khối lƣợng xe (kg) 
Giá trị giới hạn khí thải (g/km) 

CO NOx HC Bụi (PM) 

1.760 < Rm 0,74 0,39 0,07 0,06 

Trong đó: HC: Hydrocacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86. 

Tải lượng bụi: Ebụi = 3 xe/h × 0,06 g/km/xe = 0,00005 mg/m.s. 

Tải lượng NOx: ENOx = 3 xe/h × 0,39 g/km/xe = 0,000325 mg/m.s. 

Tải lượng CO: ECO = 3 xe/h× 0,74 g/km/xe = 0,000616 mg/m.s. 

Tải lượng HC: EHC = 3 xe/h × 0,07 g/km/xe = 0,000058 mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, 

có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô 

nhiễm. Sử dụng công thức Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau [4]:  

C(x) = 0,8.E    
uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( 
       (1) 

Trong đó:  

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, 

cách đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m. 

+ z : Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 
73,053,0 xz  , với cấp độ ổn định 

khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).  

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ 

gió trung bình là 2,4m/s. 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng 

mặt đất, h =0m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng 

cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau: 
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Bảng 3.2. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau 

Khoảng cách x (m) 
Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m

3
) 

Bụi HC NOx CO 

5 0,000351 0,000033 0,000185 0,000028 

10 0,000166 0,000016 0,000087 0,000013 

15 0,000116 0,000011 0,000061 0,000009 

20 0,000091 0,000009 0,000048 0,000007 

25 0,000077 0,000007 0,000040 0,000006 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 h) 

0,3 - 0,2 30 

Đánh giá tác động: Khí thải động cơ từ phương tiện giao thông là nguồn thải 

không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân thi công; người dân sống trong khu vực khu phố 2, phường 2 và dọc tuyến 

đường vận chuyển đường Cồn Cỏ, Đặng Dung. Tuy nhiên, qua kết quả tính toán 

trên cho thấy nồng độ của bụi và các chất khí độc hại từ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ Dự án rất thấp. Đồng thời, không gian hoạt động của các 

phương tiện rộng rãi, tần suất hoạt động không liên tục nên tác động của bụi, khí 

thải từ các phương tiện chỉ mang tính tạm thời, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian 

vận chuyển. 

* Bụi rơi vãi từ các phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường giao thông 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi 

vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ 

mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và 

loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu là chủ yếu là tuyến đường có kết cấu nhựa, do đó lượng bụi phát sinh 

trên các đoạn đường này sẽ thấp. Tuy nhiên, những đoạn ra vào công trường thường 

có nhiều loại vật liệu rơi vãi đặc biệt là đất đào đắp tạo thành nguồn phát sinh bụi 

đáng kể nếu có xe vận chuyển đi qua vào những ngày khô ráo. Để đánh giá tải lượng 

bụi phát sinh do quá trình vận chuyển chạy trên đường, báo cáo áp dụng công thức 

tính toán như sau [5]: 

E = )
365

365
()

4
()

7,2
()

48
()

12
(7,1 5,07,0 pwWSs

k


 , kg/(xe.km) (2) 

Trong đó: 

+ E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km)  

+ k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 

30 micron)  

+ s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường nhựa s=5,7) 

+ S -Tốc độ trung bình của xe tải (S=20 km/h)  

+ W - Tải trọng của xe, (10 tấn)  
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+ w - Số lốp xe của ô tô (8 lốp) 

+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày) 

Thay số liệu vào công thức (2) ta có E = 0,92 kg/xe/km. Giả thiết quãng 

đường vận chuyển trung bình trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi từng khu vực 

của Dự án là 0,5km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường vận chuyển này 

là 0,46 kg/xe. 

Với quãng đường vận chuyển nguyên liệu trên tuyến đường phát sinh nhiều 

bụi khoảng 0,5km, sự phân bố lượng xe trên 1m chiều dài của đường trong thời 

gian 1h như sau: 3 xe/h/500m = 0,006xe/m.h. Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe 

là: 0,006 xe/m.h×0,46 kg/xe = 0,00276 kg/m.h = 0,766 mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp 

dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Thay các giá trị vào 

công thức (1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể 

hiện như sau: 

Bảng 3.3. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đƣờng từ phƣơng tiện vận 

chuyển 

TT Khoảng cách x(m) z Nồng độ (mg/m
3
) 

1 5 1,71 0,436 

2 10 2,85 0,206 

3 20 4,72 0,144 

4 25 5,56 0,113 

5 30 6,35 0,095 

QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1h) 0,3 

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi 

phát sinh do lốp xe ma sát với mặt đường ở khoảng cách <10m vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận 

chuyển chạy qua là tác động đáng quan tâm trong quá trình thi công Dự án, đặc biệt 

là đoạn ra vào công trường có nhiều đất đá rơi vãi làm lượng bụi phát sinh lớn vào 

những ngày nắng, mặt đường trở nên khô ráo làm cho các hạt đất mất kết dính với 

nhau dễ dàng bị cuốn theo bánh xe và luồng gió do xe chạy qua. Lượng bụi phát 

sinh sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Ngoài ra, tác động của bụi 

phát sinh từ mặt đường có thể gây ra tai nạn giao thông do mất tầm nhìn. Do đó 

Chủ dự án sẽ đặc biệt quan tâm đến tác động này.  

b. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn 

Việc sử dụng các phương tiện (xe tải) vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc 

thiết bị sẽ phát sinh tiếng ồn từ động cơ chạy bằng dầu DO. Tiếng ồn từ động cơ 

của xe tải đo tại khoảng cách 1m là 90dBA [6].  

Để đánh giá được ảnh hưởng của độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và 

công nhân trực tiếp vận hành, mức độ ồn giảm theo khoảng cách được tính theo 

công thức sau:  
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LP(x) = LP(x0) + 20×lg(x0/x) (3) 

Trong đó: 

- LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

- x0 = 1m; x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m) 

- LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

Với khoảng cách từ phương tiện đến nhà dân trung bình 15m, độ ồn giảm theo 

khoảng cách được tính như sau: 

LP(15) = 90 dBA + 20×lg(1/15m) = 66,5dBA. 

Đánh giá tác động: Như vậy độ ồn tính toán với khoảng cách là 15m so với 

nguồn gây ra là 66,5dBA, với mức ồn này nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (70dBA). Như vậy, 

tiếng ồn do động cơ xe tải gây ra không ảnh hưởng đến nhà dân sống dọc các tuyến 

đường. Tuy nhiên, ngoài tiếng ồn từ động cơ còn có tiếng còi xe có thể ảnh hưởng 

tới người tham gia giao thông; các hộ dân sống dọc tuyến đường, do đó để giảm 

thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn, Chủ dự án sẽ có biện pháp thích hợp sau này. 

c. Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thi công xây dựng sẽ phát sinh bụi 

ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người tham 

gia giao thông, tác động đến hoạt động sản xuất của người dân. 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu nếu không có biện pháp che chắn làm rơi 

vãi khi gặp mưa gây ra lầy lội, trơn trượt ảnh hưởng đến việc đi lại và có thể gây ra 

các tai nạn giao thông. 

- Đồng thời quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của các phương tiện có tải 

trọng lớn dễ gây ra hư hỏng, sụt lún các tuyến đường. Do đó, Chủ dự án và nhà 

thầu xây dựng sẽ có biện pháp quản lý, lịch trình, kế hoạch cũng như bắt buộc chủ 

các phương tiện vận chuyển đúng tải trọng quy định. 

3.1.1.5. Đánh giá, dự báo tác của hoạt động thi công các hạng mục công trình 

a. Đánh giá, dự báo tác động của khí thải và bụi từ các hoạt động thi công các 

hạng mục công trình 

* Tác động do bụi từ quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng: 

Mức độ phát tán bụi trong quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng phụ thuộc vào 

khối lượng đào, xúc đất và đắp đất san nền. Lượng bụi khuếch tán được tính toán 

dựa vào hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào, đắp. Theo tài liệu hướng dẫn đánh 

giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới, hệ số ô nhiễm E được tính bằng 

công thức sau: 
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          (4.1)  

Trong đó: E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

   k - Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35. 

   u  - Tốc độ gió lớn nhất là 3,8 m/s. 

   M - Độ ẩm trung bình của vật liệu (30%). 

Từ điều kiện cấu trúc hạt trung bình, tốc độ gió trung bình, độ ẩm của vật liệu 

đắp nền… xác định hệ số ô nhiễm là:  

E = 

3,14,1

2

3,0

2,2

8,3
0016,035,0 
















 = 0,0143 kg bụi/tấn 

Đánh giá tác động: Các tác động do bụi phát sinh chủ yếu từ hoạt động san 

lấp mặt bằng khu vực Dự án, đặc biệt vào mùa khô khi kết cấu đất bở rời dễ phát 

sinh bụi khi có gió Tây Nam. Các tác động do bụi như sau: 

+ Tác động đến cảnh quan môi trường: Bụi bám vào cây xanh, các công trình 

lân cận làm mất mỹ quan khu vực. Ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt cộng 

đồng của người dân tại khu vực. 

+ Tác động đến sức khoẻ con người: Bụi ảnh hưởng đến thị lực, gây đau mắt 

và ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Bụi còn ảnh hưởng đến khả năng quan sát và có thể 

gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 

Vì vậy, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp để 

giảm thiểu tác động này. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân lao động trực tiếp trên công trường, 

người dân sống trong khu vực thuộc khu phố 2, phường 2 và các cơ quan, trụ sở lân 

cận khu vực Dự án. 

b. Đánh giá, dự báo tác động của nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công Dự án chủ yếu là nước 

thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

- Theo TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - mạng lưới công trình và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế lượng nước cấp cho 1 người là 150 lít/người/ngày. Tỷ lệ nước 

thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp [15]. 

100 người × 100% × 150 lít/người/ngày = 15 m3/ngày 
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- Thành phần của nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, chất 

hữu cơ, các chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho) và vi sinh vật. Đặc tính nước thải sinh 

hoạt như sau: 

Bảng 3.4. Tải lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt [10] 

TT Thông số Nồng độ, mg/l QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) 

1 Tổng chất rắn 680 - 1.000 100 

2 BOD5 200 - 290 50 

3 Tổng nitơ 35 - 100 50 

4 Tổng photpho 18 - 29 10 

5 Coliform 10
8
 - 4

10
 5.000 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Cột B: Quy định giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải 

vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Đánh giá tác động: Kết quả tham khảo ở bảng trên cho thấy, nước thải sinh 

hoạt khi chưa được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với cột B 

của quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT. Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động 

trực tiếp tới công nhân và môi trường khu vực Dự án, gây dịch bệnh và ảnh hưởng 

trực tiếp tới môi trường các thủy vực tiếp nhận. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà 

thầu thi công phải có biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân.  

* Nước thải xây dựng 

- Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn bê tông, rửa vật 

liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công trình,… 

Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu mỡ,... 

Dựa trên thực tế ở các công trình xây dựng thì loại nước thải này có khối lượng ít, 

không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung quanh công trình, vị trí trộn vữa. 

- Tải lượng và nồng độ các chất chứa trong nước thải do hoạt động xây dựng 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, thời gian thi công, thời 

tiết, địa chất công trình, ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường của công nhân, … 

Đánh giá tác động: Trong trường hợp mưa lớn, nước mưa chảy tràn qua các 

khu vực đang đào đắp hoặc các kho, bãi vật liệu sẽ cuốn theo các nguyên vật liêu 

(cát, đá,…) làm cho độ đục trong nước tăng cao. Lượng nước thải này sẽ ảnh 

hưởng đáng kể đến nguồn nước mặt lân cận khu vực Dự án cụ thể là khe thoát nước 

tự nhiên về phía Nam nhà máy nếu không có biện pháp quản lý, thu gom, xử lý 

thích hợp. 
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* Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn trong diện tích khu vực được xác định theo 

(TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 

thiết kế) theo công thức: Q = q × C × F (5) 

Trong đó: 

Q - là lượng nước mưa chảy tràn; 

F - là diện tích mặt bằng khu vực tính toán 43.908 m2. trong đó, 

q - là lượng mưa ngày lớn nhất ngày 08/10/2020 tại Trạm khí tượng thuỷ văn 

Đông Hà có giá trị 387,8 mm.  

C - là hệ số dòng chảy, C = 0,37 tương ứng với mặt đất, cỏ, độ dốc 1 - 2%;  

Theo đó, kết quả tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án 

như sau:  

Q = (43.908 m2 × 0,37) × 0,3878 m/ngày ≈ 6.011 m3/ngày; 

Nếu chủ dự án không có các biện pháp quản lý tại công trường xây dựng, khi 

gặp mưa nước mưa có khả năng cuốn trôi đất, cát trên bề mặt ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

c. Đánh giá, dự báo tác động của CTR 

* CTR sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV trên công trường. 

Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày [11] với tổng 

số 100 công nhân trên công trường thì lượng CTR phát sinh là: 50 kg/ngày. 

- Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt gồm: 

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa,… 

+ Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống. 

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thuỷ tinh. 

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý, phát tán tự 

do ra môi trường sẽ làm mất mỹ quan khu vực, xâm nhập vào đất làm thay đổi kết 

cấu đất, gây ô nhiễm đất; nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm ô 

nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thu 

gom tận dụng và xử lý thích hợp. 

* CTR xây dựng 

CTR thông thường phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các hoạt động xây 

dựng bao gồm đất đào trong quá trình GPMB, đất đá rơi vãi trong quá trình vận 

chuyển, bốc dỡ; các loại bao bì đựng VLXD; sắt thép; gạch ngói vụn;...Các loại 

CTR này có khối lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, ý 

thức của công nhân thi công, chất lượng vật liệu.  
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Quá trình thi công xây dựng của Dự án sẽ phát sinh lượng đất đào tương đối 

lớn, tuy nhiên lượng đất đá này được tận dụng san gạt tại chỗ tại khu vực quy 

hoạch trồng cây xanh nên sẽ không dư thừa, phát sinh thải ra bên ngoài. 

* Chất thải nguy hại 

CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, 

thiết bị thi công, bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,… thuộc vào mục chất 

thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Khối lượng CTNH 

phát sinh tại Dự án như sau: 

Bảng 3.5. Danh mục CTNH phát sinh trong 1 tháng 

TT Tên CTNH Khối lƣợng Trạng thái 

1 Giẻ lau dính dầu 3 kg Rắn 

2 Dầu thải mỡ 2 kg Lỏng 

Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 5kg/tháng. Lượng chất thải nguy hại 

phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn, đồng thời công tác bảo dưỡng, thay 

thế và sửa chữa máy móc, thiết bị sẽ được nhà thầu thực hiện ở các garage trên địa 

bàn nên sẽ hạn chế được tình trạng phát sinh chất thải nguy hại tại khu vực công 

trường. Trong trường hợp lượng chất thải nguy hại này phát sinh tại công trường, 

Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp 

Đánh giá tác động: Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án với khối 

lượng không lớn, đồng thời công tác bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa máy móc, 

thiết bị sẽ được Chủ dự án và nhà thầu thực hiện ở các garage trên địa bàn nên sẽ 

hạn chế được tình trạng phát sinh chất thải nguy hại tại khu vực công trường. Trong 

trường hợp lượng chất thải nguy hại này phát sinh tại công trường, Chủ dự án sẽ có 

biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp 

d. Đánh giá, dự báo tác động của tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công 

xây dựng các hạng mục công trình như: Máy ủi, máy khoan, máy trộn bê tông,…  

- Để đánh giá được ảnh hưởng mức độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và 

công nhân, mức ồn giảm theo khoảng cách và kết quả tính toán mức ồn theo các 

khoảng cách khác nhau được tính theo công thức:  

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) (7) 

Trong đó: 

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA); 

+ x0: x0 = 1m; 

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA); 

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 
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Áp dụng công thức trên, mức ồn từ các loại phương tiện vận chuyển và các 

máy móc, thiết bị thi công được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.6. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công [12] 

STT Các phƣơng tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15 m
 

30m 60m 120m 240m 

1 Máy ủi 107 100 93 87 81 75 69 

2 Máy khoan 101 94 87 82 75 69 63 

3 Máy đập bê tông 99 92 85 79 73 67 61 

4 Máy nén Diezel  94 87 80 74 68 62 56 

5 Máy trộn bê tông 89 82 75 69 63 57 51 

Cộng hưởng tiếng ồn
 

109,3 102,3 95,3 89 83,3 77,3 73,2 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (từ 6h đến 21h) 

Ghi chú: Mức ồn cộng hưởng được tính trong trường hợp tất cả các máy trên 

cùng hoạt động đồng thời. Quy tắc đặc biệt áp dụng đối với việc cộng hưởng tiếng 

ồn: Hai máy đang vận hành ở cùng cấp độ ồn sẽ làm tăng mức độ tổng thể là 3 

dBA. Nếu sự khác biệt giữa hai nguồn phát tiếng ồn là 10 dBA trở lên thì chúng sẽ 

không nâng mức độ ồn tổng thể [13]. 

Đánh giá tác động: Qua bảng 3.7 trên cho thấy các thiết bị, máy móc hoạt 

động trong giai đoạn thi công thường có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 

dBA từ 6 giờ đến 21 giờ). Từ khoảng cách >120 m thì mức ồn của đa số máy móc 

thiết bị nằm trong giới hạn. Cường độ ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như 

mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động của 

công nhân trên công trường, làm cho họ kém tập trung tinh thần dễ dẫn đến tai nạn 

lao động. Vì vậy, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm giảm 

thiểu tác động của tiếng ồn.  

- Độ rung: Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công, chủ 

yếu là đào đất, khoan và san ủi. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Khi mức 

độ rung động lớn vượt giới hạn cho phép có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người 

công nhân, dân cư xung quanh và làm hư hại các công trình lân cận. Mức độ rung 

động của các máy móc thi công thể hiện như sau: 

Bảng 3.7. Mức độ rung của các máy móc thi công 

TT Các phƣơng tiện 
Mức độ rung động 

cách nguồn 10m (dB) 

Mức độ rung động 

cách nguồn 30m (dB) 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Xe lu 82 71 

3 Máy khoan  63 55 
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TT Các phƣơng tiện 
Mức độ rung động 

cách nguồn 10m (dB) 

Mức độ rung động 

cách nguồn 30m (dB) 

4 Máy ủi 79 69 

5 Cần trục, cần cẩu 86 75 

6 Máy nén khí 81 71 

7 Máy trộn bê tông 88 73 

8 Máy đào 85 73 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách >30 m, mức rung 

từ các máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT 

đối với hoạt động xây dựng là 75 dB. Tuy nhiên ở khoảng cách <10 m, người công 

nhân và các hộ dân sống gần khu vực dự án sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung. 

e. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội 

- Việc tập trung một lượng công nhân khá lớn trong thời gian xây dựng có thể 

ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội khu vực Dự án.  

- Hoạt động của phương tiện vận tải trong thời gian thi công làm tăng mật độ 

giao thông, tăng áp lực lên kết cấu đường, gây nên các biến dạng về kết cấu làm 

yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ,… dẫn đến giảm tốc độ lưu thông trên đường, ảnh 

hưởng đến an toàn giao thông. 

- Ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông, hoạt động đi lại của người dân 

trong khu vực. 

- Độ ồn tác động đến sức khỏe công nhân và người dân. 

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân lao động trực tiếp và người dân sinh sống xung quanh. 

Do đó, Chủ dự án sẽ có phương án thi công hợp lý, cũng như có thông báo 

đến cá nhân dùng nước trong trường hợp buộc phải ngừng cấp nước để cải tạo công 

trình. 

Ngoài các tác động tiêu cực trên thì giai đoạn thi công cũng có tác động tích 

cực là góp phần giải quyết nhu cầu việc làm; tăng thu nhập tạm thời cho người lao 

động; kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như kinh doanh ăn uống, giải 

khát phục vụ cho công nhân. 

3.1.1.6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án  

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Trong quá trình GPMB, thi công các hoạt động chủ yếu là phát quang thảm 

thực vật, san nền, làm đường, xây dựng nhà ở. Sự cố cháy nổ xảy ra khi quá trình 

GPMB, thi công gặp phải bom mìn tồn lưu trong đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

về người và tài sản, hậu quả mang lại không chỉ với đơn vị thi công, giám sát Dự án 

mà còn có thể ảnh hưởng đến các hộ dân sống lân cận khu vực hay tham gia giao 
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thông ngang qua vị trí thi công. Do đó, việc rà phá bom mìn sẽ được thực hiện hoàn 

chỉnh trước khi thi công, xây dựng. 

b. Đối với sự cố tai nạn lao động 

- Nguyên nhân về kỹ thuật: Do dụng cụ, phương tiện thiết bị máy móc không 

hoàn chỉnh hay hư hỏng, thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo 

hiệu phòng ngừa; 

- Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên: Việc kiểm tra giám sát nhằm mục 

đích phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công xây dựng, nếu không làm 

thường xuyên dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm và ý thức thực hiện các yêu cầu về 

công tác an toàn hay các sai phạm không phát hiện một cách kịp thời dẫn đến xảy 

ra sự cố gây tai nạn lao động. 

- Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như: Chế độ làm 

việc, nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân… Nếu không thực hiện 

một cách nghiêm chỉnh sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, làm tăng khả năng 

xảy ra tai nạn. 

- Nguyên nhân do bản thân người lao động: Thao tác vận hành không đúng kỹ thuật, 

không đúng quy trình hay do sức khỏe không đảm bảo. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

- Quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ làm tăng mật độ các phương tiện giao 

thông tại khu vực, bên cạnh đó đây là địa bàn tập trung đông dân cư sống dọc 2 bên 

tuyến đường khu vực,… nên sẽ có nguy cơ gây tai nạn giao thông.  

- Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bất cẩn của các tài xế tham gia giao 

thông. Vì vậy, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ đặc biệt quan tâm và phối hợp với 

các ban ngành liên quan để hạn chế tối đa sự cố này. 

- Đối với quá trình vận chuyển nguyên vật liệu đi qua nhiều tuyến đường nguy 

hiểm như điểm giao giữa đường Đặng Dung – Cồn Cỏ,… tại các khu vực này có 

mật độ giao thông khá cao, kết hợp với việc thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ giao 

thông trên khu vực do dó sẽ tăng khả năng gây tai nạn giao thông cho khu vực và 

người tham gia giao thông. 

Để giảm thiểu sự cố xảy ra Chủ dự án sẽ làm việc với các cơ quan chức năng 

để đưa ra giải pháp an toàn đoạn đi qua các điểm giao để hạn chế gây ra nguy hiểm 

cho người đi đường và hạn chế sự cố tai nạn xảy ra. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt: 

Như đã đánh giá ở trên, nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân 

trong quá trình thi công, xây dựng Dự án. Việc xây nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn để 

xử lý đang áp dụng phổ biến hiện nay là rất khó thực hiện. Hơn nữa, nếu xây dựng 

các hầm tự hoại 03 ngăn sẽ rất khó khăn và tốn kém trong xây dựng, phá dở sau 

này. Nhằm đảm bảo cho cán bộ công nhân thi công vệ sinh thuận tiện và không gây 
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ô nhiễm môi trường, Nhà thầu sẽ ưu tiên lựa chọn lao động tại địa phương trong 

quá trình thi công vừa tạo công ăn việc làm cho người dân, từ đó hạn chế phát sinh 

nước thải tại khu vực và hợp đồng với nhà dân lân cận gần khu vực Dự án để cho 

công nhân thuận tiện đi lại sinh hoạt, như vậy sẽ hạn chế nước thải sinh hoạt trên 

công trường. 

b. Nước thải xây dựng: 

Để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nước thải xây dựng đến môi trường 

trong giai đoạn thi công, Chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công 

áp dụng các biện pháp sau: 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo 

dưỡng công trình; 

- Đảm bảo máy móc, thiết bị được che chắn, hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong 

quá trình thi công; 

- Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa thất thoát ra 

môi trường; 

- Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng 

cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa. 

c. Nước mưa chảy tràn: 

Như đã phân tích ở trên, trong giai đoạn thi công nước mưa chảy tràn không 

phải là nước thải, do vậy Chủ dự án không tiến hành xử lý trực tiếp ra môi trường. 

Tuy nhiên, do giai đoạn này đang thi công, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên 

việc giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn rất khó thực hiện. Vì vậy, ưu tiên 

thi công cuốn chiếu san từ cao xuống thấp, đắp từ thấp đến cao trước mùa mưa và 

triển khai thi công nhanh gọn ngay đối với những khu vực GPMB thuận lợi. Bên 

cạnh đó, Nhà thầu sẽ áp dụng một số biện pháp sau: 

- Thi công san nền từ cao đến thấp, cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục và 

từng đoạn, tránh thi công tràn lan chiếm nhiều diện tích gây ô nhiễm do nước mưa 

chảy tràn; 

- Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi công 

vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn nước; 

- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp 

phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn; 

- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, 

nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án; 

- Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa; 

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện 

tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường. 

3.1.2.2. Đối với CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH 

a. CTR sinh hoạt: 



Báo cáo ĐTM dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần TTH Group                                       Trang 65 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

- Trang bị 01 thùng đựng rác sinh hoạt loại 120L ở khu vực lán trại để thu 

gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công nhân 

cần thải bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên 

dụng và hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà 

tiến hành thu gom đưa đi xử lý, định kỳ 01 lần/tuần. 

b. Chất thải rắn xây dựng: 

- Các chất thải rắn xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt 

thép vụn,… sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu. 

- Xe chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng sẽ được che chắn cẩn 

thận, thùng chứa của xe phải đảm bảo nhằm hạn chế rơi vãi. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chở đúng tải trọng quy định và 

có phủ bạt kín để không làm rơi vãi đất, cát ra tuyến đường. 

- Đối với các CTR là đất đào phát sinh sẽ được Chủ dự án và đơn vị thi công 

sử dụng để san lấp mặt bằng khu vực dự án  

c. Chất rắn phát sinh từ GPMB: 

- Lên kế hoạch GPMB cụ thể, thu gom triệt để lượng chất thải rắn phát sinh, 

tuyệt đối không xả ra môi trường. 

- CTR không tận thu được (cành nhỏ và lá) được thu gom và hợp đồng với 

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển rác thải đến 

bãi xử lý chất thải tập trung của Thành phố. 

d. Chất thải nguy hại: 

Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành 

phần, tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. Đặc biệt 

đối với dầu thải từ máy máy móc thiết bị (chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư 

hỏng, đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi 

công sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do 

đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công 

trường) sẽ được thu gom vào thùng chứa chuyên dụng thể tích 60 lít có nắp đậy và 

dán nhãn cảnh báo CTNH sau đó chứa tại khu vực lán trại có mái che. Đối với giẻ 

lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào thùng chứa 

chuyên dụng sử dụng bằng thùng nhựa composite, kích thước (40x50x68)cm, dung 

tích chứa hữu ích là 60 lít, thùng được lắp cần đạp chân để mở nắp, đáy thùng được 

lắp 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển.  

Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng để xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải 

nguy hại. Định kỳ 06 tháng/lần thu gom và đưa đi xử lý. 

3.1.2.3. Đối với bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi từ quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng: 
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- Xây dựng hàng rào bằng tôn cao 3m xung quanh khu vực Dự án để hạn chế 

bụi ảnh hưởng tới người dân. 

- San nền kết hợp lu lèn, đầm chặt bề mặt đất để tránh phát tán bụi do gió vào 

những ngày khô nóng. 

- Vào những ngày nắng và gió sẽ được Chủ dự án tưới nước với tần suất tối 

thiểu 03 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên tại các điểm ra vào khu vực Dự án và khu vực 

san ủi mặt bằng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày,... 

b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí (bụi và khí thải) tại công 

trình xây dựng: 

Để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ quá trình xây dựng công trình, Chủ 

dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Lập hàng rào tôn cao 3m bao xung quanh khu vực Dự án. 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm 

từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng. 

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý 

nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. 

- Chỉ sử dụng các phương tiện máy móc thi công đã được đăng kiểm, không 

sử dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao. 

- Tại các bãi chứa nguyên vật liệu được che phủ bạt tránh gió cuốn làm phát 

sinh bụi. 

- Việc bố trí bãi vật liệu phụ thuộc vào từng hạng mục công trình cụ thể đảm 

bảo thuận tiện trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cũng như hoạt động xây 

dựng đồng thời tránh ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân. Đặc biệt phải 

có lịch trình thi công cũng như vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công hợp lý. 

- Vật liệu xây dựng được bố trí tại khu vực Dự án tránh vứt bừa bãi gây ách 

tắc giao thông. 

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn sạch sẽ chất thải rắn phát sinh nhằm 

hạn chế chiếm diện tích khu vực. 

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày. 

- Công khai, niêm yết kế hoạch, công tác bảo vệ môi trường của Dự án cho 

cộng đồng được biết cùng có kế hoạch bảo vệ môi trường xung quanh. 

- Hàng ngày bố trí công nhân quét thu dọn tại các điểm giao với đường vào 

khu vực Dự án. 

- Phun ẩm tại các đoạn đường vào khu vực Dự án, đặc biệt là đoạn nằm gần 

các hộ dân khu dân cư khu phố 2 và đoạn đường Đặng Dung, Cồn Cỏ. Phun ẩm với 

tần suất tối thiểu 03 lần/ngày và tăng lên vào thời kỳ cao điểm, nhằm hạn chế lượng 

bụi phát tán ra môi trường xung quanh trong những ngày nắng gió. 
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c. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển, bụi 

rơi vãi trên các tuyến đường 

- Phương án vận chuyển: 

+ Lập phương án thi công, tiến độ thi công, xây dựng nội quy, lịch trình, lựa 

chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu 

đáng kể bụi và khí thải phát sinh. Các tuyến đường vận chuyển chính như đường 

Quốc lộ 9, Quốc lộ 1A, Đặng Dung. Cồn Cỏ 

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động để 

tránh làm rơi vãi các loại vật liệu.  

+ Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm (từ 6h30 - 7h30; 16h30 

- 17h30) để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận 

chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông. 

+ Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không 

phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động. 

+ Các phương tiện vận chuyển không được chở quá khổ, quá tải, phải có bạt 

che phủ tránh vật liệu rơi vãi ra đường. 

+ Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá 

tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất 

lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng. 

- Tưới nước vệ sinh bánh xe, rửa thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu ngay 

sau khi ra khỏi công trường để tránh cuốn theo bùn đất dính bám trên xe, làm rơi 

vãi trên các tuyến đường. 

- Phân luồng xe vào ra tách biệt trên công trường, các phương tiện vận tải sẽ 

được bố trí thời gian tập kết nguyên vật liệu phù hợp để tránh nhiều xe cùng hoạt 

động trong 1 thời điểm tại khu vực Dự án. 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng bắt buộc phải có Giấy 

chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ. 

- Quá trình vận chuyển đất đào các phương tiện phải được che chắn đảm bảo 

không rơi vải. Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi vải 

thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp sạch sẽ. 

- Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên các tuyến 

đường vận chuyển vật liệu có qua khu dân cư (tần suất tối thiểu 03 lần/ngày khi cần 

sẽ tăng lên). 

- Bố trí công nhân hàng ngày thu dọn, quét sạch đất đá, bùn đất rơi vãi dọc 

tuyến đường đoạn ra vào khu vực xây dựng. 

3.1.2.4. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Chất lượng các máy móc, thiết bị phải đảm bảo đúng quy định. 
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- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị cơ giới có khả 

năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h 

sáng hôm sau. 

- Hạn chế các phương tiện vận chuyển qua các tuyến đường vào giờ cao điểm 

hay vào thời gian nghỉ ngơi của người dân. 

- Không thi công với cường độ lớn, cần phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh 

thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn, độ rung. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế 

tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. 

- Các phương tiện, máy móc trước khi sử dụng được cân chỉnh cố định. 

- Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận 

chuyển đúng trọng tải quy định. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc 

phương tiện phát sinh độ ồn cao. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Quản lý tốt công nhân trong thời gian làm việc và lưu trú tại khu vực, phối 

hợp với công an địa phường, dân phòng địa phương xử lý các tình trạng gây rối an 

ninh trật tự xã hội. 

- Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo 

chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý 

không tốt cho nhân dân. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất 

Chủ dự án sẽ đền bù, GPMB theo quy định, cụ thể: 

- Diện tích đất bị chiếm dụng do xây dựng các hạng mục công trình, Chủ dự 

án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng phối hợp với Chính quyền địa phương và 

người dân bị ảnh hưởng để khảo sát, đo vẽ, thống kê diện tích đất bị chiếm dụng. 

- Việc kiểm kê, thu hồi đất sản xuất đối với hộ gia đình và cá nhân nằm trong 

vùng Dự án được thực hiện đúng, đảm bảo trình tự theo Luật đất đai và Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn 

giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 49/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá các 

loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Chủ dự án sẽ thực hiện 

trên cơ sở các văn bản pháp lý sau đây: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013; 
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 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 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất; 

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

Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, 

hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; 

- Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-

UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

- Chủ dự án sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, 

giải thích và đối thoại với người dân. Tránh xảy ra các việc hiểu lầm, gây khó khăn 

cho địa phương cũng như việc triển khai Dự án. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu Đơn vị nhà thầu trước khi thi công cần làm việc với 

các chủ quản các công trình liền kề để cập nhật theo dõi lưu lại những hư hỏng nứt 

nẻ về sau để làm căn cứ khi có sự cố do quá trình thi công xảy ra. 

Nguyên tắc đền bù GPMB: Phương án đền bù GPMB cần phải được chuẩn bị 

trước và được lập kế hoạch dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau: 

- Đảm bảo đúng chính sách hiện hành. 

- Giảm thiểu khó khăn về thu nhập tới các hộ gia đình. 

- Giảm thiểu các tác động về quan hệ xã hội. 

- Có chính sách ưu tiên đối với các hộ chấp hành tốt việc bàn giao đất GPMB. 

Trình tự, yêu cầu, tiến độ thực hiện công tác GPMB: 

 Sau khi thiết kế được phê duyệt, công tác thu hồi đất, công tác đền bù cho 

những người bị ảnh hưởng bởi Dự án sẽ được tiến hành. Toàn bộ công tác GPMB 

phải được hoàn thành trước khi Chủ đầu tư trao hợp đồng xây lắp. Tại thời điểm 

giao thầu, phải hoàn thành các biện pháp trợ giúp khôi phục đời sống.  
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Chủ dự án chỉ đạo tư vấn tổ chức cắm cọc GPMB và đo đạc địa chính. Sau khi 

nhận bàn giao hồ sơ kỹ thuật thửa đất và cọc GPMB, triển khai kiểm đếm thiệt hại, 

áp giá đền bù và lên phương án đền bù trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Sau khi phương án đền bù được duyệt Chủ dự án sẽ tổ chức chi trả. 

Trong suốt quá trình chuẩn bị, kiểm đếm, chi trả, giải toả mặt bằng và giải 

quyết khiếu nại, tất cả các chính sách và thủ tục thu hồi đất, đền bù và GPMB phải 

được thông tin đầy đủ đến người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng phải được 

tham gia vào quá trình khảo sát, đo đạc chi tiết và quá trình thu thập, kiểm tra số 

liệu, đóng góp vào việc hoàn thiện các biện pháp khôi phục đời sống. Các biện 

pháp hỗ trợ đưa ra được thống nhất cụ thể theo Luật định, phù hợp với nguyện 

vọng của tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Phương án tái sản xuất, hỗ trợ sản xuất và sinh kế cho người dân:  

- Đền bù cho các hộ dân bị mất đất theo đúng các quy định hiện hành. 

- Chủ dự án sẽ làm việc với chính quyền địa phương để xây dựng phương án 

hỗ trợ, tổ chức trao đổi, lấy ý kiến bổ sung, thống nhất với người được hưởng chính 

sách hỗ trợ; nhất là phương án hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo nghề, chuyển nghề, vay 

vốn tạo việc làm mới, miễn giảm thuế bảo hiểm xã hội,… 

3.1.2.5. Các biện pháp, quản lý, phòng ngừa, ứng phó rủi ro sự cố của Dự án  

a. Đối với biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Phương án rà phá bom mìn: 

 + Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã 

được đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác. 

 + Công tác rà phá bom mìn được Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có năng lực 

thực hiện, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau. 

- Đường dây điện tới công trường phải là các đường dây kín, đảm bảo an toàn 

trong sử dụng. 

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho 

cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối 

điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất. 

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy 

định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ 

cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải. 

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt 

động trong tình trạng quá tải. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công 

trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, 

vòi phun nước, cát để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ 

cứu khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời. 

b. Đối với biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Xây dựng kế hoạch, phương án thi công hợp lý đảm bảo đúng thiết kế và an 
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toàn khi thi công. 

- Lựa chọn nhà thầu và sử dụng lao động đúng ngành nghề và trình độ được 

đào tạo. 

- Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân thi công như: giày, mũ bảo hiểm, 

áo quần bảo hộ. 

- Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc, giám sát an toàn về người và 

thiết bị trong quá trình thi công. 

- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội 

ngũ công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao. 

- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ 

trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao 

động trên công trường của công nhân. 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân để có những 

phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra. 

- Thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

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 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải  

* Nguồn phát sinh: 

Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động, các hoạt động có thể làm phát sinh 

các chất gây ô nhiễm môi trường không khí như sau: 

- Hoạt động của các phương tiện ra vào bệnh viện như: xe vận chuyển dược 

phẩm, thuốc men; xe cấp cứu bệnh nhân; phương tiện của CBCNV và người bệnh; 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng khi mất điện; 

- Hoạt động chụp X Quang,... 

- Mùi hôi từ khu vực tập kết và xử lý rác thải. 

Các tác động này được đánh giá chi tiết, cụ thể như sau: 

* Đánh giá các nguồn từ các phương tiện giao thông ra vào Bệnh viện: 

- Các phương tiện giao thông ra vào Bệnh viện bao gồm: phương tiện của  các 

CBCNV, của người nhà và bệnh nhân, phương tiện vận chuyển dược phẩm, các 

dụng cụ thiết bị cung cấp cho Bệnh viện....Hoạt động của các phương tiện này sẽ 

làm phát sinh các loại chất thải như: bụi, NO2, CO, CO2, SO2, VOC, ... 

Tải lượng phụ thuộc vào mật độ các phương tiện ra vào Bệnh viện nhiều hay 

ít. Vào thời điểm các phương tiện lưu thông ít, các chất thải này rất dễ pha loãng 
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vào không khí, tác động gây ra không đáng kể. Tuy nhiên, vào lúc cao điểm, số 

lượng phương tiện giao thông cá nhân cao, tập trung trong không gian nhỏ hẹp sẽ 

xảy ra hiện tượng các chất ô nhiễm phát thải cùng một thời điểm. Nồng độ các khí 

thải cao trong một không gian chật hẹp, đông đúc sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người. 

* Đánh giá tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

Máy phát điện là nguồn điện dự phòng chính cho Bệnh viện trong trường hợp 

mất điện lưới (trạm biến áp) hoặc khi máy biến áp bị sự cố, bảo trì bảo dưỡng,… 

Quá trình hoạt động của các máy phát điện dự phòng sẽ làm phát sinh lượng 

khí thải vào môi trường như: bụi, SO2, NOx, CO, VOC…. Và nhiên liệu sử dụng 

để chạy máy phát điện là dầu DO. 

Tải lượng các chất ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng phụ thuộc và đặc tính 

kỹ thuật của máy phát điện, thời gian hoạt động và lượng nhiên liệu tiêu thụ.... Do 

chỉ hoạt động khi mất điện nên trên thực tế lượng khí thải phát sinh không thường 

xuyên. Do đó tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng không lớn. 

* Đánh giá tác động do tia phóng xạ từ phòng chụp X.Quang: 

Chất phóng xạ phát sinh tại bệnh viện chủ yếu từ khu vực chụp X.Quang: 

Hoạt động sử dụng tia X hay tia Röntgen, đây là một sóng điện từ có bước sóng 

trong khoảng 10 nanômét đến 100 picômét (tức là tần số từ 30 PHz đến 3EHz). Tia 

X có khả năng xuyên qua nhiều vật chất (như cơ thể người) nên thường được dùng 

trong chụp ảnh y tế. Do tia X là một dạng tia phóng xạ, có khả năng gây ion hóa 

hoặc các phản ứng có thể nguy hiểm cho sức khỏe con người nên những người tiếp 

xúc với hoạt động chụp X.quang (Nhân viên và bệnh nhân) sẽ có những ảnh hưởng 

đến sức khoẻ nếu không có biện pháp quản lý thích hợp.  

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là nhân viên phòng chụp X.Quang, bệnh 

nhân. Do vậy, việc chú trọng đảm bảo nguyên tắc vận hành cũng như các yêu cầu 

ngăn cách trong kết cấu xây dựng phòng chụp, quản lý cường độ, thời gian  chụp là 

rất cần thiết để phòng ngừa các khả năng gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động. 

* Mùi hôi từ khu vực tập kết và xử lý rác thải, nước thải: 

Quá trình hoạt động của bệnh viện có thể làm phát sinh mùi hôi tại các khu 

vực như: 

-  hu vực lưu trữ và xử lý chất thải rắn:  

+ Chất thải rắn của bệnh viện bao gồm CTR sinh hoạt, chất thải y tế nếu 

không được lưu giữ theo đúng quy định sẽ làm phát sinh mùi ra xung quanh. 

+ Đối với lò xử lý rác thải: bệnh viện sử dụng lò xử lý bằng vi sóng, tích hợp 

nghiền cắt do đó không làm phát sinh mùi ra xung quanh. 

-  hu vực xử lý nước thải: Đối với công trình xử lý nước thải tại bệnh viện 

các hệ thống xử lý được đầu tư khép kín nên hạn chế được việc phát sinh mùi ra 

xung quanh. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải  

Nước thải phát sinh trong bệnh viện bao gồm các nguồn sau:  

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C3%B3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B4m%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Pic%C3%B4m%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=PHz&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=EHz&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A5p_%E1%BA%A3nh_y_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ion_h%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9c_kh%E1%BB%8Fe
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- Nguồn nước thải sinh hoạt của CBCNV trong bệnh viện; từ bệnh nhân và 

người nhà thăm nuôi;  

- Nguồn nước thải phát sinh từ các khu vực điều trị: Nước rửa trong quá 

trình thao tác kỹ thuật, phẫu thuật, súc rửa vết thương, rửa các chất dịch, máu người 

bệnh, nước tiểu, chất nôn của bệnh nhân, nước từ các khu vực xét nghiệm,.... 

- Nước mưa chảy tràn trong Bệnh viện; 

* Tính toán lượng thải:  

Với quy mô hoạt động của Bệnh viện khi đi vào hoạt động là 600 giường bệnh, 

lượng nước cấp theo TCVN 4470:2012 là 1m3/giường lưu/ngày, lượng nước thải 

chiếm 80% lượng nước cấp. Như vậy, tổng lượng nước thải dự kiến phát sinh của 

dự án là 480 m3/ngày. 

Đặc trưng của nước thải bệnh viện thường có thành phần chất gây ô nhiễm 

gồm: hàm lượng chất rắn lơ lửng lớn, độ hoà tan ôxy thấp, hàm lượng các chất hữu 

cơ cao (đặc trưng bởi COD, BOD) và đặc biệt là chứa nhiều vi sinh vật nhất là sinh 

vật gây bệnh truyền nhiễm. Để đánh giá nồng độ các chất trong nước thải bệnh viện 

chưa qua xử lý, Báo cáo tham khảo số liệu nước thải đầu vào chưa qua xử lý của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho kết quả như sau: 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải chƣa qua xử lý của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích (NT1) QCVN28:2010/BT

NMT, cột B (k=1) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH - 7,1 7,2 7,1 6,5 - 8,5 

2 TSS mg/l 143 131 152 100 

3 BOD5 mg/l 228 191 204 50 

4 COD mg/l 369 315 338 100 

5 NH4-N mg/l 59,4 52,5 55,1 10 

6 NO3-N mg/l 0,83 0,97 1,29 50 

7 PO4-P mg/l 4,86 3,75 4,24 10 

8 Sunphua mg/l 0,60 0,40 0,20 4,0 

9 Dầu mỡ mg/l 3,95 4,60 5,20 20 

10 Coliform MPN/100ml 1100 150 64 5.000 

11 Salmonella - 
Âm tính 

/100ml 

Âm tính 

/100ml 

Âm tính 

/100ml 
KPH 

12 Shigella - 
Âm tính 

/100ml 

Âm tính 

/100ml 

Âm tính 

/100ml 
KPH 

13 
Vibrio 

Cholerae 
- 

Âm tính 

/100ml 

Âm tính 

/100ml 

Âm tính 

/100ml 
KPH 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: NT1: Tại hố gom nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước 

thải- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; 
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- Đợt lấy mẫu: Đợt 1 (ngày 20/4/2020); Đợt 2 (ngày 24/4/2020); Đợt 3 (ngày 

28/4/2020); 

- QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

+ Cột B: Quy định giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

+ K: Hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế, đối với bệnh viện có quy mô >300 

giường thì k=1. 

Theo kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu trong nước thải chưa 

qua xử lý vượt giới hạn cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT. Cụ thể là TSS 

vượt 1,31 – 1,52 lần, BOD5 vượt 3,82 – 4,56 lần, COD vượt 3,15 – 3,69 lần, NH4-

N vượt 5,25 – 5,94 lần.  

Đối với các vi sinh vật gây bệnh như Salmonella, Shigella, Vibrio Cholerae 

qua phân tích không phát hiện. Tuy nhiên, đây là các vi sinh vật gây bệnh truyền 

nhiễm nếu công tác vệ sinh, khử trùng không được tốt, các vi trùng, vi sinh vật gây 

bệnh được xả ra thuỷ vực tiếp nhận sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 

Các tác động của chất ô nhiễm trong nước thải bệnh viện như sau: 

- Chất rắn lơ lửng: nước thải bệnh viện có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, 

làm nước biến màu và mất ôxy, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước tiếp 

nhận, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thuỷ vực của nguồn nước tiếp nhận. 

- Nhu cầu ôxy hoá học (COD): là lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá hoàn toàn 

các hợp chất hữu cơ có trong nước thải. Nhu cầu ôxy sinh hoá (BOD) là lượng ôxy 

vi sinh vật đã sử dụng trong quá trình ôxy hoá các hợp chất hữu cơ. Hai chỉ số này 

dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước. Giá trị BOD và COD của nước 

thải bệnh viện cao, phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải lớn, điều này 

dẫn đến việc làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước, tác động một cách tiêu cực 

trực tiếp đến đời sống của các sinh vật trong nước. 

- Ngoài ra, trong nước thải bệnh viện còn có chứa các hợp chất hữu cơ, một số 

kim loại nặng với hàm lượng nhỏ,…mà độc tính của nó không thể nhận biết ra 

ngay. Các chất này tích tụ trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái và có thể gây ra 

nhiễm độc ở người (với nồng độ lớn) khi con người là sinh vật cuối cùng trong 

chuỗi thức ăn đó. 

Như vậy, với thành phần nước thải thường chứa hàm lượng lớn các chất chất 

hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất tẩy rửa, các hoá chất mang tính dược liệu và đặc biệt 

là các vi trùng gây bệnh. Nếu các chất ô nhiễm có trong nước thải không được xử 

lý tốt sẽ bốc mùi hôi gây khó chịu, gây ô nhiễm môi trường nước, làm xuất hiện các 

hiện tượng bất thường như sự phát triển quá nhanh của tảo, động vật thiếu oxy dẫn 

đến chết hàng loạt,.... làm cho hệ sinh thái mất trạng thái cân bằng vốn có. Ngoài ra, 

đặc biệt là các vi trùng gây bệnh sẽ lan truyền  mạnh trong môi trường nước đe dọa 

đến sự phát triển của các loài thủy sinh. 

Đối tượng bị tác động: 
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- Chất lượng nguồn nước mặt của khe nước phía Đông Nam dự án và sông 

Hiếu cách dự án khoảng 1,8km về phía Đông Bắc. 

- Sức khỏe của CBCNV, bệnh nhân đến điều trị, nghỉ dưỡng tại bệnh viện. 

- Người dân sống xung quanh khu vực bệnh viện. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của bệnh viện.  

* Nước mưa chảy tràn: 

Tổng lượng nước mưa đổ vào khu vực khi Dự án đi vào hoạt động tương tự 

như tính toán ở giai đoạn thi công. Ở giai đoạn này, do hầu hết diện tích đã có mái 

che và đã được bê tông hoặc nhựa hoá, các chất thải trong bệnh viện luôn phải thu 

gom nhằm đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Do đó, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

mưa sẽ được giảm đi đáng kể, Chủ dự án cũng đã xây dựng hệ thống thoát nước 

trong giai đoạn thi công, do đó sẽ đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước không gây 

ngập úng cục bộ trong khuôn viên Bệnh viện. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR 

Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại; trong 

đó chất thải y tế thông thường chiếm khoảng 80-90%, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y 

tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.  

- Chất thải rắn thông thường:  

+ Chất thải rắn thông thường phát sinh tại bệnh viện gồm rác thải sinh hoạt 

của CBCNV bệnh viện, của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

+ CTR là các bao bì thùng giấy loại, giấy gói văn phòng phẩm thải loại (trong 

hoạt động văn phòng), bao bì PE các loại vật dụng, hàng hoá vỡ vụn,... Nói chung, 

đây là nguồn rác thải sinh hoạt thuần tuý, không chứa các chất có tính độc hại.  

- Chất thải rắn y tế bao gồm: 

+ Các vật liệu bị thấm máu, thấm dịch, các chất tiết của bệnh nhân như: băng, 

gạc, bông, găng tay, đồ vải, dây chuyền máu, các loại ống thông, bơm kim tiêm, 

giấy thấm, các mô bị cắt bỏ,... 

+ Chất thải phóng xạ: các loại phim, các hợp chất khác... 

+ Chất thải hoá học: các loại dược phẩm bị thải bỏ, quá hạn, các hoá chất 

dùng trong xét nghiệm, dung môi dùng để diệt khuẩn y tế, dung dịch làm sạch, khử 

khuẩn... 

Dự báo khối lượng phát sinh: Căn cứ báo cáo Quy hoạch CTR tỉnh Quảng Trị, 

lượng CTR y tế phát sinh khoảng 2,0kg/ngày (đối với khu vực thành phố Đông Hà) 

và lượng CTR y tế nguy hại phát sinh chiếm 20%CTR y tế. Với quy mô hoạt động 

của Dự án là 600 giường bệnh, dự kiến khối lượng CTR phát sinh như sau: 

- CTR y tê: 600 giường bệnh × 2,0 kg/ngày/giường bệnh = 1.200 kg/ngày.  

- CTR y tế nguy hại: 1.200 kg/ngày × 20% = 240 kg/ngày. 

Đánh giá tác động : Rác thải y tế là loại rác thải rất nguy hiểm, nếu không 

được thu gom, phân loại và xử lý tốt thì sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

và tác động rất nguy hiểm đến những người tiếp xúc. Các hoá dược phẩm gây 
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nhiễm độc, gây ăn mòn, gây các tổn thương trên da, mắt hoặc niêm mạc đường thở, 

thương tổn hay gặp nhất là bỏng. Các kim loại nặng thường không hoặc ít tham gia 

vào quá trình sinh hoá của các sinh vật, thường tích luỹ theo chuỗi thức ăn, thâm 

nhập vào cơ thể người và sinh vật gây rối loạn và phát sinh bệnh lý,...Đặc biệt các 

bệnh phẩm có chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh nếu thải bỏ bừa bãi mà không kiểm 

soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ lây lan cho những người khác.  

3.2.1.2. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn 

Trong quá trình hoạt động của Bệnh viện, các nguồn phát sinh tiếng ồn bao 

gồm: quạt hút, máy phát điện, tiếng động cơ xe, ... Tuy nhiên, các tác động này nhỏ 

và xem như không lớn. 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội 

* Tác động tích cực: 

- Trong điều kiện KT-XH ngày càng phát triển, dân số tăng nhanh và vấn đề 

biến đồi khí hậu ngày càng xấu đi thì số người mắc bệnh hàng năm tăng lên nhanh 

chóng, các bệnh nguy hiểm và dịch bệnh lây lan ngày càng nghiêm trọng. Như vậy, 

việc hoàn thiện các khu vực khám chữa bệnh tại Bệnh viện sẽ có ý nghĩa rất lớn về 

mặt xã hội. Trước tiên là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị cho nhân dân 

trong Tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng, giáo dục nâng cao 

kiến thức phòng, chống bệnh cho nhân dân trong Tỉnh. 

- Là trung tâm để học tập, nghiên cứu, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ. 

- Tạo công ăn việc làm cho các đối tượng như: các bác sỹ, y tá, nhân viên bảo 

vệ, ... 

- Mở mang dịch vụ đi kèm như: Buôn bán hàng tạp hoá, dịch vụ ăn uống,  

dịch vụ giữ xe,... 

* Tác động tiêu cực: 

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng: Làm phát sinh các chất thải (khí, lỏng, 

rắn, sự cố) gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Đặc biệt, khi tập trung các 

bệnh nhân mang bệnh lại một khu vực thì nguy cơ lây lan mầm bệnh ra cộng đồng 

là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, nếu không xử lý không triệt để các nguồn thải, 

các chất thải phát tán ra môi trường xung quanh sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho 

cộng đồng. Do đó, Chủ dự án cần phải lưu ý vấn đề này nhằm kiểm soát nghiêm 

ngặt nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh cho CBCNV và cộng đồng dân cư xung quanh. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án  

a. Sự cố cháy, nổ 

- Trong giai đoạn Dự án vào hoạt động, sự cố cháy nổ chủ yếu do bất cẩn khi 

sử dụng điện, sét đánh gây chập điện, bẩn cẩn khi hút thuốc, bất cẩn ở kho chứa 

nhiên liệu,... 
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Nếu xảy ra sự cố cháy sẽ gây tổn thất rất lớn về tài sản của bệnh viện. Bên 

cạnh đó, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khoẻ của CBCNV, bệnh 

nhân và người nhà thăm nuôi...Do đó, Chủ dự án sẽ nghiêm túc thực hiện công tác 

PCCC trong quá trình hoạt động. 

b. Sự cố rò rỉ chất phóng xạ 

Trong quá trình chuẩn đoán hình ảnh bằng các phương pháp chụp X.Quang, 

sử dụng các chất phóng xạ để chiếu xạ và các loại dược phẩm phóng xạ dạng uống, 

tiêm tỉnh mạch. Trong quá trình lưu trữ và sử dụng có thể xảy ra sự cố rò rỉ chất 

phóng xạ ra môi trường. Người dân khi tiếp xúc với các chất phóng xạ có thể làm 

cơ cơ thể bị suy yếu do các tế bào hồng cầu, tiểu cầu trong cơ thể bị ảnh hưởng và 

dẫn tới các bệnh hiễm nghèo như ung thư. 

Do đó, trong quá trình hoạt động của bệnh viện cần có những biện pháp an 

toàn trong lưu trữ, sử dụng và quản lý chất thải phóng xạ để tránh các sự cố liên 

quan đến rò rỉ phóng xạ ra môi trường. 

c. Sự cố hệ thống xử lý chất thải  

* Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: 

Tính chất của Dự án là thải ra một lượng nước thải rất lớn với nồng độ chất ô 

nhiễm cao, vì vậy ảnh hưởng do sự cố khi vận hành hệ thống xử lý là không thể 

tránh khỏi. Các sự cố có thể xảy ra tại các hệ thống xử lý nước thải như:  

- Sự cố về hư hỏng máy móc thiết bị. 

- Sự cố do vận hành không đúng nguyên tắc của người vận hành …  

- Sự cố tắc nghẽn ống dẫn nước thải do bùn phát sinh quá nhiều và không 

được xử lý. 

Nếu bị ảnh hưởng bởi các sự cố trên thì lượng nước thải ra sẽ không được xử 

lý hoặc xử lý kém chất lượng. Với đặc tính của nước thải chứa hàm lượng lớn các 

chất hữu cơ (BOD5, COD, tổng N cao) khi thải ra môi trường sẽ gây ra các tác 

động như: 

- Ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước: Tính chất ô nhiễm của nước thải sẽ 

làm cho môi trường nước bị biến đổi bất lợi  như DO giảm, pH biến đổi, các chất 

hữu cơ (N, P) trong môi trường nước cao...ảnh hưởng đến sự sinh tồn của hầu hết 

các loài thuỷ sinh và làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước, gây nên hiện 

tượng phú dưỡng nguồn nước. 

- Ảnh hưởng đến sinh kế và sức khỏe của công đồng: Nước thải chứa hàm 

lượng chất hữu cơ (N, P) cao khi sử dụng nguồn nước này cho hoạt động sản xuất 

nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Thừa đạm sẽ làm cho cây sinh 

trưởng thái quá, gây vóng. Các hợp chất các bon phải huy động nhiều cho việc giải 

độc đạm nên không hình thành được các chất “xơ” vì vậy làm cây yếu, các quá 

trình hình thành hoa quả bị đình trệ làm giảm hoặc không cho thu hoạch. Thừa lân 

làm cho cây chín quá sớm, không kịp tích lũy được một vụ mùa năng suất cao. 

Tác hại của ô nhiễm nguồn nước mặt đối với sức khỏe con người: chủ yếu do 

môi trường nước bị ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh, ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, các 
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hóa chất độc hại. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước mặt đối với sức khỏe cộng đồng 

chủ yếu thông qua hai con đường là do ăn uống phải nước bị ô nhiễm hay các loại 

rau quả, thủy hải sản được nuôi trồng trong nước bị ô nhiễm. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

* Biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

Toàn bộ nước thải của bệnh viện với lưu lượng 480m3/ngày.đêm (tương ứng 

20 m3/h) được thu gom theo các đường ống kín dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

(HTXLNT) tập trung có công suất 500 m3/ngày.đêm. Sơ đồ hệ thống thu gom nước 

thải của bệnh viện như sau: 
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28:2010/BTNMT cột B1, K=1 

Nước thải sinh hoạt Nước thải khám chữa bệnh 

Bồn cầu 

(WC) 

Từ khu vực 

giặt, bồn rửa, ... 

sinh 

Từ nhà 

bếp 

Bể tự 

hoại 3 

ngăn 

Bể lắng kết hợp 

tách bọt, tách 

dầu mỡ 

Nước thải giải 

phẩu, xét 

nghiệm, vệ 

sinh dụng cụ 

Bể xử lý sinh học AAO 

Bể điều hòa lưu lượng 

Nước thải có 

tính phóng xạ  

Lưu ở bể 

chứa riêng 

biệt ở khoa 

ung bướu đến 

hết chu kỳ 

bán rã 

Bể lắng sơ cấp 

Bể lắng thứ cấp 

Bể chứa 

bùn 



Báo cáo ĐTM dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần TTH Group                                       Trang 79 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

* Chức năng và tính toán kích thước hệ thống xử lý nước thải chung: 

(1). Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải, tránh hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm, giúp hệ thống xử lý 

làm việc ổn định và giảm kích thước các công trình đơn vị phía sau, đồng thời phân 

hủy một phần các chất ô nhiễm có trong nước thải, 10% BOD, như vậy nồng độ 

BOD của nước thải sau bể điều hòa cao nhất là 216mg/l. Hệ thống phân phối khí 

đặt trong bể điều hòa nhằm cung cấp oxy và xáo trộn đều nước thải trước khi vào 

các công trình xử lý phía sau.   

Thể tích bể cần thiết: Vđh = Qtbh× t.  

Trong đó :   

+ Qtbh là lưu lượng nước thải trung bình giờ, m3/h → Qtbh = 20 m3/h. 

+ t là thời gian lưu nước trong bể, t = 4 - 12 giờ, chọn thời gian lưu là 12h 

(Lâm Minh Triết - Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, 2010, Xử lý nước 

thải đô thị & công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, NXB Đại học Quốc gia 

Tp.Hồ Chí Minh).  

Từ công thức trên, thể tích bể điều hòa cần thiết của HTXLNT như sau: 

Qtbh (m
3
/h) T (h) Vđh (m

3
) Kích thƣớc xây dựng DxRxS (m) 

20 12 240 11,5 x 5,5 x 4 

(2) Bể Anoxxic: 

Phần nước thải sau xử lý tại bể điều hòa được bơm vào bể xử lý thiếu khí 

Anoxic. Trong  bể thiếu khí Anoxic, hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P 

thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: Hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào 

quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các chủng 

vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3
–) và Nitrit (NO2

–) thành khí nito.  hí nitơ tạo 

thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần nitơ trong nước thải đã 

được xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: Chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn 

Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp 

chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, bể Anoxic bố các 

đĩa sục khí với lưu lượng thấp. Việc khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu 

oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

Theo Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải 

Yến, Nguyễn Thanh Minh, Viện Công nghệ môi trường - Trung tâm Khoa học thực 

nghiệm và Công nghệ Quốc gia, thể tích của bể được xác định như sau:  
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Thể tích của bể Anoxic: VAnoxic = Q.t (m3). 

Trong đó: Q là lưu lượng nước thải trung bình giờ, m3/h (Q = 20 m3/h). 

                 t là thời gian lưu nước: 3-5h, chọn t=5h. 

Từ công thức trên, thể tích bể Anoxic cần thiết của HTXLNT như sau: 

Q (m
3
/h) T (h) VAnoxic (m

3
) D x R x S (m) 

20 5 100 5 x 5 x 4 

(3) Bể sinh học hiếu khí: 

Nước thải sau khi xử lý tại bể Anoxic sẽ được dẫn vào bể xử lý sinh học hiếu 

khí. Tại đây các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý triệt để. Ngoài ra, nhằm 

duy trì mật độ vi sinh lớn trong bể và giảm lượng bùn thừa sinh ra, bể hiếu khí sẽ 

được bổ sung thêm các giá thể sinh học MBBR. Thiết bị thổi khí chìm được vận 

hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong điều 

kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí tồn tại ở trạng thái lơ lửng (bùn 

hoạt tính) sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất 

vô cơ đơn giản như CO2 và nước…  

Ưu điểm của việc xử lý sinh học hiếu khí giá thể MBBR: 

 - Tăng khả năng tiếp xúc của vi sinh vật (VSV) với nước thải. 

-  Tăng cường khả năng xử lý bod, cod, nito, photpho,… 

-  Hàm lượng mlss bể cao (3000 – 5000 mg/l)  hiệu quả cao, chiếm giảm 

diện tích xây dựng. 

-  Lượng bùn sinh ra ít  tiết kiệm chi phí xử lý bùn, ít phát sinh mùi, chi phí 

vận hành thấp. 

Theo Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải 

Yến, Nguyễn Thanh Minh, Viện Công nghệ môi trường - Trung tâm Khoa học thực 

nghiệm và Công nghệ Quốc gia, thể tích của bể được xác định như sau:  

Vhk = (Q.S0)/(SbxF/m)  

Trong đó:  

+ Vhk là thể tích bể sinh học hiếu khí, m3;   

+ Q là lưu lượng nước thải, m3/ngày đêm;  

+ S0 là hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu vào.  S0 = 216 mg/l;  

+ Sb là hàm lượng bùn hoạt tính trong bể sinh học hiếu khí, mg/l, trong quá 

trình hoạt động của bể, chỉ số này cần duy trì ở mức 2.500 - 4.000mg/l (Nguồn: 

Lâm Minh Triết và cộng sự (2004), Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, NXB 

Đại học Quốc gia TP HCM, trang 143); Chọn Sb = 2.500 mg/l; 

+ F/m là tỉ lệ giữa khối lượng vi sinh, tải lượng bùn trong bể sinh học hiếu khí, 

kg BOD5/kg MLSS/ngày đêm. Tùy theo yêu cầu của nước thải đầu ra mà chọn tỉ lệ 
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F/m theo bảng sau: 

Tỉ lệ F/m 

(Kg BOD5/ kg MLSS/ngàyđêm) 

Hiệu suất xử lý BOD5  

(%) 

0,0 – 0,2 95 – 90 

0,2 – 0,4 90 – 85 

0,4 – 0,5 85 - 50 

Tính hiệu suất xử lý nước thải của hệ thống dựa vào chỉ số BOD5 hòa tan, 

theo công thức sau: 

 

 

Trong đó:  

BODV: hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu vào (mg/l), 216 mg/l; 

BODR: hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu ra (mg/l), 50mg/l; 

Hiệu suất xử lý của bể sinh học hiếu khí tính được là 77%, và tỉ lệ F/m = 0,5. 

Từ công thức trên, tính được thể tích bể Aeroten của hệ thống XLNT như sau: 

Q 

(m
3
/ngày) 

S0 

(mg/l) 

Sb 

(mg/l) 
F/m Vhk (m

3
) 

Kích thƣớc xây dựng 

DxRxS (m) 

480 216 2.500 0,5 82,9 9 x 5 x 2 

(4) Bể lắng:  

Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ chảy tràn qua bể lắng. Tại 

đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng 

này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể sinh học hiếu khí được bơm bùn chìm bơm 

tuần hoàn về bể Anoxic nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư được bơm 

về bể chứa bùn nhằm làm giảm độ ẩm của bùn thải. Phần bùn dư sẽ được hút định 

kỳ đổ bỏ nơi quy định, phần nước tách pha được dẫn về bể điều hòa để tiếp tục xử 

lý. 

Chọn bể lắng đứng vì công suất của trạm xử lý < 20.000 m3/ngày.đêm. (Điều 

7.50 - TCXDVN 51-2008). 

* Tính chiều cao toàn bể lắng:  

Chiều cao tính toán của vùng lắng trong bể lắng được tính theo công thức :  

H = V x t = 0,0005 x 5.400 = 2,7m  

Trong đó: 

t : thời gian lắng, chọn t = 1,5 h. (theo Bảng 35, TCVN 7957:2008)  

V: Tốc độ dòng chảy của bể lắng. Với vo ≤ 0,5mm/s tốc độ chảy trong bể lắng 

đứng (theo Bảng 35, TCVN 7957:2008), chọn V = 0,0005 m/s. 

Chọn chiều cao lớp bùn lắng hb= 1 m chiều cao bảo vệ 0,3 m. 

Vậy chiều cao thực tế của bể lắng là 4m. 
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* Tính bán kính bể lắng đứng (Theo công thức 33, TCVN 7957-2008): 

 

Trong đó:  

+ Q - Lưu lượng tính toán của nước thải (m3/h);  

+ K - Hệ số phụ thuộc loại bể lắng và cấu tạo của thiết bị phân phối và thu 

nước, qui định như sau: - 0,5 đối với các bể lắng ngang,  

                               - 0,45 đối với các bể lắng ly tâm,  

                               - 0,35 đối với bể lắng đứng.  

+ U0 - Độ lớn thuỷ lực của hạt cặn (mm/s) = Tốc độ lắng của hạt cát trong 

nước thải. Thời gian lưu nước trong bể lắng là 1,5h, chiều cao tính toán của vùng 

lắng trong bể lắng là 2,7m.  hi đó vận tốc lắng thực tế của hạt là: 

U0 = 2.700mm/5.400s = 0,5 mm/s. 

=> Vậy bán kính bể lắng là R = 1.4m. 

Thể tích bể lắng sơ cấp V = 25m3 

Nước thải từ bể lắng sẽ cho tiếp tục qua bể lắng thứ cấp để tiếp tục nâng cao 

hiệu quả lắng và có ngăn khử trùng. Khử trùng là một khâu quan trọng cuối cùng 

trong hệ thống xử lý nước thải. Sau quá trình xử lý cơ học, nhất là nước sau khi qua 

bể lắng, phần lớn các vi sinh vật đã bị giữ lại. Song để tiêu diệt hoàn hoàn các vi 

trùng gây bệnh, cần phải tiến hành khử trùng nước. 

Khử trùng nước thải là nhằm mục đích tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh nguy 

hiểm hoặc chưa được hoặc không thể khử bỏ trong quá trình xử lý nước thải. 

Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 - 106 vi 

khuẩn /ml. Hầu hết các loại vi khuẩn có trong nước thải không phải là vi trùng gây 

bệnh nhưng không loại trừ khả năng có vi khuẩn gây bệnh. Khi xả ra nguồn nước cấp 

thì sẽ lan truyền bệnh rất lớn. Vì vậy cần phải tiệt trùng nước thải trước khi xả ra ngoài. 

d. Ngăn khử trùng: 

Theo “Thoát nước tập 2 - Xử lý nước thải, Hoàng Văn Huệ - Trần Đức Hạ, 

trang 377”: 

Thể tích của ngăn khử trùng: Vkt = Qphút.t (m
3). 

Trong đó: Q là lưu lượng nước thải trung bình phút, m3/phút 

                 t là thời gian lưu nước: 40 phút. 

Từ công thức trên, tính được ngăn khử trùng cần thiết của HTXLNT như sau: 

Q (m
3
/phút) T (phút) Vkt (m

3
) 

0,33 40 13,2 

Lượng clo cần cung cấp cho ngăn khử trùng như sau: 

M = a x Qh  = 10mg/l x 480m3/ngày = 4,8 kg/ngày.  
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Trong đó: Liều lượng hoạt tính a = 3 - 10 mg/l, chọn a = 10. 

Đối với bùn phát sinh trong hệ thống xử lý sẽ được bơm về bể chứa bùn để ổn 

định trong ngăn chứa, phân huỷ bùn, sau đó được bơm đi tiếp tục xử lý. Dòng nước 

thải từ bể chứa bùn được thu gom theo đường ống chảy về bể anoxic. 

Như vậy, toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động Bệnh viện sẽ được thu gom về 

HTXLNT tập trung đặt tại góc phía Bắc dự án để xử lý bằng công nghệ AAO đảm 

bảo đạt cột B, QCVN 28:2010/BTNMT và được xả thải ra khe nước cách dự án 

khoảng 490m về phía Đông Nam và đổ về sông Hiếu, cách dự án khoảng 1,8km về 

phía Đông Bắc. 

Vị trí xả thải: 

Nước thải sau quá trình xử lý đạt cột B, theo QCVN 28:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế sẽ được dẫn theo đường ống PVC D200 

đổ về khe thoát nước phía Đông Nam dự án. Đây là khe thoát nước mặt của khu 

vực. 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của bệnh viện được thiết kế như sau: 

 

Nước mưa trên mái che của các công trình được thu gom qua hệ thống máng 

thu và ống đứng bằng nhựa PVC 90 rồi dẫn về các hố ga lắng cặn. Nước mưa 

chảy tràn trong khuôn viên được thu gom vào rãnh thu bằng gạch rồi dẫn về các hố 

ga lắng cặn. Nước mưa sau khi lắng cặn ở các hố ga sẽ theo độ dốc địa hình chảy 

về khu vực thấp trung phía Đông Nam bệnh viện. 

Mương thu gom nước mưa được xây bằng gạch, rộng 0,4m, sâu 0,6m, trên 

đậy bằng tấm đan có chừa lỗ thu nước. Trên hệ thống mương thu, cứ khoảng 20m 

được bố trí 01 hố ga lắng cặn; hố ga được xây bằng bê tông cốt thép kiên cố, có 

chiều dài 1m, rộng 1m và sâu 1m, trên đậy bằng tấm đan có chừa lỗ thu nước.  

Với phương án thu gom như trên, toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn viên 

của Bệnh viện được thu gom và tiêu thoát triệt để, không có hiện tượng ứ đọng hay 

ngập úng cục bộ. 

3.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

a. Phương án thiết kế, bố trí kiến trúc công trình 

- Phương án kiến trúc tổng thể phù hợp, bố cục tổng mặt bằng và dây chuyền 

công năng hợp lý cho một bệnh viện. Tổ chức đường nội bộ giữa các khoa, các 

khối nhà bằng các cầu nối thuận tiện cho bệnh nhân cũng như các cán bộ làm việc. 

Mương thu 0,4m*0,6m 

Mương dẫn 

Ống nhựa 

PVC90 

Nước mưa trên 

mái che 
Hố ga 

1m*1m*1m 

Khu vực 

phía Đông 

Nam BV 

Máng 

thu 

Nước mưa  

chảy tràn 
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- Bố cục mặt bằng và dây chuyền công năng ở các khoa phòng hợp lý, xử lý 

tốt các yêu cầu dây chuyền công nghệ và môi trường khám chữa bệnh của bệnh 

nhân cũng như môi trường làm việc của y bác sỹ. 

- Phương án kiến trúc mặt đứng của các hạng mục có hình khối phù hợp với 

tính chất của một bệnh viện, đường nét kiến trúc hài hòa và mạch lạc, ngôn ngữ 

kiến trúc hiện đại kết hợp giữa yếu tố bản sắc dân tộc và bản sắc địa phương. Sử 

dụng các mảng lớn và các mảng màu kết hợp với các đường phân vị đứng là các cột 

tạo ra sự bề thế cho công trình.  

- Công trình sử dụng các vật liệu hoàn thiện tiên tiến như: cửa, vách kính 

khung nhôm, tôn chống nóng vừa đảm bảo bền vững trong điều kiện thiên nhiên 

khắc nghiệt, vừa thuận tiện trong sử dụng cho bệnh nhân và y bác sỹ. 

- Trên cơ sở phương án bố trí kiến trúc mặt bằng tổng thể, cần đảm bảo thông 

gió tự nhiên tốt. Ngoài ra, các phòng đặc biệt cần bố trí điều hoà và quạt hút gió, 

các phòng bình thường lắp quạt trần. 

- Ngoài ra, xung quanh bố trí thêm cây xanh vừa để tạo cảnh quan vừa hạn chế 

ảnh hưởng của môi trường bên ngoài cũng như tạo điều kiện tốt cho việc khám và 

chữa bệnh. 

* Giảm thiểu tác động của tia phóng xạ từ hoạt động ở phòng chụp X.Quang: 

Đối với an toàn bức xạ liên quan đến việc chiếu, chụp X.Quang Chủ dự án sẽ 

thực hiện theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử của Quốc hội khóa XII, 

kỳ họp thứ 3, số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; Chỉ thị số 

13/2006/CT-BKHCN ngày 07/6/2006 của Bộ KHCN về việc tăng cường công tác 

quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ; Các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân; Các quy định về đảm bảo an ninh cho 

các nguồn phóng xạ và các quy định pháp luật khác có liên quan: cụ thể, dự án 

sẽ thức hiện các giải pháp sau: 

- Thiết kế phòng chụp X.Quang, phòng xạ trị: với nguồn xạ là các tia 

Rơnghen của các máy X.Quang chẩn đoán và các tia phóng xạ. Giải pháp xử lý 

chống tia X các phòng đặt máy X. Quang như sau: 

+ Phòng chụp X.Quang phải đủ rộng, đảm bảo kích thước phòng tiêu chuẩn. 

Diện tích phòng là 12m2, tường dày 335 xây bằng gạch đặc #75 + Lớp trát vữa 

Barit dày 15. Công thức trộn vữa Barit chống tia X cho 1m2 mặt tường gồm: 20 kg 

bột Barit; 5 kg xi măng P400; 10 kg cát sạn. 

+ Cửa quan sát từ phòng điều khiển nhìn sang máy bằng cửa kính chì dày 

5mm. Cửa vào phòng x.quang phải cấu tạo bằng khung nhôm và bọc chì dày 2mm 

chiều cao thông thuỷ phải đạt 3,6m. 

- Đối nhân viên khu vực có bị tác động bức xạ (bộ phận chiếu, chụp x.quang): 

+ Tổ chức khám sức khoẻ khi tuyển dụng nhân viên. 

+ Tổ chức theo dõi sức khoẻ nhân viên, khám sức khoẻ theo quy định của Bộ 

Y tế cho nhân viên định kỳ 6 tháng 1 lần. 
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+ Trang bị phương tiện bảo hộ, quần áo cản xạ, trang bị liều kế cá nhân cho 

nhân viên và bắt buộc nhân viên sử dụng các trang bị đó khi tiến hành công việc. 

+ Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công 

tác tại phòng chụp X-Quang, khu xạ trị. Các cán bộ khi thực hiện công tác chụp 

phim phải mang đầy đủ bảo hộ lao động. 

+ Hàng tháng đo mức xạ của các tia X để có biện pháp phòng ngừa và xử lý. 

* Giảm thiểu ô nhiễm do máy phát điện dự phòng: 

- Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng: Mặc dù máy phát điện dự 

phòng hoạt động không thường xuyên nhưng Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp 

sau để khống chế khí thải phát sinh: 

+ Lựa chọn công nghệ: Chủ dự án sẽ lựa chọn loại máy phát điện mới, ít gây 

ồn, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế phát sinh khí thải. 

+ Lựa chọn các nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh và cacbon thấp. Cụ thể, 

hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu sử dụng không vượt quá 0,5%, hàm lượng 

cacbon không vượt quá 76%. 

+ Máy phát điện được đặt ở tầng hầm, trong phòng kín, bao bọc bằng tường 

kiên cố và vật liệu cách âm TONMAT (vật liệu TONMAT đã được Trung Tâm 

Khoa học Công nghệ Môi trường - Viện Nghiên Cứu Khoa học kỹ thuật Bảo Hộ 

Lao Động Việt Nam kiểm nghiệm, đảm bảo giảm thiểu tối đa độ ồn do máy phát 

điện gây ra). 

Đối nhân viên bộ phận chiếu, chụp X.Quang: 

+ Tổ chức khám sức khoẻ khi tuyển dụng nhân viên. 

+ Khám sức khoẻ cho nhân viên định kỳ 6 tháng 1 lần. 

+ Trang bị phương tiện bảo hộ, quần áo cản xạ, trang bị liều kế cá nhân cho 

nhân viên và bắt buộc nhân viên sử dụng các trang bị đó khi tiến hành công việc. 

* Quản lý các phương tiện nhằm hạn chế tác động do bụi và khí thải:  

- Sân bãi, đường liên thông nội bộ được xây bằng bê tông hoặc rải nhựa nên sẽ 

giảm thiểu được bụi do phương tiện gây nên. 

- Treo bảng quy định hạn chế tốc độ của phương tiện ra vào khu vực tại các 

cổng ra vào, nơi gửi xe, đỗ xe. Xe gắn máy phải tắt máy khi ra vào gửi xe. 

* Biện pháp trồng cây xanh và bố trí cây cảnh: 

Bố trí hệ thống cây xanh thảm cỏ tạo cảnh quan đảm bảo sự cách ly, thông 

thoáng giữa các khoa trong bệnh viện và trong khu vực. Tỷ lệ cây xanh trong bệnh 

viện phải đạt từ 20% tổng diện tích xây dựng trở lên. Hệ thống cây được trồng và 

bố trí như sau: 

+ Xung quanh tường rào bố trí trồng hai hàng cây xanh. Loại cây trồng xung 

quanh tường rào là cây keo lá tràm.  

+ Giữa các khối nhà chính là khu vực cây xanh thảm cỏ, bồn hoa và hệ thống 

đường đi dạo. Các loại cây lựa chọn chủ yếu là cây cảnh. 



Báo cáo ĐTM dự án: Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần TTH Group                                       Trang 86 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

Toàn bộ hệ thống thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn trong Bệnh viện 

tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 

ngày 31/12/2015 của Bộ y Tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom, phân loại và xử lý CTR trong bệnh viện 

Quy trình phân loại chất thải rắn y tế: 

- Mục đích: Chất thải phát sinh tại nguồn được phân loại theo Thông tư liên 

tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015. Thực hành phân loại đúng 

làm giảm kinh phí xử lý chất thải đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sức 

khỏe con người. Rác thải bệnh viện được thu gom và phân loại ngay các nguồn 

phát sinh từ các khu vực khác nhau trong bệnh viện sau đó được đưa tới bỏ vào các 

thùng chứa đặt trong các điểm như:  hoa, phòng, ban, nhà ăn và tất cả các vị trí 

ngoài hành lang Bệnh viện. 

Rác thải từ các thùng chứa này sẽ được tập trung phân thành các loại khác nhau 

theo dạng các túi “đã được phân loại tại nguồn”. Sau đó nhân viên của bệnh viện hàng 

ngày sẽ vận chuyển về khu xử lý chất thải góc phía Bắc của bệnh viện. 

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các khoa, phòng có phát sinh chất thải 

- Trách nhiệm: 

+ Nhân viên y tế làm phát sinh chất thải phân loại ngay sau khi phát sinh, thải 

bỏ và cô lập vào phương tiện thu gom phù hợp với từng loại chất thải theo quy định. 
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+Phòng Hành chính quản trị đảm bảo cung cấp cho các khoa, phòng đầy đủ 

các phương tiện chứa đựng phục vụ cho phân loại chất thải đúng quy định. 

+ Mạng lưới KSNK giám sát và chịu trách nhiệm hoạt động phân loại chất 

thải tại mỗi khoa phụ trách. 

- Yêu cầu về thiết bị và vật tư: Thùng, xe thùng và túi nilon đựng chất thải 

theo hệ thống màu quy định, phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện vệ sinh. 

- Cách thực hiện: 

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng. 

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót 

túi và có màu vàng. 

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót 

túi và có màu vàng. 

+ Chất thải giải phẫu: Đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có 

màu vàng. 

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong 

thùng có lót túi và có màu đen. 

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có 

nắp đậy kín. 

+ Chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi 

hoặc trong thùng có lót túi và có màu xanh. 

+ Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc 

trong thùng có lót túi và có màu trắng. 

Quy trình thu gom: 

* Thu gom chất thải y tế từ buồng bệnh về nơi tập kết của các khoa: 

- Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về xe lưu giữ chất 

thải của khoa. 

- Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất 

thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải trong quá trình thu 

gom. 

- Thời gian thu gom: không thu gom trong thời gian khám chữa bệnh, buổi 

sáng: 5h - 6h30, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa hè); Buổi sáng: 5h30 - 7h00, buổi 

chiều: 17h - 18h30 (mùa đông). 

- Đường thu gom: Từ vị trí đặt thùng rác ở các buồng bệnh vận chuyển tới xe 

lưu giữ chất thải của mỗi khoa. 

* Thu gom chất thải y tế từ nơi tập kết của các khoa về nhà lưu giữ chất thải 

tạm thời của bệnh viện: 

- Thời gian thu gom:  

+ Bệnh viện: buổi sáng: 5h - 6h30, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa hè); Buổi 

sáng: 5h30 - 7h00, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa đông). 
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+ Vệ sinh công nghiệp: buổi sáng: 5h - 6h30, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa 

hè); Buổi sáng: 5h30 - 7h00, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa đông). 

- Đường thu gom: Từ nơi tập kết rác của các khoa vận chuyển theo thang máy 

riêng (thang máy số 3) về nhà lưu giữ chất thải tạm thời của bệnh viện. 

- Tần suất thu gom: 02 lần/ngày (nhân viên thu gom vận chuyển chất thải từ 

xe lưu giữ chất thải các khoa, phòng về nhà lưu giữ chất thải của Bệnh viện và bàn 

giao chất thải lây nhiễm cho nhân viên xử lý chất thải). 

- Thu gom chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế: Bệnh viện phân 

công 01 nhân viên hàng ngày đến các khoa, phòng tại nơi tập trung chất thải tái chế 

thu gom về nơi chứa chất thải tái chế tạm thời, phân loại, lưu giữ. 

- Thu gom chất thải thông thường: chất thải thông thường được thu gom riêng 

từ nơi tập kết của các khoa, phòng về nhà lưu giữ chất thải tập trung của BV. 

Quy trình lưu giữ chất thải rắn trong bệnh viện: 

- CTYT lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm: được lưu giữ 

trong nhà lưu giữ chất thải lây nhiễm không quá 48 giờ, được thu gom tập trung, 

đựng trong các hộp inox có nắp đậy kín và hợp đồng với Công ty TNHH Môi 

trường Phú Hà (Địa chỉ: Số 124, Tổ 6, TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà 

Nội. SĐT: 024 3968 1666 / 0886 406 228) để đặt thiết bị thu gom tập trung tại bệnh 

viện và định kỳ vận chuyển chất thải y tế đưa đi xử lý. 

- Chất thải thông thường: được lưu giữ trong nhà lưu giữ chất thải thông 

thường không quá 24 giờ. Hàng ngày, Công ty CP Môi trường đô thị thành phố 

Đông Hà thu gom, vận chuyển về nhà máy để xử lý. 

- Chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế: được phân loại và lưu giữ 

theo khu vực quy định trong nhà lưu giữ chất thải tái chế.  

- Đồi với bùn thải: Bùn từ HTXLNT sau khi Bệnh viện và HTXLNT của 

bệnh viện đi vào hoạt động chủ dự án phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu 

phân tích đánh giá xem là CTNH hay chất thải thông thường sẽ có biện pháp xử lý 

phù hợp. Nếu bùn thải không phải là CTNH thì sẽ vận chuyển đưa đi xử lý như rác 

thải sinh hoạt thông thường, Nếu bùn thải là CTNH thì sẽ hợp đồng với Công ty 

TNHH Môi trường Phú Hà (Địa chỉ: Số 124, Tổ 6, TT Đông Anh, Huyện Đông 

Anh, TP Hà Nội. SĐT: 024 3968 1666 / 0886 406 228) để đặt thiết bị thu gom tập 

trung tại bệnh viện và định kỳ vận chuyển đưa đi xử lý. 

- Xây dựng khu vực chứa CTR: diện tích 96 m2, được chia ra thành từng khu 

vực chứa CTR y tế thông thường và khu vực chứa CTR y tế nguy hại. Tại khu vực 

chứa CTR nguy hại chia ra thành từng ô chứa các loại chất thải nguy hại riêng theo 

danh mục chất thải nguy hại đã đăng ký, bao gồm: 

+ Ô chứa bóng đèn huỳnh quang thải; 

+ Ô chứa dầu thải; 

+ Ô chứa chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các chất 

nguy hại... 

3.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 
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a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Giảm thiểu tiếng ồn trong bệnh viện, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Trong khu vực nhà điều trị, khoa phòng bố trí các quạt thông gió, quạt làm 

mát. 

- Bố trí hệ thống cây xanh bao quanh khu vực vừa tạo cảnh quan, vừa điều 

hoà vi khí hậu của vùng.  

b. Giảm thiểu sự cố đối với hệ thống xử lý chất thải 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn;  

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; các thiết bị quan trọng phải 

có dự trù để thay thế khi có sự cố.  

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu 

quả hoạt động của hệ thống xử lý, định kỳ 3 tháng/lần nhằm phát hiện các sự cố để 

kịp thời điều chỉnh;  

- Công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có trình độ chuyên môn 

và được đào tạo nắm vững kỹ thuật vận hành. 

- Ngoài ra, khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố cam kết sẽ dừng hoạt động xả thải 

đến khi hệ thống vận hành trở lại an toàn. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng nhằm hạn chế tối đa tác động của Dự án đến chất lượng môi 

trường của khu vực. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và 

kinh phí thực hiện được thể hiện như sau: 

Bảng 3.9. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Dự án 

Giai đoạn 

hoạt động  

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Dự toán kinh 

phí (1.000 đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

quản lý, 

giám sát   

1 2 3 4 5 

Giai đoạn 

thi công 

- Tưới nước giảm bụi  1.000/ngày 

Giai đoạn 

thi công 

 

Chủ dự 

án, 

đơn vị thi 

công 

- Các phương tiện vận chuyển có 

bạt che phủ và không chở quá tải. 

- Giăng bạt cao 2-3m tại công 

trình xây dựng 

- 

Xây dựng hệ thống thoát nước 

mưa, thoát nước thải; Hệ thống xử 

lý nước thải 

3.000.000 

Trang bị bảo hộ lao đ ộng cho 

công nhân 
10.000 

Lắp đặt các biển báo, sự cố môi 

trường 
2.000 
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Giai đoạn 

hoạt động  

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Dự toán kinh 

phí (1.000 đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

quản lý, 

giám sát   

1 2 3 4 5 

Giai đoạn 

Vận hành 

 

Định kỳ nạo vét bùn lắng ở các hố 

ga, cống thoát, bể lắng 
- 

Giai đoạn 

vận hành 

 

Chủ dự án 

- CTR y tế; CTNH thu gom và 

lưu giữ tại khu vực chứa chất thải 

(96 m
2
) 

- Bố trí thiết bị thu gom, vận 

chuyển rác thải (thùng chứa rác, 

xe đẩy theo quy định) 

100.000 

Hợp đồng thu gom rác thải: 

+ CTR thông thường: hợp đồng 

với Công ty môi trường và công 

trình đô thị Đông Hà đưa đi xử lý. 

Tần xuất 01 lần/ngày 

+ Chất thải y tế nguy hại: hợp 

đồng với Công ty TNHH Môi 

trường Phú Hà 

Theo hợp đồng 

Vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, công nghệ AAO 
- 

3.3.2. Tổ chức thực hiện 

Chủ dự án chịu trách nhiệm về thực hiện các biện pháp tổ chức triển khai thực 

hiện các quy định pháp luật cho công trình, kiểm soát các nhà thầu thi công thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công của công 

trình nêu trên. 

Các biện pháp tăng cường quản lý môi trường của Dự án sẽ được áp dụng như sau: 

- Chủ dự án sẽ thực hiện quản lý việc giám sát trong thời gian thi công xây 

dựng theo đúng tiến độ. 

- Chủ dự án sẽ lập kế hoạch quản lý môi trường tại Dự án, phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thực hiện các nguyên tắc 

bảo vệ môi trường trong khu vực Dự án. 

- Căn cứ kế hoạch thi công công trình, Chủ dự án sẽ tổ chức giám sát chất 

lượng môi trường theo quy định của pháp luật. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM của Dự án được xây dựng trên cơ sở các 

thông tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các 

thông tin từ báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương, các số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm 

và các nguồn tài liệu liên quan khác có mức độ tin cậy cao. 

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn 

gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá 

một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể:  
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Mức độ tin cậy của các phương pháp được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.10. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phƣơng pháp 

TT Nội dung đánh giá 
Phƣơng pháp 

đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

I Giai đoạn xây dựng   

1 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến môi trường 

không khí 

- Phương pháp tính 

toán khả năng lan 

truyền chất thải trong 

môi trường không khí 

như: phương pháp 

Sutton 

- Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử 

dụng tính toán được lựa chọn dựa 

trên thông số thiết kế, khối lượng 

thi công của Dự án và điều kiện tự 

nhiên khu vực Dự án. Phương 

pháp được công nhận và sử dụng 

rộng rãi. 

- Độ tin cậy: Cao 

2 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến môi trường 

nước 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết 

quả tính toán theo hệ số ô nhiễm 

do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập 

chưa thực sự phù hợp với điều 

kiện tại khu vực Dự án. 

- Độ tin cậy: khá 

3 
Đánh giá, dự báo tác 

động do CTR, CTNH 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp thống 

kê và liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá chưa thực sự 

phù hợp với điều kiện tại khu vực 

Dự án; các bảng số liệu liệt kê chỉ 

đánh giá ở mức bán định lượng. 

- Độ tin cậy: khá 

4 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến kinh tế - xã 

hội 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp điều tra 

xã hội học 

- Phương pháp bản đồ 

- Nhận xét: Đã định lượng các đối 

tượng bị ảnh hưởng. 

- Độ tin cậy: Cao 

5 
Đánh giá dự báo tác 

động đến hệ sinh thái 

- Phương pháp khảo 

sát thực địa 

- Phương pháp điều tra 

xã hội học 

- Phương pháp kế thừa 

- Phương pháp bản đồ 

- Nhận xét: Công tác điều tra sinh 

thái ở mức độ sơ bộ và đánh giá 

nhanh tại một số vị trí đặc trưng 

khu vực 

- Độ tin cậy: Khá 

6 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến hoạt động 

giao thông 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp kế thừa 

Nhận xét:  Đã đánh giá định lượng 

số lượng phương tiện giao thông 

và ảnh hưởng của hoạt động Dự án 

tới giao thông của khu vực 

Độ tin cậy: cao 

II Giai đoạn vận hành   

1 
Đánh giá, dự báo tác 

động do bụi, khí thải 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp kế thừa 

- Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết 

quả tính toán theo hệ số ô nhiễm 

do Tổ chức Y tế Thế giới và kế 

thừa kết quả giám sát của một số 

Dự án đã thực hiện để đánh giá 

ảnh hưởng đến khu dân cư 

- Độ tin cậy: Cao  
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TT Nội dung đánh giá 
Phƣơng pháp 

đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

2 
Đánh giá, dự báo tác 

động do nước thải 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp kế thừa 

- Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết 

quả giám sát của một số Dự án đã 

thực hiện. Mức độ chỉ đánh giá 

định tính.  

- Độ tin cậy: Khá 

3 

Đánh giá, dự báo tác 

động do chất thải rắn, 

CTNH 

- Phương pháp kế thừa 

- Phương pháp liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá định lượng 

được khối lượng chất thải phát 

sinh dựa trên số liệu một số báo 

cáo đã được phê duyệt. 

- Độ tin cậy: Cao 

4 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến kinh tế xã 

hội 

- Phương pháp khảo 

sát thực địa. 

- Phương pháp liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá ở mức độ 

định tính 

- Độ tin cậy: khá 

III 

Đánh giá dự báo tác 

động gây nên bởi các 

rủi ro, sự cố của Dự 

án 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp khảo 

sát thực địa 

- Phương pháp điều tra 

xã hội học 

- Phương pháp kế thừa 

- Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá 

định tính. Mức độ tin cậy của đánh 

giá phụ thuộc vào chủ quan của 

người đánh giá. 

- Độ tin cậy: khá 
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CHƢƠNG 4. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của chủ dự án 

Công tác quản lý môi trường sẽ đảm bảo: 

- Cung cấp thông tin có liên quan đến tổ chức, quy chế và hướng dẫn cần thiết 

để thực hiện công tác bảo vệ và cải thiện môi trường. 

- Thiết lập và thực hiện một chương trình kiểm soát, giám sát môi trường và 

kiểm toán chất thải để đảm bảo kế hoạch kiểm soát môi trường là phù hợp. 

Việc quản lý giám sát môi trường sẽ được thực hiện do một cơ quan tư vấn 

giám sát môi trường thực hiện, kết quả được cung cấp liên tục cho Chủ dự án nhằm 

báo cáo thường xuyên tới các cấp cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và thông 

báo với công chúng về chất lượng môi trường khu vực Dự án suốt quá trình thi công 

và vận hành. Nếu kết quả giám sát chỉ ra bất kỳ sự không thích hợp nào trong các 

giải pháp giảm nhẹ tác động đến môi trường thì Chủ dự án sẽ xem xét lại các giải 

pháp đã lựa chọn có thể đưa ra các giải pháp sửa đổi bổ sung.  

Trong quá trình xây dựng Dự án, mọi hoạt động xây dựng hay ăn ở của công 

nhân đều có khả năng gây ô nhiễm môi trường nếu như không chấp hành đúng các 

biện pháp đề ra. Chính vì vậy, để thực hiện tốt và giám sát việc thực hiện theo các 

biện pháp đã đề ra, Chủ dự án sẽ giao trách nhiệm cho cán bộ có nhiệm vụ giám sát 

thi công trong công trường. 

Giao trách nhiệm quản lý và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cho 

đơn vị thi công xây dựng trực tiếp thực hiện Dự án, đưa các nội dung thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường vào hồ sơ mời thầu để đơn vị thi công biết và chịu 

trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công quản 

lý công trình thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện các nội quy, quy định 

về bảo vệ môi trường cho toàn bộ công nhân. 

Chủ dự án chịu trách nhiệm tổ chức và phối hợp quan trắc, đánh giá hiện trạng 

môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ môi trường, thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Công tác bảo trì công trình xây dựng được Cơ quan quản lý sử dụng công 

trình có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nhằm duy trì những đặc trưng kiến trúc, 

công năng công trình, đảm bảo công trình được vận hành và khai thác phù hợp yêu 

cầu của thiết kế trong suốt quá trình sử dụng. 

Chương trình quản lý môi trường của công trình được tóm lược trong bảng 4.1
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Bảng 4.1. Tổng hợp chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

(1.000 

đồng) 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm   

thực hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Giai 

đoạn thi 

công xây 

dựng 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu, máy móc 

thi công 

- Bụi và khí thải  

- Tiếng ồn, độ 

rung  

- Phun nước giảm bụi tối thiểu 03 lần/ngày.  

- Các phương tiện vận chuyển có bạt che phủ  

- Giăng bạt quanh khu vực thi công. 

- Bố trí biển báo chỉ dẫn; 

1.000/ngày 

(phun nước) 

Trong suốt 

quá trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự án Chủ dự án  

Thi công xây 

dựng 

- Nước thải (xây 

dựng; Nước mưa 

chảy tràn)  

- Tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc 

bảo dưỡng công trình 

- Thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục. 

- 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

bao quan khu vực dự án 

3.000.000 - Xây dựng hệ thống thu gom nước thải; Thoát 

nước thải tại các khoa/phòng ống UPVC D110, 

D140; Thoát nước sàn ống D60, D70. 

- CTR xây dựng. - Tận dụng cho san lấp nền, bán phế liệu,... - 

Sinh hoạt của 

công nhân 

- Nước thải sinh 

hoạt; 

- CTR sinh hoạt. 

- sử dụng công nhân tại địa phương 

- Thu gom, vận chuyển hàng ngày đến nơi tập kết 

rác sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom vận chuyển đưa đi xử lý. 

- Theo hợp 

đồng 

Sự cố môi 

trường 

Sự cố cháy nổ 

 

- Máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra 

định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá 

tải. 

 

- 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

(1.000 

đồng) 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm   

thực hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

 Hoạt động 

khám, điều trị 

của bệnh viện 

- Phát sinh bụi, 

khí thải, tiếng ồn 

- Đưa ra nội quy đối với các phương tiện vào ra 

bệnh viện. 

- Trồng cây xanh xung quanh các công trình. 

- Bố trí hệ thống quạt thông gió, quạt mát tại các 

phòng bệnh  

- 

Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

Chủ dự án Chủ dự án 

- Nước thải sinh 

hoạt, nước thải từ 

các khoa/phòng  

- Thu gom về khu vực xử lý nước thải góc phía 

Bắc, xử lý bằng công nghệ AAO. 

 - Nước sau xử lý được xả ra môi trường tại khe 

nước phía Đông Nam dự án.  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại 

các HTXL: 

- Kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành HTXL đảm 

bảo. 

- Tăng thời gian sục khí, cung cấp oxy lại bể xử 

lý hiếu khí 

- Định kỳ nạo vét bùn thải tại bể chứa bùn và 

hợp đồng đưa đi xử lý (01 lần/năm) 

 

 

 

 

 

 

Theo hợp 

đồng 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

 Hoạt động 

khám, điều trị 

của bệnh viện 

Nước mưa chảy 

tràn 

- Thường xuyên kiểm ra, bảo dưỡng các hệ thống 

thu gom và thoát nước. 
- 

Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

Chủ dự án Chủ dự án Rác thải sinh 

hoạt 

Thu gom và hợp đồng với Công ty môi trường 

và công trình đô thị Đông Hà đưa đi xử lý. Tần 

xuất 01 lần/ngày 

Theo hợp 

đồng 

Rác thải y tế  - Thu gom hành ngày và đưa về khu vực lưu trữ Đã đầu tư 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

(1.000 

đồng) 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm   

thực hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

chất thải góc phía Bắc. 

- Chất thải y tế (lây nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm, 

rác thải nguy hại): Hợp đồng với Công ty môi 

trường Phú Hà thu gom và xử lý chất thải y tế là 

các vật sắc nhọn, chất giải phẫu, tần suất 2-3 

ngày/lần. 

30.000 

Sự cố môi 

trường 

 Sự cố HTXL 

nước thải; Rò rỉ 

phóng xạ 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy 

trình đã được hướng dẫn;  

- Cửa ra vào phòng xạ trị từ xa phải có khoá liên 

động  

- Trong phòng đặt thiết bị xạ trị phải lắp dụng cụ 

kiểm xạ tự động để báo động về tình trạng bất 

thường khi sử dụng thiết bị. 

Theo quy 

định 
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4.2. Chƣơng trình quan trắc,  giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

Với đặc thù của Dự án thì các tác động môi trường chủ yếu xảy ra trong giai 

đoạn hoạt động. Vì vậy, chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án chú 

trọng thực hiện trong giai đoạn này. 

* Giám sát môi trường không khí 

- Thông số giám sát: độ ồn, độ bụi, CO, NOx, SO2. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí, cụ thể: 

+ 01 vị trí tại khu vực dự án. 

+ 01 vị trí tại khu dân cư khu phố 2, phường 2; 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

* Giám sát nước thải: 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng thải, pH, BOD5, TSS, COD, NH4-N, PO4-P, 

sunphua, Dầu mỡ, coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio Cholerae. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 điểm. 

+ 01 điểm nước thải đầu vào của hệ thống; 

+ 01 điểm tại đầu ra của HTXL nước thải công nghệ AAO. 

+ - Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT. 

* Giám sát nước mặt: 

- Thông số quan trắc: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Clorua, Amoni, Nitrat, 

Photphat, Coliform. 

- Vị trí lấy mẫu: 01 điểm tại sông Hiếu, cách dự án khoảng 1,8km về phía 

Đông Bắc. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015-MT/BTNMT. 

* Giám sát CTR, CTNH 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí khu vực chứa CTR 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

 (Sơ đồ các vị trí giám sát môi trường đính kèm tại Phụ lục) 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
 

1. Kết luận 

Dự án “Bệnh viện Quốc tế TTH Đông Hà” khi đi vào hoạt động sẽ mang lại 

những tác động tích cực đến kinh tế xã hội như: Tập trung khám chữa bệnh kịp thời 

cho người dân trong và ngoài Tỉnh, giải quyết được tình trạng quá tải cho bệnh viện 

đa khoa hiện có của Tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho 

người dân. Ngoài ra, đây là nơi để học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực 

lượng cán bộ, tạo công ăn việc làm và mở mang một số dịch vụ đi kèm,... 

Bên cạnh những tác động tích cực về kinh tế - xã hội nói trên, trong quá trình 

thực hiện Dự án sẽ không tránh khỏi những tác động xấu đến môi trường. Báo cáo 

đã đánh giá mức độ và quy mô tác động của các hoạt động đến môi trường như sau: 

- Các tác động liên quan đến chất thải:  

+ Giai đoạn thi công: Làm phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, bụi và 

khí thải.  

- Các tác động đến môi trường chủ yếu diễn ra khi Dự án đi vào hoạt động là 

nước thải từ hoạt động của Bệnh viện, chất thải rắn y tế và các tác động thứ cấp gây 

ô nhiễm môi trường không khí nếu biện pháp đốt rác không hợp lý. Các đối tượng 

bị ảnh hưởng đến sức khoẻ là CBCNV, người dân đến khám, nghỉ ngơi, điều dưỡng 

trong bệnh viện. 

- Các sự cố xảy ra đối với Dự án như: cháy nổ, tai nạn lao động,.. Tuy nhiên, 

nguy cơ là ít xảy ra, có thể áp dụng được các biện pháp phòng ngừa hợp lý. 

- Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể 

xảy ra, Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải 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 biện pháp 

xử lý theo công nghệ đã đề xuất nhằm đảm bảo đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về 

môi trường, Chủ dự án sẽ tiến hành kết hợp với các công tác quản lý và giám sát 

môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này. 

2. Kiến nghị  

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường do hoạt 

động của Dự án gây ra và để xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu, khống chế ô 

nhiễm môi trường. Công ty cổ phần TTH Group kính đề nghị Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Quảng Trị thẩm định và trình UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM 

để Dự án sớm được triển khai thực hiện./. 
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3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Công ty cổ 

phần TTH Group cam kết thực hiện như sau: 

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng 

tương ứng theo từng giai đoạn từ khi triển khai cho đến khi kết thúc Dự án.  

- Áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường 

cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành như đã nêu 

trong Chương 4 của Báo cáo. 

- Cam kết đưa các nội dung BVMT vào các hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi 

công nhằm bắt buộc các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, đúng theo báo cáo 

ĐTM được phê duyệt. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình thi 

công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến 

tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường 

trong khu vực.  
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PHỤ LỤC 

Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường các loại tài 

liệu sau đây: 

- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án. 

- Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng. 

- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) liên quan đến Dự án.  

- Các phiếu kết quả phân tích các thành phần môi trường (không khí, tiếng ồn, 

nước mặt, nước dưới đất). 

 

 


