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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

STT VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 

1  BTCT Bê tông cốt thép 

2  BTXM Bê tông xi măng 

3  BVMT Bảo vệ môi trường 

4  CBCNV Cán bộ công nhân viên 

5  CCN Cụm công nghiệp 

6  CTNH Chất thải nguy hại 

7  CTR Chất thải rắn 

8  ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

9  GPMB Giải phóng mặt bằng 

10  HĐND Hội đồng nhân dân 

11  HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

12  KKT Khu Kinh tế 

13  KT-XH Kinh tế - Xã hội 

14  MTV Một thành viên 

15  ng.đ Ngày đêm 

16  PCCC Phòng cháy chữa cháy 

17  QCKTQG Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

18  QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

19  TB Trung bình 

20  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

21  TCXDVN Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 

22  TNMT Tài nguyên và Môi trường 

23  UBND Uỷ ban nhân dân 

24  USEPA 
The United States Environmental Protect Agency 
Cơ quan BVMT Mỹ 

25  WHO 
World Health Organization 
Tổ chức Y tế thế giới 

26  XLNT Xử lý nước thải 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung của Dự án 
CCN Diên Sanh thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

được bắt đầu xây dựng từ năm 2003 và có tổng diện tích 30ha, trong đó diện tích 

xây dựng nhà máy là 25,56ha. Với vị trí khá thuận lợi, nằm sát Quốc Lộ 1A, sát với 
đường ĐT 582B (đường về KKT Đông Nam) và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư 
của huyện nên đến nay CCN Diên Sanh đã có 10 doanh nghiệp vào đầu tư với đạt 
tỷ lệ lấp đầy 80%. Hầu hết các công ty, nhà máy ở CCN Diên sanh đều hoạt động 
ổn định và có hiệu quả.  

CCN Diên Sanh đã được phê duyệt Đề án BVMT tại Quyết định số 2153/QĐ-
STNMT ngày 21/12/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị về việc phê 
duyệt Đề án BVMT CCN Diên Sanh, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng 
Trị. Các Nhà máy trong CCN hầu hết chấp hành khá tốt công tác BVMT. Hiện nay, tại 

CCN Diên Sanh có lượng nước thải khá lớn. Nước thải từ Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm 
- May của Công ty TNHH Vinatex Quốc tế Toms và Nhà máy May Phong Phú đã 
được xử lý nước thải đạt cột A theo QCVN 40:2011; Nước thải sản xuất của 02 Nhà 
máy giấy vệ sinh Hasinato và Nhà máy bao bì An Phú Minh chủ yếu là quay vòng tái 

sử dụng và được xử lý đạt Cột B trước khi thải ra ngoài; nước thải các nhà máy khác 
chủ yếu là nước thải sinh hoạt đã được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại. Tuy nhiên hiện 
nay, hệ thống thoát nước từ các nhà máy, cơ sở chưa được đầu tư hệ thống thu gom; 
chưa có HTXLNT tập trung và đường ống thoát nước thải sau xử lý; tạm thời xả ra hồ 
Nước Chè nên khó khăn cho các doanh nghiệp, trong nước thải có hàm lượng các 
muối có nguy cơ nhiễm mặn, ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ Khe Chè, nguồn 
nước cấp cho Nhà máy nước Hải Lăng. 

Nhằm tuân thủ đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường và nhằm bảo vệ 
nguồn nước hồ Khe Chè, khu vực sông Nhùng (nguồn cung cấp nước cho thị trấn 

Diên Sanh và vùng phụ cận) thì việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải từ các nhà máy trong CCN để thải ra môi trường đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu 
chuẩn rất quan trọng và cần thiết.  

Dự án là đối tượng thuộc mục số 41, Phụ lục II, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Do đó, UBND huyện Hải Lăng 
lập Báo cáo ĐTM cho Dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên Sanh 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thẩm định, trình UBND tỉnh ra quyết 
định phê duyệt để làm cơ sở thực hiện dự án. 

1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư 
Dự án đầu tư do HĐND huyện Hải Lăng quyết định phê duyệt. 
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1.3. Mối quan hệ của Dự án với các dự án, quy hoạch phát triển 
Việc triển khai thực hiện dự án Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên 

Sanh là phù hợp với các chủ trương và quy hoạch sau đây: 
* Phù hợp với Nghị quyết số 08b/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND 

huyện Hải Lăng về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống tuyến ống 
dẫn nước thải CCN Diên Sanh. 

* Phù hợp với quy hoạch của CCN Diên Sanh được phê duyệt tại Quyết định 
số 197/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của UBND huyện Hải Lăng về việc phê duyệt 
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu làng nghề - TTCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND huyện 
Hải Lăng Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu làng nghề - TTCN 
Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 
18/9/2018 của UBND huyện Hải Lăng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi 
tiết xây dựng Khu làng nghề - TTCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 
2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 
2.1.1. Các văn bản pháp luật 

- Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013. 

- Luật Hoá chất năm 2007; 
- Luật Tài nguyên nước năm 2012; 
- Luật Đất đai năm 2013; 
- Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây 

dựng năm 2020; 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Luật Lâm nghiệp 2017; 
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất; 

- Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 
130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;  

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật đất đai. 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định 

lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 
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- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về 
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 
55/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP; 

- 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 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 
15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý 
chi phí Đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về Quản lý dự án Đầu tư  Xây dựng;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về  quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng công trình và bảo 
trì công trình xây dựng; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trườngà quy định 
quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

- Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng 
Trị đến năm 2035 tầm nhìn 2050; 

- Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị, tỉnh 
Quảng Trị giai đoạn 1, tỉ lệ 1/2.000 

- Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh Quảng 
Trị về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 
2020, định hướng đến 2025; 

- Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

* Nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường 
- QCVN 05:2013/BTNMT - QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - QCKTQG về một số chất độc hại trong không 
khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - QCKTQG về ngưỡng CTNH; 
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước mặt; 
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước dưới đất; 
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- QCVN 10-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước biển ven bờ; 
- QCVN 13-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp dệt nhuộm. 
- QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt; 
- QCVN 19:2009/BTNMT - QCKTQG về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT- QCKTQG về khí thải công nghiệp đối với một số 
chất hữu cơ; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn; 
- QCVN 27:2010/BTNMT - QCKTQG về độ rung; 

- QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp; 
- QCVN 50:2013/BTNMT - QCKTQG về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải 

từ quá trình xử lý nước; 

* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn các ngành có liên quan: 
- QCVN 86:2015/BGTVT - QCKTQG về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản 

xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT sửa 
đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 86:2015/BGTVT. 

- QCVN 22/2016/BYT-QCKTQG về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng 
nơi làm việc. 

- QCVN 24:2016/BYT - QCKTQG về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép 
tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT - QCKTQG về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu 
tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT - QCKTQG về độ rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT- QCKTQG về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-
BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ 
sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

- TCVN 4449-1987: Phân loại xí nghiệp, kho theo cấp độc hại và khoảng cách 

ly vệ sinh. 
- TCVN 2622:1995 - PCCC cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; 
- TCXDVN 33:2006 - TCXDVN 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; 
- TCXDVN 46:2007 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết 

kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; 
- TCVNXD 394:2007 - Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong 

các công trình xây dựng - Phần an toàn điện. 
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- QCVN 41:2012/BGTVT - QCKTQG về báo hiệu đường bộ; 
- QCVN 07-1:2016/BXD - QCKTQG về Công trình cấp nước; 
- QCVN 07-2:2016/BXD - QCKTQG về Công trình thoát nước; 
- QCVN 07-5:2016/BXD - QCKTQG về Công trình cấp điện; 
- QCVN 01:2021/BXD - QCKTQG về Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 02:2009/BXD - QCKTQG về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong 
xây dựng; 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 
thẩm quyền về Dự án 

- Thông báo số 48/TB-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về ý 
kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc 
nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải CCN Diên 
Sanh. 

- Biên bản Thống nhất hướng tuyến công trình Hệ thống xử lý nước thải CCN 
Diên Sanh giữa Ban quản lý KKT tỉnh và UBND huyện Hải Lăng ngày 24/5/2018. 

- Nghị quyết số 137/QĐ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch 
đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 

- Nghị quyết số 2775/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh về việc điều 
chỉnh Chủ trương đầu tư một số công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung 
hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch 2021; 

- Nghị quyết số 08b/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải 
CCN Diên Sanh. 

2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập 
- Báo cáo thuyết minh công nghệ Dự án "Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải 

CCN Diên Sanh"; 
- Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án "Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN 

Diên Sanh"; 
- Bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án. 

3. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM 
 Báo cáo ĐTM được lập theo trình tự sau: 
 - Nghiên cứu các văn bản pháp lý và tài liệu kỹ thuật liên quan đến Dự án. 
 - Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ cho lập báo cáo ĐTM. 
 - Khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên, KT-XH vùng Dự án. 
 - Tổ chức đo đạc, lấy mẫu phân tích các số liệu về môi trường nền. 

- Khảo sát và đánh giá tác động của Dự án đến môi trường KT-XH và đề xuất 
các biện pháp giảm thiểu. 

- Tổ chức viết báo cáo ĐTM. 
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- Tham vấn ý kiến của Thị trấn Diên Sanh và các xã: Hải Định, Hải Quế, Hải 
Khê, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

- Tổng hợp, hoàn thành báo cáo trình Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng 
Trị thẩm định. Báo cáo ÐTM sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương cũng như 
các cơ quan quản lý theo dõi, giám sát sự tuân thủ thực hiện của Chủ dự án đối với 
công tác BVMT đã đề ra. 

Quá trình thực hiện báo cáo ĐTM của Dự án do UBND huyện Hải Lăng, Ban 
QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hải Lăng chỉ trì và hợp đồng với Đơn vị tư vấn là 
Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung thực hiện. 

Một số thông tin về Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM của Dự án: 
Tên: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung  
Địa chỉ: Số 17, Lê Đại Hành, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị. 
Email: congnghemoitruongmientrung@gmail.com 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3200630371 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 14/9/2016. 

Người đại diện: Lê Phước Huy - Chức vụ: Giám đốc Công ty. 
Điện thoại: 0832829484. 

Bảng 0.1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

ST
T 

Họ và tên 
Học hàm, học vị, 

chuyên ngành 
Nhiệm vụ Chữ ký 

Chủ dự án: UBND huyện Hải Lăng 

1   
Rà soát nội dung báo 
cáo. 

 

2   
Cung cấp và Rà soát 
nội dung báo cáo. 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung 

1 Lê Phước Huy Kỹ sư môi trường 

Giám đốc, Điều hành 
chung. Chủ trì thực 
hiện tham vấn ý kiến 

cộng đồng; Tổng hợp, 
viết báo cáo 

 

2 Lê Thị Hậu Kỹ sư môi trường 

Điều tra các thông tin 
hiện trạng, thực hiện 
thiết kế HTXL môi 
trường 

 

3 Lê Văn An Cử nhân môi trường 

Điều tra các thông tin 

hiện trạng, viết thuyết 
minh quy mô dự án 
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4 Nguyễn Huy Tuấn Kỹ sư Địa chất thuỷ văn 
Thực hiện báo cáo 
thuyết minh quy mô dự 
án 

 

5 Phan Minh Tâm 
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Thực hiện các sơ đồ, 
bản vẽ liên quan về 
HTXL môi trường 

 

6 Cáp Xuân Quyết Cử nhân kế toán 

Phân tích yếu tố kinh 

tế, tính toán kinh phí 
thực hiện BVMT 

 

4. Phương pháp ĐTM 
* Các phương pháp nhận dạng, dự báo các tác động môi trường:  
 - Phương pháp thống kê: Phương pháp này áp dụng trong nội dung Chương 

1, Chương 2, nhằm tiến hành thu thập và phân tích các thông tin liên quan vị trí, 
điều kiện tự nhiên, khí tượng thuỷ văn, tài nguyên thiên nhiên, KT-XH khu vực Dự 

án; áp dụng cho việc nhận dạng tác động, xác định quy mô tác động của dự án tại 
Chương 3. 

- Phương pháp mô hình hoá: Các phương pháp mô hình đã được sử dụng 
trong chương 3, bao gồm: Phương pháp dự báo mức ồn, độ rung nguồn và suy 
giảm theo khoảng cách được trích dẫn từ giáo trình "Đánh giá tác động môi 
trường” của PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, Hà Nội, 2005; Phương pháp dự báo mô 
hình phát tán không khí được trích dẫn từ giáo trình "Ô nhiễm không khí và xử lý 
khí thải, tập 1-2002" của Trần Ngọc Chấn… 

- Phương pháp chồng ghép bản đồ: Được sử dụng để xây dựng bản đồ vị trí, 
chống ghép bản đồ mặt bằng dự án với bản đồ địa hình khu vực, các bản đồ quy 
hoạch của Thị trấn Diên Sanh và các xã: Hải Định, Hải Quế, Hải Khê, Huyện Hải 
Lăng … từ đó xác định vị trí, mối quan hệ giữa dự án và các đối tượng xung quanh 
được trình bày ở Chương 1 và đánh giá mức độ tác động của dự án đến các đối 

tượng xung quanh tại Chương 3. 
- Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng các quy chuẩn quốc gia về khí thải 

xe ô tô để đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường được thể hiện trong nội 
dung Chương 3. 

* Phương pháp khác: 
- Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng trong việc điều tra, lấy ý kiến 

của đại diện lãnh đạo UBND và các đoàn thể, tổ chức xã hội liên quan đến Dự án. 
- Nhóm các phương pháp đo đạc, lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm: Tiến hành điều tra, khảo sát môi trường tiếp nhận nước thải, khí thải… và 
xác định vị trí các điểm đo, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm phục vụ cho 
việc phân tích và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự án (Các 
phương pháp cụ thể được thể hiện trong kết quả mẫu phân tích tại phần phụ lục). 
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- Nhóm phương pháp điều tra đa dạng sinh học, điều tra rừng: Sử dụng 
phương pháp điều tra đa dạng sinh học để xác định các loài có trong khu vực, lập 
các ô tiêu chuẩn, sử dụng máy định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) tiến hành đo đạc tổng 
thể, chi tiết xung quanh khu vực dự án; kết hợp sử dụng với bản đồ, số liệu kiểm kê 
rừng để xác định cụ thể từng loại rừng, đánh giá hiện trạng rừng và thảm thực vật 

trong khu vực dự án.  

5. Tóm tắt các nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

a. Thông tin chung: 
- Tên dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm công nghiệp Diên 

Sanh. 
 - Địa điểm thực hiện:  

+ Cụm xử lý nước thải và đường ống thu gom nằm trong CCN Diên Sanh, 
thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.  

+ Tuyến ống thoát nước thải qua các đơn vị: thị trấn Diên Sanh, xã Hải 
Định, Hải Quế, Hải Khê, huyện Hải Lăng, điểm xả thải ra biển Đông nằm trên địa 
bàn ranh giới xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. 

- Chủ dự án: UBND huyện Hải Lăng 
- Quản lý Dự án: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hải Lăng. 

b. Phạm vi, quy mô, công suất 
- Dự án có tổng mặt bằng xây dựng là: 0,97ha.  
- Xây dựng hệ thống đường ống thu gom nước thải trong CCN Diên Sanh có 

tỏng chiều dài 1,79km; Hệ thống xử lý nước thải công suất 1.300m3/ngày đêm; 
Trạm bơm và đường ống thoát nước thải dài 14,6km. 

c. Công nghệ sản xuất 
- Các nhà máy trong CCN tự xử lý nước thải của mình qua hệ thống xử lý 

nội bộ. Nước thải công nghiệp đạt chất lượng Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - 
QCKTQG về nước thải công nghiệp; nước thải sinh hoạt đạt chất lượng Cột B, 
QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt. Riêng nhà máy 
VINATEX TOM thì đã xử lý của Nhà máy đã đạt cột A QCVN 13:2015/BTNMT - 
QCKTQG về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.  

- Công nghệ hệ thống xử lý chung của CCN là công nghệ lọc cơ lý - sinh 
học, nước thải xử lý qua các hạng mục hồ thoáng, bãi lọc đất ướt rồi đến trạm bơm.   

- Nước thải sau xử lý đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về 
nước thải công nghiệp chuyển thẳng đến trạm bơm rồi bơm theo đường ống thoát 
ra Biển Đông. Hướng tuyến đoạn qua KKT Đông Nam, vị trí Cửa thoát nước: bám 
dọc theo tỉnh lộ 582B kéo thẳng cắt ngang đường Quốc phòng ra biển. Vị trí Cửa 
thoát nước cách đường Quốc phòng về phía Đông khoảng 300m, cách mép mực 
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nước biển: 200m. 

d. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 
* Hệ thống thu gom: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và sản 

xuất của các nhà máy trong CCN với tổng chiều dài 1,79km. 

* Hệ thống xử lý nước thải: 
- Bể tập trung: Có kích thước BxLxH = 2.5x4x1.6m có nắp đậy, kết cấu bể 

bằng BTCT M250 bố trí nửa chìm nửa nổi. 
- Hồ làm thoáng: Hồ làm thoáng được đào mái m=2,0 có kích thước 

BxL=4x8m sâu H=1,7m. Mái và đáy hồ làm thoáng được lót 1 lớp bê tông M100 
dày 10cm sau đó là màng chống thấm HDPE dày 1,0mm. 

- Bãi đất ướt: Gồm hai giai đoạn : 
+ Giai đoạn 1: bãi đất ướt gồm hai đơn nguyên mỗi đơn nguyên kích thước 

BxHx L=(5x10x2.3)m; mái m=2.0.      
+ Giai đoạn 2: Mở rộng bãi đất ướt bằng hai đơn nguyên mỗi đơn nguyên kích 

thước BxHx L=(4x10x2.3)m; mái m=2.0.  

* Hệ thống thoát nước thải:  
- Trạm bơm: Xây dựng nhà máy bơm chìm bằng điện công suất 1.158 m3/ 

ngày đêm (tương ứng Q=13,4l/s).  
- Đường ống thoát nước thải: Bằng ống nhựa HPDE gồm 4 loại D110, D160, 

D180 và D225 với tổng chiều dài 14,6km.  
- Cửa thoát nước cuối đường ống bằng bê tông cốt thép M300 có kích thước 

1x1x1,5m trước khi thoát nước thải ra biển. Vị trí Cửa thoát nước cách đường Quốc 
phòng về phía Đông khoảng 300m, cách mép mực nước biển khoảng 200m. 

e. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không có 

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

đến môi trường 

Bảng 0.2. Các tác động môi trường chính của Dự án 

TT 
Các hoạt động của 

dự án 
Nguồn gây tác động 

Đối tượng chịu tác 
động 

I  Giai đoạn chuẩn bị Dự án 

1 Giải phóng mặt bằng 
- CTR từ sinh khối thực vật 
- CTR phá bỏ công trình 

 - Chất lượng môi 
trường. 

 - Các hộ dân sống 
dọc  bên tuyến 
đường tỉnh 582B 

II  Giai đoạn triển khai thi công xây dựng Dự án 
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1 
Vận chuyển nguyên 
vật liệu. 

- Bụi, khí thải và tiếng ồn phát 
sinh từ các phương tiện vận 
chuyển nguyên vật liệu, máy 
móc thi công 

 

2 
Xây dựng các hạng 

mục của dự án 

- Bụi, khí thải và tiếng ồn phát 

sinh từ các phương tiện vận tải, 
máy móc thi công 
- Các phương tiên phát sinh 
CTNH do rò rỉ đâu nhớt, sửa 

chữa và bảo dưỡng. 
- Nước mưa chảy tràn từ khu vực 
thi công. 
- CTR từ hoạt động thi công xây 
dựng. 

- Chất lượng môi 
trường khu vực 
không khí, đất, 
nước. 

- Công nhân thi 
công tại công 
trường; 
- Người dân lân cận 
khu vực dự án. 
- Các nhà máy trong 
CCN Diên Sanh 

3 

Sinh hoạt của công 

nhân trong quá trình 
thực hiện dự án; 

CTR, 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; 
- Người dân lân cận 
khu vực dự án. 
- Các nhà máy trong 
CCN Diên Sanh 

4 
Các sự cố rủi ro môi 
trường trong quá trình 
thực hiện dự án. 

- Sự cố cháy nổ, chập điện 

- Sự cố tai nạn lao động, tai 
nạn giao thông 
- Sự cố do thiên tai  

- Chất lượng môi 

trường khu vực 
không khí, đất, 
nước. 
- Công nhân thi 

công tại công 
trường; 
- Người dân lân cận 
khu vực dự án. 
- Các nhà máy 
trong CCN Diên 
Sanh 
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III Giai đoạn vận hành 

1 Vận hành HTXLNT 
- Sự cố cháy nổ, chập điện. 
- Sự cố tai nạn lao động. 
- Sự cố hư hỏng thiết bị 

- Các nhà máy trong 
CCN Diên Sanh. 
- Chất lượng môi 
trường khu vực 

không khí, đất, 
nước. 

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

đoạn của dự án: 

Bảng 0.3. Quy mô, tính chất các loại chất thải phát sinh từ Dự án 

STT Loại chất thải Quy mô Thành phần 
Đối tượng chịu 

tác động 

I Giai đoạn chuẩn bị dự án 

1 
Bụi, khí thải 

và CTR 

Từ hoạt động 

GPMB 

Thành phần chủ yếu 

là sinh khối thực vật 
(cây bụi) 

- Môi trường xung 

quanh khu vực Dự 
án: Không khí, đất 

nước. 
- CBCNV và 

người dân trong 
khu vực 

II Giai đoạn triển khai thi công xây dựng Dự án 

1 
Bụi, khí thải 
và tiếng ồn 

- Từ quá trình 
vận chuyển 

nguyên vật liệu; 
- Quá trình san 

ủi, thi công xây 
dựng 

SO2, CO, CO2, NOx, 
VOC... 

- Môi trường xung 
quanh khu vực Dự 
án: Không khí, đất 

nước. 
- Hệ sinh thái trên 

cạn, thủy sinh. 

- CBCNV và 

người dân trong 
khu vực 

- Chất lượng nước 
của hồ. 

2 CTR 

CTR sinh hoạt: 

10 kg/ngày. 

 

- Thành phần chủ yếu 
của rác thải sinh hoạt 

gồm: hợp chất có 
nguồn gốc hữu cơ 

như rau quả, thức ăn 
dư thừa... 

3 CTNH 
Trung bình 
5kg/tháng. 

 

Giẻ lau dính dầu; 
cặn, dầu mỡ thải, 

bóng đèn huỳnh 
quang 

II Giai đoạn vận hành 
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STT Loại chất thải Quy mô Thành phần 
Đối tượng chịu 

tác động 

1 Nước thải 

Nước thải đầu 
vào của HTXL 

nước thải: công 
suất 

1.300m3/ngđ 

Thành phần chất thải 
ở đây chứa các chất 

hữu cơ, dầu mỡ động 
vật, chất lơ lửng và 

vi sinh vật 

- Môi trường xung 
quanh khu vực Dự 

án. 
- Hệ sinh thái thủy 

sinh.  

- CBCNV và 

người dân trong 
khu vực; 

2 Khí thải 
Mùi từ 

HTXLNT 
 

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

Chi tiết tại Bảng 0.4. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:  
a. Chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án 

- Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng công trình của Dự án: Chủ dự án sẽ 
hành thành lập Tổ chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp trong suốt quá trình 

thi công để đảm bảo rằng những biện pháp giảm thiểu và các yêu cầu giám sát được 
nêu trong kế hoạch quản lý môi trường.  

- Giai đoạn đi vào vận hành của Dự án: Chủ dự án sẽ bàn giao lại công trình 
cho CCN Diên Sanh quản lý vận hành. 

Bảng 0.4. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

STT 
Các tác 

động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 
Kinh 
phí 

(1000đ) 

Thời 
gian thực 
hiện và 
hoàn 
thành 

Trách 
nhiệm 
tổ chức 

thực 
hiện 

Trách 
nhiệm 
giám 
sát 

I Giai đoạn GPMB 

1 
Sinh 
khối 
thực vật 

Thu gom, tận dụng tối đa làm gỗ, củi 
đốt, hàng rào; phần không tận dụng được 
xử lý bằng phương pháp đốt. 

2.000 

Năm 
2022 

(trước khi 
thi công) 

Đơn vị 
thi công 
và chủ 
dự án 

Chủ dự 
án 

II Giai đoạn thi công xây dựng 
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1 
Bụi và 
khí thải 

- Tưới nước thường xuyên ở những nơi 
phát sinh nhiều bụi với tần suất 02 lần/ 
ngày. 
- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu 
được phủ bạt kín khi hoạt động. 
- Các máy móc, phương tiện vận chuyển 
bắt buộc phải có giấy Giấy chứng nhận 
kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ. 
- Thi công theo hình thức cuốn chiếu dứt 
điểm từng hạng mục công trình. 

1.000/n
gày 

Trong 
quá trình 
thi công  

Đơn vị 
thi công 

Chủ dự 
án 

2 
Tiếng 
ồn và độ 
rung 

- Bố trí lịch thi công hợp lý. 
- Các phương tiện vận chuyển đảm bảo 
hoạt động đúng công suất, vận chuyển 
đúng trọng tải quy định. 
- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết 
bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung 
phát sinh từ hoạt động của máy móc, 
thiết bị. 
- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho 
công nhân vận hành các máy móc 
phương tiện phát sinh độ ồn cao. 

  

3 

- Nước 
thải sinh 
hoạt  
- Nước 
thải xây 
dựng 
- Nước 
mưa chảy 
tràn 

- Thuê nhà dân để cho công nhân vệ 
sinh. 
- Quá trình thi công tận dụng tối đa 
nguồn nước phục vụ xây dựng công 
trình. 
- Che chắn các khu vực triển khai thi 
công. 
- Thi công theo hình thức cuốn chiếu. 

3.000/th
áng 

Đơn vị 
thi công 

4 

- CTR 
sinh 
hoạt 
- CTR 
xây 
dựng 
- CTNH 

- Bố trí 02 thùng đựng rác loại 120L tại 
công trường. 
- Hợp đồng xử lý CTR với Trung tâm 
Môi trường và Công trình đô thị huyện 
Hải Lăng. 
- Tận dụng để san lấp mặt bằng.  
- Thu gom, bán phế liệu. 
- Thùng chứa CTNH (01 thùng 60L). 

- 1.400 
(thùng 
120L) 
- Theo 
HĐ 
- 1.200 
(Thùng 
CTNH) 

Đơn vị 
thi công 
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5 

Sự cố 
tai nạn 
lao 
động, tai 
nạn giao 
thông 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động. 
- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao 
động cho CBCNV như nút tai chống ồn, 
mũ, găng tay,... 
- Các phương tiện, thiết bị thi công đều 
được đăng ký và cấp giấy phép hoạt 
động. 
- Xây dựng kế hoạch, phương án thi 
công hợp lý. 
- Lựa chọn nhà thầu và sử dụng lao động 
đúng ngành nghề và trình độ được đào 
tạo. 
- Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, 
đôn đốc, giám sát an toàn về người và 
thiết bị trong quá trình thi công. 
- Bố trí người điều khiển và biển báo tại 
các đoạn ra vào công trường và hạn chế 
tốc độ. 
- Tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, 
không được phóng nhanh, vượt ẩu, sử 
dụng chất kích thích. 

- 
Trong 
quá trình 
thi công 

Đơn vị 
thi công 
và Chủ 
dự án 

Chủ dự 
án 

6 
Sự cố 
thiên tai 

- Thường xuyên theo dõi các hiện tượng 
thời tiết để có kế hoạch phòng ngừa với 
bão lũ, thiên tai xảy ra. 
- Khi có sự cố xảy ra Chủ dự án và nhà 
thầu thi công sẽ sử dụng các phương 
tiện, nhân lực được trang bị để ứng phó 
sự cố. Đồng thời, thông báo đến cơ quan 
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị 
để tham gia ứng cứu. 

- 
Trong 
quá trình 
thi công 

Đơn vị 
thi công 
và Chủ 
dự án 

Chủ dự 
án 

III Giai đoạn hoạt động  

1 

Nước 
thải 
công 
nghiệp 

- Xây dựng hệ thống XLNT tập trung 
công suất 1.220m3/ngày. 
- Xây dựng tuyến đường ống thoát nước 
thải dài 14,6km. 
- Lắp đặt hệ quan trắc nước thải tự động, 
liên tục 

  
Chủ Dự 

án 
 

2 

Dự kiến sẽ bàn giao cho Trung tâm phát triển CCN và khuyến công quản lý và vận hành 
dự án, đơn vị đó có trách nhiệm vận hành, theo dõi và quản lý mọi vấn đề liên quan đến 
HTXLNT và công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố, kịp thời đưa ra những giải pháp 
khắc phục kịp thời. 

 

b. Chương trình giám sát môi trường: 
(I). Giám sát trong giai đoạn GPMB và thi công xây dựng 

* Giám sát môi trường không khí: 
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- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại.  
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi, độ ồn, CO, NO2, SO2. 
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; Tiêu chuẩn theo Quyết định 
3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 26/2016/BYT. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
* Giám sát môi trường nước mặt: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại  
- Thông số giám sát: pH, COD, BOD5, DO, TSS, NH4-N, NO3-N, PO4-P, dầu 

mỡ, Coliform. 
- Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất 

lượng nước mặt. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

(ii). Giám sát giai đoạn vận hành HTXLNT 
* Giám sát môi trường không khí và tiếng ồn: 
- Vị trí giám sát: 01 vị trí: Khu xử lý nước thải tập trung 
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, Bụi, Độ ồn, CO, NO2, SO2. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

26:2010/BTNMT. 
* Giám sát nước thải: 
- Vị trí giám sát: 02 vị trí. 

+ 01 vị trí tại điểm đầu ra của HTXLNT tập trung, trước khi vào Trạm bơm. 
+ 01 vị trí tại điểm xả nước thải sau xử lý (điểm cuối cùng của tuyến ống thoát 

nước thải). 
- Thông số giám sát: lưu lượng thải, pH, BOD5, COD, TSS, NH4-N, Tổng 

Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ, Coliform.  
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công 

nghiệp (Cột A, Kf = 1,0, Kq = 1,3). 
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
Tại điểm thoát nước thải ra biển (tại xã Hải Khê), bố trí điểm Giám sát cộng 

đồng có lắp biển báo để người dân địa phương cùng giám sát chất lượng nước thải, 
đảm bảo công khai, minh bạch. 

* Giám sát môi trường nước mặt: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 
+ 01 mẫu nước tại hồ Khe Chè gần khu xử lý nước thải 
+ 01 mẫu nước tại Khe nước tại khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý. 

- Thông số giám sát: pH, COD, BOD5, DO, TSS, NH4-N, NO3-N, PO4-P, dầu 
mỡ, Coliform. 
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- Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất 
lượng nước mặt. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
* Giám sát môi trường nước biển ven bờ: 
- Số lượng giám sát: 01 điểm 

- Vị trí giám sát: Tại điểm tiếp nhận nguồn nước thải từ CCN của bờ biển 
Đông. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, NH4-N, dầu mỡ khoáng, váng dầu mỡ, 
Coliform. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần. 
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất 

lượng nước biển. 

5.7. Cam kết của chủ dự án 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án 
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.  

- Cam kết nước thải sau khi qua HTXLNT đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 
-QCKTQG về nước thải công nghiệp trước khi thoát nước thải vào vùng biển ven 
bờ. 

- Sau khi xây dựng hoàn thành thì phối hợp với trung tâm phát triển CCN và 

khuyến công bàn giao cho đơn vị vận hành của trung tâm  để hoàn thành việc vận 
hành hoạt động dự án một cách có hiệu quả. 

- Chủ dự án và đơn vị vận hành sẽ tăng cường đào tạo cán bộ nhằm vận hành các 
máy móc, thiết bị theo đúng quy trình và an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế gây ô 

nhiễm môi trường. 
- Áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường 

cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn về BVMT hiện hành như đã nêu trong Chương 
4 của Báo cáo. 

- 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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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 
1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 
Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh 

1.1.2. Chủ dự án 
- Chủ dự án: UBND huyện Hải Lăng 
- Ban QLDA: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hải Lăng. 
- Địa chỉ: Số 25 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị 

- Người đại diện: Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện. 
- Điện thoại: (0233) 3873.297  
- Tiến độ thực hiện dự án:  
+ Thời gian thi công và hoàn thành: Năm 2022. 
+ Thời gian hoạt động: 50 năm. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 
1.1.3.1. Vị trí địa lý 

Dự án Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên Sanh có 02 cụm hạng 
mục chính gồm: Cụm xử lý nước thải và đường ống thu gom; Tuyến ống thoát 
nước thải. 

- Cụm xử lý nước thải và đường ống thu gom nằm trong CCN Diên Sanh, thị 
trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Khu xử lý nước thải của CCN 

Diên Sanh có vị trí như sau: 
+ Phía Đông Bắc giáp đường Ngô Quyền. 
+ Phía Tây Bắc: Giáp với đất trống, đang dự kiến xây dựng Nhà máy sấy lúa 

Hải Lăng của Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Thương mại Quảng Trị. 
+ Phía Tây Nam: Giáp với Tuyến đường nội bộ CCN - T12, tiếp đến là Nhà 

máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú. 
+ Phía Đông Nam: Giáp Nhà máy sản xuất bao bì bằng hạt nhựa PP, PE, giấy 

carton của Công ty TNHH MTV An Phú Minh. 
- Tuyến ống thoát nước thải từ Trạm bơm trong Khu xử lý chạy dọc theo 

tuyến đường phía Đông CCN Diên Sanh và đường 582B đổ ra Biển Đông qua các 
đơn vị: thị trấn Diên Sanh, xã Hải Định, Hải Quế, Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh 
Quảng Trị. Điểm thoát nước thải sau xử lý ra biển Đông cách đường Quốc phòng 
về phía Đông khoảng 300m, cách mép biển khoảng 200m và nằm giữa ranh giới 

Cảng Mỹ Thủy và Nhà máy nhiệt điện, nằm trên địa bàn ranh giới xã Hải Khê, 
huyện Hải Lăng. 
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Bảng 1.1. Toạ độ vị trí địa lý khu vực Dự án 

Điểm gốc 
Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’, múi chiếu 30 

Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

I Khu xử lý nước thải 

M1 1.845.516 607.001 

M2 1.845.562 607.049 

M3 1.845.509 607.100 

M4 1.845.461 607.049 

II Tuyến đường ống thoát nước chính 

O1 1.845.524 607.086 

O2 1.844.985 607.594 

O3 1.848.697 611.202 

O4 1.849.699 612.534 

O5 1.851.161 613.959 

O6 1.854.862 616.708 

O7 1.855.101 616.901 

Nguồn: Báo cáo KTKTdự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên Sanh 

Công trình Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên Sanh được HĐND 
huyện Hải Lăng phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 08b/NQ-HĐND 
ngày 23/6/2021. 
1.1.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự án 

Diện tích của dự án là 0,97 ha. Trong đó: 
- Cụm xử lý 0,46ha nằm trong CCN Diên Sanh  
- Tuyến đường ống: 0,49ha. Chạy dọc theo hành lang kỹ thuật thuộc tuyến 

đường CCN Diên Sanh và đường 582B đổ ra Biển Đông qua các đơn vị: Thị trấn 
Diên Sanh, xã Hải Định, Hải Quế, Hải Khê, tỉnh Quảng Trị. 

- Cửa xả nước thải sau xử lý ra biển: 0,02ha 
1.1.3.3. Tương quan với các đối tượng tự nhiên và KT-XH tại khu vực Dự án 
a. Các đối tượng tự nhiên: 

- Các đối tượng thủy văn:  
+ Nằm sát phía Đông của CCN là hồ Khe Chè. Hồ Khe Chè có 02 hồ Khe Chè 

Thượng và Khe Chè hạ có diện tích mặt nước khoảng 9,7ha, khu vực hồ có không 
gian thoáng, đẹp nên hàng nằm rất nhiều lễ hội của huyện Hải Lăng diễn ra tại đây. 

Hiện tại, nước mưa chảy tràn, nước thải của các nhà máy trong CCN Diên Sanh, 
sau khi qua hệ thống xử lý được thải ra khu vực hồ Khe Chè.  

+ Cách Dự án khoảng 1,5km về phía Tây Bắc là khe nước tự nhiên (người dân 
địa phương gọi là khe nước Chè). Khe này nối từ hồ Khe Chè chảy về sông Nhùng. 
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+ Sông Nhùng cách Dự án khoảng 2km về phía Tây Bắc. Sông chảy theo 
hướng Nam - Bắc rồi hợp lưu với sông Vĩnh Định. Nước sông Nhùng được sử 
dụng để cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp. Điểm lấy nước cấp cho sinh 
hoạt (Xí nghiệp cấp nước Hải Lăng) cách điểm từ khe nước Chè đổi ra sông Nhùng 
500m về phía thượng nguồn. 

+ Tại điểm thoát nước thải từ CCN ra biển có khe nước nhỏ bắt nguồn từ vùng 
cát xã Hải Quế và Hải Dương chảy ra địa bàn xã Hải Khê và thoát ra biển, khe dài 
khoảng 5km. Khe nước này mùa hè một số thời điểm thường bị khô cạn, không có 
dòng chảy. 

+ Phía Đông, sát điểm thoát nước thải về phía Đông là Biển Đông. Bờ biển 
khu vực này biển bãi Ngang, có bờ cát trắng, dài. Thuỷ triều vùng bờ biển Quảng 
Trị có chế độ bán nhật triều không đều, gần ½ số ngày trong hàng tháng có 2 lần 
nước lớn, 2 lần nước ròng. Biên độ triều từ 0,6 - 1,1 m, nước dâng cực đại trong 
bão 2,77m.  

- Hệ sinh thái:  
+ Khu vực này đất chủ yếu là đất trống và trên mặt bằng có nhiều cây tạp, cây 

bụi hoang (đất quy hoạch CCN và đất giao thông). Hệ thực vật đơn điệu, kết hợp 
với các hoạt động của con người nên hệ động vật tương đối nghèo nàn. Khu vực 
không có động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ của Việt Nam mà chủ yếu là các 
loại như: giun đất, chuột, rắn, các loài chim và trâu bò chăn thả của người dân sống 
lân cận. 
b. Các đối tượng KT-XH: 

- Đường giao thông:  
+ Trong CCN Diên Sanh: hệ thống giao thông nội bộ CCN gồm 07 tuyến 

chính, đã được đầu tư rải nhựa hoàn thiện. Hệ thống tuyến ống thu nước thải từ các 
nhà máy sẽ chạy dọc theo hành lang kỹ thuật của các tuyến giao thông này. 

+ HTXLNT của CCN Diên Sanh giáp với đường Ngô Quyền (Tuyến T13) về 
phía Đông; Tuyến đường nội bộ CCN - T12.  

+ Tuyến ống thoát nước thải chạy dọc theo tuyến đường tỉnh 582B đi cảng 
Mỹ Thủy. Tuyến ống từ CCN Diên Sanh cắt ngang các tuyến đường Tỉnh lộ 584, 
Quốc Lộ 49C, đường Trục dọc KKT Đông Nam, đường Quốc Phòng ven biển. 

+ Cách HTXLNT của CCN khoảng 220m về phía Tây là Quốc lộ 1A; khoảng 
550m về phía Đông Nam là đường tỉnh 582B đi cảng Mỹ Thủy. 

+ Cách Dự án khoảng 13,5km về phía Đông Bắc là quy hoạch Cảng Mỹ Thủy. 
Theo quy hoạch KKT Đông Nam Quảng Trị, khi cảng Mỹ thủy khi đi vào hoạt 
động sẽ là một cửa ngỏ giao thương quan trọng trên biển của khu vực tỉnh Quảng 
trị nói riêng, khu vực Trung Bộ nói chung với các nước bạn trong khu vực. 

+ Cách Dự án khoảng 250m về phía Tây là đường sắt Bắc - Nam;  
+ Cách khoảng 1km về Tây Bắc là đường 3/2 và 1,5km là đường Hùng Vương 

(đường tỉnh 582) đoạn đi qua thị trấn Diên Sanh. 
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Hình 1.1. Tương qua của điểm thoát nước với các đối tượng thuộc xã Hải Khê 



Báo cáo ĐTM dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh 

Chủ đầu tư: UBND huyện Hải Lăng 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung  

27

 
Hình 1.2. Tương qua của điểm thoát nước với các đối tượng thuộc xã Hải An
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Nhìn chung, vị trí Dự án giáp với nhiều tuyến đường giao thông nên rất thuận 
lợi cho quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trong thi công cũng như khi đi vào 
hoạt động. 

- Dự án nằm trong CCN Diên Sanh và tuyến đường ống chạy dọc theo tuyến 
đường tỉnh 582B đi cảng Mỹ Thủy, thuộc thị trấn Diên Sanh và các xã Hải Định, 

Hải Quế, Hải Khê, cách thành phố Đông Hà khoảng 25 km về phía Nam. Trong 
CCN Diên Sanh có 09 dự án đã, đang triển khai xây dựng, hoạt động; 03 Dự án 
đang đăng ký đầu tư. Tương quan của Khu xử lý nước thải của Dự án với các Nhà 
máy trong CCN như sau: 

+ Dự án nằm sát ranh giới phía Tây Bắc của Nhà máy sản xuất bao bì bằng 
hạt nhựa PP, PE, giấy carton của Công ty TNHH MTV An Phú Minh. 

+ Cách Dự án khoảng 20m về phía Tây là Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May 
Hải Lăng. 

Bảng 1.2. Danh mục các Nhà máy, Dự án trong CCN Diên Sanh 

STT Cơ sở sản xuất Chủ đầu tư Số lô 
Diện tích

(m2) 

1 
Nhà máy may mặc và dịch 
vụ Hải Lăng  

Công ty Cổ phần Quốc 
tế Phong Phú 

3.2; 3.3; 3.4; 
3.5; 3.6 

26.343 

2 
Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm 
- May Hải Lăng  

Công ty TNHH dệt may 
VJT Quốc tế Toms 

1; 4.13; 
4.14; 4.15 

28.064 

3 
Nhà máy sản xuất giấy tái 
chế vệ sinh, khăn giấy và 
giấy ăn các loại  

Công ty TNHH 
Hasinato 3.1 5.000 

4 
Nhà máy sản xuất bao bì 
bằng hạt nhựa PP, PE, giấy 
carton  

Công ty TNHH MTV 
An Phú Minh 4.11; 4.12 14.439 

5 

Trung tâm Lắp ráp, sửa 
chữa và trưng bày các loại 
máy móc nông lâm ngư cơ 
và ô tô Nông -Lâm-Ngư  

Công ty TNHH Tâm 
Thơ 7.18; 4.17 

(một phần) 
11.189 

6 
Nhà máy sản xuất hàng đan 
lát xuất khẩu  

Cty cổ phần Khoáng 
Phước Hiệp Thành 

5.22; 5.23; 
5.26 

33.102 

7 
Nhà máy chế biến và sản 
xuất hàng lâm sản xuất khẩu  

Công ty cổ phần Long 
Hưng Thịnh 

5.20; 5.24; 
5.25 

22.903 

8 
Nhà máy chế biến nông sản 
thực phẩm  

Công ty TNHH Sikar  
5.21 10.068 

9 
Xưởng may Quảng Trị 
(Chưa xây dựng) 

Công ty cổ phần 28 Đà 
Nẵng  

4.16 8.589 
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10 
Dự án Nhà máy sấy lúa Hải 
Lăng (Chưa xây dựng) 

Cty CP Nông nghiệp hữu 
cơ Thương mại Quảng Trị  

3.7;.3.8;3.9 9.346 

11 

Cơ sở gia công cơ khí sản 
phẩm thép và nhôm (Đang 
lập hồ sơ xin chủ trương 
đầu tư) 

Công ty TNHH Hưng 
Thành Sơn  2; 4.17; 

4.18 
3.636 

12 

Nhà máy chiết xuất tinh 
dầu, sản xuất mỹ phẩm và 
thiết bị y tế  (Đang lập hồ sơ 
xin chủ trương đầu tư) 

Công ty TNHH tinh dầu 
Bảo 
Ngọc  

5.19 4.980 

- Đường ống thoát nước thải và điểm thoát nước thải nằm trên lề đường quy 
hoạch (rộng 200m), cách ranh giới xây dựng Dự án Cảng Mỹ Thủy 100m và ranh 
giới xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 khoảng 97m (Theo Biên bản làm 

việc giữa Ban quản lý KKT tỉnh và UBND huyện Hải Lăng ngày 24/5/2018).  
+ Hiện trạng phía Bắc cách 50m là khu vực nuôi tôm trên cát (Khu nuôi tôm 

trên cát tự phát chưa được giao đất, cho thuê đất và các thủ tục đúng quy định của 
pháp luật); cách bãi tắm Mỹ Thủy 2km, cách khu neo đậu thuyền đánh bắt hải sản 

của thôn Mỹ Thủy 1,8km. Hiện nay, các đối tượng này đang được kiểm kê giải 
phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Cảng biển Mỹ Thủy.  

+ Về phía Nam cách 400m là khu vực hồ nuôi tôm, ốc hộ ông Nhơn, cách 
cách khu neo đậu thuyền đánh bắt hải sản của thôn Trung An 1,0km. Hiện nay, các 
đối tượng này đang được kiểm kê giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Nhà 

máy Nhiệt điện Quảng Trị 1. 
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- Đối tượng dân cư:  

+ CCN Diên Sanh cách khu vực Dự án khoảng 300m về phía Bắc là KDC 

khóm 10, cách 500m phía Đông là cụm dân cư Khóm 5, thị trấn Diên Sanh, huyện 

Hải Lăng. 

+ Dọc 2 bên tuyến ống có các cụm dân cư sinh sống của Khóm 4, thị trấn Diên 

Sanh; Trung Đơn, Phước Điền xã Hải Định; Kim Long của xã Hải Quế. 

+ Tại vị trí thoát nước thải nằm sát bờ biển trên địa bàn xã Hải Khê  

→ Đối với xã Hải Khê: Cách nhà dân gần nhất của khu dân cư hiện trạng thôn 

Trung An, xã Hải Khê khoảng 650m. Theo quy hoạch KDC này sẽ di dời đến Khu 

TĐC xã Hải Khê cách 3,5km, cách thôn Thâm Khê 3,5km.  

→ Đối với xã Hải An, cách nhà dân gần nhất của xóm mới, thôn Mỹ Thủy 

500m. Theo quy hoạch KDC này sẽ di dời đến Khu TĐC xã Hải An cách 4,5km. 

- Cách CCN Diên Sanh khoảng 1km về phía Tây Bắc là ga Diên Sanh. 

* Nhận xét:  

- Vị trí Khu xử lý nằm trong CCN Diên Sanh phù hợp với quy hoạch, phù hợp 

với việc thu gom nước thải từ các Nhà máy. 

- Tuyến ống thoát nước thải: Nằm dọc tuyến đường tỉnh lộ 582B, trong phạm 

vi hành lang kỹ thuật của tuyến đường nên không ảnh hưởng đến đất đai của dân, 

thuận lợi trong quá trình GPMB. 

- Vị trí điểm thoát nước ra biển: Nằm sát bờ biển, trùng với tuyến kênh thoát 

nước ra biển, là vị trí nằm giữa ranh giới xã Hải An, Hải Khê, khá xa khu dân cư 

hiện trạng (hơn 600m) và khu TĐC theo quy hoạch (hơn 3,5km).  

 (Sơ đồ vị trí Dự án được đính kèm ở phụ lục) 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Mục tiêu của dự án 

- Xây dựng hoàn thiện và đồng bộ Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN 

Diên Sanh, (công suất thải 1.300m3/ngày đêm) sau khi xử lý đạt cột A 

QCVN40:2011  

- Đảm bảo xả nước thải sau sử lý ra khỏi khu vực dân cư, bảo đảm nguồn 

nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần giảm ô nhiểm môi 

trường trong khu vực;  

- Tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vệ 

tinh của các dự án trọng điểm, KKT, thúc đẩy phát triển KT-XH huyện nói riêng và 

tỉnh Quảng Trị nói chung. 

1.2.2. Các hạng mục công trình chính của Dự án  
Diện tích của dự án là 0,97 ha với các hạng mục như sau: 
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Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục công trình chính 

TT Hạng mục Quy mô Ghi chú 

I Hệ thống thu gom nước thải 
  

1 Tuyến T1 732,10m 
 

2  Tuyến T2 742,74m 
 

2 Tuyến T3 306,38m  

II HTXLNT tập trung 0,46ha 
 

III Xây dựng hệ thống đường ống thoát nước thải 14,6km 
 

  
Tổng cộng: - Tuyến ống  
                  - Diện tích  

16.381m 
0,97ha 

Quy mô các hạng mục xây dựng của dự án Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải 
CCN Diên Sanh cụ thể như sau: 

* Hệ thống thu gom: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và sản 
xuất của các nhà máy trong CCN với tổng chiều dài 1,79Km. Trong đó 02 tuyến 
ống nhựa HPDE đường kính D160 dày 9,5mm, tuyến T1 dài 732.10m; tuyến T2 dài 
742.74m và 01 Tuyến T3 là ống nhựa HDPE đường kính D315 dày 6,2mm (Từ nhà 
máy Toms đến trạm bơm) dài 306.38m. 

* Hệ thống xử lý nước thải: 
- Bể tập trung: Có kích thước BxLxH = 2.5x4x1.6m có nắp đậy, kết cấu bể 

bằng BTCT M250 bố trí nửa chìm nửa nổi. 
- Hồ làm thoáng: Hồ làm thoáng được đào mái m=2,0 có kích thước 

BxL=4x8m sâu H=1,7m. Mái và đáy hồ làm thoáng được lót 1 lớp bê tông M100 

dày 10cm sau đó là màng chống thấm HDPE dày 1,0mm. 
- Bãi đất ướt: Gồm hai giai đoạn : 
+ Giai đoạn 1: bãi đất ướt gồm hai đơn nguyên mỗi đơn nguyên kích thước 

BxHx L=(5x10x2.3)m; mái m=2.0. Hệ thống lọc của bãi đất ướt theo thứ tự từ  trái 
qua phải gồm: Lớp cát phủ và đất trồng cây; Lớp đá dăm cấp phối 1x2cm; Lớp sỏi 
cấp phối 4x6cm.     

+ Giai đoạn 2: Mở rộng bãi đất ướt bằng hai đơn nguyên mỗi đơn nguyên kích 
thước BxHx L=(4x10x2.3)m; mái m=2.0. Kết cấu tương tự bãi đất ướt giai đoạn 1. 

* Hệ thống thoát nước thải:  
- Trạm bơm: Xây dựng nhà máy bơm chìm bằng điện công suất 1.158 m3/ 

ngày đêm (tương ứng Q=13,4l/s).  
- Đường ống thoát nước thải: Bằng ống nhựa HPDE gồm 4 loại D110, D160, 

D180 và D225 với tổng chiều dài 14,6km. Điểm đầu xuất phát từ Trạm bơm, điểm 

cuối tuyến ống thoát: Cách đường Quốc phòng về phía Đông khoảng 300m, cách 
mép mực nước biển: 200m và chảy theo tuyến giữa ranh giới cảng Mỹ Thủy và 
Nhà máy nhiệt điện thoát ra biển. Đường ống thoát nước thải bằng nhựa HPDE dài 
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14,6km gồm: 
+ Đoạn 1: Cải tạo lại hệ thống đường ống hiện có, nâng cấp và mở rộng thiết 

diện tháo đường ống bằng giải pháp tại đường ống có 2 ống D110 thì tháo dở 1 ống 
D110 và bổ sung thêm 1 đường ống đường kính D160. Chuyển đường ống D110 
tháo dở này đến bổ sung đoạn ống D160 có sẵn. Vậy đoạn 1 gồm 1 ống D110 dày 

8,1mm và một đường ống D160mm dày 9,5mm với chiều dài L1=3.984,8m;  
+ Đoạn 2 gồm 01 đường ống đường kính D180 dày 10,6mm dài L3=4.559m 

là đường ống đã được thu hồi từ dự án khác nên được tận dụng để lắp đặt; 
+ Đoạn 3 gồm 01 đường ống đường kính D225 dày 16,6mm dài L4 = 

6.054,1m. Tuyến ống được lắp đặt mới hoàn toàn. 
- Cửa thoát nước cuối đường ống bằng bê tông cốt thép M300 có kích thước 

1x1x1,5m trước khi thoát nước thải ra biển. Vị trí Cửa thoát nước cách đường Quốc 
phòng về phía Đông khoảng 300m, cách mép mực nước biển khoảng 200m. 

1.2.3. Các công trình phụ trợ của dự án: 
Hệ thống đường dây điện 0,4KV dài 110m, TBA 50KVA phục vụ trạm bơm. 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và BVMT 
Đây là dự án thoát nước và xử lý nước thải nên các hạng mục công trình xử 

lý chất thải và BVMT là các hạng mục chính của dự án. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện, 
nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến 
Đây là loại Dự án đầu tư xây dựng công trình nên các loại máy móc phục vụ 

cho quá trình xây dựng là do Nhà thầu tự trang bị và cung cấp. 
Chủ dự án sẽ xem xét khả năng đáp ứng của các Nhà thầu rồi từ đó có những 

lựa chọn thích hợp. Các máy móc thiết bị dự kiến phục vụ thi công Dự án như sau: 

Bảng 1.3. Danh mục các máy móc dự kiến phục vụ thi công Dự án 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1 Máy đào bánh xích ,3/0,8/1,6m3 20 Kích nâng 500T 

2 Máy đào bánh hơi 0,3/0,8/1,25m3 21 Máy cắt cáp 1/10kW 

3 Máy ủi 75/108/140CV 22 Máy cắt ống 5kW 

4 Máy xúc 1,0/1,6/2,3m3 23 Máy cắt sắt 1kW 

5 San tự hành 90/108/180CV 24 Máy khoan 2,5/4,5kW 

6 Máy đầm bánh thép 8,5/10T 25 Máy luồn cáp 15kW 

7 Đầm bánh lốp 9T 26 Pa lăng xích 3T 

8 Đầm bánh hơi 16/25T 27 Tời điện 5T 

9 Đầm rung 8/15/25T 28 Máy rải hỗn hợp CPĐD 60m3/h  
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STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

10 Đầm cóc 60/80kg 29 Máy cắt khe MCD 

11 Máy trộn bê tông 80/250/500L 30 Búa căn nén khí 1,5m3/ph 

12 Máy đầm bàn 1kW 31 Búa rung 170 kW 

13 Máy đầm dùi 1,5kW 32 Máy cuốn uốn 

14 Máy hàn điện 23kW 33 Máy nén khí  

15 Máy cắt uốn 5kW 34 Máy bơm nước 20CV 

16 Máy khoan TRC-15 35 Máy bơm vữa xi măng 4m3/h 

17 Máy đóng cọc 1,8/3,5T 36 Ô tô chuyển trộn bê tông10,7m3 

18 Thiết bị kẻ vạch YHK-10A 37 Ô tô ben 5/7/10/12T 

19 Kích căng thép DƯL 250T 38 Ô tô tải 2,5/5,0/7,0/10/12T 

Nguồn: Báo cáo KTKT dự án
Quá trình thi công Nhà thầu sẽ sử dụng các phương tiện đã qua sử dụng và 

đang hoạt động tốt với tình trạng của các phương tiện, máy móc thi công được đánh 
giá khoảng 85-95% đảm bảo khả năng vận hành thi công Dự án. 

1.3.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ dự án 
a. Nhu cầu nguyên, vật liệu 

Nguồn nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn thi công bao gồm: 
- Xi măng, sắt thép lấy tại thị trấn Diên Sanh.  

- Dăm, đá hộc lấy tại Đầu Mầu, Km27 Quốc lộ 9, huyện Cam Lộ. 
- Cát xây lấy tại Mỹ Chánh; cát vàng, sạn ngang lấy tại TX.Quảng Trị  
- Đất đắp lấy tại bãi vật liệu xã Hải Trường, cự ly trung bình 6Km cho các 

hạng mục: san nền trạm bơm, hồ làm thoáng, bể tập trung, bãi đất ướt. 

Bảng 1.4. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công 
STT Loại Đơn vị Số lượng 

1 Đất đào các loại m3 5.654,3 
2 Đất đắp các loại m3 5.656,4 
3 Bê tông các loại m3 261,95 
4 Ván khuôn m2 502,7 
5 Thép tròn các loại Kg 2.276,36 
6 Thép hình các loại Kg 13.017,3 
7 Ống HDPE D110 Md 2521,0 
8 Ống HDPE D160 Md 3.739,25 
9 Ống HDPE D180 Md 4559,0 

10 Ống HDPE D225 Md 6054,1 
11 Ống HDPE D315 Md 387,38 

Nguồn: Dự toán XDCT thống tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên Sanh 
b. Nhu cầu về điện, nước 
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* Nhu cầu sử dụng điện: Sủ dụng hệ thống điện hiện tại của CCN Diên Sanh 
để phục vụ giai đoạn thi công cũng như vận hành dự án. 

 * Nhu cầu sử dụng nước: 
- Nguồn cấp nước: Dự kiến Nước sinh hoạt dùng nguồn nước giếng khoan 

hoặc khu dân cư lân cận, nước phục vụ thi công dùng nguồn nước sông hiện có. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 
- Các nhà máy trong CCN tự xử lý nước thải của mình qua hệ thống xử lý 

nội bộ. Nước thải công nghiệp đạt chất lượng Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - 
QCKTQG về nước thải công nghiệp; nước thải sinh hoạt đạt chất lượng Cột B, 

QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt. Riêng nhà máy 
VINATEX TOM thì đã xử lý của Nhà máy đã đạt cột A QCVN 13:2015/BTNMT - 
QCKTQG về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 1.3. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải CCN Diên Sanh 

- Nước thải sau xử lý từ các Nhà máy được các tuyến thu gom nước sau xử 

lý của các nhà máy trong CCN đến bể tập trung và chuyển qua hồ thoáng, bãi lọc 
đất ướt rồi đến trạm bơm. Riêng nhà máy VINATEX TOM thì thu gom nước thải 
sau khi xử lý của Nhà máy đã đạt cột A QCVN 13:2015/BTNMT .  

- Nước thải sau xử lý đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - 
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QCKTQG về nước thải công nghiệp chuyển thẳng đến trạm bơm rồi bơm theo 
đường ống thoát ra Biển Đông. Hướng tuyến đoạn qua KKT Đông Nam, vị trí Cửa 
thoát nước: Đã thống nhất với Ban quản lý KKT tỉnh: bám dọc theo tỉnh lộ 582B 
kéo thẳng cắt ngang đường Quốc phòng ra biển (tuyến ống cách ranh giới nhà máy 
Nhiệt điện khoảng 97m, cách ranh giới xây dựng Cảng Mỹ Thủy khoảng 100m). Vị 

trí Cửa thoát nước cách đường Quốc phòng về phía Đông khoảng 300m, cách mép 
mực nước biển: 200m. 

1.5. Biện pháp, tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục 
công trình của Dự án 

* Hệ thống thu gom nước thải 
- Làm 11 hố ga thu tại vị trí các nhà máy bằng bê tông M200 kích thước 

BxLxH= 0,8x0,8x0,7m có nắp đậy bằng BTCT M200 (tại vị trí các hố ga thu này 
bố trí thêm 1 đồng hồ đo nước; 1 van khóa 1 chiều và nối thêm 2m ống nhựa HDPE 

D160 dài 2m) để các nhà máy đấu nối vào hố ga sau khi vận hành thoát nước thải). 
-  Bố trí hai tuyến ống dẫn (Tuyến T1 và Tuyến T2) bằng nhựa HPDE kích 

thước D160 dày t= 9,5mm dẫn nước thải về từ các nhà máy tại các hố ga thu gom 
về tại bể tập trung. Tổng chiều dài hệ thống ống dẫn gom L=1481.24m, trong đó 

tuyến T1 dài 732.10m; tuyến T2 dài 742.74m; chiều dài mỗi ống nhựa HPDE chừa 
lại nối vào nhà máy là 2m (có 8 vị trí).  

-  Bố trí 01 ống dẫn (từ nhà máy TOMS đến trạm bơm) bằng nhựa HPDE kích 
thước D315 dày t= 15mm, chiều dài hệ thống ống dẫn gom L=306,38m. 

- Hố móng đào chôn ống rộng 0.4m; chiều sâu chôn ống sau khi hoàn thiện lề 
đường là từ 0.5-:-0.8m; sau khi đào đặt ống xong phía dưới lấp lớp cát đen đầm 
chặt dày 30cm; phía trên đắp đất C2, TC, đầm cóc, Kđn=0.90. 

- Bố trí thêm 5 hố ga kiểm tra tại vị trí  khoảng cách xa mà chưa có hố ga thu 
để thuận lợi trong việc quản lý; kiểm tra  và sữa chửa đường ống thu gom. Kích 
thước các hố ga kiểm tra tương tự hố ga thu tại các nhà máy. 

* Hệ thống xử lý nước thải: 

 Bể tập trung:  
- Nước thải sau khi thu gom tại các nhà máy theo hai tuyến thu gom T1 và T2 

được đổ vào bể tập trung bằng ống nhựa HDPE D315mm dày 15mm dài L=13.6m; 
bố trí thêm hố van + van khóa D315mm.  

- Bể tập trung có kích thước BxLxH = 2.5x4x1.6m có nắp đậy, kết cấu bể 
bằng BTCT M250 bố trí nửa chìm nửa nổi. 

- Cao độ đáy bể tập trung là +6.60m; cao độ mực nước ống thu gom trước khi 
đổ vào bể tập trung là +7.6m. 

- Bể tập trung có 24 tấm đan kích thước mỗi tấm đan bxhxL=(0.35x1.35x0.1)m;  
Bố trí 1 dầm đỡ tấm đan kích thước (0.2x0.15x4)m 

- Trước bể tập trung bố trí 1 van khóa D300mm để thuận lợi trong quá trình 
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vận hành; ngoài ra bố trí thêm ống xả tràn D100mm khi nước trong bể tập trung 
đầy có thể tự tràn ra ngoài. 

Hồ làm thoáng: 
- Nước thải từ bể tập trung đổ về hồ làm thoáng bằng đường ống nhựa HDPE 

D300mm. Bố trí mố đỡ ống HDPE này.   

- Hồ làm thoáng được đào mái m=2,0 có kích thước BxL=4x8m sâu H=1,7m. 
Mái và đáy hồ làm thoáng được lót 1 lớp bê tông M100 dày 10cm sau đó là màng 
chống thấm HDPE dày 1,0mm. Mực nước bình quân trong hồ +7,6m, cao độ đỉnh 
bờ bao +8,3m, cao độ đáy hồ +6,6m. 

- Cao độ bờ của hồ làm thoáng là +8.30m; rộng bờ hồ làm thoáng B=1.0m; 
phía trên là lớp bê tông M200 dày 15cm; phía dưới lót màng chống thấm HDPE 
dày 1,0mm. Quanh bờ hồ làm thoáng bố trí lan can ống thép tráng kẽm D50mm. 

Bãi lọc đất ướt: Gồm hai giai đoạn với 02 đơn nguyên: 

- Giai đoạn 1: Bãi đất ướt giai đoạn 1 gồm 02 đơn nguyên có kích thước mỗi 
đơn nguyên BxLxH=5x12x1,6m. Cao độ bãi đất ướt +4,0m, cao độ mực nước ở bãi 
đất ướt +4,5m. Đáy và mái hồ lót màng chống thấm HPDE dày 1mm chống thấm. 

- Giai đoạn 2: Bổ sung 2 đơn nguyên có kích thước mỗi đơn nguyên 
BxLxH=4x12x1,6m. 

* Hệ thống trạm bơm:  
- Trạm bơm điện với loại máy bơm chìm nhãn hiệu bơm nước thải PENTAX 

do ITALIA sản xuất. Thông số kỹ thuật trạm bơm: 
- Máy bơm nước thải PENTAX có Model DTRT 1000 

- Số lượng máy bơm n=04 máy (Trong đó 01 máy dự phòng). 
- Công suất 1 máy N=9,1Kw, công suất trạm Nt=27,3Kw; điện áp 3 pha 
- Cột nước hoạt động H=15-52,7m tương ứng lưu lượng Q= 518,4-72 

m3/ngày đêm/1 máy bơm.  
- Cột nước tính toán Htk=38m tương ứng lưu lượng thiết kế Qtk=480 

m3/ngày đêm/ 1 máy bơm. Lưu lượng của cả trạm bơm Qtr=1.440 m3/ngày đêm. 
- Đường điện 0,4Kv dài L=110m, trạm biến áp 50KVA. Hệ thống điện điều 

khiển máy bơm tự động. Mực nước hệ thống điện điều khiển tự động từ +1,2 - +3,8m. 

* Hệ thống ống thải 
- Đường ống thoát nước thải bằng nhựa HPDE dài 14,6km gồm: 
+ Đoạn 1: Cải tạo lại hệ thống đường ống hiện có, nâng cấp và mở rộng thiết 

diện tháo đường ống bằng giải pháp tại đường ống có 2 ống D110 thì tháo dở 1 ống 

D110 và bổ sung thêm 1 đường ống đường kính D160. Chuyển đường ống D110 
tháo dở này đến bổ sung đoạn ống D160 có sẵn. Vậy đoạn 1 gồm 1 ống D110 dày 
8,1mm và một đường ống D160mm dày 9,5mm với chiều dài L1=3.984,8m;  

+ Đoạn 2 gồm 01 đường ống đường kính D180 dày 10,6mm dài L3=4.559m 
là đường ống đã được thu hồi từ dự án khác nên được tận dụng để lắp đặt; 



Báo cáo ĐTM dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh 

Chủ dự án: UBND huyện Hải Lăng 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường miền trung 

Trang 37

+  Đoạn 3 gồm 01 đường ống đường kính D225 dày 16,6mm dài L4 = 

6.054,1m. Tuyến ống được lắp đặt mới hoàn toàn. 

- Cửa thoát nước cuối đường ống bằng bê tông cốt thép M300 có kích thước 

1x1x1,5m trước khi thoát nước thải ra biển. Vị trí Cửa thoát nước cách đường Quốc 

phòng về phía Đông khoảng 300m, cách mép mực nước biển khoảng 200m. 

* Giải pháp thiết kế các đoạn ống: 

1. Từ nút A đến nút B (Km0+7,09 đến K0+774.4) L= 767,3m 

- Bao gồm 02 tuyến song song: ống HDPE D110-PN8-9,5mm và ống HDPE 

D160-PN10-9,5mm. Hai tuyến ống được đào chôn với chiều sâu Htb=70cm.Trong 

đó phía dưới được đắp bằng đất cát đầm chặt dày 41cm bao quanh ống. Phía trên 

đắp đất C2 tận dụng. 

+ Lắp đặt tận dụng lại ống HDPE D110-PN8-9,5mm (đã có, tính đào vận 

chuyển và lắp đặt) 

+ Lắp đặt mới ống HDPE D160-PN10-9,5mm (làm mới) 

 2. Từ nút B đến nút C (Từ K0+774.4 đến K2+247.1) L= 1.472,7m 

- Bao gồm 02 tuyến song song: ống HDPE D110-PN8-9,5mm và ống HDPE 

D160-PN10-9,5mm.  

+ Tận dụng lại 01 ống HDPE D110-PN8-9,5mm (đã có, giữ nguyên) 

+ Lắp đặt mới ống HDPE D160-PN10-9,5mm (làm mới) 

- Tuyến ống được đào chôn với chiều sâu Htb=70cm.Trong đó phía dưới được 

đắp bằng đất cát đầm chặt dày 31cm bao quanh ống. Phía trên đắp đất C2 tận dụng. 

3. Từ nút C đến nút D  (từ K2+247.1 đến K3+991.9) L=1.744,8m 

- Bao gồm 02 tuyến song song: ống HDPE D110-PN8-9,5mm và ống HDPE 

D160-PN10-9,5mm. 

+ Tận dụng lại ống HDPE D160-PN10-9,5mm (đã có, giữ nguyên) 

+ Lắp đặt mới ống HDPE D110-PN8-9,5mm (làm mới) 

- Tuyến ống HDPE D110-PN8-9,5mm (làm mới) được lắp đặt sát với tuyến 

ống cũ. Được liên kết với tuyến ống cũ bằng liên kết hàn bằng thép V63x63x5mm 

4. Từ nút D đến nút E (từ K3+991.9 đến K8+550,9) L= 4.559,0m 

- Phạm vi truyến ống HDPE D180-PN10; PE100 dày 10,7mm (L=4.559,0m) 

(Tận dụng lại tuyến ống thu hồi HDPE D180-PN10; PE100 dày 10,7mm (Vận 

chuyển và lắp đặt) 

- Tuyến ống đi sát mép taluy đường. Cách đường nhựa 1,5m. Tuyến ống được 

cố định bằng cọc thép V6 dài 1,2m. Mật độ 6m/1 cọc. Phía dưới được đỡ bằng mố 

đỡ BT M200. 
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5. Từ nút E đến nút CT2 (từ K8+550,9 đến Km 14+605) l= 6.103,1m 

- Lắp đặt mới ống HDPE D225-PN12,5; PE100 dày 16,6mm (làm mới) 

- Đoạn từ K8+550,9 đến K9+590 và từ K10+687,8 đến k11+292,6: Tuyến ống 

đi sát mép taluy đường. Cách đường nhựa 1,5m. Tuyến ống được cố định bằng cọc 

thép V6 dài 1,2m. Mật độ 6m/1 cọc. Phía dưới được đỡ bằng mố đỡ BT M200. 

- Đoạn từ K9+694 đến K9+929,9; từ K9+997,7 đến K10+687,8 và từ 

K11+292,6 đến CT: Tuyến ống được đào chôn với chiều sâu Htb=70cm.Trong đó 

phía dưới được đắp bằng đất cát đầm chặt dày 41cm bao quanh ống. Phía trên đắp 

đất C2 tận dụng. 

Bảng 1.5. Thống kê chiều dài đường ống 
STT Lý trình Chiều dài Ghi chú 

I Từ nút A đến nút B            767,3 

 - Phạm vi truyến ống bao gồm 

02 tuyến song song: ống HDPE 
D110-PN8-9,5mm và ống 

HDPE D160-PN10-9,5mm 

  
Đoạn từ Km0+7,09 đến 

K0+774.4 
7,09 774,4       767,3 Tuyến đào chôn ống 

II Từ nút B đến nút C         1.472,7 

 - Bao gồm 02 tuyến song song: 

ống HDPE D110-PN8-9,5mm 

và ống HDPE D160-PN10-

9,5mm 

  
Đoạn từ K0+774.4 đến 
K2+247.1  

774,4 2247,1    1.472,7 Tuyến đào chôn ống 

III Từ nút C đến nút D          1.744,8 

 - Bao gồm 02 tuyến song song: 
ống HDPE D110-PN8-9,5mm 

và ống HDPE D160-PN10-
9,5mm 

  
Đoạn từ K2+247.1 đến 
K3+991.9 

2247,1 3991,9    1.744,8 
Tuyến ống sát mép Taluy đ-
ường 

IV Từ nút D đến nút E         4.559,0 

 - Phạm vi truyến ống HDPE 
D180-PN10; PE100 dày 

10,7mm 

  
Từ K3+991.9 đến 
K8+550,9 

3991,9 8550,9    4.559,0 
Tuyến ống sát mép Taluy 
đường 

V 
Từ Nút E đến cuối 
tuyến (K14+654) 

       6.054,1 
 - Phạm vi ống HDPE D225-

PN12,5; PE100 dày 16,6mm 

1 
Đoạn từ K8+550,9 đến 
K9+610.72 

8550,9 9610,72    1.059,8 
Tuyến ống sát mép Taluy 
đường 
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STT Lý trình Chiều dài Ghi chú 

2 
Đoạn từ K9+610.72 

đến K9+694 
9610,72 9694         83,3 

Tuyến ống sát mép trên cống 

ngầm 

3 
Đoạn từ K9+694 đến 

K9+929,9 
9694 9929,9       235,9 

Đào chôn ống, tuyến cách mép 

đường 1,5m 

4 
Đoạn từ K9+929,9 đến 
K9+977,7 

9929,9 9977,7         47,8 
Đào chôn ống, tuyến cách mép 
đường 0,75m 

5 
Đoạn từ K9+977,7 đến 
K10+687,8  

9977,7 10687,8       710,1 
Đào chôn ống, tuyến cách mép 
đường 1,5m 

6 
Đoạn từ K10+687,8 
đến K11+318.5 

10687,8 11318,5       630,7 
Tuyến ống sát mép Taluy 
đường 

7 
Đoạn từ K11+318,5 

đến K14+605 
11318,5 14605    3.286,5 Tuyến ống đào chôn ống 

 Tổng cộng     14.597,9  

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 
Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2022 

1.6.2. Vốn đầu tư 
Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 
Tổng mức đầu tư: 13.500.000.000 đồng. 

Trong đó: 

+ Chi phí xây dựng:  11.192.748.000  đồng 

+ Chi phí GPMB:  110.000.000  đồng 

+ Chi phí QLDA:  281.141.000  đồng 

+ Chi phí tư vấn ĐTXDCT:  1.236.149.000  đồng 

+ Chi phí khác:  93.158.000  đồng 

+ Chi phí dự phòng:  586.804.000  đồng 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 
- Chủ đầu tư: UBND hyện Hải Lăng 
- Số lượng lao động dự kiến trong quá trình thi công khoảng 20 người. 
- Cán bộ chuyên trách BVMT: Bố trí ít nhất 01 cán bộ làm công tác về BVMT: 

Trong đó 01 người phụ trách có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về quản lý 
môi trường; khoa học và công nghệ; kỹ thuật môi trường; hoá học; sinh học. 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,  KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 
2.1.1.1. Điều kiện địa lý: 

Hải Lăng là huyện phía Nam của tỉnh Quảng Trị, có toạ độ địa lý từ: 
16033’40’’đến 16048’00’’ độ vĩ Bắc và 107004’10’’đến 107023’30’’ độ kinh Đông. 
Thị trấn huyện lỵ cách thị xã Đông Hà về phía Nam khoảng 21km, cách thành phố 
Huế về phía Bắc khoảng 50km.  

Phía Bắc giáp huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị; 
Phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Phía Đông giáp Biển Đông; 
Phía Tây giáp huyện Đakrông. 
Huyện Hải Lăng có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, có trục giao 

thông quan trọng như Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam. Hải Lăng là nơi hội 
tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh về biển, đồng bằng, gò đồi, rừng núi. 
2.1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Đặc trưng của địa hình Hải Lăng nghiêng từ Tây sang Đông. Vùng đồi núi và 
ven biển bị chia cắt bởi các sông, suối, một số khu vực đồng bằng có địa hình thấp 
trũng do đó việc phát triển giao thông, mạng lưới điện cũng như tổ chức sản xuất 
cũng gặp những khó khăn nhất định. 

Địa hình huyện chia thành 3 vùng: Vùng đồi núi (55% diện tích tự nhiên), 
vùng đồng bằng (32%), vùng cồn cát, bãi cát ven biển (12%): 

+ Vùng gò đồi và núi: Đa phần các khu vực phía Tây đường sắt Bắc Nam bao 
gồm lãnh thổ chủ yếu của các xã: Hải Phú, Hải Lâm, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải 
Trường, núi thấp có độ cao bình quân 100-150m, vùng gò đồi có độ cao bình quân 

40-50m. 
+ Vùng đồng bằng: Nằm giữa gò đồi và cồn cát, bãi cát. Bao gồm địa bàn các 

xã: Hải Quy, Hải Xuân, Hải Vĩnh, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Tân, Hải Hòa, thị 
trấn Diên Sanh và một phần của các xã: Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Thọ, 

Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba. 
+ Vùng cồn cát, bãi cát ven biển: Nằm giữa đồng bằng và Biển Đông. Tập 

trung phía Đông đường tỉnh lộ 68. Thuộc các xã Hải An, Hải Khê và một phần của 
các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương. Có độ cao bình quân 6 - 7m. Đất đai chủ yếu 
là đất cồn cát, bãi cát. 

2.1.1.3. Địa chất 
Kết quả khoan khảo sát đã xác định đặc điểm địa tầng và tính chất cơ lý các 
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lớp đất như sau:  
* Lớp số 1: Đất đắp: Đất sét pha lẩn dăm sỏi, màu xám vàng, nâu đỏ. Trạng 

thái dẻo cứng. Lớp phân bố trên bề mặt đến độ sâu 2,5m. Sức chịu tải của lớp 
R0=1,4KG/cm2 

Bảng 2.1. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ở hiện trường   

TT Tên hố khoan Độ sâu TN N30 E Ghi chú 

1 HK1 2,2-2,65 13 57  

* Lớp số 2: Bùn - đất sét pha bụi lẩn cát, màu xám đen, xam tro, tính dẻo 
cao(CH-S). Trạng thái dẻo mềm, dẻo chảy. Nguồn gốc bồi tích. Lớp phân bố dưới 

lớp 1. Bắt gặp trong HK1 ở độ sâu từ 2,5m đến 2,8m. Chiều dày của lớp nhỏ 
khoảng 0,3m 

* Lớp số 3: Cát hạt nhỏ, mịn, màu xám trắng, xám tro. Kết cấu chặt vừa. 
Nguồn gốc bồi tích. Lớp phân bố dưới lớp 2 ở độ sâu từ 2,8m đến 8,0m. Ranh giới 

dưới của lớp chưa xác định do chiều sâu hố khoan kết thúc trong lớp này. Sức chịu 
tải R0=2,3KG/cm2 

Bảng 2.2. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ở hiện trường (SPT)  

TT Tên hố khoan Độ sâu TN N30 E Ghi chú 

1 HK1 4.2-4.62 17 120.5  

2 HK1 6.2-6.65 18 124  

3 HK1 7.5-7.95 22 138  

Trung bình  19 127.5  

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đất nền 

Tên lớp đất  Lớp 1 Lớp 3 

 

Hạt sét   < 0,002 % 10.3 0.0 

bụi  

Mịn  0,002-0,005 % 12.8 0.0 

Trung 0,005-0,02 % 26.2 0.0 

Thô  0,02-0,06 % 25.2 5.2 

Hạt 
cát 

Mịn  0,06-0,08 % 4.6 26.0 

Nhỏ  0,08-0,2 % 8.3 44.5 

Trung 0,2-0,5 % 1.3 23.5 

Thô  0,5-2,0 % 3.2 0.8 

Sạn sỏi  
Nhỏ  2,0-5,0 % 2.6 0.0 

Trung  5,0-20 % 5.2 0.0 

G
H

 A
te

rb
e 

 Giới hạn chảy WT % 37.5   

Giới hạn dẻo WP % 22.4   

Chỉ số dẻo WN % 15.1   

Độ sệt B  0.298   
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Tên lớp đất  Lớp 1 Lớp 3 

T
ín

h 
ch

ất
 v

ật
 lý

  

Độ ẩm We % 26.9 21.3 

Dung trọng ướt  w g/cm3 1.875 1.919 

Dung trọng khô  gk g/cm3 1.478 1.581 

Tỷ trọng  D   2.72 2.66 

Hệ số rỗng  e0   0.841 0.682 

Độ lổ rỗng  n % 45.7 40.6 

Độ bão hoà  G % 87.0 83.2 

Góc ma sát trong    độ 14.5   

Lực dính đơn vị C  Kg/cm2 0.240   

Hệ số lún cấp 1-2 a1-2 Cm2/kg 0.029   

Mô đun tổng biến dạng E0 Kg/cm2 37.41   

Hệ số rỗng lớn nhất emax    0.946 

Hệ số rỗng nhỏ nhất emin    0.454 

Góc nghĩ của cát khi khô ac Độ    30.877 

Góc nghĩ của cát khi ướt aw Độ   25.68 

Độ chặt D    0.539 

Sức chịu tải quy ước R0 KG/cm2 1.4 2.3 

Kết luận: 
- Điều kiện đất nền: Qua kết quả khoan khảo sát và đánh giá điều kiện địa chất 

khu vực khảo sát xây dựng cũng như tài liệu thí nghiệm mẫu trong phòng chúng tôi 
có nhận xét sau:  

+ Công trình được khảo sát xây dựng trên nền là lớp đất đắp. Trạng thái dẻo 
cứng. Sức chịu tải quy ước R0=1,4 KG/cm2 

+ Lớp 2 là lớp đất yếu, bùn sét hửu cơ có chiều dày nhỏ khoảng 0,3m.  

+ Lớp 3 là lớp cỏt hạt nhỏ, mịn. Chiều dày của lớp tương đối lớn. Lớp có sức 
chịu tải lớn R0 = 2,3 KG/cm2. Lớp có các tính chất cơ lý tương đối thuận lợi cho 
công trình xây dựng. Rất phù hợp để đặt móng công trình trên lớp này. 

(Nguồn: Báo cáo Thuyết minh BCKTKT dự án)                  

2.1.1.4. Điều kiện về tài nguyên nước 
- Với lượng mưa bình quân nằm trên 2.500mm/năm, Hải Lăng có tổng trữ 

lượng nước hàng năm gần 1,3 tỷ m3nước. 
- Sông ngòi: Trên địa bàn Huyện gồm có 5 con sông chính: 
+ Hệ thống sông Ô Lâu nằm về phía Nam của Huyện, có dòng chính dài 

khoảng 65km và bao quát lưu vực có diện tích 855km2, lưu lượng dòng chảy trung 
bình năm khoảng 44m3/s, mật độ dòng chảy là 0,81km/km2. 

+ Sông Nhùng: Chạy từ vùng đồi núi của Huyện, từ Hải Lâm chảy qua trung 

tâm vùng đồng bằng, hàng năm cung cấp phù sa và nước tưới cho 1 phần diện tích 
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canh tác cho cả đồng bằng và gò đồi. 
+ Sông Bến Đá: Có chiều dài ngắn, chảy từ vùng gò đồi qua địa bàn của xã 

Hải Trường, hàng năm cung cấp một lượng nước đáng kể cho sản xuất. 
+ Sông Vĩnh Định (Sông đào thời nhà Lê): Chảy dọc theo hướng Bắc - Nam, 

qua trung tâm đồng bằng của Huyện, nối liền sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu, có 

chiều dài khoảng 20km. Sông Vĩnh Định có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp 
nước tưới và tiêu úng về mùa lũ lụt, điều hoà lượng nước trong khu vực. 

- Nguồn nước ao, hồ: Trên địa bàn Huyện có một số hồ đập quan trọng, phục 
vụ cho phát triển sản xuất và đời sống dân sinh, đồng thời góp phần cải tạo môi 

trường như: Khe Chanh, Miếu Bà, Thác Heo, Khe Rò, Phú Long, Khe Khế... 
- Nguồn nước ngầm: Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh Môi trường Quảng Trị, khảo sát trên diện tích 26.898 ha vùng ven biển, 
đồng bằng và trung du của Huyện có tổng trữ lượng nguồn nước ngầm là 

53.526.730 m3. Nhìn chung, nước ngầm được phân bổ khá lớn, tính chất khá phức 
tạp, vùng đồng bằng và gò đồi chất lượng khá tốt, vùng ven biển nhiều nơi bị 
nhiễm mặn, một số vùng nước bị phèn hoá. 
2.1.1.5. Điều kiện về tài nguyên rừng 

Do đặc trưng điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, nên thảm thực vật, đặc 
biệt là rừng tự nhiên của Hải Lăng trước chiến tranh rất phong phú, nhiều chủng 
loại gỗ quý và động vật cũng rất phong phú. Nhưng do chiến tranh và chất độc hoá 
học trong chiến tranh đã huỷ diệt phần lớn rừng tự nhiên của Huyện. Sau chiến 

tranh, nạn khai thác rừng bừa bãi đã gây hậu quả làm giảm trữ lượng nguồn tài 
nguyên rừng. Theo số liệu thống kê đất năm 2020, diện tích đất lâm nghiệp của 
Huyện là 22.754,56ha, đất rừng sản xuất là 15.868,14ha; đất rừng phòng hộ là 
6886,42ha. Các loại cây được trồng bao gồm keo, bạch đàn, thông, phi lao, muồng 
và một số cây bản địa khác. 
2.1.1.6. Điều kiện về khoáng sản 
 Theo bản đồ khoáng sản Bắc Trung Bộ tỷ lệ 1/2.000 và Bản đồ địa chất 
khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/75.000 cho thấy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 
khoảng 90 mỏ, điểm quặng và dị thường. Trong đó chủ yếu là khoáng sản phi kim 

loại như đá vôi, sét gạch ngói, đá xây dựng, sét xi măng. 
Ngoài ra, theo báo cáo của dự án “Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020” và tài liệu điều tra hiện có của 
Sở Khoa học Công nghệ Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), có thể 
thấy tài nguyên khoáng sản của Hải Lăng nghèo nàn và phần lớn thuộc nhóm 
không kim loại, chủ yếu các loại khoáng sản sau: 

 - Than bùn: Trữ lượng không lớn, cấp P2~238.673m3, nhiệt lượng có thể đạt 
tới 3.500kcal/kg, chất lượng tương đối tốt có thể dùng làm chất đốt và sản xuất 
phân vi sinh và được phân bố trên địa bàn các xã Hải Hưng, Hải Định, Hải Thượng 
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và thị trấn Diên Sanh. 
 - Silicát: Phân bố dọc bờ biển Nam Cửa Việt đến hết huyện Hải Lăng, độ hạt 

mịn 0,1-1mm, thành phần SiO2 từ 99,16 - 99,55% chất lượng tốt và trữ lượng khá 
lớn, có thể làm nguyên liệu sản xuất thuỷ tinh và cát đúc… 

 - Sét gạch ngói: phân bố dọc hai bên bờ sông Nhùng, mỏ sét lớn nhất là ở 

Hải Thượng, thuộc nhóm 1, trữ lượng C1+C2 = 3.157.900m3, có quy mô trung bình 
và hiện nay đang được quy hoạch khai thác sản xuất gạch, ngói cho Nhà máy gạch 
ngói công suất 20.000 viên/năm. Riêng đất sét ở Hải Chánh đã khai thác với quy 
mô khá lớn phục vụ cho Nhà máy gạch Tuy nen. Các điểm sét còn lại ở Thượng 

Xá, Đơn Quế được đánh giá có triển vọng. Ngoài ra còn có một số khoáng sản khác 
như: cuội, sỏi, cát xây dựng, phân bố tại các con sông rải rác ở nhiều nơi trong 
Huyện, trong đó tập trung nhiều ở dọc theo các con sông lớn. 

 - Đất sét trắng còn có ở một số khu vực Hải Phú, Hải Thượng. 

Khu vực thực hiện của Dự án không phát hiện các mỏ, điểm mỏ khoáng sản 
hay các diểm dị thường nào. Hầu hết các mỏ, điểm mỏ ở phân bố các khu vực lân 
cận với khoảng cách khá xa và quy mô không lớn như: 

- Cách điểm quặng sắt Phú Hưng khoảng 4,7 km về phía Nam; 
- Cách điểm mỏ sét gạch ngói Hải Thượng khoảng 6,1 km về phía Nam, 

cách điểm mỏ sét gạch ngói Thượng Xá khoảng 4,95 km về phía Nam Tây Nam; 
- Cách điểm mỏ than bùn thị trấn Diên Sanh khoảng 7,4 km về phía Tây Nam. 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Điều kiện khí hậu trong vùng Dự án mang đậm tính chất nhiệt đới gió mùa 

của vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và gió 

mùa Đông Bắc. Khí hậu phân thành 2 mùa: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, có sự 

xuất hiện của gió Tây Nam khô nóng làm cho mức nhiệt tăng, độ ẩm giảm thấp. 

Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 

làm cho nhiệt độ giảm kèm theo mưa bão và lũ lụt. 

Khu vực Dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang đậm nét của 

khí hậu chung tỉnh Quảng Trị, khu vực chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và 

gió mùa Đông Bắc. Do khu vực Dự án nằm gần biển nên mùa hè không quá nóng và 

mùa đông không rét lắm. Khu vực có khí hậu chia làm 2 mùa: Mùa khô từ tháng 3 

đến tháng 9, có sự xuất hiện của gió Tây Nam khô hanh. Mùa mưa từ tháng 10 đến 

tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa bão và lũ lụt.  

2.1.2.1. Nhiệt độ không khí 

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

nhất có thể xuống 120C và cao nhất có thể lên đến 400C. Nhiệt độ trung bình các 

năm được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.4. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C) 

Tháng\năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Tháng 1 20,9 16,8 18,7 19,3 18,5 19,4 20,8 21,2 19,8 20,2 22,1 

Tháng 2 23,1 19,3 19,5 22,8 20,0 22,1 18,4 20,5 19,0 24,3 22,3 

Tháng 3 23,8 18,3 22,2 24,3 22,6 25,5 21,9 23,5 22,7 25,4 25,4 

Tháng 4 26,1 24,0 26,9 26,0 26,9 26,4 27,2 26,2 25,0 28,9 24,4 

Tháng 5 29,8 27,6 29,7 29,1 30,4 31,7 29,3 28,0 29,0 29,9 30,0 

Tháng 6 31,0 29,7 29,6 28,8 30,8 30,9 30,8 30,3 30,0 31,9 31,2 

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

Tháng 8 28,3 28,4 29,2 28,4 29,4 29,6 29,7 29,4 28,9 29,0 29,2 

Tháng 9 28,0 27,2 26,7 26,6 28,5 29,3 28,5 28,8 28,4 26,8 29 

Tháng 10 25,0 24,5 25,7 24,6 25,7 25,7 26,9 25,3 26,0 26,4 25,0 

Tháng 11 22,9 23,9 25,1 23,1 24,9 26,0 24,4 22,3 24,5 23,7 23,6 

Tháng 12 21,6 18,6 22,3 18,1 19,6 21,9 21,0 19,7 22,3 21,5 19,6 

Nguồn: “Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2020” 
2.1.2.2. 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 2.5. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %) 
Tháng\năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân 

năm 
83 86 84 87 84 82 84,5 85,4 84 81 83 

Tháng 1 90 89 92 89 87 87 91,2 91,8 92 92 91 

Tháng 2 83 93 90 91 90 89 85,4 91,6 88 88 87 

Tháng 3 83 91 90 91 91 87 89,4 90,3 89 88 88 

Tháng 4 84 90 85 88 87 83 85,4 83,2 87 82 83 

Tháng 5 77 82 74 80 74 69 79,9 83,6 78 76 77 

Tháng 6 72 75 74 78 74 71 74,2 73,2 72 66 67 

Tháng 7 73 74 76 83 75 77 76,0 80,2 77 68 69 

Tháng 8 82 81 74 84 78 78 77,0 78,4 77 75 76 

Tháng 9 81 85 89 89 82 79 83,4 83,0 82 85 84 

Tháng 10 87 92 88 91 90 87 89,4 89,4 88 85 86 

Tháng 11 89 90 91 93 91 88 89,5 92,3 89 86 87 

Tháng 12 89 88 90 85 88 88 93,6 88,2 92 82 90 

Nguồn: “Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2020” 
2.1.2.3. Bức xạ mặt trời - số giờ nắng 
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Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 
128÷133Kcal/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. Số giờ nắng trong các 
tháng qua các năm được thể hiện như sau. 

Bảng 2.6. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ) 
Tháng\năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 1.744 1.372 1.689 1.545 1.869 2.039 1.742,6 1.677,0 1.804 2.100 2.155 

Tháng 1 61 20 10 65 117 121 38,3 87,6 35 76 81 

Tháng 2 101 86 53 86 98 99 71,1 94,6 67 178 179 

Tháng 3 149 50 91 136 91 59 101,6 114 123 139 145 

Tháng 4 130 108 182 149 177 202 191,5 173,9 175 239 246 

Tháng 5 230 228 251 241 269 295 249,5 174 272 227 231 

Tháng 6 252 209 163 222 213 272 251,8 255,6 173 283 291 

Tháng 7 248 203 213 190 233 111 260,3 179,6 128 237 239 

Tháng 8 169 193 204 171 194 239 203,8 212,9 170 145 149 

Tháng 9 168 105 143 110 192 209 163,6 227,4 227 125 128 

Tháng 10 77 64 169 95 133 170 128,3 81,7 209 233 238 

Tháng 11 53 95 133 60 121 168 66,6 43,6 146 108 112 

Tháng 12 106 12 76 19 31 94 16,2 32,1 79 110 116 

Nguồn: “Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2020” 
2.1.2.4. 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 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 763,6mm (tại Trạm Hướng Linh ngày 17/10/2020). 
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 2.7. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm) 
Tháng/ 

năm 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 2.473,1 3.086,7 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 59,2 131,8 73,4 11,6 23,1 46,2 90,4 71,8 53,3 73,1 65,4 

Tháng 2 17,2 9,6 23,2 35,3 17,7 39,9 37,8 78,3 38,2 3,9 7,3 

Tháng 3 37,8 86,8 16,8 50,5 22,1 19,5 12,5 26,9 43,7 51,5 1,8 

Tháng 4 114,6 42,5 90,1 61,0 29,6 158,9 89,2 35,9 139,0 0,5 44,5 

Tháng 5 47,6 119,1 171,0 93,1 20,6 5,0 102,0 98,7 6,0 57,9 81,7 

Tháng 6 75,1 43,7 92,4 282,2 143,5 97,2 94,2 115,5 46,2 28,1 25,8 

Tháng 7 155,8 61,8 30,5 154,7 93,9 114,5 75,4 421,2 260,4 97,5 18,3 

Tháng 8 291,3 60,2 59,3 88,2 172,6 99,4 99,2 57,5 34,1 383,0 128,0 
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Tháng 9 258,3 555,3 613,1 767,6 63,5 300,3 443,6 374,9 211,7 611,1 87,7 

Tháng 10 821,1 1213,9 356,9 572,0 462,7 427,3 558,2 394,6 447,6 374,7 2.254,3 

Tháng 11 362,9 523,8 210,4 518,3 381,9 482,1 483,2 648,0 287,7 382,2 615,7 

Tháng 12 232,2 238,2 233,6 46,9 268,2 156,7 448,1 234,2 747,5 92,6 227,5 

Nguồn: “Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2020” 

2.1.2.5. 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. Với hai mùa 
gió chính: là gió mùa Đông và gió mùa Hạ. 

- Gió mùa Hạ: Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết 

thúc vào trung tuần tháng 9. Gió Tây Nam nơi khởi phát là vùng Vịnh Ben-gan (ở 
Nam Á, phía đông bắc Ấn Độ Dương) thổi về phía Đông. Sau khi gió thổi qua lãnh 
thổ Campuchia và Lào, gió gặp dãy Trường Sơn, không khí bị đẩy lên cao và lạnh 
nên hầu hết hơi ẩm đều bị ngưng lại thành mưa trút xuống bên sườn phía Tây dãy 
núi. Khi thổi sang bên sườn núi phía Việt Nam, gió trở nên khô và nóng gọi là “gió 
Lào”. Gió Lào thường thổi thành từng đợt, đợt ngắn 2-3 ngày, có đợt 10-15 ngày, 
có khi kéo dài tới 20-21 ngày. Vận tốc gió trung bình qua các năm đạt trung bình 
2m/s, vận tốc gió lớn nhất là 4,5 m/s. Trong một ngày, gió Lào thường bắt đầu thổi 
từ 8, 9 giờ sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế 

chiều. Khi có gió Lào thổi, nhiệt độ cao nhất vượt quá 37oC và độ ẩm xuống dưới 
50%. Và Quảng Trị là tỉnh bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất.  

- Gió mùa Đông: thường có hướng Đông Bắc, loại gió này gây ảnh hưởng 
đến Quảng Trị theo từng đợt, mỗi đợt kéo dài từ 2 - 3 ngày, dài nhất từ 6 - 10 ngày. 

Khi không khí lạnh được gió Đông Bắc thổi vào thường làm cho nhiệt độ không 
khí giảm xuống và gây ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài. 

Khu vực thường chịu ảnh hưởng của những cơn bão nhiệt đới của Miền 
Trung, Bão thường xuất hiện vào mùa mưa, kèm theo gió mạnh và lốc xoáy gây 
thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của người dân. 

2.1.3. Điều kiện thuỷ văn, hải văn 
a. Về đặc điểm thủy văn nước mặt: 
- Nằm về phía Bắc Dự án và CCN khoảng 150m là hồ Khe Chè, hồ có diện 

tích khoảng 9,7ha.  
- Cách hồ Khe Chè khoảng 20m về phía Tây Bắc là khe nước Chè, khe này 

chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc và chảy về sông Nhùng. 
- Sông Nhùng chảy qua các xã Hải Lâm, thị trấn Diên Sanh, Hải Thượng, Hải 

Quy của Huyện Hải Lăng. Băng qua Quốc lộ 1A gần ranh giới xã Hải Thượng và 
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Thị trấn Diên Sanh sau đó chảy theo hướng Nam - Bắc rồi hợp lưu với sông Vĩnh 
Định. Nước sông Nhùng được sử dụng để cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp. 

Sông Nhùng có đặc điểm thủy văn như sau: 
+ Diện tích lưu vực khoảng 108km2. 
+ Chiều dài sông chính là 38,2km. 

+ Tổng chiều dài sông nhánh: 60,3km. 
+ Lưu lượng bình quân nhiều năm: Qo = 6,074m3/s. 
+ Tổng lượng dòng chảy bình quân nhiều năm: Wo = 191,82 x 106m3. 

- Xung quanh khu vực điểm xả nước thải sau xử lý có các khe nước nhỏ ở 
phía Bắc và Nam khu vực Dự án, các khe nước nhỏ chảy theo hướng Đông Bắc và 
đổ về biển. Trung tâm  dự án có khe nước nhỏ chảy qua, đây cũng là khu vực dự 
kiến bố trí điểm thoát nước mưa chảy tràn cho mặt bằng khi xây dựng Dự án. Khi 
dự án đi vào hoạt động thì nước thải sẽ được thoát theo đường ống thoát nước của 
giữa khu vực Cảng Mỹ Thủy và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 sau đó chảy ra 
biển Đông.  

b. Đặc điểm nước dưới đất:  
Theo tài liệu Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 

dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị (2008) thì Khu vực Dự án nằm trong Tiểu 
vùng IV.4 có diện tích khoảng 72 km2, thuộc vùng cát ven biển huyện Hải Lăng. 
Nước mặt của vùng này tương đối phong phú đôi nơi bị nhiễm mặn, nước mưa 
phong phú. Hình thức khai thác nước hợp lý cho vùng này là các lỗ khoan công 
nghiệp sâu khoảng 50 đến 80 m nhằm cấp nước tập trung, các lỗ khoan nhỏ sâu 
khoảng 20 đến 30 m, các hành lang thu nước ngầm nông, giếng đào, khơi dẫn mạch 
lộ. Nước ngầm tầng trên (Holocen) và nước mặt ở vùng đồng bằng ven biển có thể 
sử dụng cấp nước quy mô nhỏ và nuôi trồng thủy sản. Nước ngầm tầng dưới 
(Pleistocen) và trong các trầm tích khác chủ yếu sử dụng để ăn uống, sinh hoạt và 
sản xuất. Trữ lượng động khoảng 15.312 m3/ngày, trữ lượng tĩnh là 1.892.067.842 
m3 trữ lượng khai thác tiềm năng 72.074 m3/ngày. Mô đun dòng chảy ngầm trung 
bình năm là 2,47 l/s.km2, mô đun trung bình mùa kiệt là 2,46 l/s.km2, mô đun tháng 
kiệt nhất là 1,36 l/s.km2. Chất lượng nước đảm bảo. 

c. Điều kiện hải văn: 

Dòng chảy ven bờ theo hướng Bắc xuống Nam diễn ra quanh năm, mùa đông có 
tốc độ lớn hơn mùa hè (do cùng chiều với luồng gió mùa Đông Bắc). Tốc độ dòng chảy 
ven bờ mùa đông trung bình khoảng 25-50cm/s, mùa hè khoảng 10-25cm/s.   

- Sóng: Sóng ven bờ do gió là chủ yếu. Do gió mùa Đông Bắc mạnh hơn gió 
Tây Nam nên sóng trong mùa Đông cũng cao hơn mùa hè. Chế độ sóng do gió ở 
vùng biển cửa sông Cửa Việt - Quảng Trị mang tính chất của một vùng bờ biển hở 
điển hình và được chia thành 2 mùa chính: 

+ Mùa Đông: Sóng biển có hướng thịnh hành là Đông Bắc, phần lớn hướng 
sóng gần vuông góc với đường bờ, độ cao sóng trung bình 0,8  0,9m, riêng 3 tháng 
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đầu mùa đông độ cao sóng trung bình khoảng 1,1  1,2m. Độ cao sóng lớn nhất 
khoảng 4,0  4,5m. Đặc biệt trong các tháng 9  10 thường có bão hoạt động nên 
độ cao của sóng có thể đạt 6,0  7, 0m và có thể cao hơn nữa như tại Cồn Cỏ đã đo 
được sóng cực đại là 9m. 

+ Mùa Hè (các tháng 5,6,7): Hướng sóng thịnh hành là Đông Nam, độ cao 
sóng trung bình khoảng 0,6  0,7m. Độ cao sóng lớn nhất có thể đạt 3,5  4,0m. 
Tuy nhiên, do ở vùng biển Cửa Việt không có các bar đảo chắn nên sóng trong đới 
nước nông ít chịu ảnh hưởng của trường gió địa phương mà chủ yếu do sóng ở biển 
khơi truyền vào. Nên nhiều lúc vẫn thấy hướng sóng truyền ngược hướng gió vào 
mùa hè khi có gió Tây Nam thổi mạnh. 

 - Thủy triều:  
Khu vực ven biển Quảng Trị thuộc chế độ bán nhật triều không đều. Hầu hết 

các ngày trong tháng đều có 2 lần nước lớn, hai lần nước ròng, chênh lệch độ cao 
của 2 lần nước ròng khá rõ rệt. Thời gian triều dâng và thời gian triều rút của hai 
lần nước lớn và hai lần nước ròng cũng khác nhau. Tại vùng ven biển Cửa Việt, 
phần lớn số ngày trong tháng có 2 lần triều lên và hai lần triều xuống, cách nhau 
trên dưới 6 giờ. Tại Cửa Việt biên độ triều thuộc loại nhỏ so với dọc bờ biển Việt 
Nam. Trong kỳ nước cường, tại Cửa Việt khoảng 0,6m. Giữa kỳ nước cường và kỳ 
nước kém, độ lớn triều chênh lệch nhau không nhiều.  

- Nước biển dâng:  
Theo Kịch bản phát thải cao của Kịch bản nước biển dâng do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường công bố năm 2011 thì mực nước biển dâng cho khu vực từ Đèo 
Ngang-Đèo Hải Vân ở năm 2050 là 0,27m. Do đó mực nước biển dâng trong khu 
vực đến năm 2050 là không lớn. 

Nước dâng do bão là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm ở dải ven biển miền 
Trung nói chung và Quảng Trị nói riêng. Mực nước biển dao động mạnh và đột 
ngột do kết quả của chuyển động sóng. Nước dâng trong gió mạnh ở vùng ven bờ 
do áp suất khí quyển trên mặt nước giảm mạnh và hậu quả của mưa lũ. Nước dâng 
trong bão xảy ra ở tất cả các pha triều với xác suất tương tự nhau và thời gian đỉnh 
nước dâng thường khoảng 2 giờ. Cơn bão số 8 (Cecil) ngày 15 tháng 10 năm 1985 
đổ bộ gây nước dâng 2,7m ở Cửa Tùng. Mực nước dâng do bão tại vùng ven bờ 
khoảng 1,5 m với tần suất 1%, 1 m với tần suất 4%. Theo những tính toán lý thuyết 
mực nước dâng tại đây có thể trên 2m.  

2.1.4. Điều kiện về KT-XH 
2.1.4.1. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Hải Lăng 

Kết quả phát triển KT-XH của huyện Hải Lăng như sau: 
a. Phát triển kinh tế: 

* Sản xuất nông, lâm, ngư: 
- Trồng trọt: 
+ Tổng diện tích trồng cây hàng năm 10.122 ha (chưa cập nhật vụ Hè Thu 

2021), đạt 57,7% kế hoạch. Trong đó, cây lương thực 7.300,1 ha, đạt 52,1% kế 

hoạch; cây chất bột có củ 1.741 ha, đạt 82,5% kế hoạch; cây màu thực 
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phẩm 774,2 ha, đạt 74,8% kế hoạch; cây công nghiệp ngắn ngày 305,9 ha, đạt 76,5% 
kế hoạch. 

+ Cây lúa: Vụ Đông Xuân đã gieo cấy 6.883 ha, đạt 100,5%kế hoạch. Trong 
đó: diện tích sản xuất lúa chất lượng cao 4.379,8 ha; diện tích sản xuất lúa giống tại 
chỗ 383 ha. Tuy do ảnh hưởng mưa rét đầu vụ làm chậm thời vụ gieo cấy, nhưng 

thời tiết giai đoạn sau tương đối thuận lợi, sử dụng giống lúa có phẩm cấp, lượng phù 
sa bồi đắp cùng với sự tăng cường thâm canh nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2020-
2021 toàn huyện đạt 64 tạ/ha, sản lượng 44.051,2 tấn. Đến nay cơ bản đã hoàn thành 
việc gieo cấy vụ Hè Thu 2021. 

+ Nâng tổng diện tích tích tụ từ trước đến nay đạt 153,92 ha; diện tích cánh 
đồng lớn 1.429,1 ha. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất lúa theo hướng 
hữu cơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm “Gạo Hải Lăng”. Việc liên kết sản xuất, 
tiêu thụ các loại nông sản lúa, đã có 157,1ha lúa được sản xuất theo hình thức liên 

kết. Khảo sát chọn quy hoạch 415 hađể vận động tổ chức tham gia vùng trồng lúa 
hữu cơ trong thời gian tới. Tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. 

+ Cây hàng năm khác: Cây sắn 1.387,3 ha, đạt 99,1% kế hoạch; khoai các loại 
354,4 ha, đạt 49,9% kế hoạch; ngô 417,1 ha, đạt 92,7% kế hoạch; lạc 305,9 ha, đạt 
76,5% kế hoạch; cây ớt 122 ha, đạt 122% kế hoạch; cây ném 205,1 ha, đạt 93,2% kế 
hoạch. Qua kiểm tra phát hiện bệnh khảm lá hại sắn tại Hải Chánh, Hải Sơn, Hải 
Thượng, Hải Lâm... Đã chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng trừ, khuyến 
khích người dân chuyển đổi sang cây trồng khác đối với các vùng nhiễm nặng.  

+ Sau lụt, đến nay, toàn huyện có 84,28 ha cam tập trung. Tiếp tục tháo gỡ 
những khó khăn để hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án phát triển vùng trồng 
cam tập trung gắn với du lịch sinh thái trên vùng đất Lâm trường Triệu Hải bàn 
giao với diện tích 144,54 ha tại vùng Khe Khế, xã Hải Phú. 

- Chăn nuôi:Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi hữu cơ và đẩy mạnh sử dụng 
kết hợp giữa thức ăn công nghiệp với phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí đầu tư 
thức ăn.  

+ Đàn trâu 1.235 con, giảm 56 con, đạt 90,1% kế hoạch. Đàn bò: 4.680 con, tăng 
80 con, đạt 89,8% kế hoạch (trong đó đàn bò lai 3.530 con, tăng 495 con, đạt 95,4,% 
kế hoạch); duy trì 27 hộ nuôi bò với quy mô trên 10 con. Đàn lợn sau dịch tả lợn Châu 
Phi đã tái đàn được 28.970 con, đạt 61,6 %kế hoạch, trong đó đàn lợn nái 6.690 con; 
có 16 mô hình nuôi lợn quy mô từ 100 con trở lên, trong đó có 6 mô hình nuôi 500 con 

trở lên. Đàn gia cầm 635 nghìn con, tăng 114,1 nghìn con, đạt 89,4% kế hoạch. Tổng 
đàn dê 656 con, giảm 203 con, đạt 69,1% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi đạt 
2.863,7,  tăng 802,1 , đạt 29,2%kế hoạch; trong đó: sản lượng thịt lợn hơi 2.090 tấn. 

+ Đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tại xã Hải Ba; Dịch tả lợn 
châu phi tại xã Hải Dương; chỉ đạo tiêm phòng khẩn cấp vắc xin trâu bò 
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được 3.700 con, đạt 88,1% kế hoạch. Tăng cường công tác tiêm phòng và kiểm 
soát ngoại tỉnh, kiểm soát giết mổ. 

+ Trong 6 tháng đầu năm  2021 đã tổ chức thẩm định hỗ trợ kinh phí tái đàn lợn 
cho 571 hộ, với 1.490 con, tổng kinh phí 745 triệu đồng từ nguồn cứu trợ UBMTTQVN 
huyện Hải Lăng. Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả 

lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 
20/02/2020  với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 157,045 triệu đồng. 

- Lâm nghiệp: Tổ chức ngày Tết trồng cây, toàn huyện đã trồng được 1.650 
cây bóng mát và 115.000 cây keo lai và keo tai tượng. 

 Ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 
05-KH/HU ngày 02/11/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Theo dõi việc khai thác rừng trồng; khai thác 
729,6 ha, khối lượng 73.023 m3. Chỉ đạo tập trung trồng lại rừng sau khai thác, trồng 

dặm và chăm sóc rừng 1-3 tuổi. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng 
rừng gỗ lớn, chứng chỉ FSC; diện tích rừng FSC ổn định 432,7 ha. Công tác PCCCR 
được tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến PCCCR trong mùa nắng nóng. 

- Thủy sản:  
+ Diện tích đã thả nuôi đến nay ước tính là 410 ha, đạt 84,8% kế hoạch và giảm 

43 ha, đã thả nuôi 160 lồng các các loại giảm 06 lồng, có 61 lồng cá chình. Sản 
lượng nuôi cá ước đạt 300 tấn, đạt 36,1% so với kế hoạch, giảm 253 tấn.  

+ Tổng số tàu thuyền 2 xã vùng biển là 601 chiếc đạt 99,5% kế hoạch, giảm 03 
chiếc, tổng công suất 8.420 CV. Nhìn chung những tháng đầu năm thời tiết khá 

thuận lợi, người dân tích cực bám biển để khai thác hải sản. Đã khai thác được 2.350 
tấn, đạt 62,6% kế hoạch, tăng 80 tấn; trong đó hải sản có giá trị  xuất khẩu 525 tấn 
đạt, 40,3% kế hoạch. 

+ Mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn đang phát triển tốt. Diện tích nuôi tôm đến nay 
ước đạt 80 ha, đạt 82,4%kế hoạch; Sản lượng tôm nuôi ước tính là 615,5 tấn, đạt 39,7% 
kế hoạch. Mô hình nuôi Ốc hương đang được nuôi thử nghiệm 03 mô hình trên diện 
tích 1,3 ha.  

- Thủy lợi, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn:Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, 
đánh giá tình hình hư hỏng của các công trình thủy lợi trên địa bàn; chỉ đạo khắc 
phục tạm thời một số công trình thủy lợi cấp thiết bị hư hỏng sau mưa lũ năm 2020. 
Triển khai thực hiện dự án Kè chống xói lở bờ sông Ô Lâu nhằm xử lý 4,83 km tại 
các đoạn xung yếu của hệ thống đê bao vùng trũng. Chỉ đạo chủ động, phối hợp giữa 

một số đơn vị triển khai công tác tiêu úng đầu vụ để gieo cấy kịp thời vụ, đồng thời 
triển khai các biện pháp tưới tiết kiệm nước ngay từ vụ Đông xuân. Phối hợp với Xí 
nghiệp thủy nông Nam Thạch Hãn điều tiết nguồn nước tưới có hiệu quả đảm bảo 
phục vụ sản xuất.  

* Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp 
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Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 1.350 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch (2.945 
tỷ đồng). Toàn huyện có 2.404 cơ sở CN-TTCN, với 6.606 lao động. Một số sản 
phẩm có mức tăng so với cùng kỳ như: Áo quần công ty Phong Phú, áo quần 
vinatex, dăm gỗ,gạch tuynel, tinh bột sắn, bàn ghế xuất khẩu,... Một số sản phẩm 
giảm như:  bê tông thương phẩm, máy nông ngư cơ, cát thạch anh... 

Triển khai chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển TTCN, TMDV trên địa 
bàn. Khảo sát một số mô hình sản xuất TTCN, nhỏ lẽ trên địa bàn nhằm đánh giá 
thực trạng hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian đến. 

Phê duyệt Quyết định Quy định Quy trình thủ tục đối với các dự án đầu tư vào 

các Cụm công nghiệp địa bàn huyện và Quy trình thủ tục tham gia ý kiến thẩm định 
đối với các dự án đầu tư vào các KKT, Khu công nghiệp và các dự án ngoài các 
CCN, KKT, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hải Lăng. Xây dựng Chương 
trình Phát triển công nghiệp huyện Hải Lăng trở thành huyện trọng điểm công 

nghiệp của tỉnh vào năm 2030.Xây dựng dự thảo Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 
2021. Đề án thu tiền sử dụng hạ tầng CCN Diên Sanh.  

Tiếp nhận 03 dự án vào các cụm công nghiệp. Tích cực thu hút dự án đầu tư 
vào Cụm công nghiệp, đôn đốc các Doanh nghiệp trong các CCN hoàn thành các 
thủ tục đầu tư theo quy định và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sớm thi công hoàn 
thành đưa các nhà máy đi vào hoạt động sản xuất. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chi tiết CCN Hải Thượng và CCN Hải Chánh. Chỉ đạo lập Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Chánh 
giai đoạn 2021-2025, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. 

Khảo sát, kiểm tra đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn Khuyến công Trung 
ương năm 2021 cho 02 đề án, từ nguồn vốn Khuyến công tỉnh cho 07 đề án. Chỉ đạo 
kiểm tra, rà soát, tổng hợp các đanh mục đăng ký hỗ trợ từ nguồn vốn theo chính sách 
hỗ trợ phát triển TTCN huyện năm 2021 với 20 đề án. Xây dựng Chương trình 
Khuyến công trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2021-2025. 

* Thương mại-Dịch vụ; Giao thông vận tải:  
06 Tháng đầu năm 06% kế hoạch  (4.210 tỷ đồng); số hộ kinh doanh TM-DV 

4.473 hộ với 6.463 lao động. Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh 
doanh các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung ứng hàng hóa và bình ổn thị trường để 
ứng phó với dịch bệnh Covid-19. 

Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh một số cơ sở SXKD trên 
địa bàn để đề xuất danh mục hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển 

TTCN, TMDV của huyện năm 2021.  
Chỉ đạo tư vấn, hỗ trợphát triển thương hiệu đối với các sản phẩm đặc trưng, 

chủ lực của huyện để phát triển thành sản phẩm OCOP. Tiếp tục duy trì, phát triển 
các gian hàng sản phẩm đặc trưng của huyện để trưng bày và bán các sản phẩm đặc 
trưng, chủ lực của huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 17  gian hàng 
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trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện tại 15 xã, thị trấn (xã Hải Lâm chưa có 
gian hàng), trong đó có 11 gian hàng đang duy trì hoạt động, 06 gian hàng tạm 
dừng hoạt động, không hiệu quả. Đang triển khai xây dựng gian hàng ở Trằm Trà 
Lộc, xã Hải Hưng. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các BQL chợ trên địa bàn huyện; 

tiếp tục thực hiện Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND 
tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý 
và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chỉ đạo xây dựng Phương 
án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ thị trấn. Tăng cường công 

tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra vệ 
sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa tại các chợ trên địa bàn huyện.  

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về giao thông vận tải. Chỉ đạo xử lý vi 
phạm hành lang các tuyến đường tỉnh và hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp. 

b. Điều kiện xã hội 
* Giáo dục và Đào tạo: 
Duy trì đảm bảo số lượng học sinh các cấp đã huy động đầu năm học. Phổ cập 

xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập 
giáo dục THCS đạt 100% xã, thị trấn. Phổ cập xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho 
trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS đạt 100% xã, thị 
trấn, cụ thể: Phổ cập xóa mù chữ đạt mức độ 2 đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học 
mức độ 3 đạt 100%; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, mức độ 
3; trong đó mức độ 3 đạt 68,8%. 

Chỉ đạo tổ chức giảng dạy chuyên đề chuyên môn; Tổ chức, tham gia các hội thi 
GVCN giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Chỉ đạo tham gia thi học sinh giỏi theo chuyên đề, 
chủ đề, môn học. Chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Ban 
hành kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông mới giai đoạn 2020-2025. Chỉ đạo các trường học tổ chức dạy học online, dạy 
qua truyền hình, qua intenet đảm bảo nội dung, tiến độ chương trình dạy học trong thời 
gian học sinh, giáo viên thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch.  

Công tác xây dựng CSVC được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm có 16 phòng 
học, 01 nhà đa năng được xây mới và đưa vào sử dụng với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. 
Ngoài ra các đơn vị đã quan tâm đầu tư, kinh phí tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm thiết 
bị đảm chất lượng các hoạt động giáo dục hơn 04 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà 
nước và XHH giáo dục. Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng và công nhận trường 

đạt chuẩn quốc gia, tính đến 5/2021 Sở GD&ĐT đã triển khai đánh giá, công nhận 
trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN Hải Ba và TH&THCS Hải Xuân. 

* Văn hóa và Thông tin - thể thao: 
Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng 

Đại hội XIII Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
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Nam (03/02) và mừng xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày giải 
phóng huyện (19/3); 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5); tuyên truyền, cổ động trực quan cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 
2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCĐ 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Thành lập đoàn 
kiểm tra dịch vụ văn hóa: Karaoke, Internet tại Thị trấn và một số xã trên địa bàn. 

Xây dựng Đề án về Chương trình phát triển du lịch huyện Hải Lăng đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp 
hành các quy định về pháp luật, thực hiện các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 về hoạt động du lịch trong dịp tết Tân Sửu 2021. Phối hợp với Trung tâm 

xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, đoàn làm phim của Đài truyền hình 
Việt Nam quảng bá, giới thiệu nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Hải Lăng. 

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 
2021 và giai đoạn 2021-2025. Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 
cấp cơ sở và Đại hội Thể dục thể thao huyện Hải Lăng lần thứ VII, năm 2021-2022. 

* Chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số-KHHGĐ: 
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã kịp 

thời xây dựng phương án, kịch bản để chủ động đáp ứng với các tình huống dịch 
xảy ra trên địa bàn. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế và các bộ ngành liên quan 
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Rà soát, lập danh sách quản lý, theo dõi và khai báo y tế đối với công dân từ 
vùng có dịch trở về địa phương; lấy mẫu xét nghiệm cho người có yếu tố dịch tễ; 
tiếp nhận, tổ chức tốt các đợt cách ly tập trung tại huyện; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, 
trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất để phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Trên địa bàn huyện đã có 01 bệnh nhân nhiễm Covid-19; đã 
khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tại Tổ 1 đến Tổ 7 trong khu vực nguy cơ 
lây nhiễm dịch thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, từ 18h00 ngày 08/5/2021. Chỉ đạo 
phun hóa chất, xử lý môi trường toàn bộ các khu vực nguy cơ lây nhiễm. Triển khai 
điểm chốt kiểm soát y tế trên tuyến quốc lộ 1A địa phận xã Hải Chánh tiếp giáp với 
tỉnh Thừa Thiên Huế để đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân làm tờ khai y tế. 

Nhờ vậy, đến nay đã cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được dịch bệnh Covid-19. Thực 
hiện rà soát, thống kê theo thứ tự ưu tiên: 3.174 người, trong đó đã tổ chức tiêm vắc 
xin phòng, chống Covid-19 được: 329 liều cho cán bộ y tế, thành viên BCĐ phòng, 
chống Covid-19 huyện. 
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Xây dựng và chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 
bàn huyện. 

Vận động tham gia BHYT được 76.326 người, đạt95,87% (kế hoạch 95%);tổ 
chức khám, chữa bệnh cho 24.654 lượt người. Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh 

thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán 2021. 
Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ và nói chuyện chuyên đề về Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh.  
(Nguồn:Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và một số 

nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 của huyện Hải Lăng). 
2.1.4.2. Tình hình hoạt động của CCN Diên Sanh 

Cụm CN Diên Sanh được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết tại 
Quyết định số 197/2004/QĐ-UBND ngày 31/3/2004. Tổng diện đất quy hoạch 
Cụm CN 30 ha, trong đó diện tích đất có thể cho thuê là 18,4ha. Sau khi quy 

hoạch thành lập CCN Diên Sanh, UBND huyện đã kêu gọi và được sự quan tâm 
hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương đã đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng giao thông trong CCN có tổng chiều dài 5,280 km, với tổng kinh phí đầu tư 

21,6 tỷ đồng. Công trình được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2006. Ngoài ra 
hàng năm huyện bố trí ngân sách khoảng 50-70 triệu đồng để thực hiện duy tu, 
bão dưỡng, sửa chữa lề đường rãnh thoát nước và làm vệ sinh môi trường các 

tuyến đường CCN. 
Đến nay có 09 doanh nghiệp vào đầu tư, với tổng diện tích đất đã cho thuê 

là 14,37ha, tổng số vốn đăng ký đầu tư của các dự án trên 628 tỷ đồng (đã thực 
hiện đầu tư khoảng trên 537 tỷ đồng), thu hút trên 1.500 lao động. 
Có 06 nhà máy đang hoạt động và hoạt động có hiệu quả, bao gồm: Nhà máy tái 

chế giấy của DNTN Hasinato; Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty TNHH 
MTV An Phú Minh; Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú Quảng Trị; Cụm liên  
hợp Dệt - Nhuộm - May của Công ty TNHH dệt may VTJ; Nhà máy sản xuất 

hàng đan lát xuất khẩu của Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành Chi nhánh 
Quảng Trị; Nhà máy chế biến và sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu của Công ty 
CP Long Hưng Thịnh Quảng Trị (đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Công 

ty Shaiyo Thái Lan) và 01 Cửa hàng sửa chữa, lắp ráp và trưng bày các loại máy 
Nông - Lâm - Ngư và ô tô của Công ty TNHH Tâm Thơ.  

Có 01 nhà máy đang ngừng hoạt động do gặp khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh (Nhà máy rượu Xika đóng chai của Công ty TNHH XIKAR); 01 dự án 
đang triển khai dở dang (dự án Xưởng may Quảng Trị của Công ty CP 28 Đà 
Nẵng). 

Ngoài ra, hiện có 03 dự án đang được đăng ký, cấp chủ trương đầu tư, 
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chuẩn bị triển khai xây dựng. 

Bảng 2.8. Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong CCN Diên Sanh 

TT Cơ sở sản xuất Chủ đầu tư 
Quy mô, ngành 
nghề sản xuất 

Tỉnh hình hoạt động 

1 
Nhà máy may mặc và 
dịch vụ Hải Lăng  

Công ty Cổ 
phần Quốc tế 
Phong Phú 

May trang phục  Hoạt động có hiệu quả  

2 
Cụm liên hợp Dệt - 
Nhuộm - May Hải Lăng  

Công ty TNHH 
dệt may VJT 
Quốc tế Toms 

Dệt, nhuộm, 
may trang phục 

 Hoạt động có hiệu quả  

3 

Nhà máy sản xuất 
giấy tái chế vệ sinh, khăn 
giấy và giấy ăn các loại  

Công ty TNHH 
Hasinato 

Sản xuất 
giấy tái chế vệ 
sinh, khăn giấy 
và giấy ăn các 
loại  

Hoạt động 
cầm chừng  

4 
Nhà máy sản xuất bao bì 
bằng hạt nhựa PP, PE, 
giấy carton  

Công ty TNHH 
MTV An Phú 
Minh 

Sản xuất bao bì, 
túi nhựa, hộp 
nhựa 

Hoạt động có hiệu quả  

5 

Trung tâm Lắp ráp, sửa 
chữa và trưng bày các 
loại máy móc nông lâm 
ngư cơ và ô tô Nông -
Lâm-Ngư  

Công ty TNHH 
Tâm Thơ 

Cửa hàng trưng 
bày giới 
thiệu các loại 
máy móc, thiết 
bị điện, phụ 
tùng cơ khí máy 
nông nghiệp  

Hoạt động bình thường  

6 
Nhà máy sản xuất 
hàng đan lát xuất khẩu  

Công ty cổ phần 
Khoáng Phước 
Hiệp Thành 

Sản xuất 
hàng đan lát 
xuất khẩu  

Mới đầu tư giai đoạn 1 

7 

Nhà máy chế biến và sản 
xuất hàng lâm sản xuất 
khẩu  

Công ty cổ phần 
Long Hưng 
Thịnh 

Chế biến gỗ 

- Tiến độ thực hiện dự 
án chậm  
- Dự án này hoạt động 
kém hiệu quả.  

8 

Nhà máy chế biến nông 
sản thực phẩm  

Công ty TNHH 
Sikar  

chế biến rượu 
Sikar, nước lọc 
tinh khiết 
sakie…  

Đang dừng hoạt động, 
Ngân hàng đang phát 
mãi tài sản  

9 

Xưởng may Quảng Trị  Công ty cổ phần 
8 Đà Nẵng  

May trang phục 

Đang đầu tư chưa hoàn 
thiện, nay tạm dừng, 
làm thủ tục chuyển 
nhượng cho một doanh 
nghiệp khác  

10 

Nhà máy sấy lúa 
Hải Lăng  

Công ty cổ phần 
Nông nghiệp 
hữu cơ Thương 
mại Quảng Trị  

Xay sát, sấy lúa 

UBND tỉnh Quảng Trị 
mới cấp chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 
1919/QĐ-UBND ngày 
26/7/2021  

11 

Cơ sở gia công cơ khí sản 
phẩm thép và nhôm  

Công ty TNHH 
Hưng Thành 
Sơn  

gia công cơ khí 
sản phẩm thép 
và nhôm  

UBND huyện Hải Lăng 
thống nhất chủ trương 
đầu tư tại Thông báo số 
175/TB-UBND ngày 
09/6/2021  
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12 

Nhà máy chiết xuất tinh 
dầu, sản xuất mỹ phẩm và 
thiết bị y tế  

Công ty TNHH 
tinh dầu Bảo 
Ngọc  

Chiết xuất tinh 
dầu, sản xuất 
mỹ phẩm và 
thiết bị y tế  

UBND huyện Hải Lăng 
thống nhất chủ trương 
đầu tư tại Thông báo số 
243/TB-UBND ngày 
12/7/2021  

2.1.5. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm 
KT-XH khu vực Dự án 

a. Thuận lợi: 

 - Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện và đồng bộ HTXLNT CCN Diên Sanh, 
nước thải (công suất thải 1.320 m3/ ngày đêm) sau khi xử lý đạt cột A 
QCVN40:2011 đảm bảo xả nước thải sau sử lý ra khỏi khu vực dân cư, bảo vệ môi 
trường khu vực hồ nước ngọt Khe Chè, bảo đảm nguồn nước sạch cho sinh hoạt và 
sản xuất của người dân tại các xã vùng trung tâm của huyện, góp phần giảm ô 
nhiểm môi trường trong khu vực; tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu 
tư tại CCN Diên Sanh. 

- Xây dựng tuyến ống cặp theo tuyến đường 582B đi Biển Đông (ở điểm gần 
giữa ranh giới xã Hải Khê và Hải An) nên không chiếm dụng đất ở hay đất canh tác 
của người dân.  

- Chất lượng nước sau khi xử lý đạt Cột A - QCVN 40:2011/BTNMT - 
QCKTQG về nước thải công nghiệp, chỉ có yếu tố chỉ số Tổng chất rắn hòa tan 
(TDS), là các muối hòa tan cao nên thoát nước thải ra biển Đông là phù hợp, ít ảnh 

hưởng đến chất lượng nước của Biển Đông. Điểm xả nước thải sau xử lý là điểm 
thoát nước mặt của khu vực giữa điểm quy hoạch cảng Mỹ Thủy và Nhà máy Nhiệt 
điện Quảng Trị 1, quy hoạch các khu dân cư xa > 3km, cách khu dân cư hiện trạng 
650m nên ít ảnh hưởng đến khu dân cư. 

- Sau khi các hạng mục công trình được xây dựng đưa vào sử dụng sẽ được 
giao cho đơn vị quản lý cụm công nhiệp theo dõi quản lý và vận hành để có đề xuất 
khi cần duy tu và sửa chữa kịp thời. 

- Vị trí thực hiện dự án gần tuyến đường 582B do đó khả năng cung cấp 

nguyên vật liệu từ các nơi khác về đến gần công trình rất thuận lợi. 
b. Khó khăn:  
- Trong phạm xây dựng tuyến ống đi qua các tuyến đường dân sinh, các bậc cấp 

đi xuống ruộng của người dân và đi qua trước đường nhà của một số hộ dân sống dọc 

tuyến đường 582B do đó khi xây dựng buộc phải đào, thão dỡ các bậc cấp này để thi 
công. Nếu không có sự đồng thuận của người dân thì gặp nhiều khó khăn. 

- Tại điểm xả nước thải sau xử lý hiện trạng có các hồ nuôi tôm (các hồ nuôi trái 
phép) nên việc tạo sự đồng thuận của người dân là vấn đề cần phải giải quyết. 

- Tuyến đường Tỉnh Lộ 582B là tuyến đường quy hoạch từ Quốc lộ 1A về 
KKT Đông Nam có chiều rộng toàn bộ mặt đường là 70m, do vậy, trong tương lai 
nếu KKT Đông Nam phát triển thì sẽ phải dịch chuyển tuyến ống theo quy hoạch 



Báo cáo ĐTM dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh 

Chủ dự án: UBND huyện Hải Lăng 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường miền trung 

Trang 58

chi tiết của tuyến đường. 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
2.2.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí 

Đối với khu vực dự án, tham khảo Báo cáo ĐTM Dự án nhà máy sản xuất 
hàng đan lát xuất khẩu - tổng công suất 4.320 tấn sản phẩm/năm (giai đoạn 1: 2.700 
tấn sản phẩm/năm, giai đoạn 2: 1.620 tấn sản phẩm/ năm lập năm 2020. 

Bảng 2.9. Dữ liệu chất lượng môi trường không khí khu vực dự án 

Điểm đo 

Chỉ tiêu phân tích 

Bụi CO SO2 NO2 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 
1. Lần 1 

KK1 0,16 1,35 0,042 0,023 
KK 2 0,18 1,20 0,037 0,026 
KK 3 0,15 1,43 0,049 0,038 
KK4 0,17 1,33 0,044 0,032 

2. Lần 2 
KK1 0,14 1,63 0,049 0,035 
KK2 0,19 1,42 0,051 0,043 
KK3 0,13 1,50 0,041 0,039 
KK4 0,17 1,37 0,039 0,028 

3. Lần 3 
KK1 0,21 1,55 0,037 0,023 
KK2 0,18 1,31 0,030 0,020 
KK3 0,12 1,69 0,043 0,037 
KK4 0,19 1,73 0,049 0,033 

Quy chuẩn về chất lượng không khí 
xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT) 

0,3 30 0,35 0,2 

Ghi chú: 
K1: Vị trí hướng Tây Bắc dự án giáp Công ty TNHH Sikar; 

K2: Vị trí hướng Đông Bắc dự án giáp tuyến đường 12; 
K3: Vị trí hướng Đông Nam dự án giáp tuyến đường T9; 
K4: Vị trí hướng Tây Nam dự án giáp tuyến đường 10; 
- Lấy mẫu ngày:  

+ Lần 1: 11h00 sáng ngày 14/11/2019;  
+ Lần 2: 10h00 sáng ngày 15/11/2019;  
+ Lần 3: 15h00 chiều ngày 16/11/2019. 
- QCVN 05:2009/BTNMT - QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh. 
Nhận xét:  Qua bảng kết quả phân tích ở trên cho thấy: Các chỉ tiêu đánh giá 

hiện trạng chất lượng không khí tại thời điểm năm 2019 đều nằm trong giới hạn 
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cho phép theo QCVN 05:2009/BTNMT. Điều đó cho thấy chất lượng không khí tại 
khu vực chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động sản 
xuất kinh doanh.  
2.2.1.2. Dữ liệu về môi trường nước mặt 

Tham khảo Báo cáo tổng hợp Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường một 
số khu vực bị tác động bởi hoạt động phát triển KTXH và đề xuất giải pháp khắc 
phục, do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện năm 2020 cho 
thấy chất lượng nước hồ Khe Chè phía Đông Bắc khu vực Dự án như sau: 

Bảng 2.10. Bảng dữ liệu chất lượng môi trường nước mặt tại hồ Khe Chè 

Vị trí Mẫu 
pH DO TDS TSS BOD5 COD NO2-N Chl-a 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/m3 

Hồ Chè 
Hạ 

 ngày 
25/11/20

19 

CH2a - - 390 - - - 0,02 17 

CH2b - - 372 - - - 0,04 26 

CH2c - - 338 - - - 0,04 38 

CH2d - - 409 - - - 0,05 7 

TB ± S - - 
377± 
26,2 

- - - 
0,04± 
0,01 

22± 
11,4 

Hồ Chè 
Hạ 

 ngày 
4/6/2020 

NM1CH1 8,0 7,2 862 40 5,3 18 0,02 21 

NM2CH1 8,0 6,8 866 37 5,2 16 0,02 46 

NM3CH1 8,0 6,7 875 40 6,2 15 0,02 25 

NM4CH1 8,0 6,8 856 36 6 17 - 58 

TB ± S 8,0 ±0 6,9±0,2 865±7,9 38,3±2,1 5,7±0,5 17±1,3 0,02 ±0 38±17,5 

Hồ Chè 
Hạ 

 ngày 
30/7/2020 

NM1CH2 8,6 7,0 1343 40 10 15 0,04 164 

NM2CH2 8,9 6,5 1455 54 13 18 - 155 

NM3CH2 8,5 7,0 1243 47 8,2 16 - 207 

NM4CH2 8,6 6,2 1364 45 7,3 14 - 202 

TB ± S 8,7±0,2 6,7±0,4 1351±87 46,5±5,8 9,6±2,5 16±1,7 0,04±0 182±26,3 

Hồ Chè 
Thượng 
 ngày 

25/11/20
19 

CT2a - - 548 - - - 0,07 22 

CT2b - - 435 - - - 0,04 6 

CT2c - - 531 - - - 0,14 5 

CT2d - - 556 - - - 0,28 5 

TB±S - - 518±56 - - - 0,13±0,1 10±8 

Hồ Chè 
Thượng 
 ngày 

4/6/2020 

NM1CT1 8,7 6,7 850 33 6,3 19 - 61 

NM2CT1 7,3 7,2 845 34 6,8 15 0,02 63 

NM3CT1 8,5 7,4 835 36 9,6 18 0,02 45 

NM4CT1 8,0 7,4 853 22 7,5 16 0,02 34 

TB ± S 8,1±0,6 7,2±0,3 846±8 31,3±6,3 7,6±1,5 17±1,8 0,02±0 51±13,7 

Hồ Chè 
Thượng 

NM1CT2 8,9 6,5 1387 48 7,3 10 0,03 209 

NM2CT2 8,5 6,7 1337 55 5,2 13 0,02 205 
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Vị trí Mẫu 
pH DO TDS TSS BOD5 COD NO2-N Chl-a 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/m3 
 ngày 

30/7/2020 
NM3CT2 8,7 6,1 1312 57 6,9 14 0,02 189 

NM4CT2 8,8 6,4 1332 41 8,6 11 0,02 187 
TB ± S 8,7±0,2 6,4±0,2 1342±32 50,3±7,3 7,0±1,4 12±1,8 0,02±0,005 198±11 

QCVN 08 
Cột A2 6-8,5 ≥5 - 30 6 15 0,05 - 

Cột B1 5,5-9 ≥4 - 50 15 30 0,05 - 

QCVN 38 
6,5-
8,5 

≥4 1000 100 - - - - 

(a) TB và S: Tương ứng là trung bình số học và độ lệch chuẩn (n = 4); QCVN 08 (là 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về lượng nước mặt (cột B1: chất lượng nước dùng 

cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); QCVN 38 (là QCVN 38:2011/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia 
về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh; (-): Không phân tích hoặc không được quy 

định trong QCVN. 

Kết quả tại bảng 13 cho thấy, dữ liệu hiện trạng chất lượng nước hồ Khe Chè: 
- Đa số các thông số chất lượng nước đều đạt mức A2 hoặc B1 của QCVN08 

đảm bảo duy trì chất lượng nước hồ với mục đích bảo vệ cảnh quan cho thị trấn 

Diên Sanh; song, vẫn có một số lo ngại về chất lượng nước hồ:  
+ Nồng độ NO2-N trung bình ở hồ Chè Thượng năm 2019 khá cao (0,13 

mg/L), vượt mức A2 và B1 (đều quy định < 0,05 mg/L); 
+ Nồng độ BOD5 trung bình ở hồ Chè Hạ (5,7 - 9,6 mg/) và ở hồ Chè Thượng 

(7,0 - 7,6 mg/L). Các kết quả này cho thấy, nồng độ BOD5 này lớn hơn so với số 
liệu quan trắc giai đoạn 2019 - 2020 (4 - 5 mg/L, nêu ở bảng 11) và cũng cao hơn 
giai đoạn 2016 - 2018. Điều này cho phép khẳng định rằng, mức ô nhiễm hữu cơ hồ 
Khe Chè có xu thế tăng dần trong giai đoạn 2016 - 2020.   

+ Nồng độ TSS trung bình ở hồ Chè Hạ và ở hồ Chè Thượng tương ứng là 38 
- 47 mg/ và 31 - 50 mg/L. Nồng độ TSS này cao hơn so với số liệu quan trắc giai 
đoạn 2019 - 2020 (30 mg/L, nêu ở bảng 11) và cũng cao hơn giai đoạn 2016 - 
2018. Điều này cho thấy, mức nhiễm các chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước hồ 

cũng có xu thế tăng dần trong giai đoạn 2016 - 2020.   

+ Nồng độ TDS trung bình ở hồ Chè Hạ và ở hồ Chè Thượng tương ứng là 
377 - 1.350 mg/L và 518 - 1.342 mg/L (hình 28). Nồng độ TDS này cũng phù hợp 
với số liệu quan trắc kiểm tra năm 2017 (3 vị trí ở hồ Chè Thượng) và năm 2019 (7 
vị trí ở hồ Chè Thượng) là 501 - 2.655 mg/L. Các kết quả này là bằng chứng về sự 
nhiễm muối ngày càng tăng ở cả 2 hồ Chè Hạ và Chè Thượng.  

+ pH trung bình trong nước hồ Chè Hạ và hồ Chè Thượng đều khoảng 8,0 - 
8,7. Giá trị pH này cao hơn so với số liệu quan trắc giai đoạn 2019 - 2020 (6,9 - 8,2 
nêu ở bảng 11) và cao hơn nhiều giai đoạn 2016 - 2018 (6,1 - 7,1); 

+ Nồng độ Chl-a trung bình khá cao ở hồ Chè Hạ (11 - 182 mg/m3) và hồ Chè 
Thượng (10 - 198 mg/m3) cao hơn số liệu quan trắc kiểm tra ngày 22/8/2019  (114 - 
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158 mg/m3).  
Nồng độ Chl-a trong nước hồ cho thấy hồ Khe Chè đã ở mức phú dưỡng. Sự 

phú dưỡng hồ đã thúc đẩy tảo phát triển mạnh và sự quang hợp của tảo đã làm tăng 
pH của nước hồ làm cho nước hồ có môi trường kiềm. Điều này gây lo lắng về sự 
suy giảm chất lượng nước hồ. Khi pH nước có môi trường kiềm, amoni sẽ chủ yếu 

tồn tại ở dạng NH3 - dạng gây độc đối với cá. Mặt khác, ở pH kiềm, nhiều hydroxit 
kim loại có thể kết tủa ở dạng lơ lửng, làm tăng TSS, gây cản trở sự bắt mồi của cá 
trong pha nước. Khi tảo chết (vào ban đêm hoặc khi có đợt mưa kéo dài), tảo không 
chỉ gây mùi hôi khó chịu (đặc biệt là loài tảo lam/blue algae), mà còn lắng xuống 

lớp đáy, bị phân hủy làm cạn kiệt oxy hòa tan ở lớp đáy và phát sinh các khí độc 
như NH3, H2S... - là các tác nhân gây độc đối với các loài cá sống ở tầng đáy.  

 Về dữ liệu hiện trạng chất lượng nước mặt ở khu vực điểm thoát nước thải ra 
biển ở Biển Đông, tham khảo báo cáo ĐTM của Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện 

bê tông Mỹ Thủy được lập năm 2019, kết quả như sau: 

Bảng 2.11. Dữ liệu chất lượng nước mặt tại khu vực điểm xả nước thải 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

NM1 NM2 A1 A2 B1 B2 
1 pH - 6,8 6,6 6÷8,5 6÷8,5 5,5÷9 5,5÷9 

2 DO mg/l 6,12 5,79 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

3 BOD5 mg/l 5 6 4 6 15 25 

4 COD mg/l 13 14 10 15 30 50 

5 TSS mg/l 19 21 20 30 50 100 

6 Fe mg/l 0,83 1,02 0,5 1 1,5 2 

7 Nitrat mg/l 0,71 0,55 2 5 10 15 

8 Phosphat mg/l 0,09 0,13 0,1 0,2 0,3 0,5 

9 Clorua mg/l 164,1 131,7 250 400 600 - 

10 Coliform MPN/100ml 530 900 2.500 5.000 7.500 10.000 

Ghi chú:  
- NM1: Tại cống nước băng qua đường Quốc Phòng thuộc địa bàn xã Hải An, 

cách điểm thoát nước thải về phía Tây Bắc khoảng 600m. 
- NM2: Tại khe nước đi qua khu vực Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông 

Mỹ Thủy, cách khu vực dự án 1,2km về phía Tây Nam. 

Kết quả dữ liệu chất lượng nước mặt trong bảng trên cho thấy: Hầu hết các 
chỉ tiêu chất lượng nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép theo cột A 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Nhìn chung, chất lượng nước mặt trong khu vực 
chưa bị ảnh hưởng bởi các hoạt động công nghiệp. 

2.2.1.3. Dữ liệu về môi trường nước dưới đất 
* Đối với khu vực dự án - Khu vực CCN Diên Sanh, tham khảo Báo cáo ĐTM 
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Dự án nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất khẩu - tổng công suất 4.320 tấn sản 
phẩm/năm (giai đoạn 1: 2.700 tấn sản phẩm/năm, giai đoạn 2: 1.620 tấn sản phẩm/ 
năm lập năm 2020. 

Bảng 2.12. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước dưới đất tại CCN Diên Sanh 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 09-MT 
2015/BTNMT Lần 1 

(NN1) 
Lần 2 
(NN2) 

Lần 3 
(NN3) 

1 pH (24,00C) - 6,45 6,78 6,67 5,5 - 8,5 

2 TDS mg/l 124 95 80 1.500 

3 Độ cứng  mg/l 11,4 8,0 12,6 500 

4 NO3
- mg/l 1,96 0,751 1,63 15 

5 SO4
2- mg/l 8,63 5,5 9,8 400 

6 NH4
+ mg/l 0,751 0,493 0,637 1 

7 Fe mg/l 0,053 0,068 0,104 5 

8 Coliform MPN/100ml 2 2 2 3 

- Vị trí lấy mẫu: Khu vực nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất khẩu 

- Thời điểm lấy mẫu: Lần 1: ngày 09/03/2020; Lần 2: ngày 10/03/2020; Lần 

3: ngày 11/03/2020. 
Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tại bảng trên 

cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 
09-MT 2015/BTNMT nhiều lần.  

* Đối với khu vực điểm xả nước thải vào nguồn nước:  

Tham khảo báo cáo ĐTM của Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ 

Thủy được lập năm 2019, kết quả dữ liệu nước dưới đất như sau: 

Bảng 2.13. Dữ liệu chất lượng nước dưới đất khu vực điểm thoát nước thải  

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 09-

MT:2015/BTNMT NN1 NN2 

1 pH - 7,2 7,57 5,5÷8,5 

2 Độ cứng (CaCO3) mg/l 142 200 500 

3 TDS mg/l 334 56 1.500 
4 NO3-N mg/l 2,12 1,01 15 

5 Clorua mg/l 261,3 180 250 

6 Fe mg/l 2,75 4,24 5 
7 Coliform MPN/100ml <3 1 3 

- NN1 Mẫu nước giếng khoan hộ gia đình bà Phan Thị Hồng, thôn Mỹ Thủy - xã 

Hải An - huyện Hải Lăng năm 2019. 
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- NN2: Mẫu nước giếng của hộ gia đình ông Phan Khắc Thanh thôn Mỹ Thuỷ, xã 

Hải An năm 2015. 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tại bảng trên cho thấy tất 

cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 09-MT 

2015/BTNMT. 

2.2.1.4. Dữ liệu về môi trường nước biển ven bờ 

Hầu hết các thông số chất lượng nước biển ven bờ năm 2019, 2020 tại vị trí 

quan trắc là Bãi tắm Mỹ Thủy, cách khu vực dự án 2,3km về phía Tây Bắc, đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT (QCVN 10).   

Hàm lượng TSS trung bình năm giai đoạn năm 2016-2019 dao động trong 

khoảng 7,5 - 18,6 mg/l và giảm và thấp nhất trong giai đoạn. Hàm lượng TSS giai 

đoạn 2016-2019 có phần giảm so với nhẹ so với giai đoạn 2011-2015, giảm rõ nhất 

là các năm 2018 và 2019 tại hầu hết các vị trí quan trắc. 

Chất lượng nước khu vực Bãi tắm Mỹ Thủy có nồng độ NH4-N đều thoả mãn 

mục đích sử dụng nước cho nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh trong tất cả các 

đợt quan trắc năm 2019, 2020. Giai đoạn 2016-2020: Nồng độ NH4-N tại phần lớn 

các vị trí đều tương đối ổn định và có xu hướng tăng so với các năm trước.  

Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả quan trắc các thông số kim loại trong môi 

trường nước biển ven bờ ít biến động, đối với các thông số Cu, Zn, Cd, Pb, Cr (VI) 

và Hg đều <MDL, các thông số Mn và As đều phát hiện ở nồng độ thấp và nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 10.  

Bảng 2.14. Dữ liệu chất lượng nước biển ven bờ khu vực dự án 

TT 
CHỈ 

TIÊU 
ĐVT 

Chất lượng nước biển ven bờ tại Mỹ Thủy QCVN 10-MT: 
2015/BTNMT Năm 2019 Năm 2020 

T3 T5 T8 T10 T3 T5 T8 T10 NTTS 
Bãi  
tắm 

Khác 

1 Nhiệt độ ºC 23,4 24,3 25,2 26,8 23,2 22,6 27,7 25,1 - - - 

2 pH - 7,8 8,1 8,0 7,9 7,8 8,1 8,0 8,3 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

3 TSS mg/l 8,6 4,6 
KPH 
(2,5*) 

KPH 25 28 KPH 40 50 50 - 

4 DO mg/l 6,2 6,3 6,1 5,9 5,8 5,8 6,5 5,8 ≥5 ≥4 - 

5 NH4-N mg/l 0,20 
KPH 
(0,02) 

KPH 0,03 KPH KPH KPH 0,04 0,1 0,5 0,5 

6 PO4-P mg/l 
KPH 
(0,04) 

KPH KPH KPH KPH KPH 0,09 KPH 0,2 0,3 0,5 

7 Fe mg/l 
KPH 

(0,021) 
KPH 

 
0,14 KPH 0,11 0,18 0,04 0,046 0,5 0,5 0,5 

8 Florua mg/l 1,35 1,33 1,20 1,31 1,28 1,35 1,30 1,28 1,5 1,5 1,5 

9 Xyanua mg/l 
KPH 

(0,002) 
KPH 

 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01 0,01 0,01 

10 
Dầu mỡ 
khoáng 

mg/l 
KPH 
(0,18) 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 0,5 0,5 
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TT 
CHỈ 

TIÊU 
ĐVT 

Chất lượng nước biển ven bờ tại Mỹ Thủy QCVN 10-MT: 
2015/BTNMT Năm 2019 Năm 2020 

T3 T5 T8 T10 T3 T5 T8 T10 NTTS 
Bãi  
tắm 

Khác 

11 
Phenol 
tổng số 

mg/l 
KPH 
(0,01) 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,03 0,03 0,03 

12 Cr (VI) mg/l 
KPH 

(0,006) 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,02 0,05 0,05 

13 Mn mg/l 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,11 0,07 0,5 0,5 0,5 

14 Cu mg/l 
KPH 
(0,03) 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,2 0,5 1 

15 Zn mg/l 
KPH 
(0,04) 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 1,0 2,0 

16 Cd mg/l 
KPH 

(0,002) 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,005 0,005 0,01 

17 Pb mg/l 
KPH 

(0,002) 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,05 0,05 0,1 

18 As mg/l 0,0015 0,0014 0,0018 0,0016 0,0013 0,0011 0,0016 0,0013 0,02 0,04 0,05 

19 Hg mg/l KPH 
(0,0003) 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,001 0,002 0,005 

Ghi chú: B4: Nước biển ven bờ tại bãi tắm Mỹ Thủy, xã Hải An. 
- QCVN 10-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước biển ven bờ 

2.2.1.5. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 
Vị trí thực hiện dự án nằm trong CCN Diên Sanh. Đây là khu đất được quy 

hoạch làm CCN tập trung nên đã được san lấp mặt bằng, thực hiện cơ sở hạ tầng, 
phục vụ cho công tác xây dựng nhà xưởng và hoạt động sản xuất. Do đó, các loài 
thực vật, động vật hoang dã trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động bởi dự án là không có. 

a. Thực vật 
- Hệ thực vật trên cạn:  
Qua khảo sát thực tế cho thấy diện tích tại khu vực dự án là đất trống Thực 

vật ở đây chủ yếu là các loại cây bụi họ sim mua, cỏ bụi tự nhiên. 
- Hệ thực vật dưới nước:  

 Thực vật dưới nước bao gồm các nhóm sinh vật nổi như tảo lam, tảo silic, tảo 
lục. Thực vật đáy khe suối và hồ tương đối nghèo, các loài ghi nhận được phần lớn 
là các loài thực vật thuỷ sinh sống chìm một phần hoặc chìm hoàn toàn trong nước 
như các loài ô rô gai, năng, cỏ chát, rong khét, rong bột... 

b. Động vật 
 -  Động vật trên cạn: Kết quả điều tra, khảo sát trong và lân cận khu vực Dự 

án cho thấy, hiện nay không có một loài động vật quý hiếm nào thuộc sách đỏ Việt 
Nam và thế giới do khu vực dự án không nằm trong vành đai phân bố đa dạng động 
thực vật của tỉnh Quảng Trị. Động vật chủ yếu có một số như: các loài thú (Chồn, 
chuột, dơi, sóc,...); các loại chim (chào mào, sẻ, cắt, cú mèo, cu gáy, chèo bẻo, 
chim sâu,...); các loài bò sát (rắn, thằn lằn, kỳ nhông,...) và nhiều loại côn trùng 
khác (bướm, giun đất, rết, kiến, ong, các loài bọ cánh cứng,...). Ngoài ra, còn có các 
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loại vật nuôi của người dân như: trâu, bò, dê... 
- Động vật dưới nước: 

Qua khảo sát tham vấn ý kiến người dân trong khu vực cho thấy, các loại 
động dưới nước tại các khe suối, hồ như: tôm, cá, các loại động vật lưỡng cư (ếch, 
nhái) với số lượng không lớn. 

Nhìn chung, hệ sinh thái khu vực Dự án kém đa dạng hầu như không tồn tại 
các loại động vật quý hiếm nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam và thế giới. 

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường 
Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực Dự án, Đại diện Chủ dự án đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường 
Miền Trung và Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng tiến hành 
đo đạc, lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường tại khu vực Dự án. 

Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự 

án được thực hiện 3 đợt khảo sát có kết quả như sau: 
2.2.2.1. Môi trường không khí và tiếng ồn 

- Ngày lấy mẫu: đợt 1 (ngày 03/11/2021). 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 2.15a. Vị trí lấy mẫu không khí 

Ký 
hiệu 

Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 
106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

KK1 Tại khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải 1.751.355 607.870 

KK2 Tại vị trí thoát nước thải 1.855.100 616.900 

 
 Bảng 2.15b. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường không khí và tiếng ồn 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
Đợt 1 

KK1 KK2 

1 Nhiệt độ oC 26,1 26,2 - 

2 Độ ẩm % 83 82 - 

3 Tốc độ gió m/s 2,6 2,4 - 

4 Bụi mg/m3 0,115 0,108 0,3 

5 CO(*) mg/m3 3,14 3,38 30 

6 SO2
(*) mg/m3 0,077 0,076 0,35 

7 NO2 mg/m3 0,033 0,038 0,2 

8 Tiếng ồn dBA 66,4 58,1 70(1) 

Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và môi trường Minh Hoàng 
 Ghi chú: 
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- QCVN 05:2013/BTNMT - QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh; 
- (-) Quy chuẩn không quy định; 
- (1)QCVN 26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn (tại khu vực thông thường 

từ 6 – 21 giờ); 
- Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử 

nghiệm phần phụ lục. 
Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy: Các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng chất 

lượng không khí và tiếng ồn tại các khu vực khảo sát đều nằm trong giới hạn cho 
phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  
2.2.2.2. Môi trường nước  

a. Môi trường nước mặt 

- Ngày lấy mẫu: đợt 1 (ngày 03/11/2021); đợt 2 (ngày 07/11/21; đợt 3 (ngày 
12/11/2021). 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 2.16a. Vị trí lấy mẫu nước mặt 

Ký hiệu Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 
106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

NM1 Tại hồ Khe Chè 1.751.183 607.910 

NM2 Tại vị trí thoát nước thải 1.855.134 616.923 

 
Bảng 2.16b. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường nước mặt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 
08:2015/BTNMT 

Cột B1 
Đợt 1 

NM1 NM2 

1 pH - 7,24 7,37 5,5-9 

2 DO mg/l 6,79 6,98 ≥ 4 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(*) mg/l 33 38,5 50 

4 COD mg/l 8,8 9,6 30 

5 BOD5(200C) mg/l 4,46 5,12 15 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 0,09 0,12 0,9 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 0,54 0,59 10 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 0,073 0,08 0,3 

9 Sắt (Fe) mg/l <0,6 <0,6 1,5 

10 Tổng dầu mỡ (*) mg/l <0,3 0,6 1 

11 Coliform MPN/100ml 3.600 3.400 7.500 

Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và môi trường Minh Hoàng 
 Ghi chú: 
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước mặt. 
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- Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng 
nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau: 

+ B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 
có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

+ (-) Quy chuẩn không quy định. 
Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại bảng trên cho thấy: Các 

chỉ tiêu phân tích để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt tại đợt khảo sát đều 
nằm trong giới hạn cho phép cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

b. Môi trường nước ngầm 
- Ngày lấy mẫu: đợt 1 (ngày 03/11/2021). 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NN: Tại hồ nuôi tôm gần khu vực thoát nước thải, Tạo độ: X: 1.658.982 ; 
Y: 618.068 

 
Bảng 2.17. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 09-

MT:2015/BTNMT Đợt 1 -NN 

1 pH - 6,83 5,5-8,5 

2 Độ cứng mg/l 97,85 500 

3 TDS mg/l 462 1.500 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 0,13 1 

5 Nitrat (tính theo N) mg/l 0,64 15 

6 Sắt (Fe) mg/l <0,9 5 

7 Clorua (Cl-) mg/l 53,36 250 

8 Sulphat (SO4
2-) mg/l 73,47 400 

9 E.Coli(*) MNP/100ml KPH  KPH 

10 Coliform(*) MNP/100ml <3 3 

 Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và môi trường Minh Hoàng 
 

Ghi chú: 
+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT-QCKTQG về chất lượng nước dưới đất. 
+ (-): Quy chuẩn không quy định. 
+ KPH: Không phát hiện 
Nhận xét: Kết quả phân tích các mẫu nước dưới đất tại bảng trên trong 03 đợt 

khảo sát cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dưới đất đều nằm trong giới 
hạn của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

c. Môi trường nước biển ven bờ 
- Ngày lấy mẫu: đợt 1 (ngày 03/11/2021). 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NBVB: Tại khu vực cửa biển tiếp nhận , Tạo độ: X: 1.855.193 ; Y: 617.035 
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Bảng 2.18. Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

10:2008/BTNMT Đợt 1- NBVB 

1 pH - 7,25 6,5-8,5 

2 DO mg/l 7,38 ≥ 5 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(*) mg/l 15,5 50 

4 COD mg/l 5,6 - 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 0,07 0,1 

6 Dầu mỡ khoáng(*) mg/l <0,3 0,5 

7 Coliform(*) MPN/100ml 240 1.000 

 Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và môi trường Minh Hoàng 
Ghi chú: 
+ QCVN 10:2008/BTNMT-QCKTQG về chất lượng nước biển ven bờ, vùng 

nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. 
+ (-): Quy chuẩn không quy định. 
+ KPH: Không phát hiện 
Nhận xét: Kết quả phân tích các mẫu nước biển ven bờ tại bảng trên trong đợt 

khảo sát cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước biển ven bờ đều nằm trong 
giới hạn của QCVN 10:2008/BTNMT. 

d. Môi trường nước thải 
- Ngày lấy mẫu: đợt 1 (ngày 03/11/2021). 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT: Tại khu vực tiếp nhận nước thải tại hồ Khe Chè , Tạo độ: X: 1.751.105 
; Y: 607.758 

Bảng 2.19. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN40:2011/BTNMT

NT- Đợt 1 Cột A Cột B 
1 pH - 8,3 6-9 5,5-9 
2 Màu Pt/Co 8 50 150 
3 BOD5 mg/l 3,8 30 50 
4 COD mg/l 12 75 150 
5 TSS mg/l 16 50 100 
6 TDS mg/l 3.680 - - 
7 Cyanua mg/l KPH 0,07 0,1 
8 NH4

+ mg/l 0,19 5 10 
9 Tổng N mg/l 3,5 20 40 

10 Tổng P  mg/l 1,1 4 6 
11 Cr (VI) mg/l KPH 0,05 0,1 
12 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l KPH 5* 10* 

13 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l KPH 5 10 
14 Coliform MNP/100ml 83 3000 5000 

 Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và môi trường Minh Hoàng 
Ghi chú: 
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- QCVN 40:2011/BTNMT-QCKTQG về nước thải công nghiệp. 
+ Cột A: Quy định giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 
+ Cột B: Quy định giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 
+ (-): Quy chuẩn không quy định. 
Nhận xét: Kết quả phân tích các mẫu nước thải tại bảng trên trong đợt khảo sát 

cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải đều nằm trong giới hạn của QCVN 
40:2011/BTNMT. Riêng chỉ tiêu TDS khá cao nếu đối soát với Quy chuẩn Việt Nam 
về nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A là 500 mg/l, Cột B là 
1000 mg/l). 

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 
Khu vực dự án nằm trên địa bàn huyện Hải Lăng, hầu hết hệ sinh thái và tài 

nguyên sinh vật ở đây chịu tác động mạnh bởi các hoạt động KT - XH của nhân 
dân trong vùng và các hoạt động tự nhiên.  

 Qua khảo sát thực tế, tham vấn ý kiến cộng đồng cũng như tham khảo một 
số nguồn tài liệu từ các kết quả điều tra trước đây khu vực thực hiện các công trình 
của Dự án có chung hiện trạng tài nguyên sinh học như sau: Hệ sinh thái thủy vực 

các kênh mương, ao hồ và hệ sinh thái đồng ruộng. Trong đó: 
- Đặc trưng thảm thực vật tại các công trình chủ yếu hình thành và phát triển 

trên lớp đất bị bào mòn và các vùng đất mới được cải tạo để phục vụ cho mục đích 
nông nghiệp nói riêng và sinh hoạt của con người nói chung. Vì vậy, thảm thực vật 
trên cạn phần lớn là cây họ lúa, thực vật hoang dại lại những cây thân bụi, thân cỏ 
chịu hạn, ưa sáng, phát triển trên đất không giàu chất dinh dưỡng, thậm chí một số 
nơi bị chua phèn.  

- Đặc trưng về hệ động vật tại các công trình: Qua khảo sát khu vực thực 

hiện các công trình không có 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, 
giun khoang..., các loài côn trùng, ấu côn trùng của chúng như: chuồn chuồn, cào cào, 

châu chấu, dế mèn, rầy xanh, bọ xít, bướm, tò vò, ruồi nhà, ruồi trâu, kiến... Các loài 
này thường phát triển trên hệ sinh thái đồng ruộng dọc các kênh mương. 

 + Động vật có xương sống bao gồm những loài thuộc lớp ếch nhái 
(Amphibia) như: loài nhái, ếch đồng, chàng hưu, ếch ương, cóc nhà...; bò sát 

(Reptilia) như: thạch sùng, thằn lằn bóng, nhông cát, tắc kè, rắn nước, rắn cạp 
nong, rắn cổ đỏ (Rhabdophis saravacensis)...; các loài chim bay (Volantes) chủ yếu 
thuộc bộ Sẻ, nhóm ăn sâu bọ có thành phần loài và mật độ cá thể chiếm ưu thế như: 
chào mào, chích choè, sơn ca, bách thanh, chèo bẻo, chích nâu, đớp ruồi, sẻ nhà...; 
ngoài ra còn có một số loài chim khác như: diều hâu, cu gáy, bìm bịp, cú lợn, sả 

đầu nâu, bói cá, cò bợ... 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Quá trình thực hiện Dự án sẽ sử dụng tổng diện tích đất là 0,97 ha trong đó 

cụm xử lý 0,46ha thuộc đất quy hoạch cơ sở hạ tầng của CCN Diên Sanh, phần còn 

lại là tuyến ống nước xả dọc theo tuyến đường CCN Diên Sanh và đường 582B về 

Mỹ Thủy (Đã thống nhất với Ban quản lý KKT tỉnh). Đặc thù của dự án là thi công 

chủ yếu đi theo tuyến đường 582B nên không chiếm dụng mồ mả, rừng trồng, nhà 

ở hay các công trình dân sinh khác. Do vậy quá trình thực hiện dự án không cần 

giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư. 
3.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

a. Tác động do phá bỏ thảm thực vật 

Khu vực dự án là đất quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của CCN đã được giải 

phóng mặt bằng, chủ yếu là cây bụi, sim mua và dọc theo tuyến đường 582B đặc 

trưng của dự án là xây dựng tuyến ống thoát nước cặp sát mét đường do đó tác động 

về chặt bỏ cây cối trong phạm vi khu vực dự án là không lớn. Tuy nhiên, với lượng 

sinh khối thực vật phát sinh sẽ dẫn tới nhiều tác động về mặt môi trường như làm 

mất mỹ quan khu vực nếu không có biện pháp thu gom hợp lý. Do đó, để hạn chế 

lượng CTR này ảnh hưởng tới môi trường cũng như mỹ quan khu vực Chủ dự án sẽ 

có biện pháp thu gom và tận dụng hợp lý. 

 b. Xây dựng các công trình phụ trợ (lán trại, bãi tập kết nguyên vật liệu, 

đường vận chuyển, thi công…): 

- Do tính chất của Dự án trải dài theo tuyến đừng 582B nên mặt bằng công 

trường và các công trình tạm phục vụ cho thi công sẽ được bố trí dọc tuyến ống, tận 

dụng những khu đất trống, hoang hóa nằm lân cận để làm hành lang thi công và 

kho chứa vật tư... hiện không được sử dụng cho mục đích hoạt động nào. Do đó, sẽ 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. 

- Dự án sử dụng công nhân là lao động tại địa phương nên tự túc về nhà ở. 

Do thời gian xây dựng Dự án ngắn (90 ngày) nên chủ dự án sẽ thuê nhà dân ở khu 

vực lân cận để sinh hoạt tạm thời đối với công nhân do vậy không cần phải đầu tư 

xây dựng lán trại hay công trình vệ sinh.   
3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

a. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc thiết bị 
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* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị làm phát 

sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NOx, HC… Dựa vào nhu 

cầu nguyên vật liệu cho quá trình thi công của Dự án để tính toán nồng độ bụi và 

khí thải phát sinh như sau:  

Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu thi công xây dựng của Dự án theo dự 

toán thể hiện bảng sau: 

Bảng 3.1. Quy đổi ra tấn nguyên vật liệu 

STT Loại Đơn vị Số lượng Tỷ trọng Quy đổi ra tấn 

1 Đất đào m3 5654,3 1.45 tấn/m3 8198,735 

2 Đất đắp m3 5656,4 1.45 tấn/m3 8201,78 

3 Thép các loại kg 15293,66 - 15,29366 

4 Ván khuôn m3 502,7 7850 kg/m3 3946,195 

5 Bê tông  m3 261,95 2,42 tấn/m3 633,919 

 Tổng cộng    20.996 

Theo bảng trên thì khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển để phục vụ cho 

hoạt động thi công xây dựng của Dự án là 20.996 tấn. Tuy nhiên, trên thực tế thì 

khối lượng vận chuyển này là ít hơn do một phần lượng đất đào được sử dụng để 

đắp trong quá trình thi công. Vì vậy, khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển 

còn lại (đất đắp, thép các loại, bê tông) là: 4.598 tấn. 

Từ khối lượng vận chuyển tính được lượt xe vận chuyển hàng ngày như sau: 

Bảng 3.2. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển 

STT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vận chuyển tấn 4.598 

2 Số chuyến (trung bình xe 15T vận chuyển) chuyến 460 

3 Tổng lượt xe lượt xe 920 

4 Trung bình lượt xe hàng ngày lượt xe/ngày 11,8 

Ghi chú: Thời gian thi công là 3 tháng, một tháng thi công 26 ngày, một ngày 8h 
Tải lượng, nồng độ phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển, chất lượng tuyến 

đường vận chuyển, quãng đường vận chuyển. Theo QCVN 86:2015/BGTVT - 
QCKTQG về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới như sau: 

Bảng 3.3. Giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe chạy bằng dầu diezel 

Khối lượng xe (Kg) 
CO  

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
HC+NOx 

(g/km) 
Bụi (PM) 

(g/km) 
1.760 < Rm 0,74 0,39 0,46 0,06 

Trong đó: 
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 HC: Hydro cacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86. 
Rm: Khối lượng xe bằng khối lượng bản thân của xe cộng thêm 100 kg để thử 

khí thải. 
Với quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình khoảng 10 km và 

lượng xe ra vào khu vực Dự án là 1,5xe/h. Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ 

theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương 
tiện vận chuyển như sau: 

Bảng 3.4. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Giá trị giới hạn 
khí thải (g/km) 

Tải lượng ô nhiễm 01 
giờ (g/1,5xe/10km) 

Tải lượng ô 
nhiễm (mg/m.s) 

1 CO 0,74 10,907 0,003 

2 NOx 0,39 5,748 0,0016 

3 VOC 0,46 6,780 0,0019 

4 Bụi (PM) 0,06 0,884 0,0002 

Để tính nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ khí thải của các phương tiện 
giao thông. Giả sử ta xét nguồn đường có độ dài vô hạn thì nồng độ chất ô nhiễm 
trên mặt đất tại khoảng cách x nằm trên trục gió thổi vuông góc với nguồn đường 
sẽ được xác định theo công thức sau (Trần Ngọc Chấn- Ô nhiễm không khí và xử lý 
khí thải, tập 1-2002). 
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Trong đó:  

C = Nồng độ khí thải (mg/m3). 
M = Tải lượng nguồn thải (mg/m.s) 
u = Vận tốc gió lớn nhất (lấy u= 2,2 m/s) 
σz = Hệ số khuếch tán theo phương thẳng đứng: Hệ số khuếch tán σz là hàm số 

theo khoảng cách x và độ ổn định khí quyển tính theo công thức Slade: σz = 0,53.x0,73 
h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy h =0,2m). 
x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Thay các giá trị vào công thức (**), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng 
cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau: 

Bảng 3.5. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau 

STT 
Khoảng cách 

x (m) 
z 

Nồng độ (mg/m3) 

CCO CNox CVOC Cbụi 

1 5 1,716 0.000320 0.000169 0.001145 0.00240 

2 10 2,846 0.000193 0.000102 0.000193 0.00145 

3 15 3,827 0.000031 0.000031 0.000213 0.00045 
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STT 
Khoảng cách 

x (m) 
z 

Nồng độ (mg/m3) 

CCO CNox CVOC Cbụi 

4 20 4,721 0.000022 0.000011 0.000078 0.00016 

5 25 5,556 0.000011 0.000006 0.000040 0.00008 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
30 0,2 - 0,3 

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 khoẻ của công 
nhân thi công và người dân sống dọc các tuyến đường nơi có xe vận chuyển vật liệu 
cho Dự án đi qua như Quốc lộ 1A, đường 582B,... Tuy nhiên, qua kết quả tính toán 
trên cho thấy mức độ ảnh hưởng  của bụi và các chất khí độc hại từ phương tiện vận 
chuyển nguyên vật liệu phục vụ Dự án rất nhỏ, đồng thời mật độ các phương tiện hoạt 
động là không lớn nên ít tác động đến các khu vực xung quanh. 

Phạm vi tác động là người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển nhất là 
tuyến đường 582B, Quốc lộ 1A... 

Thời gian tác động trong quá trình thi công xây dựng dự án là 3 tháng. 
* Bụi rơi vãi từ các phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường giao thông: 

Áp dụng hệ số phát sinh bụi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) lượng 
bụi phát sinh từ xe vận chuyển đất, cát làm rơi trên mặt đường là 0,1 - 1 g/m3. Với 
khối lượng vật liệu cần vận chuyển để xây dựng các công trình là 764,65 m3 lượng 
bụi phát sinh do quá trình vận chuyển là: 

Mbụi = 764,65 m3 × 1g/m3 = 764,65g. 
Với quảng đường vận chuyển trung bình là 10km, thời gian thi công là 78 

ngày thì tải lượng ô nhiễm bụi là:  
2*764,65 * 1000/(10*1000*78*8*60*60)=0,000068mg/m.s. 
Đánh giá tác động: Đây nguồn thải không cố định và thông thường đều thấp 

hơn Quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, nếu trong quá trình vận chuyển không áp 
dụng các biện pháp như che chắn cẩn thận cũng như vận chuyển đúng trọng tải quy 
định thì bụi sẽ phát sinh với khối lượng lớn hơn nhiều so với tính toán trên. Bụi 
phát sinh sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và người dân sống 

dọc các tuyến đường nơi có xe vận chuyển vật liệu cho Dự án đi qua như tuyến 
Quốc lộ 1A, đường 582B đi Biển Đông đường trong CCN… Vì vậy, Chủ dự án 
thực hiện các biện pháp che chắn, phun ẩm và giảm thiểu bụi thích hợp. 

* Bụi phát sinh từ mặt đường do quá trình vận chuyển 
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 
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đường vận chuyển nguyên vật liệu đến khu vực dự án như: Quốc lộ 1A, đường 582B 
đều đã được rải thảm nhựa có chất lượng mặt đường rất tốt, do đó lượng bụi phát 
sinh trên các đoạn đường này sẽ thấp. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển 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 từ mặt đường do quá trình vận chuyển, báo cáo áp dụng công thức tính 
toán theo “Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995” như sau: 

E = )
365

365
()

4
()

7,2
()

48
()

12
(7,1 5,07,0 pwWSs

k


 , kg/(xe.km) (3.2) 

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=30 km/h)  
+ W - Tải trọng của xe, (10 tấn)  
+ w - Số lốp xe của ôtô (10 lốp) 
+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày) 

Thay số liệu vào công thức (3.2) ta có E = 0,55kg/xe.km. Với tổng chiều dài 
của các đoạn đường ra vào công trường là 10km, với số lượng 11,8 xe/ngày thì ước 

tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường này là 65kg. 
Đánh giá tác động: Lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận chuyển chạy 

qua là tác động không thể tránh khỏi trong quá trình thi công dự án, do đoạn đường 
ra vào công trường thường có đất đá rơi vãi, nên lượng bụi phát sinh lớn, đặc biệt 

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 và công nhân, đặc biệt 
có thể gây ra tai nạn giao thông do mất tấm nhìn. Do đó Chủ dự án sẽ đặc biệt quan 
tâm đến tác động này. 

* Tác động đến vấn đề giao thông: 
+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thi công xây dựng sẽ làm phát 

sinh bụi ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. 
+ Hiện tại mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1A, đường 582B  

là tương đối cao; khi triển khai thi công các hạng mục tiếp theo của Dự án, sẽ làm gia 
tăng mật độ các phương tiện đi lại trong khu vực (khoảng 1,5 lượt xe tải/h và các 
phương tiện đi lại của CBCNV), bên cạnh gây tác động cộng hưởng do phát sinh bụi, 
khí thải còn gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và làm tăng nguy cơ xảy 

ra tai nạn giao thông. 
+ Đồng thời quá trình vận chuyển nguyên vật liệu (đá, đất, cát, sắt thép, xi măng...) 
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của các phương tiện có tải trọng lớn sẽ 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. 
b. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án 

* Tác động do bụi từ quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng: 

Để tạo mặt bằng và xây dựng dự án, Dự án sẽ tiến hành đào, đắp đất với khối 
lượng 11.310,7 m3 Theo Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - 
WHO 1993 (Tài liệu về đánh giá nhanh các nguồn thải của WHO), lượng bụi phát 
sinh được xác định như như sau: 

Bảng 3.6. Tải lượng bụi phát sinh theo số lượng đất đá đào đắp 

STT Nguyên nhân gây ô nhiễm 
Ước tính hệ số 

phát thải 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng, 
bị gió cuốn lên (bụi cát). 

1 - 100g/m3  

2 
Xe vận chuyển cát, đất làm rơi trên mặt đường 
phát sinh bụi. 

0,1 - 1g/m3 

+ Bụi do gió cuốn lên trong quá trình đào đắp là: 
Mbụi = 11.310,7m3 x 100g/m3 = 1.131,07 kg. 
Vậy tổng lượng bụi sinh ra cao nhất trong giai đoạn này là: 1.131,07 kg. 

Lượng bụi chỉ phát sinh trong suốt thời gian thi công đào và đắp ban đầu. Như vậy, 
có thể nhận thấy nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp sẽ ảnh hưởng đến 

công nhân thi công xây dựng trên công trường và người dân sống gần tuyến ống thi 
công. Ngoài ra còn tác động đến thảm thực vật, nhà xưởng, nhà ở của các hộ dân 
xung quanh: Bụi bám vào lá cây làm hạn chế khả năng phát triển của chúng. Do đó, 
Chủ dự án sẽ có phương án quản lý thi công đào đắp để hạn chế phát sinh bụi. 

* Tác động đến môi trường nước: 
Nước thải sinh hoạt: 
- Phát sinh từ 20 công nhân thi công trên công trường. 
- Thành phần: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các loại vi khuẩn, các chất 

hữu cơ, các chất rắn lơ lửng. 
- Tải lượng: Theo TCXDVN 33-2006 thì định mức cấp nước 100 

lít/người/ngày và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp. Với số lượng công nhân 
khoảng 20 người thì lượng nước thải phát sinh là: 20người × 100 lít/người/ngày × 

100% = 2 m3/ngày.  

Bảng 3.7. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Nồng độ, mg/l 
QCVN 14:2008 

/BTNMT (Cột B) 

1 Tổng chất rắn 680 - 1.000 100 
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TT Thông số Nồng độ, mg/l 
QCVN 14:2008 

/BTNMT (Cột B) 

2 Các chất rắn dễ bay hơi 380 - 500 - 

3 Cặn lơ lửng 200 - 290 - 
4 Cặn lơ lửng dễ bay hơi 150 - 240 - 

5 BOD5 200 - 290 50 
6 COD 680 - 730 - 

7 Tổng nitơ 35 - 100 50 

8 Nitơ amoni 6 - 18 - 

9 Tổng photpho 18 - 29 10 

10 Photphat (tính theo photpho) 6 - 24 - 
11 Tổng Coliform 108 - 410 5.000 

Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ - Trần Đức Hạ - NXB 

Khoa học kỹ thuật, năm 2009. 
So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

với Quy chuẩn nước thải QCVN 14:2008/BTNMT. Các thông số đều có hàm lượng 
vượt tiêu chuẩn cho phép. Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng do chứa các 
vi sinh vật có khả năng trở thành nơi phát triển, lây lan các vi sinh vật gây bệnh cho 
con người và động vật hoặc thấm qua cát gây ô nhiễm nước ngầm.Chủ dự án sẽ có 
biện pháp giảm thiểu đối với nguồn thải này. 

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... Tải lượng nước thải phát sinh do hoạt động xây dựng phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, khối lượng thi công, ý thức 
tiết kiệm nước của công nhân... 

+ Nước thải của quá trình thi công xây dựng phát sinh trong công đoạn xây 
trát (trộn vữa, nhúng gạch ướt, tưới tường, …), đổ bê tông (rửa đá, sỏi cát, trộn và 
bảo dưỡng bê tông, chống thấm...), rửa thiết bị xây dựng... Trong trường hợp mưa 
lớn, nước tràn qua các khu vực đang đào đắp hoặc các kho, bãi vật liệu hở… sẽ làm 
cho độ đục tăng cao. Lượng nước thải này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ 
Khe Chè, nước trên các tuyến kênh mương dọc tuyến đường 582B. 

Tuy nhiên, trên thực tế lượng nước thải này phát sinh không thường xuyên, tải 
lượng ít và tác động chỉ xảy ra cục bộ trên công trường trong giai đoạn thi công. 

Chủ dự án cũng như Nhà thầu sẽ có kế hoạch thi công hợp lý để hạn chế các tác 
động làm gây đục hay ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu vực. 

Nước mưa chảy tràn: Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu 
vực Dự án đối với môi trường xung quanh, báo cáo áp dụng công thức tính theo 
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TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 
thiết kế:  

Q = q × C × F (4). 
Trong đó: 

- Q: lượng nước mưa chảy tràn (l/s); 

- F: diện tích khu vực (Diện tích Dự án là 0,97ha, tính cho thời điểm khối 
lượng thi công chiếm diện tích lớn nhất) 

- q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha). 
- C: là hệ số dòng chảy, C = 0,37 (tương ứng với mặt cỏ, độ dốc trung bình 2-

7%), tại Bảng 5 - TCVN 7957:2008 
Cường độ mưa được xác định như sau:  

q = A(1+ClgP)/(t+b)n  (6) 
Trong đó:  

- t: Thời gian dòng chảy mưa (phút); 
- P: Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), đối với khu vực dự án chọn P = 

2 năm; 
- A,C,b,n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (A = 2.230; 

C = 0,48; b = 15; n = 0,62). 
Thời gian dòng chảy mưa được xác định như sau: 

t = to + t1 + t2 
Trong đó:   
- to: Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường (chọn 5 phút); 

- t1: Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu (t1 =0 phút); 
- t2: Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán, (t2 = 0 phút) 
Vậy ta có: t = to + t1 + t2= 5 phút. 
Thay t vào công thức (6) ta có:  

q = 2.230× (1 + 0,48 × lg5)/(5 +15)0,62 = 464,8 l/ha.s 
Thay q vào công thức (5) ta có:  

Q = 464,8 l/ha.s × 0,37 × 0,97 ha = 166,8 l/s. 
Đánh giá tác động: Nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi vật liệu san nền, CTR và 
các chất thải khác trên mặt đất nơi chúng chảy qua gây ô nhiễm môi trường nước 
mặt và tác động xấu đến hệ thủy sinh. Vì vậy, các chất thải phát sinh trong quá 
trình xây dựng cũng như vật liệu san nền cần được quản lý thích hợp. Thời gian tác 
động trong quá trình thi công xây dựng dự án kéo dài khoảng 3 tháng. 

* Tác động của CTR 
CTR sinh hoạt: CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt CBCNV trên 

công trường; thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, chai, lon, vỏ 
hoa quả... Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày 
(theo Giáo trình Quản lý CTR - GS. Trần Hiếu Nhuệ biên soạn, Nxb Xây 
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dựng, 2001), với tổng số công nhân trên công trường là 20 người thì tổng lượng rác 
thải phát sinh khoảng 10kg/ngày. 

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, 
xử lý sẽ tạo mùi khó chịu và gây ô nhiễm đất, nguồn nước và mất mỹ quan, có thể 
phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khoẻ của cán bộ, công nhân làm việc 

trong khu vực Dự án. 
CTR xây dựng: 
CTR phát sinh do rơi vãi đá, cát, sạn, các loại như sắt thép, gỗ... thải loại trong 

quá trình xây dựng. Tuy nhiên, khối lượng loại CTR này rất khó xác định chính 

xác, thường phụ thuộc vào phương pháp thi công, khả năng tiết kiệm nguyên vật 
liệu, ý thức của công nhân thi công, chất lượng vật liệu... 

Đánh giá tác động: Lượng chất thải này nếu để phát tán tự do ra môi trường sẽ 
làm mất mỹ quan khu vực, gây tắc nghẽn dòng chảy, 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… Tuy nhiên, phần lớn CTR xây dựng có khả năng tận 
dụng, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thu gom tận dụng và xử lý thích hợp. 

CTNH: 
CTNH phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa 

máy móc, thiết bị thi công, bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải... thuộc vào 
mục CTNH theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Khối lượng CTNH 
phát sinh tại Dự án khoảng 5 kg/tháng. 

- Lượng CTNH 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 
CTNH tại khu vực công trường. Trong trường hợp lượng CTNH này phát sinh tại 
công trường, Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp. 

Thời gian tác động trong quá trình thi công xây dựng dự án là 3 tháng. 
c. Các tác động không do chất thải 
* Tác động của tiếng ồn, độ rung: 
Nguồn phát sinh tiếng ồn: Từ quá trình vận hành các máy móc, thiết bị trong 

thi công xây dựng các hạng mục công trình: Máy ủi, máy khoan, máy đào, máy 
trộn bê tông... 

- Để đánh giá mức độ ồn của một số máy móc thiết bị xây dựng ở khoảng 
cách 15m 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(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán(dBA). 
 + x0 = 1m. 
 + LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 
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 + x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Bảng 3.8. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15m(7) 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 trộn bê tông 89 82 75 69 63 57 51 

5 Xe tải 102 95 88 82 76 70 64 

 Cộng hưởng tiếng ồn (**) 109,3 102,3 95,3 89 83,3 77,3 73,2 

Nguồn: Giáo trình BVMT trong xây dựng cơ bản - Nhà xuất bản xây dựng, 2010;  
Ghi chú: (**) Tính toán cộng hưởng tiếng ồn dựa trên các thiết bị, máy móc có 

nhiều mức âm khác nhau theo 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 3dB. 
Nếu sự khác biệt giữa hai nguồn phát tiếng ồn là 10 dB trở lên thì chúng sẽ không 
nâng mức độ ồn tổng thể (Âm học kiến trúc - Cơ sở lý thuyết và các giải pháp ứng 
dụng, PGS.TS Phạm Đức Nguyên.). 

Đánh giá tác động: Qua bảng tính toán 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 >120m thì mức ồn của đa số máy móc thiết 
bị nằm trong giới hạn. Tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân vận hành máy móc thi công 
và làm ảnh hưởng đến các khu dân cư gần khu vực thực hiện Dự án. 

Thời gian tác động: Diễn ra suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
- Độ rung: Là do hoạt động của các máy móc thi công chủ yếu là đào đất, 

khoan. Độ rung của các máy móc thi công thể hiện như sau: 

Bảng 3.9. Độ rung của các máy móc thi công 

STT Các phương tiện 
Độ rung động cách 

nguồn 10m (dB) 
Độ rung động cách 

nguồn 30m (dB) 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Xe lu 82 71 

3 Máy khoan  63 55 

4 Máy ủi 79 69 

5 Máy nén khí 81 71 

6 Máy đào bằng hơi 85 73 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Nguồn: USEPA,1997 
Đánh giá tác động: Qua trên cho thấy ở khoảng cách >30 m, độ rung từ các 
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máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT đối 
với hoạt động xây dựng là 75dB. Tuy nhiên ở khoảng cách <10 m, người công 
nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung, vì vậy Nhà thầu thi công phải áp dụng các biện 
pháp giảm thiểu để bảo đảm sức khoẻ cho công nhân lao động trên công trường. 

* Sự cố do thiên tai: 

- Khu vực miền Trung là địa bàn chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai nên nguy 
cơ gặp phải tác động của thiên tai là không thể tránh khỏi. Do đó, Chủ Dự án cần 
có các phương án lán trại vững chắc và cần có phương án ứng phó trước mùa mưa 
bão. 

- Khu vực dự án còn có khả năng bị ảnh hưởng giông lốc, sấm sét do đó sẽ có 
nguy cơ hư hỏng nhà thi công, cháy nổ... do đó Chủ dự án phải có giải pháp xây 
dựng, cóp cột thu sét đảm bảo. 

* Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

- Công trường xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro dẫn đến tai nạn lao 
động. Tai nạn lao động trong xây dựng luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ tai 
nạn lao động. Sau đây là một số nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn lao động 
trong xây dựng: tai nạn mang vác, vận chuyển vật liệu, tai nạn điện, do máy móc 
xây dựng, do giàn giáo đổ, gãy, trượt ngã... 

- Tai nạn giao thông 
+ Hoạt động vận chuyển vật liệu, máy móc thi công sẽ làm tăng lưu lượng xe 

vận chuyển trên một số tuyến đường. Nếu tài xế bất cẩn và người tham gia giao thông 
không chấp hành đúng luật an toàn giao thông có thể gây ra tai nạn giao thông.  

+ Quá trình thi công tuyến ống của dự án nằm gần đường 582B do đó nếu công 
nhân thi công bất cẩn có thể gây tai nạn giao thông. 

+ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các 
tuyến đường giao thông 

+ Quá trình triển khai dự án, nếu không có biện pháp, kế hoạch vận chuyển, thi 
công hợp lý sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và chất lượng công trình dân dụng. 

Vì vậy, để giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ do việc vận chuyển 
nguyên vật liệu và giảm thiểu hư hỏng các tuyến đường vận chuyển và tai nạn giao 
thông, Chủ dự án sẽ có biện pháp thích hợp đối với quá trình vận chuyển. 

* Tác động đến KT-XH: 
- Quá trình thi công xây dựng sẽ tập trung 20 người có khả năng làm phát sinh 

các mâu thuẫn với người dân địa phương, các tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, 
rượu chè... nếu không có các biện pháp quản lý chặt chẽ. 

- Mật độ giao thông trong khu vực tăng lên làm ảnh hưởng đến việc đi lại của 
người dân và dễ xảy ra tai nạn lao động. 

- 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 
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động; kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như kinh doanh ăn uống, giải 
khát phục vụ cho công nhân. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình BVMT đề xuất thực hiện 
3.1.2.1. Giảm thiểu các tác động trong GPMB 

Tuyến ống của dự án được cặp theo tuyến đường 582B nên hạn chế được việc 
chiếm dụng đất của người dân, để giảm thiểu các tác động trong giai đoạn giải 
phóng mặt bằng, Chủ dự án phải xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, nhân lực, 
giải pháp, tiến độ và đặc biệt lưu ý tới các yếu tố phòng tránh, giảm thiểu các tác 
động tiêu cực đời sống, sinh hoạt của người dân. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai 
thực hiện Dự án.  

+ Trước khi triển khai dự án sẽ thông báo cho chính quyền địa phương và 
người dân biết để tiến hành GPMB. 

+ Đối với sinh khối thực vật là thân, lá, rễ, cây bụi thải ra sẽ được thu gom và 
làm giảm sinh khối bằng cách đốt. Việc thu gom và đốt sinh khối thực vật sẽ được 
quản lý chặt chẻ nhằm phòng tránh nguy cơ cháy, nổ xảy ra. 

+ Ưu tiên những khu đất hoang hóa không trồng cây để tận dụng làm các bãi 
tập kết... sau khi hoàn thiện công trình sẽ thu dọn, hoàn trả mặt bằng bàn giao lại cho 
người dân hoặc chính quyền địa phương. 

+ Đối với việc thi công tuyến ống làm ảnh hưởng các tuyến đường dân sinh của 
người dân sau kghi thi công phải trả lại hiện trạng ban đầu. 
3.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong 
giai đoạn thi công xây dựng 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của hoạt động vận chuyển 
nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

* Đối với tác động của bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển, bụi rơi vãi 
trên các tuyến đường: 

- Lập phương án thi công, tiến độ thi công, 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 xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động để 
tránh làm rơi vãi các loại vật liệu. 

- Vào mùa khô nóng, đặc biệt là khi có gió Tây Nam thổi mạnh, bố trí tưới 
nước tại các vị trí phát sinh nhiều bụi trên tuyến đường 582B gần với khu vực Dự 
án với tần suất tối thiểu 02 lần/ngày. 

- 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. 

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tiến hành thu dọn sạch sẽ các 
vật liệu như đất, đá, cát... rơi vãi trong quá trình vận chuyển tại các vị trí phát sinh. 

* Đối với tác động về vấn đề giao thông: 
- Chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu thi công và chính quyền địa 

phương chỉ dẫn, xử lý các vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. 
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- Đối với đoạn đường vào CCN và gần khu dân cư sẽ bố trí các biển báo và 
cán bộ điều khiển phương tiện giao thông ra vào công trường để tránh gây tai nạn 
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. 

- Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu 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 tiến hành sửa chữa kịp thời. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của hoạt động thi công các 
hạng mục công trình dự án 

* Đối với tác động của bụi từ quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng: 
- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm 

soát và hạn chế ô nhiễm trên diện rộng. 
- Vào mùa khô sẽ phun nước thường xuyên (tối thiểu 02 lần/ngày) khu vực thi 

công xây dựng dự án. 
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày...  
* Đối với tác động của nước thải: 
Nước thải sinh hoạt: 
- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, giảm thiểu nước thải sinh hoạt; 
- Để XLNT sinh hoạt của CBCNV trên công trường, nhà thầu sẽ thuê nhà dân gần 

khu vực dự án thi công để công nhân sinh hoạt trong quá trình thi công xây dựng dự án. 
Nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn: 
- Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa việc thất 

thoát ra môi trường... 
- Trong quá trình thi công, thực hiện an toàn về máy móc, thiết bị thi công, 

hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công. 
- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng 

xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống. 
- Thực hiện 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. 
- 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...  
* Đối với tác động của CTR: 
CTR sinh hoạt: 
- Bố trí 02 thùng đựng rác sinh hoạt loại 120L ở khu vực lán trại và trên công 

trường để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân.  
- Hợp đồng với trung tâm môi trường - Đô thị huyện Hải Lăng tiến hành thu 

gom đưa đi xử lý. 
CTR xây dựng: 
- Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt và CTR xây dựng. 
- CTR xây dựng được quản lý theo thông tư số: 08/2017/TT-BXD của Bộ xây 
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dựng về quản lý chất thải rắn xây dựng.  
- Đối với đất đá, gạch vỡ, vật liệu xây dựng dư thừa… thành phần chất thải 

loại này Chủ dự án sẽ tận dụng để san lấp mặt bằng ngay trong quá trình xây dựng 
hoặc tận dụng làm nền, đắp đường nội bộ, đắp móng trong các công trình xây dựng 
và đầm nền hay gia cố các khu vực đất thấp... 

- Các kim loại như sắt, thép; bao bì giấy loại thu gom và bán phế liệu cho các 
đơn vị thu mua trên địa bàn. Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có 
thể thu gom và xử lý chung như rác thải sinh hoạt. 

- Xe chở nguyên, vật liệu tới công trường được che chắn cẩn thận, thùng chứa 
của xe phải đảm bảo. 

- Để giảm thiểu việc phát sinh đất đổ thải và tránh gây ảnh hưởng đến hoạt 
môi trường xung quanh khu vực dự án, Chủ dự án sẽ áp dụng và bắt buộc Nhà thầu 
thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: 

+ Đối với các phương tiện vận chuyển đất, đá sẽ được phủ bạt để giảm đất rơi 
vãi và giảm phát sinh bụi. 

+ Thi công theo hình thức cuốn chiếu hạn chế cuốn đất đá xuống các thủy vực 
vào mùa mưa. 

CTNH: 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 CTNH lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công trường). 
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 36/2015/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý CTNH. 

* Đối với tác động của tiếng ồn, độ rung: 
- Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát ra trong khu vực Dự án, các máy móc, 

phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng quy định. Phương tiện giao thông phải 
có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ. 

- 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. 
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- Không lập các lán trại, bãi đổ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có 
dân cư. 

- Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận 
chuyển đúng trọng tải quy định. 

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn, độ 
rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc 
phương tiện phát sinh độ ồn cao. 

- Trước khi thi công Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công và chính quyền 
địa phương tiến hành kiểm tra hiện trạng để có cơ sở đền bù, hỗ trợ cho các nhà dân 
bị ảnh hưởng như nứt nẻ, sụt lún... do quá trình thi công của Dự án. 

* Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và tác động đến các tuyến đường 
vận chuyển  

- Chủ dự án và Nhà thầu thi công xây dựng sẽ lắp đặt cọc tiêu, đèn báo nguy 
hiểm tại lối ra vào trong công trường, tại những vị trí dễ xảy ra tai nạn như ngã ba giao 
nhau trên tuyến đường 582B; che chắn xung quanh phạm vi thi công công trình. 

- Chủ dự án và Nhà thầu thi công xây dựng sẽ bố trí thời gian, phân luồng, 
tuyến hợp lý trong quá trình tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công. Xe vận 
chuyển đúng tải trọng quy định, không chở quá tải làm hư hại và rơi vãi trên đường 
đi, gây tai nạn giao thông. 

- Các phương tiện vận chuyển không được chạy nhanh vượt ẩu, tránh dừng đổ 
xe trên các tuyến đường hẹp. 

- Cấm các phương tiện đỗ và dừng xe dưới lòng đường. 
- Không vận chuyển nguyên vật liệu tại các giờ cao điểm như: Giờ bắt đầu đi 

làm, đi học từ 6h30 - 7h30, giờ tan ca từ 11h00 - 11h30 để tránh ùn tắc giao thông. 
- Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe và tuân thủ Luật Giao 

thông đường bộ. 
* Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 
Để hạn chế đến mức thấp nhất do tai nạn xảy ra trong quá trình thi công xây 

dựng, chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện tốt các biện pháp sau: 
- Xây dựng nội quy về an toàn lao động và vệ sinh lao động nơi làm việc. 
- Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động và thực 

hiện các chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định 
của Nhà nước. 

- Lắp đặt biển báo, cảnh báo công trường đang thi công xây dựng; 
- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị 

cho dự án phải có giấy đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái, không chở quá tải trọng 
cho phép và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. 

- Chạy đúng tốc độ quy định trên các tuyến đường và khu vực trong công trường. 
* Đối với tác động đến KT-XH 
- Có kế hoạch, biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương quản lý trật tự, 

an ninh, quản lý hộ khẩu tạm trú của công nhân xây dựng. 
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- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, 
nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng 
với người dân gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ chung của Dự án. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện pháp luật, bảo 
đảm trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc và các hoạt động gây 
mất trật tự xã hội trên địa bàn. 
3.2. Đánh giá, dự báo các tác động và để xuất các biện pháp, công trình BVMT 
trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 
3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải  

Sau khi xây dựng xong Chủ dự án sẽ tiến hành bàn giao công trình lại cho đơn 
vị quản lý CCN Diên Sanh vận hành và sử dụng công trình. 
a. Tác động đến môi trường không khí 

* Mùi và khí thải từ HTXLNT: 
Khi các nhà máy xí nghiệp đi vào hoạt động, nguồn phát sinh nước thải tương 

đối đa dạng và phức tạp. Mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ phát sinh lượng nước thải với 
thành phần và tính chất cũng khác nhau. Tuy nhiên nước thải từ các nhà máy đều 
đã được xử lý đạt Cột B của QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải 
sinh hoạt và QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp. Hệ 
thống xử lý nước thải chỉ xử lý từ Cột B lên Cột A thì hầu như rất ít phát sinh mùi. 

Trường hợp các Nhà máy xử lý không đảm bảo đạt Cột B thì Hệ thống xử lý 
nước thải tập trung xử lý khó đảm bảo và có nguy cơ phát sinh mùi. Mùi phát sinh 
từ hệ thống xử lý nước thải tương đối khó chịu, gây ô nhiễm môi trường như CH4S, 
C9H9N, axit vô cơ, andehit, xeton, hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs và các hợp chất 
hữu cơ có chứa nguyên tử nitơ hoặc lưu huỳnh. Các chất ô nhiễm này nếu không có 
biện pháp xử lý và quản lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 
sức khoẻ, cuộc sống cộng đồng xung quanh khu vực. Do đó trong quá trình vận 
hành hệ thống đơn vị chủ quản sẽ có các biện pháp kiểm soát nguồn ô nhiễm này. 
b. Tác động đến môi trường do nước thải phát sinh 

b1. Nguồn phát sinh nước mưa chảy tràn: 
Lượng nước mưa đổ vào khu vực được tính toán như giai đoạn thi công. Áp 

dụng công thức: Q = q × C × F 
Trong đó: 

Q = q × C × F (4). 
Trong đó: 

- Q: lượng nước mưa chảy tràn (l/s); 
- F: diện tích khu vực (Diện tích Dự án là 0,64ha) 
- q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha). 
- C: là hệ số dòng chảy, C = 0,6 (trên bề mặt hỗn hợp) 
Cường độ mưa được xác định như sau:  

q = A(1+ClgP)/(t+b)n  (6) 
Trong đó:  
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- t: Thời gian dòng chảy mưa (phút); 
- P: Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), đối với khu vực dự án chọn P = 

2 năm; 
- A,C,b,n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (A = 2.230; 

C = 0,48; b = 15; n = 0,62). 
Thời gian dòng chảy mưa được xác định như sau: 

t = to + t1 + t2 
Trong đó:   
- to: Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường (chọn 5 phút); 
- t1: Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu (t1 =0 phút); 
- t2: Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán, (t2 = 0 phút) 
Vậy ta có: t = to + t1 + t2= 5 phút. 
Thay t vào công thức (6) ta có:  

q = 2.230× (1 + 0,48 × lg5)/(5 +15)0,62 = 464,8 l/ha.s 
Thay q vào công thức (5) ta có:  

Q = 464,8 l/ha.s × 0,6 × 0,64ha = 178 l/s. 
Trong giai đoạn này, hệ thống đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Do đó, 

tác động của nước mưa chảy tràn sẽ được giảm thiểu đáng kể. 
b2. Nước thải sinh hoạt: 
Do đặc trưng của dự án ở giai đoạn này chỉ vận hành HTXLNT nên chỉ cần 1 

người nên lượng nước thải sinh hoạt giai đoạn này phát sinh không đáng kể. 
b3. Nước thải công nghiệp 
Nước thải công nghiệp phát sinh trong CCN từ hoạt động của các nhà máy 

trong CCN. Hiện nay, các nhà máy trong CCN cũng đã đầu tư HTXLNT nội bộ 
trong mỗi nhà máy trước khi thải ra hệ thống chung. Trong khuôn khổ báo cáo 
ĐTM của dự án này thì nguồn tiếp nhận nước thải chính là đầu ra của HTXLNT 
mỗi nhà máy. Báo cáo sẽ đánh giá nguồn phát sinh nước thải và khả năng xử lý của 
mỗi nhà máy trước khi thoát nước thải ra hệ thống chung. CCN có 08 Nhà máy, cơ 
sở đã và đang hoạt động và có 02 Dự án đang tạm dừng hoạt động, 03 dự án đang 
thu hút đầu tư, do đó tác động do nước thải công nghiệp cụ thể như sau: 

(i1). Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng thuộc công ty TNHH dệt 
may VTJ Quốc tế Toms:  

- Lượng nước thải phát sinh: 1.100 m3/ngày.đêm trong đó, nước thải sinh 
hoạt: 100 m3/ngày.đêm , nước thải sản xuất: 1.000 m3/ngày.đêm. 

- Nhà máy đã đầu tư HTXLNT công suất thiết kế là 1.200 m3/ngày.đêm. Nước 
thải sau xử lý đạt QCVN 13:2015/BTNMT (cột A) - QCKTQG về nước thải công 
nghiệp dệt nhuộm. 
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Tuần hoàn 
bùn 

Xả 
bùn 
dư 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Máy thổi khí  

Nước thải sản xuất 
1.200 m3/ngày 

Bể tiếp nhận 

Bể điều hòa  

Bể MBR  

Bể sinh học hiếu khí 

Dinh dưỡng NPK 

Khử màu,  
phèn PAC, 

Polymer anion 

Mương dẫn 

Máy thổi khí  

Xe chuyên chở 

Bồn chứa nước 
rửa màng  

Chắn rác thô 

Chắn rác tinh 

Bể trung hòa  
 

Tháp giải 
nhiệt NaOH 

H2SO4 

Máy thổi khí  

Chlorine 
Polymer 
Cation 

Thoát ra môi trường 
(khe nước tự nhiên) 

Bể keo tụ 
Tạo bông 

Bể tuyển nổi 

- Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 

 - Tại thời điểm hiện tại, theo kết quả điều tra thì lượng nước thải phát sinh 
thực tế là 640 m3/ngày.đêm, trong đó nước thải sản xuất là 600 m3/ngày.đêm, nước 
thải sinh hoạt là 40 m3/ngày.đêm. 

- Chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy như sau:  
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Bảng 3.10. Chất lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của Cụm liên hợp 
Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng 

TT Thông số ĐVT 
Đợt 3 

năm 2020 
Đợt 4 

năm 2020 
QCVN 13:2015 
/BTNMT(cột A) 

1 Nhiệt độ 0C 29,4 27,4 40 

2 pH - 7,1 7,3 6-9 

3 TDS mg/l 5049 957  

4 Độ màu Pt-Co 10 KPH(5*)  

5 TSS mg/l 3 KPH(2,5*) 50 

6 BOD5 mg/l 2,5 3,1 30 

7 COD mg/l 14 18 75 

8 Clorua dư mg/l 0,15 0,11 1 

9 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l KPH(0,1*) KPH(0,1*) 5 

10 NO3-N mg/l 8,91 11,9  

11 PO4-P mg/l 0,11 KPH(0,04*)  

12 Cyanua mg/l KPH(0,002*) KPH(0,002*) 0,07 

13 Cr(VI) mg/l KPH(0,006*) KPH(0,006*) 0,05 

14 Coliform MNP/100ml 93 14  

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 3,4 năm 2020 tại công ty TNHH dệt 

may VTJ Toms) 
Đánh giá:  
+ Lưu lượng nước thải thực tế nhỏ hơn so với công suất thiết kế nên lưu lượng thoát 

nước thải an toàn cho hệ thống xử lý, không gây ra hiện tượng sốc tải cho hệ thống. 

+ Nồng độ các chất ô nhiểm đầu ra đạt cột A của QCVN 13:2015/BTNMT - 
QCKTQG về nước thải công nghiệp dệt nhuộm. 

Kết luận: Nước thải sau xử lý của Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng thuộc 
công ty TNHH dệt may VTJ Quốc tế Toms có thể đưa về trạm bơm của CCN Diên Sanh 

để thoát nước thải ra môi trường. 
(i2) Nhà máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế 

Phong Phú:  
+ Nguồn phát sinh nước thải của nhà máy may xuất khẩu Phong Phú Quảng 

Trị không có nước thải sản xuất mà chỉ có nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 
động của 1.500 CBCNV. Lưu lượng thải lớn nhất là 96 m3/ngày đêm. 

+ Hiện tại nhà máy có khoảng 800 CBCNV và lưu lượng nước thải sinh hoạt 
phát sinh chủ yếu từ nhà ăn tập trung của nhà máy khoảng 40-45 m3/ngày đêm. 

+ Hiện nay Nhà máy đã hợp đồng với Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms đấu 

nối và xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy. 
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+ Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 
 
 
 
 

 
 
Đánh giá:  
+ Với lưu lượng, nồng độ nước thải của nhà máy thì phải xây dựng HTXLNT 

trước khi thoát nước thải ra môi trường, nồng độ các chất ô nhiểm sau hệ thống xử 
lý đạt cột B QCVN 15:2008/BTNMT. 

+ Hiện tại nhà máy đã hợp đồng với công ty TNHH Dệt may VTJ Toms để 
đấu nối và xử lý nước thải đạt cột A QCVN 13:2008/BTNMT. Công suất thiết kế 
của HTXLNT công ty TNHH Dệt may VTJ Toms là 1.200 m3/ngày đêm; công suất 
thoát nước thải thực tế là 640 m3/ngày đêm nên sức chịu tải của hệ thống có thể tiếp 
nhận được là 560 - 640 m3/ngày đêm. Nên việc tiếp nhận thêm 96 m3/ngày đêm từ 
Nhà máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú 
sẽ không ảnh hưởng đến HTXLNT của công ty TNHH Dệt may VTJ Toms. 

Kết luận: Nước thải sau xử lý của Nhà máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng 
thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú có thể đưa về trạm bơm của CCN Diên 
Sanh để thoát nước thải ra môi trường theo các phương án đã đề ra. 

(i3) Nhà máy sản xuất giấy tái chế vệ sinh, khăn giấy và giấy ăn các loại 
thuộc Công ty TNHH Hasinato 

+ Thành phần nước thải của Công ty TNHH Hasinato là nước thải sản xuất 
giấy tái chế có công suất hiện tại 3-5 m3/ngày. Công suất thoát nước thải lớn nhất là 
10 m3/ngày. Nước thải sau xử lý trước khi thoát nước thải ra môi trường, nồng độ 
các chất ô nhiểm đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT cột B. 

+ Hiện tại công ty TNHH Hasinato đã đầu tư xây dựng HTXLNT và đã đưa 
vào vận hành sử dụng, nước thải sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng toàn bộ. Bùn 
thải từ quá trình xử lý được thu gom và định kỳ đưa đi xử lý. 

+ Công nghệ xử lý nước thải chính của Công ty TNHH Hasinato được áp 
dụng là xử lý bằng phương pháp lọc.  

+ Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 
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Bảng 3.11. Chất lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của Nhà máy sản 
xuất giấy tái chế vệ sinh, khăn giấy và giấy ăn các loại  

TT Thông số ĐVT Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 12-

MT:2015/BTNMT (cột B) 
1 Nhiệt độ 0C 29,4 27,4 40 

2 pH - 7,1 7,3 6-9 

3 TDS mg/l 5049 957  

4 Độ màu Pt-Co 10 KPH(5*)  

5 TSS mg/l 3 KPH(2,5*) 50 

6 BOD5 mg/l 2,5 3,1 30 

(Nguồn: Báo cáo kết quả QTMT năm 2020, 2021 tại công ty TNHH Hashinato) 
Đánh giá: Nước thải sản xuất của Công ty TNHH Hasinato trước khi thoát 

nước thải ra môi trường, nồng độ các chất ô nhiểm đạt QCVN 12-
MT:2015/BTNMT cột B. 

Kết luận: Nước thải sau xử lý của Nhà máy sản xuất giấy tái chế vệ sinh, khăn 
giấy và giấy ăn các loại thuộc Công ty TNHH Hasinato có thể đưa về trạm bơm của 
CCN Diên Sanh để thoát nước thải ra môi trường theo các phương án đã đề ra. 

(i4) Nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất khẩu thuộc công ty Cổ phần 
Phước Hiệp Thành 

+ Với loại hình sản xuất hàng đan lát xuất khẩu thì nước thải phát sinh trong 
quá trình sản xuất không có. Tuy nhiên khi nhà máy hoàn thành giai đoạn 2 với 
100% quy mô sản xuất thì lượng nước thải phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của 630 
CBCNV với công suất 30 m3/ngày.đêm 

+ Hiện tại Nhà máy hoạt động chưa đủ công suất với số lượng khoảng 100 
CBCNV thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 5 m3/ngày.đêm. 

+ Khi giai đoạn 2 hoàn thành thì nhà máy sẽ xây dựng HTXLNT sinh hoạt đạt 
loại A, QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường. 

+ Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo Báo cáo ĐTM:  
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Đánh giá: Hiện tại do Nhà máy mới đi vào hoạt động, hoạt động chưa đủ công suất, 
chưa có số liệu quan trắc định kỳ. 

(i5) Nhà máy sản xuất bao bì bằng hạt nhựa PP, PE, giấy Carbon thuộc Công 
ty TNHH MTV An Phú Minh 

- Nhà máy sản xuất bao bì bằng hạt nhựa PP, PE, giấy Carbon với tổng công 
xuất 1.600 tấn sản phẩm/năm bao bì nhựa và 700 tấn sản phẩm/năm bao bì carton 
mỗi năm. 

- Nước thải sản xuất của Nhà máy chủ yếu phát sinh từ quá rửa nguyên liệu: 
Các nguyên liệu chủ yếu là bao bì xác rắn và bao bì không đạt yêu cầu kỹ thuật 
trong sản xuất… Do một số nguyên liệu nói trên bị dính bụi, đất nên phải giặt rửa 
để loại bỏ chất bẩn trước khi tái chế. Nước thải này có thành phần các chất ô nhiễm 
như: SS, COD, BOD5 và CTR khá cao. Theo Báo cáo ĐTM của nhà máy thì tổng 
lượng nước thải trung bình khoảng 100m3/ngày khi nhà máy đi vào sản xuất ổn 
định, được tái sử dụng hoàn toàn vào quá trình giặt rữa khoảng 1 tuần sản xuất, sau 
khi không thể tái sử dụng thì thải ra ngoài qua HTXL nước thải đạt TCVN 5945-
2005, cột B. Tuy nhiên thực tế, do đã thay đổi quy trình sản xuất, nguyên liệu nhập 
về nhà máy là bao bì sạch (được thu mua từ các cơ sở phế liệu trên địa bàn các tỉnh 
Miền Trung) nên hiện nay, không còn hoạt động rửa nguyên liệu nên rất ít phát 
sinh nước thải. Theo báo cáo quan trắc môi trường năm 2020, lượng nước 
thải phát sinh khoảng 15-20 m3/ngày đêm, được thu gom, tái sử dụng, không 
phát sinh nước thải ra bên ngoài . 

- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống xử lý nước thải này tái sử dụng phần lớn nước thải vào quá trình 
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rữa nguyên liệu, không thải ra môi trường. 
(i6) Nhà máy chế biến và sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu thuộc công ty cổ 

phần Long Hưng Thịnh. 
- Công suất Nhà máy đã được phê duyệt ĐTM là: 3.200m3 gỗ xẻ thành 

phẩm/năm và 70.000 tấn BDMT(dăm mảnh khô)/năm. Dự án hiện nay mới có hoạt 
động sản xuất gỗ dăm, chưa có hạng mục sản xuất gỗ xẻ thành phẩm.  

- Không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt đã 
được xử lý bằng hầm tự hoại. 

(i7) Nhà sửa chữa, lắp ráp, trưng bày các loại máy nông nghiệp và ô tô thuộc 
công ty TNHH Tâm Thơ 

- Dự án chủ yếu chỉ sửa chữa, lắp ráp trung và trưng bày các loại máy móc 
nông lâm ngưu cơ và ô tô Nông - Lâm - Ngư nên không phát sinh nước thải sản 
xuất. 

- Hiện có 05 lao động nên chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng nhỏ, 
được xử lý bằng Nhà vệ sinh tự hoại và thấm vào đất. 

(i8) Các cơ sở, dự án chưa đi vào hoạt động: 
Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển CCN và khuyến công huyện, hiện nay 

trong CCN có 02 Dự án đã dừng hoạt động đang chuyển nhượng dự án (Nhà máy 
chế biến nông sản thực phẩm của Công ty TNHH Sikar,Xưởng may Quảng Trị của 
Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng), còn 03 vị trí đất trông, đang dự kiến thu hút đầu tư 
(Cụ thể tại Bảng 1.2) với tổng diện tích 3,6619 ha. 
Do hiện nay, chưa có thông tin về lượng nước thải của 05 dự án này, nên báo cáo 
đánh giá áp dụng lượng nước thải bằng 100% định mức nước cấp cho công nghiệp. 
Như vậy lượng nước thải phát sinh cho diện tích còn lại như sau: 

3,6619ha x 22m3/ha ≈ 80m3/ngày đêm. 
Đánh giá tổng hợp các nguồn thải: 
Theo kết quả điều tra thực tế và hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp và 

báo cáo của Trung tâm Phát triển CCN và Khuyến công huyện cung cấp thì trong 
CCN thì nước thải phát sinh  

Bảng 3.12. Tổng hợp lượng nước thải các doanh nghiệp đang hoạt động trong 
CCN Diên Sanh 

STT Cơ sở sản xuất 
Nước thải sinh 

hoạt(m3) 
Nước thải sản 

xuất (m3) 
Phương án xử 

lý của cơ sở 

1 
Nhà máy may mặc và dịch vụ 
Hải Lăng  

1 5 
Hệ thống xử lý 

lắng lọc  

2 
Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - 
May Hải Lăng  

100   
Nối vào xử lý 

với Toms  

3 
Nhà máy sản xuất giấy tái chế 
vệ sinh, khăn giấy và giấy ăn 
các loại  

100 1.000 
QCVN40: 
2011, cột A 

4 
Nhà máy sản xuất bao bì bằng 
hạt nhựa PP, PE, giấy carton  

5   
Có hệ thống 

xử lý  
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5 

Trung tâm Lắp ráp, sửa chữa 
và trưng bày các loại máy móc 
nông lâm ngư cơ và ô tô Nông 
-Lâm-Ngư  

1   
Xử lý bằng 

hầm tự hoại  

6 
Nhà máy sản xuất hàng đan lát 
xuất khẩu  

5   
Xử lý bằng 

hầm tự hoại   

7 
Nhà máy chế biến và sản xuất 
hàng lâm sản xuất khẩu  

3  
Xử lý bằng 

hầm tự hoại  
 Tổng cộng 215 1.005 1.220 

Về chất lượng nước thải, tham khảo số liệu đề tài Báo cáo tổng hợp Điều tra, 

đánh giá hiện trạng môi trường một số khu vực bị tác động bởi hoạt động phát triển 

KTXH và đề xuất giải pháp khắc phục, Sở TNMT Quảng Trị, 2020 kết quả như sau: 

Bảng 3.13. Chất lượng nước thải CCN Diên Sanh đổ vào hồ Khe Chè (2019 - 
2020) (a) 

Ví 
trí  

Ký hiệu 
mẫu 

Thời gian 
pH TDS TSS BOD5 COD NH4-N TN TP 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

CN 

NTCNDS 25/11/2019 7 773 31 12 24 0,1 1,91 0,22 
NTDS1 4/6/2019 8,5 3569 11 13 32 0,18 25,8 - 

NTDS2 30/7/2020 8,6 4564 - 3,5 14 0,2 1,72 0,05 

NT 03/11/2021 8,3 3680 16 3,8 12 0,19 3,5 1,1 

Trung bình TB 8,10 3.147 19,3 8,1 20,5 0,17 8,23 0,46 

QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) 6-9 - 50 30 75 5 20 4 

QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) 5,5 - 9 - 100 50 150 10 40 6 

QCVN 38:2011/BTNMT  1.000 100   1   
(a) QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt (cột B: được phép 

xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); QCVN 
40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp (cột B: được phép xả vào 
nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); QCVN 38:2011/BTNMT - 
QCKTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh;  

(-): Không phân tích/không phát hiện được/không được quy định trong QCVN. 
- Lấy mẫu tại 01 vị trí - nơi cống thu gom nước thải chung từ CCN đổ vào hồ 

Chè Thượng (ký hiệu là CN); Tần suất lấy mẫu: 4 đợt (02 đợt năm 2019 và 01 đợt năm 
2020 và vào mùa khô, 01 đợt vào mùa mưa 2021). 

Kết quả tại bảng 11 cho thấy: 
- Hầu hết các thông số đều thỏa mãn yêu cầu mức B của QCVN 

14:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT. Có thể thấy rằng, các chất ô nhiễm 
hữu cơ đã bị phân hủy đáng kể trong quá trình xử lý của các nhà máy, nên nồng độ 
TSS, BOD5 và COD trong nước thải khá thấp. Hoàn toàn có thể đáp ứng khi đổ vào 
hồ Khe Chè. 

- Riêng chỉ tiêu Tổng chất rắn hòa tan (TDS) khá cao, nước thải công nghiệp 
ở vị trí CN (đổ vào hồ Khe Chè) có nồng độ khoảng 773 - 4.564 mg/l, cao hơn 
nhiều so với nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A là 500 mg/l, Cột 
B là 1000 mg/l), nếu thải ra hồ Khe Chè thì không đạt yêu cầu theo quy định của 
QCVN 38:2011/BTNMT (1.000mg/l). 

Nguyên nhân chủ yếu của Tổng chất rắn hòa tan cao là do nước thải từ Cụm 
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liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng. Theo kết quả điều tra về lượng hóa chất sử 
dụng trong các cơ sở sản xuất thì cho thấy Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải 
Lăng  của Công ty Toms có sử dụng các hóa chất muối có gốc Na+ và SO4

2-, cụ thể 
lượng các muối sử dụng như sau:  

+ NaOH: 50.100kg/năm. 
+ Na

2
CO

3
 57.770kg/năm. 

+ FeSO
4 

12.500kg/năm. 

+ NaSO
4 

450.550kg/năm. 

Các hợp chất muối này sử dụng để trung hòa pH, tẩy vải, tạo môi trường trong quá 
trình nhuộm. Các muối này được xử lý và thoát ra cùng với nước thải. Tuy nhiên, do 
Quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (QCVN 13-
MT:2015/BTNMT) và nước thải công nghiệp chung (QCVN 40:2011/BTNMT) không 
có chỉ tiêu TDS nên Nhà máy không bắt buộc xử lý chỉ tiêu này trong nước thải.  

Như vậy, tổng cộng nguồn nước thải của CCN hiện tại là 1.220m3/ngày đêm 
(gồm nước thải sinh hoạt và công nghiệp), trong tương lai nếu các doanh nghiệp 
đầu tư hết 100% và các doanh nghiệp chạy hết công suất thì lượng nước thải là 
1.300m3/ngày đêm. CCN Diên Sanh là nơi tập trung nhiều ngành công nghiệp khác 
nhau nên nước thải của CCN cũng đa dạng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 
thải của một số ngành sản xuất dự kiến đầu tư vào CCN chưa qua xử lý có nồng độ 
tương đối cao, vượt Quy chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt là nước thải của các 
ngành Dệt may. Tuy nhiên, hầu hết các Nhà máy trong CCN đã có HTXLNT đảm 
bảo nước thải sau xử lý đạt Cột B của QCVN đối với nước thải công nghiệp, nước 
thải sinh hoạt trước khi đưa vào HTXL nước thải tập trung của toàn CCN. Riêng 
nước thải từ 02 Nhà máy Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng và Nhà máy 

may mặc và dịch vụ Hải Lăng thì chất lượng nước thải đạt Cột A của QCVN 13-
MT:2015/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp dệt nhuộm. 

iii) Đánh giá tác động:  
Để đánh giá tác động của nước thải của CCN Diên Sanh, báo cáo đánh giá 

tác động theo 02 phương án: Phương án thoát nước thải ra hồ Khe Chè như trong 
Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của CCN năm 2009 và Phương án thoát nước ra 
biển như trong báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật của Dự án. 

* Nếu phương án thoát nước thải của CCN ra hồ Khe Chè:  
Như đánh giá nêu trên, hầu hết các chỉ tiêu đối với nước thải từ CCN đều đạt 

Cột A, Cột B của 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp (được phép 
xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). Hồ Khe Chè là hồ 
thủy sinh, phục vụ cảnh quan nên theo quy định thì nguồn thải xả vào hồ chỉ cần 
đạt Cột B. Do đó, với Quy chuẩn môi trường Việt Nam thì nước thải có thể xả thải 
ra hồ Khe Chè. Tuy nhiên, chỉ tiêu Tổng chất rắn hòa tan (TDS) khá cao. Đối chiếu 
với Chỉ tiêu TDS có trong nước hồ Khe Chè thì Nồng độ TDS trung bình ở hồ Chè 
Hạ và ở hồ Chè Thượng ngày càng gia tăng: 
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- Số liệu quan trắc kiểm tra năm 2017 (3 vị trí ở hồ Chè Thượng) và năm 
2019 (7 vị trí ở hồ Chè Thượng) là 501 - 2.655 mg/L. 

- Năm 2019 - 2020: tương ứng là 377 - 1.350 mg/L và 518 - 1.342 mg/L. 

 
Hình: Chỉ tiêu TDS tại hồ Khe Chè qua các năm 2019-2020 

Các kết quả này là bằng chứng về sự nhiễm muối ngày càng tăng ở cả 2 hồ 
Chè Hạ và Chè Thượng. Điều này chứng tỏ nước thải từ CCN sẽ ảnh hưởng đến 
tổng chất rắn hòa tan, mà chủ yếu là các muối có nguy cơ gây mặn hóa nguồn nước 
tại hồ Khe Chè. Hàm lượng muối cao ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ Khe Chè, 
lượng muối này tích lũy dần sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sông Nhùng và nước cấp 
cho Xí nghiệp nước Hải Lăng và nước ngầm trong khu vực. Chất lượng nước thải 
từ CCN Diên Sanh mặc dù đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải nhưng có hàm lượng 
muối cao không phù hợp khi xả thải vào vùng hồ nước ngọt. Điều này đòi hỏi để 
bảo vệ môi trường lâu dài cho hồ Khe Chè phải có giải pháp không cho phép thoát 
nước thải vào hồ và các nguồn nước ngọt mà nên thoát nước thải sau xử lý vào các 
vùng nước mặn hoặc lợ. 

* Nếu phương án thoát nước thải của CCN ra biển Đông:  
- Thành phần của nước biển ở độ mặn 35% bao gồm: 
1. Cl− chiếm 55,29%,  
2. Na+ chiếm 30,74%  
→ 2 thành phần này tạo thành muối NaCl tổng cộng là 86.03% là thành 

phần muối lớn nhất hoàn tan trong nước biển. 
3.  SO2−

4: 7,75%, Mg2+: 3,69%; Ca2+ 1,18% và K+ 1,14% 
Tổng cộng với 2 ion ban đầu chiếm 99,8% thành phần của nước biển, còn lại 

một số ít là các thành phần khác. Như vậy, thành phần muối có trong nước thải từ 
KCN Diên Sanh (NaOH, Na

2
CO

3
, FeSO

4 
, NaSO

4
) là những thành phần thường gặp 

trong nước biển, do đó khi thoát nước thải về biển sẽ không ảnh hưởng đến chất 
lượng nước biển. Đây là 01 trong những lý do Dự án đề xuất phương án thoát nước 
thải CCN Diên Sanh về biển Đông. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của CCN Diên Sanh dự kiến là vùng nước biển ven 
bờ giữa 02 xã Hải An, Hải Khê, huyện Hải Lăng. Hiện tại, trong phạm vi 1km từ điểm 
vị trí thoát nước từ CCN Diên Sanh có tổng 65 hồ đào nuôi tôm với diện tích 17,3ha. 
Tuy nhiên, thực tế hiện nay diện tích phần lớn đã bỏ hoang khá nhiều do các hồ này nằm 
trong vùng quy hoạch của Cảng Mỹ và Nhà máy Nhiệt điện; phần lớn các hộ, tổ chức 
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nuôi tôm (DNTN Thiện Phát - Cơ sở nuôi tôm tại xã Hải An; DNTN Duy Hòa - Cơ 
sở nuôi tôm tại xã Hải An, cả 02 doanh nghiệp đã dừng hoạt động từ năm 2020) 
này trước đây khi triển khai nuôi tôm chưa thực hiện các thủ tục đúng quy định thì đã có 
cam kết tự tháo dỡ khi Nhà nước triển khai xây dựng các công trình theo quy hoạch Khu 
Kinh tế Đông Nam, hiên nay một số hộ dân trong địa phương tiếp tục thả nuôi một số 
hồ nhưng do nuôi không hiệu quả nên đã bỏ trống khá nhiều. Trong đó tại thôn Mỹ 
Thủy, xã Hải An có 51 hồ nuôi tôm, diện tích khoảng 13ha; thôn Trung An, xã Hải Khê 
có 14 hồ nuôi, diện tích 4,2ha.  

Khu vực nuôi tôm không bơm trực tiếp nước biển vào nuôi mà khoan giếng sâu 
4-6m; chiều sâu ống lọc nước cách đáy biển 02m ở vùng biển ven bờ (thường cách bờ 
15-50m), điểm thoát nước thải của CCN nằm ở khe nước tự nhiên sát bờ biển, cách vị trí 
lấy nước gần nhất của các hộ nuôi tôm là 300m. Mặt khác, khu vực này đang quy hoạch 
xây dựng Cảng Mỹ Thủy và Nhà máy Nhiệt điện nên các khu nuôi tôm này sẽ không 
còn hoạt động. Khu vực quy hoạch nuôi tôm sẽ cách xa điểm thoát nước thải khoảng 
3,5km. Do đó tác động của nguồn thải đến chất lượng nước nuôi tôm của người dân là 
không đáng kể.  

Khu vực bãi tắm Mỹ Thủy cách điểm thoát nước thải 2,0km, theo quy hoạch 
KKT Đông Nam khu vực bãi tắm Mỹ Thủy cũng không còn tồn tại nên tác động của 
việc thoát nước thải sau xử lý của CCN Diên Sanh cũng sẽ không ảnh hưởng đến các 
bãi tắm trong khu vực. 

Bảng 3.14. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải chưa có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của CCN Diên Sanh  

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Nước thải từ 
Dệt, nhuộm 

may (1) 

Nước thải 
ngành 
khác (2) 

QCVN 40:2011/BTNMT QCVN 13-
MT:2015/BT
NMT (Cột A) Cột A Cột B 

1 Lưu lượng  m3/ngày đêm 1.200 100    
2 pH -  6-9  6-9 6-9 5,5-9 6-9 
3 BOD5 mg/l 39 71,5 30 50 30 
4 COD mg/l 97,5 214,5 75 150 75 

5 TSS mg/l 65 143 50 100 50 

6 Tổng N mg/l   57,2 20 40 - 
7 Tổng P mg/l   8,6 4 6 - 
8 Clo dư mg/l 1,3 2,9 1 2 1 
9 Cyanua mg/l 0,065 0,143 0,07 0,1 0,05 
10 Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
mg/l 6,5 0 

  5 

Ghi chú: 
(1): Kq=1,3: Nguồn tiếp nhận là vùng nước biển ven bờ không dùng cho mục đích 

bảo vệ thuỷ sinh, thể thao hoặc giải trí dưới nước; Kf=1,0: Hệ số lưu lượng nguồn thải 
với 500≤ F ≤ 5.000 m3/ngày.đêm; 

21): Kq=1,3: Nguồn tiếp nhận là vùng nước biển ven bờ không dùng cho mục đích 
bảo vệ thuỷ sinh, thể thao hoặc giải trí dưới nước; Kf=1,1: Hệ số lưu lượng nguồn thải 
với 50< F ≤ 500 m3/ngày.đêm; 

Do đó, nếu nước thải của CCN không được xử lý đảm bảo thì nguy cơ ảnh 
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hưởng đến nguồn nước biển ven bờ, ảnh hưởng đến nguồn nước nuôi trồng thủy sản. 
Theo đánh giá hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ ở bảng 2.11 thì chất lượng nước 
biển ven bờ hiện nay đang khá tốt, đảm bảo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - QCKTQG 
về chất lượng nước biển ven bờ, đáp ứng yêu cầu của các mục đích sử dụng nước về 
nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh; bãi tắm, thể thao dưới nước. Nguồn nước biển 
vẫn còn khả năng tiếp nhận nguồn thải từ khu vực dự án; mặt khác nước thải của CCN 
được xử lý đảm bảo đáp ứng là QCVN 40:2011/BTNMT-QCKTQG về nước thải 
công nghiệp (Cột B, Kf = 1,0, Kq = 1,3) trước khi thoát nước thải vào vùng biển 
ven bờ của khu vực. Lưu lượng nguồn thải tối đa khoảng 1.300m3/ngày 
đêm=55m3/h=0,917 m3/phút= 0,015m3/s là rất nhỏ so với diện tích vùng biển rộng lớn 
và tốc độ dòng chảy của nước biển khu vực là 0,1-0,5m/s nên sẽ không ảnh hưởng đến 
vận tốc dòng chảy, đặc điểm hải văn của vùng biển ven bờ khu vực dự án. Với lưu 
lượng nhỏ thì khi nước thải hòa vào nước biển trong phạm vi 03-05m thì lượng nước 
thải này sẽ hòa tan hoàn toàn vào nước biển, không ảnh hưởng đến chất lượng nước 
biển.  

- Đối với sinh vật nước thì nếu nước thải công nghiệp vượt quá quy chuẩn sẽ có 
ảnh hưởng trực tiếp đến với các sinh vật nước, đặc biệt đối với những sinh vật vùng khe 
lân cận và nước biển ven bờ do nước ở vùng này chịu tác động của các chất có trong 
nước thải nhiều nhất. Không những ảnh hưởng đến nguồn nước và sinh vật nước, nước 
thải công nghiệp còn gây ảnh hưởng đến chất lượng đất. Nước thải mang nhiều chất vô 
cơ và hữu cơ thấm vào đất gây ảnh hưởng đến môi trường đất. Tuy nhiên, nước thải 
CCN hiện nay chưa xử lý đã đạt quy chuẩn loại B, khu vực này là vùng cát sát bờ biển, 
hằng năm bị tác động bởi nước biển khi vào mùa biển động do đó không sử dụng cho 
canh tác nên ít ảnh hưởng dến chất lượng đất phục vụ sản xuất. 
c. Nguồn phát sinh CTR 

* CTR sinh hoạt: 
- Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của CBCNV vận hành HTXLNT 

của CCN. Thành phần bao gồm thực phẩm thừa, túi nilon, giấy vụn, chai, lon, vỏ 
hoa quả... Do việc vận hành chỉ cần 1 người nên lượng chất thải phát sinh không 

nhiều 0,5kg/ngày. Đây là lượng phát sinh tương đối nhỏ nên tác động đến môi 
trường không lớn. Tuy nhiên Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp. 

* CTR sản xuất: 
Trong giai đoạn này không làm phát sinh CTR sản xuất. 

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 
a. Tác động do tiếng ồn 

* Tiếng ồn từ hoạt động vận hành hệ thống: 
Do đặc trưng của dự án là vận hành HTXLNT phát sinh tiếng ồn chủ yếu ở 

giai đoạn này là tiếng ồn của máy bơm. 
Đánh giá tác động: 
Tác động của tiếng ồn:  
 - Tiếng ồn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đến hệ tim mạch và các 
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cơ quan thính giác. nếu tác động của tiếng ồn kéo dài gây giảm thính lực, gây mệt 
mỏi thính giác làm mất khả năng phục hồi và phát triển biến đổi bệnh lý.  

Tuy nhiên tiếng ồn ở giai đoạn này diễn ra không hường xuyên và không lớn 
nên tác động không đáng kể đến khu vực xung quanh. 
 b. Tác động tới hệ sinh thái khu vực 

Nước thải của CCN sau khi xử lý sẽ được thải ra Biển, hoạt động thoát nước 
thải này sẽ làm thay đổi môi trường sống của các loài động thực vật dưới nước.  

- Nếu nước thải không qua xử lý sẽ làm tăng độ đục của nước dẫn đến một số 
loài thực vật thuỷ sinh sống ở tầng đáy có thể chết do thiếu ánh sáng. Điều này làm 

giảm lượng thức ăn cho động vật thuỷ sinh. Một số loài động vật thuỷ sinh sẽ phải 
di cư đến vùng khác do không chịu được các tác động làm thay đổi chất lượng 
nước. 

- Nếu nước thải không qua xử lý hoặc xử lý không đảm bảo có thể gây nên 

các sự cố môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, hoạt động đánh bắt và 
nuôi trồng thuỷ sản của người dân.  
 d. Tác động tới KT-XH 

* Tích cực: 
- Việc đầu tư HTXL nước thải cửa CCN Diên Sanh sẽ tạo điều kiện hoàn 

chỉnh hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ CCN theo quy hoạch đã được phê duyệt. 
- Cải thiện môi trường trong khu vực dự án 
- Thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tăng thu ngân sách 

cho tỉnh thông qua các khoản thuế, lệ phí. 
- Tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, trong đó có người 

lao động của xã Hải An, Hải Khê. Theo số liệu hiện nay, CCN Diên Sanh đã tạo 
việc làm cho 2.400 lao động, trong đó có 148 lao động của xã Hải An, Hải Khê.  

* Tiêu cực: 

Bên cạnh những mặt tích cực đối với kinh tế xã hội thì hoạt động của Dự án sẽ 

làm phát sinh các sự cố liên quan đến HTXLNT làm ảnh hưởng đến môi trường 

trong CCN cũng như nhà dân sống gần khu vưc Dự án. 

 e. Các sự cố có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động. 

* Sự cố cháy nổ: 

Khi dự án đi vào hoạt động, sự cố cháy nổ có thể xảy ra bởi rất nhiều nguyên 

nhân khác nhau: 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Hệ thống điện, chống sét lắp đặt không theo đúng Tiêu chuẩn quy định. 

+ Chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện không được quan tâm thường 

xuyên. 
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+ Vận hành máy móc hoạt động quá công suất. 

- Nguyên nhân khách quan: Do sét đánh, chập điện hoặc cháy lan từ các đơn 

vị khác. 

Cháy nổ là sự cố thường mang tính rủi ro cao, một khi cháy nổ xảy ra sẽ ảnh 

hưởng rất lớn về sức khoẻ, tính mạng con người, cũng như gây tổn thất lớn thiệt hại 

tài sản và có tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường. Do đó, Chủ dự án sẽ có 

biện pháp quản lý thích hợp để hạn chế sự cố này. 

* Sự cố do thiên tai: 

- Khu vực miền Trung là địa bàn chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai nên nguy 

cơ gặp phải tác động của thiên tai là không thể tránh khỏi. Do đó, Chủ Dự án cần 

có các phương án ứng phó trước mùa mưa bão. 

- Khu vực dự án còn có khả năng bị ảnh hưởng giông lốc, sấm sét do đó sẽ có 

nguy cơ hư hỏng máy móc, đường ống, cháy nổ... do đó Chủ dự án phải có giải 

pháp xây dựng đảm bảo. 

* Sự cố liên quan đến hệ thống thu gom XLNT và thoát nước thải: 

Các nguyên nhân dẫn đến các sự cố liên quan đến hệ thống XLNT: 

- Hệ thống XLNT quá tải: Do lượng nước thải vượt quá lượng tính toán; do 

phân phối nước thải và bùn cặn không đúng hoặc không đều giữa các công trình; 

do một số đơn nguyên cần ngừng để đại tu sửa chữa bất thường, lưu lượng nước 

thải lớn bất thường dễ gây quá tải công trình. Lượng nước thải không xử lý mà thải 

trực tiếp ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ sinh thái 

nguồn tiếp nhận (nước biển) 

- Rò rỉ nước thải ra môi trường xung quanh. 

- Áp lực nước lớn gây vỡ các đoạn ống. 

- Rác thải gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Điểm thoát nước thải nằm trên 

khe nước giữa ranh giới xã Hải An và Hải Khê nên có nguy cơ bị xói lở vào mùa 

mưa bão và gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước. 

Nếu các sự cố trên xảy ra sẽ gây nên hậu quả rất lớn làm ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, đặc biệt nước thải có thể chảy tràn ra ruộng lúa, nhà dân làm ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Do đó để phòng 

ngừa và giảm thiểu sự cố này, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp. 

3.2.2. Các biện pháp, công trình BVMT đề xuất thực hiện  

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

 - Trồng cây xanh xung quanh khu xử lý nước thải và xung quanh CCN Diên 

Sanh. 

 - Định kỳ thực hiện cắt gọn, tỉa thưa thảm thực vật trên hệ lọc đất ướt để 
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tránh thực vật chết khô, tạo điều kiện cho thảm thực vật này phát triển để xử lý 

nước thải. 

3.2.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

Như đã trình bày ở trên, nguồn nước thải giai đoạn dự án đi vào hoạt động bao 

gồm: Nước thải sinh hoạt của CBCNV, nước thải công nghiệp và nguồn nước mưa 

chảy tràn. Qua đó biện pháp xử lý được đề xuất chung là: 

a. Xử lý nội của các Cơ sở sản xuất trong CCN 

Các Nhà máy trong CCN đã thực hiện giải pháp sau:  

- Nhà máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng và Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - 

May Hải Lăng xử lý nước thải đạt Cột A QCVN 13:2015/BTNMT- QCKTQG về 

nước thải công nghiệp dệt nhuộm và có Hệ thống quan trắc tự động liên tục. 

- Các nhà máy khác xử lý Nước thải sản xuất đạt cột B của QCVN 

40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt đạt Cột 

B của QCVN 14:2008/BTNMT- QCKTQG về nước thải sinh hoạt, cột B QCVN 12-

MT:2015/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. 

- Định kỳ giám sát chất lượng nước thải tần xuất tối thiểu 03 tháng/lần.  

b. Hệ thống thu gom nước thải trong CCN: 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải từ các nhà máy về hố thu gom tập 

trung. Đường ống được bố trí dọc các trục đường nội bộ của CCN.  

- Đối với Nhà máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng và Cụm liên hợp Dệt - 

Nhuộm - May Hải Lăng thì thu gom về bể gom của Trạm bơm. 

c. Hệ thống xử lý nước thải tập trung  

- Lưu lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý: 1.320 m3/ngày.đêm. 

- Chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý đạt cột B QCVN 

40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp. 

- Yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra sau xử lý đạt cột A QCVN 

40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp.  

 - Thuyết minh lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung cho CCN 

Trong các phương pháp xử lý hoá lý, sinh học và khử trùng thì phương pháp 

xử lý sinh học là phức tạp nhất. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra 

vừa đáp ứng được yêu cầu đơn giản hoá quá trình vận hành và thuận tiện cho bảo 

dưỡng về sau, Chủ đầu tư sẽ đề xuất hệ thống XLNT tập trung cho CCN áp dụng 

công nghệ sinh học tự nhiên với hệ bãi lọc ướt (Wetlands) để XLNT và lựa chọn 

phương án xây dựng hệ thống xử lý theo cụm xử lý, dự kiến công nghệ xử lý như 

sau: 
Sơ đồ công nghệ: 
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Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT của CCN Diên Sanh 

Thuyết minh công nghệ:  
- Nước thải từ các nhà máy đã được xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 

qua hệ thống đường ống thu gom được dẫn về Bể gom tập trung. Đường ống thu 
gom nước thải bao gồm các chủng loại đường ống HDPE từ D110 - D150.  

- Nước thải từ bể gom tập trung chảy vào hồ làm thoáng. Tại hồ này các quá 
tŕnh phân huỷ tự nhiên sinh học xả ra. Hồ làm thoáng được làm 02 đơn nguyên 
nhằm phù hợp với tốc độ đầu tư của các nhà máy trong CCN. Tại hồ làm thoáng có 
tác dụng điều hoà lưu lượng, ồn định dòng chảy của nước thải. 

- Nước thải từ hồ làm thoáng sẽ được chảy qua bãi đất ướt. Bãi đất ướt thực 

chất là Bãi lọc ngập nước (Wetlands), là hệ sinh thái ngậm nước với mực nước xấp 
xỉ bề mặt đất và được cấy trồng các loại thực vật trong điều kiện đất ẩm như lau, 
sậy, cỏ ventiver. Thực vật sử dụng năng lượng mặt trời để hấp thụ cacbon từ khí 
quyển và chuyển hoá thành các chất hữu cơ là nguồn năng lượng cung cấp cho các 

hoạt động sống và phát triển của các vi khuẩn dị dưỡng (động vật, vi khuẩn và 
nấm). Bãi lọc ngập nước có khả năng phân huỷ, chuyển hoá các chất hữu cơ và các 
chất khác. Với khả năng đó, bãi lọc ngập nước nhân tạo được sử dụng để làm sạch 
nước. Bãi lọc ngập nước được coi như “quả thận của tạo hoá” (kidneys of 

 

 NT SINH HOẠT  

 

Bể tập trung 

Hồ làm thoáng 

 
NƯỚC THẢI 

(Các Nhà máy trong CCN) 

 

NT SẢN XUẤT 

Nhà máy 
VINATEX TOMS,  

MAY PHONG PHÚ 

Bãi đất ướt Trạm bơm 

  

Hệ thống xử lý nội bộ Nhà 
máy đạt cột B của QCVN 

Nguồn tiếp nhận (Nước biển ven bờ) 

 
Đạt cột A, QCVN 

13-
MT:2015/BTNMT, 
có hệ thống quan 
trắc tự động lên 
tục để giám sát 

Đường ống kín 
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the landscape) với những đặc tính về thuỷ học và các chu trình hoá học, là nơi chứa 
các chất thải từ các nguồn tự nhiên và nhân tạo. 

 

 
Hình 3.2. Hệ thống XLNT sử dụng thực vật nổi với hệ thống dòng chảy ngầm 

ngang, dạng bãi lọc chống thấm 
 Bãi lọc ngập nước có khả năng khử chất lơ lửng với hiệu quả cao. Nồng độ 
chất lơ lửng trong nước sau xử lý trung bình nhỏ hơn 20 mg/l và thường dưới 10 
mg/l. Đối với hệ thống dòng chảy bề mặt có diện tích mặt nước tiếp xúc với không 
khí lớn, hiệu quả xử lý chất lơ lửng thường thấp hơn do khả năng phát triển của các 

loại rong, tảo. Bãi lọc loại này cần được thiết kế có độ sâu mực nước thấp, cấy trồng 
các loại thực vật nổi với mật độ lớn tại khu vực thu nước để loại bỏ tảo trước khi xả 
nước ra nguồn tiếp nhận. Thực vật nổi trồng trên bề mặt nước sẽ hạn chế khả năng 
phát triển tảo do ngăn cản quá tŕnh quang hợp của các loài thực vật sống trong nước. 
Bãi lọc ngập nước có khả năng xử lý BOD cao, nồng độ BOD trong nước sau xử lý 
thường nhỏ hơn 20 mg/l. Trong tất cả các dạng bãi lọc đều có chu trình tuần hoàn 

cacbon riêng sản sinh lượng BOD thấp (13 mg/l). Qua hệ thống bãi lọc ngầm thì vi 

sinh vật cũng giảm đi đáng kể. 
 - Nước thải sau khi qua bãi đất ướt được thu gom và đưa vào hồ bơm sau đó 
được bơm qua óng thoát nước thải ra biển. 

Tính toán thiết hệ thống XLNT 

1.Hố tập trung:  

Có chức năng phân phối nước từ CCN Diên Sanh trước khi vào hồ làm thoáng. 

Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Đầu vào Đầu ra 

Qd, Lưu lượng trung 
bình 

m3/ngày đêm 220 220 

 m3/h 9,17 9,17 
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Thể tích hố tập trung: 
39,17 2 18,34(m ).dV Q t      

Chọn V=20 (m3) 

dQ : Lưu lượng nước qua hố tập trung, (m3/h) 

t : Thời gian lưu nước trong hố tập trung, chọn t=2(h). 

Chọn chiều cao làm việc của hố tập trung: lv 2( )h m . 

Diện tích hố tập trung là: 

220
10( )

2lv

V
F m

h
   . 

Chọn tỉ lệ chiều dài : chiều rộng = 1,6:1. 

Chiều rộng hố tập trung là; 10
2,5( ).

1,6 1,6

F
B m    

Chiều dài hố tập trung là: 10
4( ).

2,5

F
L m

B
    

Giá trị tính toán kích thước hố tập trung là: 

STT Thông số Giá trị Đơn vị 
1 Chiều dài hố tập trung 4,0 m 
2 Chiều rộng rộng hố tập trung 2,5 m 
3 Chiều cao hố tập trung 2 m 
4 Thể tích hố tập trung 20 m3 

5 Thời gian lưu nước  2 giờ 
2.Hồ làm thoáng: 

Các thông số thiết kế:  

Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Đầu vào Đầu ra 

Qd, Lưu lượng trung bình 
m3/ngày đêm 220 220 

m3/h 9,17 9,17 
BOD5 mg/l 50 45 

Tính toán thiết kế hồ làm thoáng: 

Hiệu quả xử lý nước thải hồ làm thoáng đạt 10%. Như vậy hàm lượng BOD5 của 
nước thải ra khỏi hồ là: 50x90%=45 mg/l. Thời gian lưu nước tại hồ là 

1 1

1 1 50
lg lg 1,03

0,35 0,1258 45
a

t

L
t ngày

K L
  

 
. 

 

1 : Hệ số sử dụng thể tích hồ tỉ lệ B:L=1:1-1:3, 1 0,35   

1K : Hằng số nhiệt độ, ứng với nhiệt độ nước thải ở hồ là 250C, ta có: 
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(25 20)
1 0,1 1,047 0,1258;K     

aL : Hàm lượng BOD5 dẫn vào hồ. 

tL : Hàm lượng BOD5 từ hồ dẫn sang bãi lọc đất ướt. 

- Thể tích hồ làm thoáng là 
3

1 1 220 1,03 226( )dW Q t m     . 

- Chọn chiều cao hữu ích hồ là: 1,5hih m  Chiều cao bảo vệ hồ là: 0,2bvh m  

- Diện tích hồ là: 21 226
150( )

1,5

W
F m

H
   . 

- Chọn chiều rộng hồ là: B=10,8m 

- Chiều dài hồ là: 1 150
13,8( )

10,8

F
L m

B
   . 

Giá trị tính toán kích thước hồ làm thoáng là: 

STT Thông số Giá trị Đơn vị 

1 Chiều dài hồ làm thoáng 14,8 m 

2 Chiều rộng rộng hồ làm thoáng 10,8 m 

3 Chiều cao hữu ích 1,5 m 

4 Chiều cao bảo vệ 0,2 m 

5 Thể tích hồ làm thoáng 226 m3 

6 Thời gian lưu nước trong hồ 1,03 ngày 

3.Bãi đất ướt: 

Các thông số thiết kế:  

Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Đầu vào Đầu ra 

Qd, Lưu lượng trung bình 
m3/ngày đêm 220 220 

m3/h 9,17 9,17 

BOD5 mg/l 40 31 

Tính toán thiết kế bãi lọc đất ướt: 

(lnC lnC )d i e
h

BOD

Q
A

K


  

Trong đó: 

+ hA : Diện tích bề mặt của bãi lọc (m2). 
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+ dQ : Lưu lượng trung bình xử lý nước thải 3220( / )dQ m ngày  

+ Ci : Nồng độ BOD5 nguồn vào, C 50( / )i mg l  

+ Ce : Nồng độ BOD5 nguồn ra, C 27( / )e mg l  

+ BODK : Hằng số tốc độ BOD, 0,15 /BODK m d . 

2(lnC lnC ) 220(ln 45 ln 31)
546( )

0,15
d i e

h
BOD

Q
A m

K

 
    

Chọn 2546( )hA m . Chia làm hai đơn nguyên.  

Diện tích mỗi đơn nguyên là: 273 m2.  

- Chiều cao làm việc 2lvh m . Chiều cao bảo vệ 0,3bvh m . 

- Vậy chiều cao bãi lọc ngầm là: 2 0,3 2,3lv bvH h h m     . 

- Thể tích bãi lọc ngầm: 
3546 2,3 1.255( ).hV A H m      

- Thể tích làm việc bãi lọc ngầm: 
3546 2 1.092( ).h lvV A h m      

- Chọn tỷ lệ dài:rộng = 1,35:1 

- Chiều rộng bãi lọc B: 

273
14,2( ).

1,3 1,35
hA

B m    

- Chiều dài bãi lọc L: 

273
19, 2( ).

14, 2
hA

L m
B

    

- Thời gian lưu nước 

0,4 2 545
1,98(ngày).

220
h

d

h A
t

Q

    
    

                          : Độ xốp vật liệu lọc, 0,3 0,8   , chọn 0, 4   

- Đường kính ống phân phối và thu nước: 

4 4 9,17
0,068( ) 680(mm).

3600 0,7 3,14
dQ

D m
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Hình 3.3. Mặt cắt ngang bãi lọc đất ướt 

- Giá trị tính toán bãi lọc ngầm cho 01 đơn nguyên. 

STT Thông số Giá trị Đơn vị 

1 Chiều dài bãi lọc 19,2 m 

2 Chiều rộng bãi lọc 14,2 m 

3 Chiều cao bãi lọc 2,3 m 

 
Tính toán hiệu quả xử lý của các công trình trong hệ thống XLNT 
Nước thải đầu ra của các nhà máy trong KCN đạt chuẩn cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT (Kf = 0,9, Kq = 1,0), tương ứng với BOD5 tối đa là 50 mg/l, COD 
tối đa là 150 mg/l, TSS tối đa là 100 mg/l. 

* Hồ làm thoáng 

BOD5 sau bể điều hoà có kết hợp sục khí giảm khoảng 10%, hàm lượng BOD5 
còn lại sau khi qua bể điều hoà BOD5 = 50 mg/l×(1 - 0,1) = 45 mg/l 

COD tương ứng sau bể điều hoà giảm 10%, hàm lượng COD còn lại: COD = 
150 mg/l×(1-0,1) = 135 mg/l. 

* Hệ đất ướt 
Hiệu suất xử lý BOD5 của sau khi qua hệ đất ướt tối thiểu khoảng 50%, hàm 

lượng BOD5 còn lại: BOD5 = 45 mg/l×(1 - 0,5) = 22,5 mg/l (Tiêu chuẩn cột A (Kf 
= 1, Kq = 1,3) là 39 mg/l). 

COD tương ứng sau hệ đất ướt giảm 50%, hàm lượng COD còn lại: COD = 
135 mg/l×(1-0,5) =67,5 mg/l (Tiêu chuẩn cột A (Kf =1,0; Kq=1,3) là 97,5 mg/l). 

Hiệu suất xử lý TSS của bể lắng sinh học khoảng 50%, hàm lượng TSS còn 
lại sau khi qua bể lắng: TSS = 100 mg/l×(1 - 0,5) = 50,0 mg/l (Tiêu chuẩn cột A 
(Kf = 1, Kq = 1,3) là 65 mg/l). 

Như vậy, hàm lượng BOD5, COD, TSS đạt giới hạn cho phép của QCVN 
40:2011/BTNMT (cột A).  

Công trình/QCVN BOD
5
 COD TSS 
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Hiệu 
suất (%) 

Nồng độ 
(mg/l) 

Hiệu 
suất (%) 

Nồng độ 
(mg/l) 

Hiệu 
suất (%) 

Nồng độ 
(mg/l) 

Nước thải đầu vào bằng QCVN 40 
- Cột B   

 50,00    150,00    100,00  

Hồ làm thoáng 10%  45,00  10% 135,00    100,00  
Hệ lọc đất ướt 50%  22,50  50% 67,50  50% 50,00  
QCVN 40: 2011/BTNMT - Cột A 
(Kq=1,3; Kf=1)   39   97,5   65 

QCVN 40: 2011/BTNMT - Cột B 
(Kq=1,3; Kf=1)   65   195   130 

* Tiêu chuẩn, điều kiện xả thải 
Nước thải sau khi xử lý tại các nhà máy đạt loại B QCVN 40:2011/BTNMT 

sẽ được đấu nối về HTXLNT tập trung của CCN để xử lý đạt loại A trước khi được 
thoát ra môi trường theo tuyến ống về biển đông cách CCN khoảng 14,6km về phía 

Đông. Riêng nước thải của Nhà máy may mặc và dịch vụ Hải Lăng và Cụm liên 
hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng xử lý nước thải đạt Cột A QCVN 
13:2015/BTNMT- QCKTQG về nước thải công nghiệp dệt nhuộm và có Hệ thống 
quan trắc tự động liên tục do đó được đưa về hồ bơm rồi bơm theo đường ống thoát 
ra Biển nước được quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu về Trung tâm tiếp 
nhận của Sở TNMT và Bộ TNMT. 

* Tuyến thoát nước thải sau xử lý: 
- Khu vực hệ thống XLNT cách Biển Đông khoảng 14,6km. Vì vậy, để dẫn 

nước thải sau khi xử lý ra Biển Đông báo cáo đề xuất dẫn nước bằng đường ống 

thoát nước dọc dài 1.460m cặp theo đường 582B về Mỹ Thủy đổ ra biển Đông. 
3.2.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm đối với CTR 

CTR từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt phải được xử lý triệt để tránh ô nhiễm 
nước, không khí, đất...  

* Đối với CTR sinh hoạt: 
- Do đặc thù của Dự án là HTXL nước thải nên chỉ cần 1 nhân viên vận hành 

hệ thống do đó CTR phát sinh trong giai đoạn này không đáng kể khoảng 
0,5kg/ngày (có thể không phát sinh). Chủ dự án sẽ yêu cầu công nhân vận hành bỏ 
rác đúng nơi quy định, định kỳ Hợp tác xã dịch vụ môi trường - Đô thị huyện Hải 
Lăng đến thu gom đưa đi xử lý cùng với các công ty khác trong CCN. 

* Đối với CTR sản xuất: 
- CTR sản xuất của dự án chủ yếu là bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải ...... 

3.2.2.4. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 
Tác động do tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ tiếng của máy bơm có đồ ồn nhỏ 

nên không snhr hưởng nhiều tới sinh hoạt của người dân cũng như các nhà máy 
trong CCN. Chủ dự án sẽ trồng hàng rào cây xanh có tác dụng giảm thiểu tiếng ồn 
tới các khu dân cư. 
3.2.2.5. Giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái 
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- Xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh, đặc biệt là nước thải tránh làm ô 
nhiễm hệ sinh thái của khu vực. 
3.2.2.6. Giảm thiểu tác động KT-XH 

- Quản lý nghiêm ngặt, xử lý triệt để nước thải trong HTXLNT đảm bảo tiêu 

chuẩn bơm xả đúng quy định tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân lân cận. 
3.2.2.7. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống XLNT tập trung 

Để hệ thống XLNT tập trung hoạt động ổn định, đạt hiệu quả XLNT cao và 
hạn chế sự cố của hệ thống, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng quy trình quản lý hệ thống và sơ đồ bố trí các thiết bị, đường ống, 
van... trong hệ thống. Tất cả cán bộ, công nhân làm việc tại Trạm xử lý phải biết rõ 
cách bố trí này để xử lý kịp thời khi hệ thống có sự cố. 

- Đội ngũ kỹ sư, nhân viên vận hành phải đáp ứng được trình độ chuyên môn. 
Đặc biệt thường xuyên giám sát tình hình để kịp thời điều chỉnh chế độ vận hành 

nếu gặp sự cố trục trặc. 
- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị dự phòng, luôn ở trong tình trạng hoạt 

động tốt để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. 
- Đảm bảo kinh phí cho vận hành hệ thống XLNT liên tục và ổn định. 

- Để kéo dài tuổi thọ của hệ thống, ngoài việc bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cho 
các máy móc thiết bị, còn phải bảo dưỡng các bể xử lý như tiến hành quét hồ chống 
thấm, quét sơn để chống rỉ các đường ống, lan can, tra dầu mỡ các van... đảm bảo 
cho hệ thống được sạch sẽ, ngăn nắp. 

- Biện pháp khắc phục các sự cố trạm XLNT không đạt chuẩn đầu ra: 
+ Kiểm tra hiệu suất xử lý của từng công trình đơn vị, xác định nguyên nhân 

để sửa chữa hoặc có điều chỉnh hoá chất kịp thời. 
+ Ngoài ra, để phòng ngừa khi có sự cố do hệ thống XLNT bị hư hỏng, toàn 

bộ nước thải của CCN sẽ được dẫn về lưu tại hồ sinh học. Sau khi hệ thống XLNT 
được khắc phục, toàn bộ nước thải tại hồ sinh học sẽ được bơm trở lại hệ thống để 
xử lý đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.  

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp BVMT 
Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng và đi vào hoạt động nhằm hạn chế tối đa tác động của Dự án đến 
chất lượng môi trường của khu vực.  

3.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT: 

Bảng 3.14. Tóm tắt các công trình, biện pháp BVMT 

STT Hạng mục Công trình xử lý Số lượng 
Dự toán 
kinh phí 
(1.000 đ) 

Cơ quan 
vận hành, 

tổ chức 
thực hiện 

I Giai đoạn thi công xây dựng    
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1 
Phát quang thảm 
thực vật, công 
trình 

- Thu gom CTR phát 
sinh từ cặt bỏ cây cối. 

  
Chủ dự 
án, nhà 

thầu  

2 

- Bụi và khí thải 
phát sinh từ các 
phương tiện vận 
tải, máy móc thi 
công, từ quá 
trình đào, đắp 
đất… 
- Tiếng ồn, độ 
rung từ hoạt động 
của các phương 
tiện, máy móc. 

- Tưới nước giảm bụi 
- Các phương tiện vận 
chuyển có bạt che phủ 
và không chở quá tải. 
- Bảo hộ lao động 
được nhà thầu trang bị 
cho công nhân 

02 
lần/ngày 

3.000/ngày 
Chủ dự án 

và nhà 
thầu 

   

3 

- Nước thải sinh 
hoạt 

- Thuê nhà dân gần 
khu vực Dự án. 

  

Chủ dự án 
và nhà 
thầu thi 

công 

- Nước mưa 
chảy tràn 

- Che chắn các khu 
vực triển khai thi 
công; 
- Thi công theo hình 
thức cuốn chiếu 

  

- Nước thải từ 
quá trình thi công 
xây dựng; 

- Quá trình thi công 
tận dụng tối đa nguồn 
nước để phục vụ cho 
việc bảo dưỡng công 
trình 
- Tiết kiệm nước trong 
quá trình thi công 

- - 

4 
- CTR sinh hoạt 
 

- Thu gom lưu vào 
thùng rác loại 120L. 

- 02 thùng 
rác loại 
120L 

1.200/thùng 

Chủ dự án 
và đơn vị 
thi công 

5 - CTR xây dựng 

- Tận dụng để san lấp 
mặt bằng 
- Thu gom, bán phế 
liệu 

  

6 - CTNH - Thùng chứa CTNH 
01 thùng 

60L 
1.400 

7  Biển báo  10 cái 10.000 Chủ dự án 

II Giai đoạn vận hành 

 Nước thải 
Vận hành, quản lý 
HTXLNT 

 - 
Chủ dự 
án, đơn vị 
quản lý 
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- Lắp biển chỉ dẫn 
- Lắp biển giám sát 
cộng đồng tại điểm 
xả nước thải sau xử 
lý ra biển 

5 10.000 
Chủ dự 
án, đơn vị 
quản lý 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình BVMT 
- Bố trí bộ phận chuyên trách về BVMT có ít nhất 01 người để tổ chức thực 

hiện công tác vận hành HTXLNT. 
- Giám sát, kiểm tra, định kỳ báo cáo công tác XLNT của CNN cho đơn vị 

quản lý, gửi phòng tài nguyên và môi trường huyện Hải Lăng, Sở tài nguyên và 
môi trường tỉnh Quảng Trị.  

- Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề về nước thải đầu vào 
của cụm xử lý nước thải tập trung với các công ty, doanh nghiệp trong CCN Diên 

Sanh. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

3.4.1. Mức độ tin cậy của các đánh giá 
 Các đánh giá trong báo cáo ĐTM dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải 
CCN Diên Sanh 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 Dự án đầu tư, 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 hoá 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.  

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc những phương 
pháp khoa học gắn liền với tính thực tiễn của Dự án nên đã đưa ra giải pháp phù 
hợp, giúp Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về BVMT có cơ 

sở để triển khai các công việc tiếp theo của Dự án. 

3.4.2. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp 

Bảng 3.15. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp 

STT Phương pháp Mức độ tin cậy 

1 
Phương pháp thu thập 
thông tin 

- Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được 
công nhận rộng rãi 

2 Phương pháp khảo sát 

- Trực tiếp khảo sát tại hiện trường 
- Điều tra cụ thể tại cộng đồng 
- Tiếp cận người dân khu vực và chính quyền 

địa phương 
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3 
Phương pháp đo đạc, phân 
tích 

- Dựa vào Tiêu chuẩn Việt Nam về lấy mẫu, 
phân tích, đánh giá môi trường 
- Thực hiện các phương pháp đo trên các thiết 
bị môi trường chuyên dụng có độ chính xác 

cao 

4 
Phương pháp tham vấn 
cộng đồng 

- Tham vấn trực tiếp các cán bộ, người dân 
trực tiếp và gián tiếp bị tác động 

5 
Phương pháp tổng hợp và 
so sánh 

- Sử dụng các mô hình tính toán được công 
nhận 
- Các cán bộ tham gia có kinh nghiệm tổng 
hợp theo từng chuyên ngành: xây dựng. địa 
chất, môi trường sinh học... 
- Từ kết quả đo và phân tích các thông số hiện 
trạng môi trường được so sánh với các Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn về môi trường hiện hành. 

* Những điều còn chưa chắc chắn trong đánh giá 
Có một số tác động nhỏ, mức độ ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và 

diễn ra trong thời gian ngắn nên không được tính toán một cách chi tiết về tải lượng. 
Về đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước của Biển Đông, do hiện nay chưa 

có đầy đủ số liệu nghiên cứu về thuỷ văn nên việc đánh giá khả năng tiếp nhận của 
lưu vực này chỉ đánh giá định tính chưa đánh giá định lượng do đó mức độ tin cậy 
của đánh giá còn hạn chế. 
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
 
4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

- Giai đoạn chuẩn bị, GPMB: Chủ dự án kết hợp cùng chính quyền địa 
phương các cấp để thống kê thiệt hại nếu có của người dân để tiến hành đền bù thoả 

đáng theo quy định hiện hành của Nhà nước, GPMB của Dự án không gây ảnh 
hưởng đến quyền lợi của người dân. 

- Giai đoạn thi công xây dựng: Chủ dự án sẽ cử cán bộ có trách nhiệm giám 
sát toàn bộ đối với quá trình cải tạo, san ủi mặt bằng. Hướng dẫn công nhân xây 
dựng tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trong xây dựng, yêu cầu thiết kế kỹ 
thuật và thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm nhằm hạn chế các 
tác động xấu đến môi trường như đã nêu ở phần trên của Báo cáo. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động:  
+ Sau khi hoàn thành xây dựng Chủ dự án là UBND huyện Hải Lăng sẽ tiến 

hành bàn giao công trình lại cho Trung tâm phát triển CCN và khuyến công quản lý 
và vận hành dự án, Sau khi chuyển cho đơn vị quản lý cụ thể thì đơn vị đó có trách 
nhiệm vận hành, theo dõi và quản lý mọi vấn đề liên quan đến HTXLNT và công 
tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố, kịp thời đưa ra những giải pháp khắc phục hợp 

lý và báo cáo lên cấp trên nếu các sự cố vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình. 
+ Các Nhà máy trong CCN trước khi xả nước thải vào HTXLNT tập trung phải 

đảm bảo đạt cột B, QCVN 40:2011. Chủ dự án sẽ triển khai công tác giám sát môi 
trường cũng như công tác quản lý, tổ chức thực hiện các biện pháp BVMT song song 
với quá trình thi công xây dựng và hoạt động, những hoạt động này sẽ chịu sự giám 
sát của chính quyền địa phương, cũng như cơ quan quản lý nhà nước về BVMT là 
Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hải Lăng và Sở TNMT tỉnh Quảng Trị. 
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Bảng 4.1. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

STT 
Các tác 

động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 
Kinh 
phí 

(1000đ) 

Thời 
gian thực 
hiện và 
hoàn 
thành 

Trách 
nhiệm 
tổ chức 

thực 
hiện 

Trách 
nhiệm 
giám 
sát 

I Giai đoạn GPMB 

1 
Sinh 
khối 
thực vật 

Thu gom, tận dụng tối đa làm gỗ, củi đốt, 
hàng rào; phần không tận dụng được xử 
lý bằng phương pháp đốt. 

2.000 

Năm 
2022 

(trước khi 
thi công) 

Đơn vị 
thi công 
và chủ 
dự án 

Chủ dự 
án 

II Giai đoạn thi công xây dựng 

1 
Bụi và 
khí thải 

- Tưới nước thường xuyên ở những nơi 
phát sinh nhiều bụi với tần suất 02 lần/ 
ngày. 
- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu được 
phủ bạt kín khi hoạt động. 
- Các máy móc, phương tiện vận chuyển 
bắt buộc phải có giấy Giấy chứng nhận 
kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 
- Thi công theo hình thức cuốn chiếu dứt 
điểm từng hạng mục công trình. 

1.000/n
gày 

Trong 
quá trình 
thi công  

Đơn vị 
thi công 

Chủ dự 
án 

2 
Tiếng ồn 
và độ 
rung 

- Bố trí lịch thi công hợp lý. 
- Các phương tiện vận chuyển đảm bảo 
hoạt động đúng công suất, vận chuyển 
đúng trọng tải quy định. 
- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết 
bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung 
phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết 
bị. 
- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho 
công nhân vận hành các máy móc phương 
tiện phát sinh độ ồn cao. 

  

3 

- Nước 
thải sinh 
hoạt  
- Nước 
thải xây 
dựng 
- Nước 
mưa chảy 
tràn 

- Thuê nhà dân để cho công nhân vệ sinh. 
- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn 
nước phục vụ xây dựng công trình. 
- Che chắn các khu vực triển khai thi 
công. 
- Thi công theo hình thức cuốn chiếu. 

3.000/th
áng 

Đơn vị 
thi công 
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4 

- CTR 
sinh 
hoạt 
- CTR 
xây 
dựng 
- CTNH 

- Bố trí 02 thùng đựng rác loại 120L tại 
công trường. 
- Hợp đồng xử lý CTR với Trung tâm 
Môi trường và Công trình đô thị huyện 
Hải Lăng. 
- Tận dụng để san lấp mặt bằng.  
- Thu gom, bán phế liệu. 
- Thùng chứa CTNH (01 thùng 60L). 

- 1.400 
(thùng 
120L) 
- Theo 
HĐ 
- 1.200 
(Thùng 
CTNH) 

Đơn vị 
thi công 

5 

Sự cố tai 
nạn lao 
động, tai 
nạn giao 
thông 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động. 
- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao 
động cho CBCNV như nút tai chống ồn, 
mũ, găng tay,... 
- Các phương tiện, thiết bị thi công đều 
được đăng ký và cấp giấy phép hoạt động. 
- Xây dựng kế hoạch, phương án thi công 
hợp lý. 
- Lựa chọn nhà thầu và sử dụng lao động 
đúng ngành nghề và trình độ được đào tạo. 
- Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn 
đốc, giám sát an toàn về người và thiết bị 
trong quá trình thi công. 
- Bố trí người điều khiển và biển báo tại 
các đoạn ra vào công trường và hạn chế tốc 
độ. 
- Tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, 
không được phóng nhanh, vượt ẩu, sử 
dụng chất kích thích. 

- 
Trong 
quá trình 
thi công 

Đơn vị 
thi công 
và Chủ 
dự án 

Chủ dự 
án 

6 
Sự cố 
thiên tai 

- Thường xuyên theo dõi các hiện tượng 
thời tiết để có kế hoạch phòng ngừa với 
bão lũ, thiên tai xảy ra. 
- Khi có sự cố xảy ra Chủ dự án và nhà 
thầu thi công sẽ sử dụng các phương tiện, 
nhân lực được trang bị để ứng phó sự cố. 
Đồng thời, thông báo đến cơ quan tìm 
kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị để 
tham gia ứng cứu. 

- 
Trong 
quá trình 
thi công 

Đơn vị 
thi công 
và Chủ 
dự án 

Chủ dự 
án 

III Giai đoạn hoạt động  

1 

Nước 
thải 
công 
nghiệp 

- Xây dựng hệ thống XLNT tập trung 
công suất 1.220m3/ngày. 
- Xây dựng tuyến đường ống thoát nước 
thải dài 14,6km. 
- Lắp đặt hệ quan trắc nước thải tự động, 
liên tục 

  
Chủ Dự 

án 
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2 

Dự kiến sẽ bàn giao cho Trung tâm phát triển CCN và khuyến công quản lý và vận hành dự 
án, đơn vị đó có trách nhiệm vận hành, theo dõi và quản lý mọi vấn đề liên quan đến
HTXLNT và công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố, kịp thời đưa ra những giải pháp 
khắc phục kịp thời. 

4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

4.2.1. Giám sát trong giai đoạn GPMB và thi công xây dựng 
* Giám sát môi trường không khí: 
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại Khu xử lý nước thải tập trung 
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, bụi, độ ồn, CO, NO2, SO2. 
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; Tiêu chuẩn theo Quyết định 
3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 26/2016/BYT. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
* Giám sát môi trường nước mặt: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 
+ 01 mẫu nước tại hồ Khe Chè gần khu xử lý nước thải 
+ 01 mẫu nước tại Khe nước tại khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý. 

- Thông số giám sát: pH, COD, BOD5, DO, TSS, NH4-N, NO3-N, PO4-P, dầu 

mỡ, Coliform. 
- Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng 

nước mặt. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

4.2.2. Giám sát giai đoạn đi vào hoạt động 
* Giám sát môi trường không khí và tiếng ồn: 
- Vị trí giám sát: 01 vị trí: Khu xử lý nước thải tập trung 
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, Bụi, Độ ồn, CO, NO2, SO2. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

26:2010/BTNMT. 
* Giám sát nước thải: 
- Vị trí giám sát: 02 vị trí. 

+ 01 vị trí tại điểm đầu ra của HTXLNT tập trung, trước khi vào Trạm bơm. 
+ 01 vị trí tại điểm xả nước thải sau xử lý (điểm cuối cùng của tuyến ống thoát 

nước thải). 
- Thông số giám sát: lưu lượng thải, pH, BOD5, COD, TSS, NH4-N, Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ, Coliform.  
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công 

nghiệp (Cột A, Kf = 1,0, Kq = 1,3). 
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
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Tại điểm thoát nước thải ra biển (tại xã Hải Khê), bố trí điểm Giám sát cộng 
đồng có lắp biển báo để người dân địa phương cùng giám sát chất lượng nước thải, 
đảm bảo công khai, minh bạch. 

* Giám sát môi trường nước mặt: 
- Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ 01 mẫu nước tại hồ Khe Chè gần khu xử lý nước thải 
+ 01 mẫu nước tại Khe nước tại khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý. 

- Thông số giám sát: pH, COD, BOD5, DO, TSS, NH4-N, NO3-N, PO4-P, dầu 
mỡ, Coliform. 

- Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng 
nước mặt. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
* Giám sát môi trường nước biển ven bờ: 

- Số lượng giám sát: 01 điểm 
- Vị trí giám sát: Tại điểm tiếp nhận nguồn nước thải từ CCN của bờ biển Đông. 
- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, NH4-N, dầu mỡ khoáng, váng dầu mỡ, 

Coliform. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần. 
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng 

nước biển. 
(Sơ đồ vị trí giám sát được bố trí ở phần Phụ lục) 
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CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THAM VẤN  
 

5.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tóm tắt quá trình tham vấn qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Thực hiện Điểm a khoản 3 điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
15/1/2022 của của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường 2020, Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Hải Lăng đã có công văn số 49/CV-
MT ngày 04/4/2022 gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nội dung Báo cáo 
Đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm 
Công nghiệp Diên Sanh” để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, phục vụ cho việc 
tham vấn ý kiến cộng đồng. 

5.1.2. Tóm tắt quá trình tham vấn UBND thị trấn Diên Sanh, xã Hải Định, xã Hải 
Quế, xã Hải Khê 

Nhằm tuân thủ Luật BVMT 2020, 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; 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ban 
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng đã có công văn 
số 26/BQLDA-ĐTM ngày 07/3/2022 đến UBND và UBMTTQ các xã Hải An, Hải 
Khê, Hải Quế, Hải Định và thị trấn Diên Sanh về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá 
trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Hệ thống tuyến ống dẫn 
nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh”. 

5.1.3. Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư 
Công tác tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư được thực hiện theo hướng 

dẫn của 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.  
Quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư cho dự án “Hệ thống tuyến 

ống dẫn nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh” được thực hiện tại hội trường thôn 
Trung An, xã hải Khê, huyện Hải Lăng vào hồi 14h00 ngày 09/3/2022. Chủ trì cuộc 
họp do UBND huyện Hải Lăng thực hiện. 

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: 
- Đại diện UBND huyện Hải Lăng 
+ Ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng – Chủ trì cuộc 

họp 

- Đại diện Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Hải Lăng 
+ Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ 
- Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị 
- Đại diện phòng TN & MT huyện Hải Lăng 

+ Ông Lê Văn Thuận, Phó trưởng phòng TN&MT 
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- Đại diện Trung tâm phát triển CCN & KC huyện Hải Lăng 
+ Ông Hoàng Ngọc Ký, Giám đốc TT 
- Đại diện UBND xã Hải An 
+ Ông Phan Thành Chung, Bí thư đảng ủy xã 
- Đại diện UBND xã Hải Khê 

+ Ông Trương Văn Cần, Bí thư đảng ủy xã 
- Về phía địa phương gồm có: Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức 

chính trị - xã hội các xã Hải An và Hải Khê, đại diện dân cư thôn Trung An, xã Hải 
Khê và thôn Mỹ Thủy, xã Hải An. 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 
Bảng 5.1. Kết quả tham vấn cộng đồng của dự án 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan/ tổ chức/ 
cộng đồng dân cư/ 
đối tượng quan tâm 

Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử (Đang thực hiện) 
    

Tham vấn bằng hình thức họp lấy ý kiến (Nội dung về tham vấn cộng đồng được đính kèm tại Phụ lục) 

1 

- Qua nắm bắt tình hình nhân dân, người 
dân chưa đồng tình về vị trí xã thải. 
- Nên đổi vị trí về các nhánh sông lớn, việc 
xã thải về biển sẽ ảnh hưởng đến du lịch 
biển 

Qua kết quả điều tra thì tất cả 
các chỉ tiêu nước thải của CCN 
Diên Sanh đều nằm trong giới 
hạn cho phép của QCVN 
40:2011/BTNMT – Cột A, Tuy 
nhiên nồng độ TSS trong nước 
thải cao, đổ ra nguồn tiếp nhận là 
nước ngọt sẽ gây nhiễm mặn. Vì 
vậy thiết kế tuyến ống dẫn nước 
thải sau xử lý ra biển là hợp lý 
và không gây ảnh hưởng đến 
môi trường. Điểm xả thải nằm 
giữa điểm quy hoạch cảng Mỹ 
Thủy và nhà máy nhiệt điện 
Quảng Trị 1. 

Bí thư chi bộ thôn 
Trung An, xã Hải Khê 

2 

- Nên tổ chức tham vấn rộng rãi trong nhân 
dân, lấy ý kiến nhân dân làm trọng tâm 
- Việc triển khai dự án phải tính đến yếu tố 
môi trường 
- Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo để triển 
khai dự án hiệu quả 

 

Bí thư chi bộ thôn Mỹ 
Thủy, xã hải An 

3 

- Qua nắm bắt dư luận, nhiều người dân 
không đồng tình 
- Nên tham vấn ý kiến rộng rãi trong nhân 
dân 

 
Trưởng thôn Trung 

An, xã Hải Khê 
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4 

- Đa số người dân không đồng tình về vị trí 
xã thải 
- Đề nghị huyện tổ chức họp dân, lấy ý kiến 
của người dân xung quanh khu vực xả thải 

 
Chủ tịch hội người 
cao tuổi xã Hải Khê 

5 

- Việc triển khai dự án phải đảm bảo vấn đề 
môi trường 
- Xây dựng đường ống xã thải CCN góp 
phần phát triển công nghiệp trên địa bàn 
huyện, thu hút vốn đầu tư các dự án 
- Chủ dự án đã có những cam kết rõ ràng, 
cấp trên rất quan tâm đến đời sống, môi 
trường, sức khỏe cho bà con nhân dân 
- Đề nghị cán bộ, đảng viên hai xã tuyên 
truyền, vận động cho người dân hiểu rõ về 
tầm quan trọng dự án đối với phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện, xã 
- Giao nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn 
thể cấp huyện phối hợp với chính quyền 
cấp xã tuyên truyền, vận động người dân 
chấp thuận 

 

Bí thư đảng ủy xã hải 
An 

6 

- Đề nghị chủ dự án giải thích rõ điểm xã 
thải theo sơ đồ trong báo cáo ĐTM 
- Lấy ý kiến từng hộ dân, từ đó thực hiện 
công tác tuyên truyền, vận động cho nhân 
dân hiểu rõ 
- Phải có cam kết với người dân trong việc 
xả thải và cam kết về khắc phục sự cố, tạo 
dựng được lòng tin trong nhân dân, không 
để xảy ra khiếu kiện 

- Điểm xã thải được trình bày cụ 
thể tại hình 1.1 và hình 1.2 Vị trí 
tương quan của điểm xã thải với 
các đối tượng xung quanh 

Chủ tịch UBMT xã 
Hải Khê 

7 

- Phải tôn trọng nhân dân, lấy ý kiến của 
nhân dân và tôn trọng ý kiến của lảnh đạo 
cấp trên 
- Giải thích tại sao không cho chảy về sông 
Ô Lâu, sông Nhùng hoặc các sông khác để 
có cơ sở giải thích cho nhân dân 
- Nên tổ chức họp dân, nhưng trước đó các 
ban ngành đoàn thể xã phải làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động người dân 

- Nguồn nước sau xử lý của 
CCN Diên Sanh đạt tiêu chuẩn 
môi trường. Tuy nhiên chỉ tiêu 
TSS trong nước thải cao, vì vậy 
khi xã ra sông Nhùng, sông Ô 
Lâu sẽ làm tăng độ mặn của 
sông, vì thế dự án đã đưa điểm 
xả thải về biển. 

Chủ tịch UBMT xã 
Hải An 

8 

- Phải bố trí quan trắc để theo dõi 
- Chủ dự án phải chứng minh, giải thích 
được thông số môi trường cho nhân dân 
hiểu 

 
Bí thư đảng ủy xã Hải 

Khê 

9 - Đề nghị cán bộ, đảng viên hai xã thực  Chi cục Bảo vệ môi 
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hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 
người dân hiểu và chấp thuận chủ trương 
của đảng, chính sách pháp luật của nhà 
nước 
- Sau khi hồ sơ ĐTM được phê duyệt, Sở 
TNMT và huyện sẽ thường xuyên theo dõi, 
giám sát, quan trắc thường xuyên về môi 
trường 
- Vị trí xả thải được chọn là phù hợp, bảo 
đảm các yếu tố theo quy định 
- Đề nghị hai xã phối hợp, tạo điều kiện để 
thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn, góp 
phần nâng cao thu nhập cho người dân 
- Nên bố trí 01 điểm giám sát trực quan tại 
vị trí xả thải, giám sát chất lượng nước thải 
để người dân dễ theo dõi 
- Chủ dự án nên chuẩn bị nôi dung tóm tắt 
về môi trường để gửi 2 xã để tuyên truyền 
trong nhân dân, cam kết đối với người dân 
2 xã 

trường tỉnh Quảng Trị 

10 

- Việc xây dựng hệ thống xử lý xã thải 
CCN là một trong những tiêu chí để đạt 
chuẩn huyện nông thôn mới. Do đó, đề nghị 
UBND hai xã đồng thuận, tăng cường công 
tác tuyên truyền, giải thích cho người dân 
hiểu rõ, tạo điều kiện để xây dựng hệ thống 
xã thải 

 

Giám đốc Trung tâm 
PTCCN & KC huyện 

Hải Lăng 

Các công văn trả lời của UBND, UBMTTQ các xã Hải An, Hải Khê, Hải Quế, Hải Định 
và thị trấn Diên Sanh (Nội dung về tham vấn cộng đồng được đính kèm tại Phụ lục) 

1 

- Vị trí dự án là phù hợp. 
- Việc xây dựng Hệ thống tuyến ống dẫn 
nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh ảnh 
hưởng trực tiếp đến môi trường tại 2 xã Hải 
An và Hải Khê, đặc biệt là môi trường biển, 
có khả năng gây ô nhiễm khu vực bãi tắm, 
việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản ở khu 
vực này. 
- Đề nghị các công ty trong Cụm công 
nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về 
bảo vệ môi trường, xử lý nước thải đảm bảo 
quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 
Điểm cuối đường ống xả thải cần đưa ra xa 
bờ để giảm thiểu mức độ, không gây ảnh 

Điểm xả thải của dự án là phù 
hợp với quy định và đảm bảo với 
môi trường. Báo cáo đã trình bày 
cụ thể tại mục 2.1.5. Đánh giá sự 
phù hợp của địa điểm lựa chọn 
thực hiện dự án với đặc điểm 
KTXH khu vực dự án UBND và UBMTTQ  

xã Hải An 
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hưởng đến chất lượng nước sử dụng trong 
nuôi trồng thủy sản và các loại thủy sản 
sống gần bờ. 
- Ngoài sự giám sát của các cơ quan chức 
năng, công tác giám sát cần có sự tham gia 
của người dân. Cần có hệ thống điện tử để 
người dân giám sát chỉ số dễ dàng hơn. 
- Trước khi xây dựng cần tổ chức họp dân 
khu vực Mỹ Thủy (Hải An) và thôn Trung 
An (Hải Khê) để lấy ý kiến người dân. 

2 

- Đồng ý với các tác động môi trường của 
dự án báo cáo đã nêu 
- Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu tác 
động đã đề ra 
- Báo cáo đã trình bày khá chi tiết về 
chương trình quản lý và giám sát môi 
trường trong từng giai đoạn đề nghị chủ dự 
án thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương 
trình quản lý và giám sát. 

 

UBND xã Hải Quế 

3 

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án 
phải đảm bảo môi trường tự nhiên và KT-
XH và sức khỏe cộng đồng được trình bày 
trong tài liệu gửi kèm. Tuy nhiên, quá trình 
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
cần phải bổ sung phân tích, đánh giá kỹ tác 
động của dự án đối với dân cư trong vùng 
có hệ thống nước thải. 
- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi 
trường có khả năng xảy ra trong quá trình 
triển khai thực hiện Dự án đã được đề xuất 
trong báo cáo là phù hợp. Đề nghị các biện 
pháp bảo vệ môi trường cần phải được thực 
hiện nghiêm túc. 
- Trong báo cáo trình bày khá chi tiết về 
chương trình quản lý và giám sát môi 
trường trong từng giai đoạn thực hiện dự 
án, cũng như các phương án phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường khá đầy đủ. Đề 
nghị thực hiện một cách nghiêm túc chương 
trình quản lý và giám sat môi trường, 
phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi 
trường. 

 

UBND xã Hải Khê 
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5.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của Chủ dự án 
- Việc xả thải về biển đã được huyện chỉ đạo, nghiên cứu kỹ, tham khảo ý kiến 

sở, ngành cấp tỉnh 
- Đề nghị cán bộ, đảng viên hai xã đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai dự án đồng thời tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của dự án đối với sự phát 
triển của kinh tế xã hội. 

- Đề nghị Ban QLDA huyện nghiên cứu, bố trí thêm hệ thống quan sát trực quan 
tại vị trí xả thải để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, người dân theo dõi, giám sát 

- Giao cho Ban QLDA hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt báo 
cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án, phối hợp với tư vấn để biên tập, tóm tắt 
các nội dung liên quan của dự án, phục vụ công tác tuyên truyền cho người dân. 

(Nội dung về tham vấn cộng đồng được đính kèm tại Phụ lục). 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
 

1. Kết luận 
Dự án triển khai Dự án sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong trong việc đảm bảo 

xả nước thải sau sử lý ra khỏi khu vực dân cư, bảo đảm nguồn nước sạch cho sinh 
hoạt và sản xuất của người dân, góp phần giảm ô nhiểm môi trường trong khu vực; 
tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vệ tinh của 
các dự án trọng điểm, KKT, thúc đẩy phát triển KT-XH huyện nói riêng và tỉnh 

Quảng Trị nói chung. 
Bên cạnh các tác động tích cực thì quá trình triển khai thực hiện Dự án sẽ phát 

sinh các tác động tiêu cực đến môi trường nhất định. Báo cáo đã đánh giá tổng quát 
và chi tiết về mức độ cũng như quy mô các tác động đến môi trường như sau: 

- Các tác động liên quan đến chất thải: 

+ Ở giai đoạn chuẩn bị, GPMB và thi công, xây dựng Dự án, các nguồn chất 
thải phát sinh gồm nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, CTR, bụi và các khí thải. 
Đây là đặc trưng của các Dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong đó, đáng chú ý là 
bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, CTR, nước mưa chảy tràn qua khu vực thi 

công. Tuy nhiên, các tác động này đều mang tính ngắn hạn và hoàn toàn khống chế 
được nếu Chủ dự án và Đơn vị thi công áp dụng tốt các biện pháp giảm thiểu tác 
động như các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu phải được che, phủ 
bạt kín nhằm hạn chế bụi rơi vãi, sử dụng các phương tiện đã qua kiểm định và chở 

đúng tải trọng xe, không chở quá tải làm hư hại các tuyến đường và rơi vãi trên 
đường đi, gây tai nạn giao thông. CTR và nước thải được thu gom và xử lý thích hợp. 

+ Trong giai đoạn đi vào hoạt động các tác động đáng chú ý nhất là nước thải xử 
lý của toàn CCN nếu không kiểm soát tốt chất lượng đầu vào và đầu ra của hệ thống 
có thể gây ô nhiễm môi trường cho khu vực tiếp nhận nước thải, làm giảm khả năng 
xử lý của HTXLNT, ngoài ra còn gây ra các sự cố cho hệ thống. Việc xả nước thải 
của CCN Diên Sanh ra vùng ven biển có tác động không đáng kể đến sản xuất và sinh 
hoạt của người dân. 

- Báo cáo đã trình bày đầy đủ các sự cố có thể xảy ra, phân tích và đánh giá về 

nguy cơ xảy ra các sự cố, mức độ nghiêm trọng của các sự cố. 
- Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi 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. 

Bên cạnh đó, để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các 
biện pháp xử lý 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 
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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. UBND huyện Hải Lăng; Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hải 
Lăng kiến nghị: 

 - Các cơ quan, ban ngành liên quan, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho 
UBND huyện Hải Lăng; Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hải Lăng hoàn thành 
thủ tục liên quan khác nhằm thực hiện tốt công tác BVMT.  

- UBND huyện Hải Lăng; Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hải Lăng kính đề 
nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM để Dự án sớm 
được triển khai thực hiện. 

3. Cam kết 
Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án 

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.  

- Cam kết nước thải sau khi qua HTXLNT đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT -
QCKTQG về nước thải công nghiệp trước khi thoát nước thải vào vùng biển ven bờ. 

- Sau khi xây dựng hoàn thành thì phối hợp với trung tâm phát triển CCN và 
khuyến công bàn giao cho đơn vị vận hành của trung tâm  để hoàn thành việc vận 

hành hoạt động dự án một cách có hiệu quả. 
- Chủ dự án và đơn vị vận hành sẽ tăng cường đào tạo cán bộ nhằm vận hành các 

máy móc, thiết bị theo đúng quy trình và an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế gây ô 
nhiễm môi trường. 

- Áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường 
cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn về BVMT hiện hành như đã nêu trong Chương 4 
của Báo cáo. 

- 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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[1]. Báo cáo ĐTM dự án Đường nối KCN Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt 
(Đường trung tâm dọc KKT Đông Nam tỉnh Quảng Trị), 2017; 

[2]. Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết CCN Diên Sanh, 2009; 
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PHỤ LỤC 

Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo ĐTM các loại tài liệu sau đây: 
1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án: 

- Thông báo số 48/TB-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về ý 
kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc 
nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án HTXLNT CCN Diên Sanh. 

- Biên bản Thống nhất hướng tuyến công trình HTXLNT CCN Diên Sanh giữ 
Ban quản lý KKT tỉnh và UBND huyện Hải Lăng ngày 24/5/2018. 

- Nghị quyết số 08b/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND huyện Hải Lăng về 
việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải CCN 

Diên Sanh. 

2. Các bản vẽ (bản vẽ, bản đồ, sơ đồ) liên quan đến Dự án.  
- Sơ đồ vị trí thực hiện Dự án tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên Sanh. 
- Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường của dự án 
- Sơ đồ Vị trí giám sát môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động 
3. Phiếu phân tích hiện trạng môi trường 
4. Văn bản tham vấn cộng đồng 
5. Một số hình ảnh hiện trạng khu vực Dự án. 
 

 
 

 
 



uyen Van Bon 

1JY BAN NHAN DAN 
	

LONG HOA NA HQI CHU NGHIA ViET NAM 
TINH QUANG TRI 
	

Dec rap - Tty do - Haub phim 

SO: 	/TB-UBND 
	

Qudng Tri, ngciy )7-  thdng 5 ndm 2018 

THONG BAO 
Y kien ket loan elm Pha Chu tich UBND tinh Nguyen Quan Chinh 

tai buOi lam viec nghe bio cao xuat chu truing dAu to dv an 
He thong zit ly nut thai Cum cong nghiep Dien Sanh 

Ngay 15 thing 5 nam 2018, PIM Chit tich UBND tinh Nguyen Quan Chinh 
da 	tri buoi lam viec nghe bao cao de xuat 	truing dau tu du an He thong 
xi( 19 nuot thai Cum cong nghiep Dien Sanh. Tham du buOi lam viec c6 dai dien 
Lanh dao cac SO: Kay dung, Ke hoach va Dau tu, Tai nguyen va Mei tnrang, Tal i  
chinh, Khoa hoc va Cong nghe; tap the Ban Thuang vu Huyen fly Hai Lang, 
Lanh dao UBND huyen Hai Lang va cac Phong, Ban lien quan cna huyen. 

Sau khi nghe dal dien Lanh dao UBND huyen Hai Lang va don vi tu van 
bio cao de xuat chn twang dau tu du an He thong xir ly nu& thai Cum cong 
nghiep Dien Sanh; y kien phat bleu &la cac dai bieu tham du, Pho Chu tich 
UBND tinh NguyJn Quail Chinh ket Juan: 

Viec de xuat dau tu du an He thong xir 19 nuat thai Cum cong nghiep 
Dien Sanh nhLn giam thieu the tic dOng moi truing do nuerc thai tir cac da an 
hoat den4 trong Cum cong nghiep gay ra, tao mOi truang dau tu thuan Iii cho 
cac nha dau tu tai Cum cong nghiep la het sire can thiet. 

Giao UBND huyen Hai Lang ph6i hop veri Ban Quan lY Khu Kinh to tinh 
va cac dun vi lien quan khao sat lai huong tuyen du an de bao dam xa thai an 
toan, thing thin khong anh huong den cac du an Ong Ikrc trong Khu Kinh t6 
Deng Nam nhu Trung tam Dien lye Quang Tri va Cang bien My Thuy. Sau khi 
thong nhat duoc huong tuyen du an, UBND huyen Hai Lang hoan chinh bao cao 
de xuat chit truing dau tu 	Sex Ke hoach va Dau tu tham dinh, trinh UBND 
tinh xem xet quyet dinh chu truong dau tu du an theo dUng quy dinh. 

\fay, UBND tinh thong bao de cac din vi lien quan biet, to chat trien khai 
thuc 

Nal nit:: 
- CT UBND tinh; 
- Thanh phAn dv lam v*; 
- BQL Khu Kinh t6 tinh; 
- Ltm: VT, CN, 

TL. CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 



CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI1):TNAM
D{)cl~p - TI}'do - H~nh phuc

BrENBAN
THONG NHAT HUONG TUYEN

Cong trinh: H~ th6ng xu Iy mr6'c thiii Cl}.mCong nghi~p Dien Sanh

Thl!c hien Thong bao k~t luan s6 48/TB-UBND ngay 17/5/2018 cua Ph6
chu tich UBND tinh Nguyen Quan Chinh tai bu6i lam viec nghe bao cao dS xuat
chu tnrong dftu tu dir an: H~ thong xu 1;' mroc thai Cum Cong nghiep Dien
Sanh. Hom nay, van hie 14 gio ngay 24/5/2018, UBND huyen Hai Lang va Ban
quan 1;'Khu kinh t~ tinh t6 chirc khao sat, chon phuong an thoat mroc Cum cong
nghiep Dien Sanh.

I. Thanh phfln tham dl}':

* Ban quiin Iy Khu Kinh t~ tinh:

- Ong.Tran Van Doan Chirc vu: Truong ban

- Ong: NguySn Hoang Ky Chtrc V\I: CV Phong QHXD

* UBND huy~n Hai Lang:

- Ong: Pham Dinh Loi
- Ong: Pham NgQCAnh

- Ong: Nguyen Xuan Hoa
- ang: NguySn Hfru ThQ

Chirc vu: Pho Chu tich UBND huyen

Clnrc V\I: Truong phong TN&MT

Clnrc V\I: Giam d6c BQLDA DTXD KV

Chuc V\I: Giam d6c Trung tam PTCCN

II. N{)idung: ..
Sau khi di khao sat thgc dia va d6i chi~u bim ve Quy ho~ch xay d\lllg Khu

Kinh t~ Dong Nam nh~m xac dinh huang tuy~n 6ng dS xay d\lllg cong trinh: H~
th6ng xu 1;' nuac thai C\lm Cong nghi~p Dien Sanh nh~m dam bao vi tri xa thai
an toan, d6ng thai khong imh hUOng dSn cac dg an d<)ngh!c trong Khu Kinh t~
Dong Nam. Cac ben th6ng nh~t huang tuy~n, C\lthS nhu sau:

Theo Quy ho~ch phan khu xay d\lllg Khu Kinh tS Dong Nam, miiit c~t
duang giao thong r(>ng200 met, tuYSn 6ng nuac thai chi dugc di theo ISduang
Quy ho~ch. Tuy nhien, vai hi~n tr~ng khu vgc hi~n nay la r<)ngIua va khu dan
cu nen truac mlit tuySn 6ng se bam thea phia B~c mep duang hi~n co. Sau nay,
khi xay d\lllg tuySn duang, UBND huy~n Hai Lang chiu trich nhi~m di dai
tuy~n bng dung van vi tri ISduang quy ho~ch.



Huang tuyen: Doan qua Khu Kinh t~ d6ng y bam theo doc dirong Tinh 19
582B keo thllng c~t ngang duong Quoc phong ra biSn (tuyen 6ng each duong
ranh gioi dS xay dung Nha may Nhiet di~n khoang 97m, each dirong ranh gioi
xay dung Cang My Thuy khoang 100m). Vi tri d~t bS xi: Cach mep mroc biSn
200m.

Chi tj~t co ban d6 sa hoa dinh kern.
CUQchop k~t thuc vao luc 17gjcr cung ngay, cac thanh vien du hop th6ng

nhfrtkY ten.!.
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liY BAN NilAN DAN
HUY~NHt\( LAN(;

************

('()N(; llO.\. X \ II()I CIII N(iIlL\ V(('T\,\M
fJrichip - Tu' do - Il anh ph Ill'

****************
so: A 43' 12004/QD-LJ 11 I hi; hillg, ngciF.1A, ,Iflcing oJ., 11(11112(}()4

ouvnr DfNH eVA UY BANNI-IANDAN Huvf:N
VI" (Ihl.!dn)'~t quy hoach chi liBt XlI) ching khu lang ngh& - TTCN DiCn Sanh

•hlly~n Hili Lang flnh Qu£ing Tr].

UY BAN NI-IANDAN I-1UV~~NHAl LANG

- Can elf LU~116 chuc HDND va UBND ugay 26/1 112003;
- C~n Ctf LlI~t DM dai ngay 1417/1lJ93; LW)l sIb J6i, b6 sling m(>t 56 di~\I ella L\I~t

Dill dai ngay 0211211998 v,\ LUi]! sl'la d(ji. hc1 sung m01 56 dieu LII[li D;1t dai ngay
29/061200 1_

- C~n ell Ngh] djnh 56 91iCI'-ND ng;iy 17Ih:ing); narn 19<)4 c{';J Chinh phi', v&vi~c
ban hanh di~lI I~ quan Iy quy hoach do thi.

- Cau ell brio do thii'm diuh quy hoach chi li~1 xay dung khu lang I1gh~ - TTCN
Dicn Sanh hllY~llH"i Lang !,nil Quang Tri s(,: 6'iflD-QIIXD ngay 2(,!)/2004 cua se X;,y
Dung tlnh Quang Trj.

- Cdn eli he, sd quy hoach chi tift xfiy dung klu: Ifing ngil0 TTCN j)ien Sanh huy¢n
":;i Ullg tlnh Quang Tri .

- C~n eli de ~~n ban qlly p1wm phiip i,,[ll cci lien quail-
- XcI t1~ ngllj clla (Jng tnl,lng pilling Kinil t~ 13i [,., lrinh s(1:_1,31IT-KT

ngay ..JI..103/2004 dla phong Kinh I~hIlY~I~II:1i L!ing_

QUVf:T B!NH
f)i~n.l: I'he dl1y~t 'lily ho~(h chi liz'! xily (h.illg khu limg light> TTCN l)i('11Sanh

huycnl-lai L~llg tfnh Quang Tri vdi 11ll1[ngl1\\i dllng chillh S;\lI:

T. {'''(II11 pi )'II rail" J;idi 1{1(I'/W(ICIl:

Khu Iri"g "ghe TTeN Dien Sanll 11m ,:." II;;; L;·"l!; tlnll ()u:l!1g Tri Iren kiln d;it el,a
xii H,jj Th,! li~p gial; vdi Thi tr5n H,\i L1llg

t I'lli<l Dong Brie giap [J'lt)ng 'lily ho,!,," Tili Trftn ken dili_

-I !'ilia T5y Nmn giap
t Phia Dong Naill gillp
; Phia Tay Bile giap
II. Huh dll1f:
La lang llghe lruyen th6ng TTCN ct'm illly~n 1I;\i r 'mg_
TIf. QIIY /lui (/lill l'(j:

QII(lC Li) III.
Dudng QlIY hoacil di 11,\) Tim,
DUong qlly hoacil phla llilll1 Th! Tr;\n II~i Lilng_

Til ,,;)\11 2005 2010 1,11500 lao clem;!_
{V. Quy 1110 (!ti, (f((i:



I
. Quy 11101611glh~ Lang ngh~ : 7() ha:
. Quy mo giai dean I khu lang ngh0 : 30 ha:
Bao g6m:
+ Dien tich c.;ayxanh, giao thong 4 ha;
+ lJi~ll tich XflY dung nha may, xi nghiep: 2() ha, trong do: 28 16 co di';n rich ltf 0.5

ha-Z.She;
- Lang ngh~TTCN Dien Sanh chia lam 3 nhorn ngh~:
+ Cong nghi~p nhe;
I- Cong ughiep che bien thl}Cph5m. nong san;
+ Dich VI!. gia congo
- Khu dieu hanh chung;
- Khu ky thll~t dall m6i.
V.Quy /W(IC/t 1If! ltillg ky Ihllljl:

1. Giao (1r6I1g:

- True trung liim n6i viii Qu0e 19 IA co m~t c~t ngang: 20,5m;
- True phiin khu chia lang, ngh~ co m~t dt ngang: 15m;

. Duong bao B~c . Nam dudng gOI11 c6 m~l dt ngang: 15m;

- DlIC'Jngbao trong co m~t c~t ngang: 13m;
- Duong chia 16nha may, xi nghiep eo m~tdt ngang: 5,5m;

~t€~ff.{'"1MkY (/t.~;
I San n~n: T~ll dl)ng dia himh til nhien, san 1;1r Ci,1C bg;

+ Thmit nUde nllra: Theo h~ thilng ranh h<ichung cim kim lang ngll~ , 14r tnmg va khu

ky lhu~t;

3. II? ("dllg Ifi?lI;

+ Ngu6n di~n Iii Ir~m tnmg gian Dien Sanh;

+ T6ng c611gslIat: 2.000 KW lhting qua cae tram bi~n;ip vao kIm lilllg nghi:.

4. /If I/I(i'lg cifpllU(fc:
+ Nhl1 c5l1 dl} ki~n: 1.140 m'/ngity dem.
+ Ng11611nude lay ttl nha may mrdc 113i Lang co cong su<1t4.000m '/ngily dem.

5. 11lOrl(lIulfCbU;I, v; sill" miN Irlli/)lg;
+ Thoat I1lldc b~l1g h~ th6ng ranh h6 kin.
+ Thonl IHldc bl\n: Nude ban du~c sIlly Ct.tC b(, t~i lling cd so san XIIAIsalt do lho;it

vito ninh chung vao khu ky thu~t ra h6 khe che.
+ RUt"lhai dlf{,fCthu ~om SU Iy l~i bai nic lap lrung chung cimg Thi Tr;ln Ilai [.;]ng.

Di~n 2: Quan Iy 16 chuc lillie hi~1lquy hom:h.
I'h('lI1g Kil1h Te chill l[ach nhi~lI1 trude UI3ND iltlY~1l v6 quan Iy quy hOl)ch theo

Quy~t dinh du<)c duy~t & cling b0 dil lin quy ilO:Jch d~ c;ie cd quail ddll vi li011 quail va
nhlindfll1 biet thl.fChi~n.



Ban VU)AK V II?!i 1.,111g1i['11hanh ",i:1l ;n(lC chi gidi d,j 'luy hoach dong 1h\·'i
qudn Iy va xfiy dung ha tAng ky lilu,ll thco dplh hudllg quy hoach dU9C duyet.

- Phong Kinh t~,TC-KH, NN-DC, Ban VI.f)/\-KV Il!li Lang, UBND xii Ilai Tho
UBNO Thj Triin tlai Lang can ct'l vao chuc n:lng nhiem vu cua minh tharn gia thuc hi~ll
dung d~ an quy hoach dll9c pile duyet

- Chu tich xi! Hili Tho va Phong NN DC thuc hi(~n cac buoc gino d{Jtdiing (hell quy
djnh ctia Phap Lllijl, co nhiem vu chl dao thuc hien co hiCIIqua QIlY hoach nay.,

Di~1I3: Quyet djnh nay co hi~u luc til ngay ky.
Cac <ing Chanh V~11phong BOND - UBND l Iuyen, Tnl01lg phong Kinh t6, Trudng

"hong TC-KH. Trudng "hong NN DC, Till! twang cac hall nganh lien quan vil Oni tieh
UBND xii Hui TIl<?chill thi hitnh QIIY~t djnh nilyJM_

-NIfi "IIg,,:
- Nhll tren;
Cae Sd XD, KH&DT,

TC VG, TN-MT;
..TV Hllyen Uy (ble);
- TT IIDND hlly~n (b/e);
- PhongKT. TC-KH; NN-f)C;
- UBND x.'\ lIai Tho;>;
• i'llitfQtl)I\-RVH~iL~ng:
UI:3NIJ ., hi Tdn llhi LIng:

. Lilli VT

TJ\1/UBNI>HUyeN HAl LANG
/

~-~--.----



UY BAN NHAN DAN
HUY_¢NHAl LANG

sa: S9' IQD-UBND

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI_¢TNAM
DQc l~p - Tl,f do - Hanh phuc

Ht:iiLang, ngay 11thdng ') ndm 2018

QUYETDJNH
V/v phe duy~t di~u chinh Quy hoach chi ti~t xiy dl,fng Khu lang ngh~ - TTCN

Dien 8anh, huy~n Hai Lang, tinh Quang Tr]
Dja di~m: Thj trin Hai Lang, huy~n Hai Lang, tinh Quang Trj

., '" A A"'"
UY BAN NHAN DAN HIJn:N HAl LANG

Can cuLt$ T6 chirc Chinh quyen diaplnrongsa 7712015/QH13 ngay 19/612015;
Can cu Lu~t Quy hoach do thi sa 30/2009/QH12 ngay 17/6/2009;
Can cu cac Nghi dinh: sa 37/20 1OIND-CP ngay 07/4/2010 cua Chinh phu vS

I~p, thfun dinh, phe duyet va quan ly quy hoach do thi; sa 38/20101ND-CP ngay
07/4/2010 cua Chinh phu vS quan Iy khong gian, ki~n true, canh quan do thi;

Can cir Thong nr sa 12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 cua B(\ Xay dung
quy dinh vS he, so cua nhiem V\I va de, an quy hoach xay dung vung, quy hoach
do thi va quy hoach xay dung khu chirc nang d1.icthu;

Xet dSnghi cua phong Kinh t~ va Ha t§ng huy~n~i To trinh sa &} nTr-KT &HT
ngaY,I~19/2018 va dS nghi CllaTrung tam phat tri~n C\llTIcong nghi~p huy~n ~ To
trinh sa 64nTr-CCN ngay 13/9/2018,

QUYET DJNH:

Di~u 1. Phe duy~t diSu chinh Quy hOlilChchi ti~t xay d\ffig Khu lang nghS -
TTCN Dien Sanh, huy~n Hai Lang, tinh Quang Trj v&inhiing n(\i dlmg chu y€u sau:

I.Di~u chinh n{lidung Quy mo dit dai quy djnh tl}iKhoan IV, Di~u 1clla
Quy~t djnh sA197/2004/QD-UB ngay 31/3/2004 clla UBND huy~n Hili Lang:

- T~ Khoan IV, DiSu 1 (Quy mo mitdai): "Quy mo giai dOlilll1 khu lang nghS:
30ha; trong do: Di~n tich xay d\ll1gnha may, xinghi~p: 26ha".

- Nay diSu chinh I~: "Quy mo giai dOlilll1 khu lang nghS: 30ha; trong do: Di~n
tich xay d\ll1gnha may, xi nghi~p: 25,56ha; di~n tich xay d\ffig khu xu ly nuac thai:
O44ha " •.~ ..~, • .~'l<-"'''~ ~I'~,

2. D~~inh ~9i· g thoat nU'lYCbin, v~ sinh moi trmmg quy djnh tl}i
My.c 5,~nV, Di~u 1 ~Quy~t djnh s819712004/QD-UB ngay 31/3/2004 cua
UBND hu~nHai Lang: . 0' J-

- T~ ~c 5,Khoan WDiSu 1 (Thoat nuac b§n): "Nuac b§n dugc xu ly cvc b(\
~ tUngcO"sa san Xu§t sau do thoat vao ranh chung vao khu Icy thu~t ra he,Khe Che".



- Nay diSu chinh lai: "Nurre b~ duoc xu ly C\lCb(>tai tung co sa san xu~t sau
do thoat vao ranh chung va thoat vao Khu xu Iymroc thai; illkhu xu Iymroc thai chay
dQCtheo dirong Ngo QuySn ra duong DT.582B va chay doc theo d\fang DT.582B,
diSm cuBi tuyen Bng xa each duong QuBcphong vS phia Dong khoang 300m, each
mep rmrc nuoc biSn 200m va chay theo tuySn Bng di giiia ranh giro Cang mroc sau
My Thuy va Nha may Nhi~t di~nr6i thoat ra biSn "

3. Ly do di~u chinh:
Nhfun xay dung khu xu ly mrec thai ~p trung tai Khu lang nghe - TTCN

Dien Sanh, huyen Hai Lang, dam bao xfr Iy tri~t dS nguon mroc thai cua cac doanh
nghiep, nha may trong C\IIDcong nghiep duQ'cthu gom va xU ly tnroc khi thai ra m6i
tnrong theo quy dinh cua Lu~t bao v~moi truang.

4. Cae nQi dung khae: Khong diSu chinh, thvc hiQn theo QuySt dinh sB
197/2004/QD-UB ngay 3113/2004 cua UBND huy~n Hai Lang.

Di~u 2. Quan Iy va t6 chuc thvc hi~n quy ho~ch chi tiSt di8u chinh C\lCb(>.
- Gifun dBc Trung tam phat triSn C\lm cong nghi~p huy~n co trach nhi~m:
+ Cong bB d6 an quy ho~ch diSu chinh dSn cac co quan, don vi lien quan

va toan thS nhiin dan bi8t dS thvc hi~n.
+ Ti8n hanh ban giao mBc giai ngoai thvc dia dS cac t6 chuc, doan thS

quan lY.
+ Chiu trach nhi~m truac UBND huy~n vS quan Iy va thvc hi~n Quy

ho~ch di€u chinh theo Quy8t dinh duQ'cduy~t va quan Iy phAn di~n tich d~t di€u
chinh.

- Phong Kinh t8 va H~ tAng, Tai chinh - K8 ho~ch, Tai nguyen va Moi
truang: Can cu vao chuc nang nhi~m V\l, phBi hqp chi 4~o, hu6"ng d§n Trung
tam phat triSn Cl,l1llcong nghi~p huy~n thvc hi~n dung d6 an quy ho~ch di8u
chinh da duQ'cphe duy~t.

Di~u 3.QuySt dinh nay co hi~u Ivc tu ngay Icy;
Chinh van phong HDND&UBND huy~n; TruUng phong: Kinh t8 va H~ tAng,

Tai chinh - KS ho~ch, Tai nguyen va Moi tnrOng;Thu truUng cac co quan, dan vi lien
quan va Gi~ d&cTrung 11im~at triSn C\lm cong nghi~p )1uy~nchiu trach nhi~m
thi hanh Quyet djnh nay./.c.t

Nuinhpn: t
- Nhll di€u 3;
- TT HDNO huy~n (h/c);
- CT, PCT KT UBNO huy~n;
- CVP, PVP, TH;
- Lllu: VT.
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BO TAr NGUYEN vA M61 TI{U'ONG

86: l/()lIBTNMT.TCMT
CC)NG 11<'>11xii. HOI CIlU NGIITA vrsr NAM

DOc !far:- 'fIr do - Ih,lnh phllC 0 I

V/v thao g1iwang mile cua quy djnh phnp
lu61 vS thoi diBm quyet djnh pile duyet hila

CBO danh • dOng moi tnrong

h'IV"7<jf/JJf""l,:~'RJ'hgiri:
!IiI Nr;i, ngay$lhc!ng Snom 20J8

• Uy ban Kinh 16cua Qu6c h9i;

Nhiim thao go vuong m~e cua guy djnh phup JU?t v&thai diem quy,!;t dinh
phe dUX~lbao do d~nh gia lac d9ng, m{>itnrong gi,iIa Lu?! Bao v~ n:oi truong,
Lu?t Dau ur, Lu~t Dau nr cong va de day nhanh lien dQ cac du an dau nr cong
trong nam 2018, ti&p theo Van ban s6 42/CP-PL ngay 28 (hang 02 nar» 20 J 8 cua
Chinh phu, B(>Tai nguyen va Moi tnrong ki&n ngh] quy Uy ban xem xet bao cao
Uy ban thtrong Vl,lQuoe h(>inhlI sau:

V 1. Ap dl,lng guy dinh v~ thai di~m phe duy~t bao do danh gia lac d(ing
n~oi trtrang theo L~?t £lau tlI, Lu?t £lau tlI cong. Theo d6, khong yeu cau nha
dau tlI phili c6, quyet dinh phe du>:~t baO' do danh gia laC d(>ng mol tru<'!ng t~i
thai diem quyet dinh ch~ truong dau tu, phe duy~t bao cao ngJ:ien CUll tien kha
thi thea quy dinh cua £lieu 25 Lu?! Bao v~ moi tnrang rna chi can c6 danh gia So'
h(>laC d(>ng 1110itr1!an~, 9ac giai phap bilO,v~ moi tman,g nhu quy dinh t<'iidiem
c khoan I £lieu 34 va diem c khO'an.l £lieu 35 Lu~t £lau tu va phan tlch, danh
gi~ sO'b(>nhiip.g anh huang, tap d(>ng v@m!,,>itr1!ang nhu quy dinh t?i Khoan 6
£lieu 34 va diem g 1(11O'an2 £lieu 35 Lu~t £lau tu cong,

2, Cho phep quy dinJ1 n(>idung danJ1 gia tac d9ng moi, lruang scr b(>_lrong
Nghi dinh sua doi, bo sung cae .Nghi dinh quy dinl: ch\ tiet va ~u&ng<ian (hi
hal1h Lu?! Bao v~ moi truang de (hao gO' vuOng mac ve ,thai diem guyet dinh
phe duy~t bao ca~danJ1 gia tac d(>ngm6i truang, giup day nhanh tien d9 rh\Ic
hi~n cac dl! an dau ill, dong thai hili hoa gifra cac Lu$t ve baD ve moi truang,
d~u ill,d~u tu cong,

3, £l5i voi cae dl,1,an thu(>c lham qlly~n cU3 Thu tuong Chinh phli dii co
quy~t dinh chu trU'(;!n~dau tlI thl phili e6 bap caO'danh gi~ tac d(ing moi tman!!.
dtrqc phe duy~t theo quy dinh truoc khi quyet dinh dv an dau tn.

Tren day la ki&n nghi cUa B(>Tai nguyen va Moi (mong, kinh glri qU) Oy
ban xem xet, bao cao Uy ban tlmang V\l Qu6c h(>ichO'y ki~I1.1,

..,,~~U6NG
~ y.:"~"~\' _..-:"~". II' '\~ ..,>:'..-_-,-"'_'\",:";\:.

'0//:,' " :'
I, ~".i IJ1;' 1

i ':1..
\ ,.'.. .' ,
,\ "", '. \~;, . ,~-'
\'."'. .,,' . , \. ' ...'."~\_\,~ . (0' ., . \ ._j" (..... _o ()_:;'''

,,,'t':~!! ~~~.'""'I','a II Hon g fill

- Uy ban Khoa hoc, Cilng ngh~ va Moi truong cua Quoc hoi.

• Nlnr Iren;
• UBTVQH (dc1bao cao);
• ThU llf(rng CP (dG bao clio};
o cDc Ph6 Thllllf(rng CP (de baa cao);
• vnn phong ChillI! rhll;
• Cae bQ: K&hOQch vii I:)fiu lit, TIf rllilp;
o L"'I: YT.TCMT,'I'D(18~~ y-



)

)

CHiNH PlIO
SO:

C(lN(; r(l')" xii. "(II CIII') NI;1I1" VlfT NAlV1
1I0c: rOJl TI, "" 111/1111Jlld,,:4..L lep.p!.

V/V thllogl) a '
lu~t va tI . ~yng mdc el\" 'Illy djnh 1'111'11'

lal dlC~lquye! dinh pM dIlY~!bno
cao dtlnh gill hie d{lllgm(\i!mang

/ It) NOI, I/J:tly Jlf tilling Ill. /111m J.() /11

Klnh gl'ri: (1y bun thlJ('lllII,VI,I()I/()(; hOi.

Th\rc hiQn N~hi quyGt s6 48/20 J 7/NQ·QI I 14 ngay I () th{tllg I I. nflrn 2() 17
cua Quac, hQi va Kc hoach phat tr;Qn kinh t6 . xi! he); narn 20 Ill; nhrirn th{to gil
vuong mac cua quy djnh phap lu(lt v8 thai di~m qlly~t <finh phl: <llIy(;thao cao
d~lh gia tile dQng rna; tnrong giC'raLu~t Bao v~ Ill()i [nr<'tnif' I,UZIIDrill [II, Luat
Diiu nr c6ng va dB tao diau ki~n lhu(in Illi cho eric dtr {Ill <Jail III [IJI,I(;hi~n theo
Lu~t dAu nr va dAy nhanh [i8n di) c{wd\r an dfill III (;()ng trong nam 20 111,Chinh
phu xin bao cao Oy ban Thuang VI,lQuae he)inlm sall:

1. Vtr6'ng m~c trong cae <I"Ydinh philp 11I:)t:
a) Quy djnh cim Lllftt n.lo v~ moi tnrc'rn~:
Khoan 2, Diau 25 Lu(it Bao v~ mai [m/mg quy djnh [hen hlI(mg quy~t

dinh phe duy~t bao cao danh gia (ac di)n~ mui truang la din cu dt: cAp c6 lham
quySn thl!c hi~n Quy8t djnh ehu (mang dau (u d\! an trong truang hr;p phap Iu~t
quy dinh dl! an ph{li quyat djnh chu (mang dAutu.

Diau 22, Lu~t Bao v~rnoi (mcrng narn 2014 quy djnh cac ne)i dung (;hfnh
cua bao cao danh gia tac dQng rn6i truang. Tuy nhien, tren th\!(; tGnhi~u d\! an
chua thS thl!C hi~n dUQ'ecac nQi dun¥ nay trong giai dO\ln nghicn cuu ti~n kha
thi ph1,lc V1,lquy€t dinh chu tmang dau lu, rna chI c6 th~ th\!c ,hi~~ dU(lC lrong
giai do~ bao cao nghien Clm khit lhi, day chinh hi cae vuong mac d6i vai cac d\r
an d§u ttr congo

b) Quy t1jnlt cua Luftt Dau ttr cong

Diau 34, Lu~t DAu tu cong va nQi dung Bao eao d~ xuftt chu (mang dfru (u
chuang trinh d§u tu cong chi yeu cAu c6 "Philn lieh, danh girl so bQ nhling {ll1h

hUOng, tae d9ng vB moi truong, xii h9i elm chuang trlnh"; Di~u 35 LUi]lDfru tu
c6ng vS nQi dung Bao eao nghi8n elru tian kh1i lhi dv an quan tn,lIIgqu6c gia V11
dl}'an nh6rn A chi yeu cau "Phiin t(ch, danh gia sa bO t{ICdOng vt: m6i tnr/mg, xii
h9i cua dl! an";

T\li thai diBrn trlnh Bao do d8 xuat chll lnrang dflu tu chuang trinh (I;~utu
c6ng (DiSu 34, Lu~t Bau Iu cang) va trlnh phe duy~1 Bao clio nghicn cuu ti&n
kh{lthi dI,Tan quan trQng quAc gia va dI,Tan nh6rn A ([)i~u 35, LU(llDrill tlr cong)
nhi~u dl! an chua Ih~ c6 day dll c1lneLrd6 lilP, trlnh th11rndjnh v[i phc duYC;lll{Jo



•

x !ren day 18.ki~n ngh] ctia Chinh phti, kinh gui Uy ban thuang Y\I QU6ch9iern xet, cho y ki~n./.

Nuj nl'{in: TM. CHiNH PUU .
-NhlItren' TUQ. TUUTtfONG
-~~utlI6n~ CP, cac PM ThUtlIung Cpo BO TRtfO'NG
- aICb¢:TainguY8nvaMoitrulmg , MOITRtfO'NG
Ke ho~ch va E>§unr, Til phap; ,

- ~PCP: BTCN, cae PCN,
cac \'\I: CN, KITH, KGVX;

- LlIU:VT, Pl{(22).
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