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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ 

đất huyện Hải Lăng. 

- Địa chỉ văn phòng: số 21 Bùi Dục Tài, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) Nguyễn Xuân 

Hòa - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0233.3873248 

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Hải Lăng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSHT Khu đô thị phía 

Đông hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh;  

2. Tên dự án đầu tư  

- Tên dự án đầu tư: CSHT Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh, thị trấn Diên 

Sanh. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị; Cơ quan 

cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: UBND tỉnh 

Quảng Trị. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới có tổng mức 

đầu tư 60 tỷ đồng thuộc dự án nhóm B. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Dự án có tổng diện tích là 9,77ha gồm các hạng mục đầu tư như sau: 

+ Đường giao thông: Đầu tư xây dựng 08 tuyến đường giao thông với tổng 

chiều dài 2.651,32m, quy mô đường phố nội bộ, vận tốc thiết kế 40Km/h 

+ San lấp mặt bằng và phân lô: San lấp mặt bằng diện tích 6,0611ha, dự kiến 

khu vực xây dựng 254 lô đất (4 người/hộ, tương ứng với 1.016 người dân). 

+ Thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước bằng ống cống ngầm bê 

tông D0,8m - 1,0m, chiều dài 4.064m. Nước mưa được thu gom và đưa về hồ Đập 
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+ Thoát nước thải: Xây dựng hệ thống thoát nước thải bằng ống nhựa uPVC 

D200mm kết hợp điểm đấu nối bằng ống D110mm. Chiều dài 518,0m. Hệ thống 

nước thải sinh hoạt được thu gom tại bể tự hoại của mỗi hộ gia đình và các công 

trình công cộng, sau đó được dẫn về hệ thống thoát nước nước thải chung của thị 

trấn.  

+ Cấp nước: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp cấp nước cứu 

hỏa, dạng ngầm dưới vỉa hè bằng ống HDPE đường kính 63 - 160mm, chiều dài 

5.101m. Điểm đấu nối vào tuyến ống HDPE D225 dự án Tuyến ống nước sạch các 

khu đô thị phía Bắc đường Hùng Vương do Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Hải 

Lăng thực hiện. 

+ Cấp điện sinh hoạt: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện sinh 

hoạt đi trên không, treo trên các cột BTCT, bao gồm đường dây 22kV dài 438m, 01 

trạm biến áp 320kVA-22/0,4kV, đường dây 0,4kV dài 2.232m. Điểm đấu nối tại 

cột 72/5 nhánh rẽ đường dây 22kV đ TBA 100kVA-22/0,4kV KĐT Đập Thanh 

thuộc XT473DSA. 

+ Điện chiếu sáng: Xây dựng hoàn thiện điện chiếu sáng cho toàn bộ các 

tuyến, bố trí tuyến điện đi trên không treo trên cột BTLT của đường dây 0,4kV đối 

với tuyến chiếu sáng đi kết hợp với chiều dài 2.540m; sử dụng bóng đèn Led 100-

120W. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư:  

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Đối với loại hình của Dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường 

giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, công trình công cộng nên các hoạt động 

của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất. Các chất thải phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong giai đoạn thi 

công và của người dân khi Khu đô thị đi vào hoạt động. Để bảo vệ môi trường cho 

khu vực và cũng tạo cảnh môi trường Chủ dự án sẽ bố trí hệ thống cây xanh nhằm 

đa dạng hóa hệ sinh thái khu vực, thu gom và xử lý rác thải và xây dựng hệ thống 

thu gom thoát nước mưa, nước thải. Quy trình triển khai thực hiện của Dự án như 

sau: 
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Sơ đồ 1.1. Quy trình thực hiện của Dự án  

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Dự án “CSHT Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh” thuộc 

nhóm các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới gồm hệ 

thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện và chiếu sáng 

nên các hoạt động của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất. Các chất thải phát 

sinh chủ yếu từ hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong 

giai đoạn thi công và sinh hoạt của người dân khi Khu đô thị đi vào hoạt động. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Sản phẩm của Dự án là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông; Hệ 

thống cấp điện, nước, thoát nước mưa đồng bộ và phân lô đất ở.  

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công trình công cộng theo định hướng quy 

Hoạt động người dân trong Khu đô thị 

Định vị khu vực Dự án 

Chuẩn bị 

Sau khi hoàn thành, tiến hành 

nghiệm thu, bàn giao công trình cho 

Đơn vị quản lý 

CTR, tiếng ồn, bụi  

Thi công 

xây dựng 

San nền mặt bằng khu vực 

(Tận dụng lớp đất đào để san nền 

cho khu vực) 

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ: hệ thống cấp - thoát 

nước, giao thông, điện chiếu sáng 

Tiến hành phát quang thảm 

thực vật, bóc lớp đất đá hữu cơ 

Bụi, tiếng ồn  

CTR, nước thải, 

Bụi, tiếng ồn 

Phân bố, bố trí dựa vào quy hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt 

Hoạt động 

CTR, nước thải, Bụi, 

khí thải, tiếng ồn 
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hoạch đã được HĐND và UBND huyện phê duyệt. 

- Khu đô thị được xây dựng với tổng số lô đất ở là 254 lô (04 người/hộ gia 

đình) tổng số dân trong Khu đô thị dự kiến là khoảng 1.016 người. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

4.1.1. Đối với giai đoạn thi công 

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

sử dụng nguyên, vật liệu của Dự án (theo dự toán thi công xây dựng công trình 

CSHT Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh) như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công 

TT Loại Đơn vị Khối lượng Định mức [2] Quy đổi ra tấn 

1 Đất đào hữu cơ m3 11.955 1,45 tấn/m3 17.334,75 

2 
Đào mặt bằng 

đất cấp 1 
m3 10.387 1,45 tấn/m3 15.061,15 

3 Đất đắp  m3 88.894 1,45 tấn/m3 128.896,30 

5 Cát các loại m3 
365 1,4 tấn/m3  511,00 

6 Đá các loại m3 602 1,55 tấn/m3 933,10 

7 Thép các loại tấn 32 - 32,00 

8 Bê tông các loại m3 1.534 2500 kg/m3 3.835,00 

9 Xi măng tấn 507 - 507,00 

 Tổng    167.110,30 

Quá trình san ủi mặt bằng làm phát sinh khối lượng đất đào khoảng 22.342 m3. 

Khối lượng này sẽ được Chủ dự án sử dụng như sau: 

- Chủ dự án sẽ tận dụng 10.387m3 đất đào cấp 1 để san lấp mặt bằng cho khu 

vực Dự án. 

- Khối lượng đất đào hữu cơ là 11.955m3: Căn cứ trên khối lượng đổ thải của dự 

án, Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng cùng với đơn 

vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Châu Thành đã làm việc với Trung 

tâm Môi trường - Đô thị Hải Lăng đã xác định vị trí cũng như khả năng đáp ứng 

của bãi rác của huyện, nội dung này đã thống nhất tại Biên bản thống nhất vị trí bãi 

thải hữu cơ. Vị trí bãi thải cách khu vực dự án khoảng 5,2 km về phía Tây Nam. (Biên 

bản thống nhất vị trí đổ thải kèm theo tại phụ luc). 
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- Nguồn nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công bao gồm: 

+ Cát xây, sỏi sạn các loại lấy tại sông Thạch Hãn, thuộc thị xã Quảng Trị. 

+ Đá các loại lấy tại Đầu Mầu, Km 29 - Quốc lộ 9, thuộc xã Cam Thành, 

huyện Cam Lộ. 

+ Bê tông nhựa lấy tại Trạm trộn bê tông nhựa, Km8+400 Quốc Lộ 9. 

+ Xi măng, sắt thép, ván khuôn, lấy tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng. 

+ Đất đắp khai thác tại mỏ đất tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng. 

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

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

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

cung cấp cho hoạt động là 0,5 m3/ngày. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

4.2.1. Giai đoạn thi công 

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

cung cấp nước phục vụ cho thi công xây dựng công trình. 

- Điện phục vụ thi công: Được lấy từ điện lưới Quốc gia và hợp đồng với địa 

phương để đấu nối. 

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

dân cư để sinh hoạt. 

4.2.2. Giai đoạn hoạt động 

* Nguồn cung cấp điện 

- Nguồn cung cấp điện: Các lô có kí hiệu từ số 01 đến 227 lấy từ Trạm biến áp 

xây dựng mới của Dự án, các lô có kí hiệu từ số 228 đến lô 254 lấy từ đường dây 

hạ áp 0,4kV trên đường tỉnh 584.  

- Nhu cầu công suất điện cấp cho Khu đô thị được tính toán như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng điện 

TT Mục đích sử dụng 
Đơn 

vị 
Số lượng 

Định mức 

(kW/hộ/ngày) 

Công suất 

(kW) 

1 Điện phục vụ sinh hoạt Hộ 1.016  4 4.064 

2 Chiếu sáng công cộng % 35% SH  1.422,4 

 Tổng    5.486,4 

* Nguồn cung cấp nước 
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- Nguồn nước: Nước cấp cho dự án được đấu nối vào đường ống HDPE D225 

(thuộc dự án Tuyến ống nước sạch các khu đô thị phía Bắc đường Hùng Vương 

đang thực hiện). 

- Tiêu chuẩn dùng nước và nhu cầu dùng nước được tính theo TCXDVN 

33:2006 - Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình như sau: 

+ Nước dùng cho sinh hoạt QSH : 100 lít/người/ngày đêm. 

+ Nước dịch vụ công cộng QCC : 10% sinh hoạt. 

+ Nước công nghiệp dịch vụ QCN : 10% sinh hoạt. 

+ Nước thất thoát   : 15% (QSH+QCC+QCN). 

Vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước cho Khu đô thị được tính toán như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

TT Thành phần dùng nước Định mức sử dụng 
Nhu cầu sử dụng 

(m
3
/ng.đ) 

1 
Nước cấp cho sinh hoạt (1.016 

người) 
QSH = 100 L/người/ng.đ 101,6 

2 Nước dịch vụ công cộng QCC=10%QSH 10,16 

3 Nước công nghiệp dịch vụ QCN=10%QSH 10,16 

4 Nước thất thoát QTT=15%QSH 15,24 

5 Công suất trung bình/ngày QTB=(1+2+3+4) 137,16 

6 
Công suất lớn nhất/ngày 

(K=1,3) 
Qmax 178,30 

Ghi chú: K là hệ số dùng nước không điều hoà ngày (tính toán đến các tổ 

chức đời sống xã hội, chế độ làm việc và nhu cầu thay đổi dùng nước theo mùa). 

Chọn Kngày-max = 1,3 (Tiêu chuẩn TCVN 33-2006 Kngày-max:1,2-1,4). 

Vậy, tổng lượng nước dự kiến cấp cho dự án là 178,30 m3/ngày. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Hiện trạng chiếm dụng đất của dự án 

Khu vực có tổng diện tích là 9,77ha trong đó đất thuộc thị trấn Diên Sanh là 

9,67ha và đất của xã Hải Lâm là 0,10ha.  

Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự án 

TT Tên đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở 95 0,10 

2 Đất giao thông  4.018 4,11 

3 Đất trồng cây hằng năm khác 2.701 2,76 
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4 Đất nghĩa địa 15.164 15,52 

5 Đất rừng sản xuất 13.102 13,41 

6 Đất trồng cây hằng năm 24.995 25,58 

7 Đất mặt nước 1.980 0,20 

8 Đất bằng chưa sử dụng 35.645 36,48 

Tổng 97.700 100 

- Đối với đất ở: Qúa trình triển khai dự án sẽ chiếm dụng 95m2 đất ở của hộ 

gia đình ông Phan Khắc Thành. Hiện tại, hộ dân chưa thực hiện xây dựng nhà ở và 

sinh sống tại khu vực này. 

- Đối với đất giao thông: Dự án chiếm dụng 4.018m2 đất giao thông của thị 

trấn Diên Sanh. Hiện trạng tuyến đường này là đường đất, rộng khoảng 4m. 

- Đối với đất trồng cây hằng năm và đất trồng cây hằng năm khác: do điều 

kiện đất nghèo dinh dưỡng, hàng năm chịu ảnh hưởng khí hậu khắc nghiệt vì vậy 

hiện trạng chủ yếu là đất bỏ hoang. 

- Đối với đất nghĩa địa: Trong khu vực xây dựng có 11 lăng xây, 45 mộ xây 

và 51 mộ đất. Việc di dời các ngôi mộ này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, phong tục, tín 

ngưỡng của người dân, có thể gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội của khu phố 

hay trong dòng họ.  

- Đối với đất rừng sản xuất: Việc thực hiện Dự án làm mất đi vĩnh viễn 

13.102m2 đất rừng trồng keo lá tràm (1-2 tuổi) của 4 hộ dân (ông Nguyễn Tu, ông 

Nguyễn Dư Trực, ông Phạm Bá Tâm, ông Phạm Qúy Hiền). Quá trình thu hồi đất 

để xây dựng Dự án sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu và hoạt động sản xuất của các hộ 

dân. 

- Đối với đất mặt nước: Dự án chiếm dụng 1.980 m2 đất mặt nước tại hồ Đập 

Thanh nằm trên địa phận của xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh.  

5.2. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án  

Bảng 1.5. Quy hoạch sử dụng đất 

TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở 6,06 62,07 

2 Đất cây xanh 0,15 1,50 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 0,06 0,64 

4 Đất giao thông 3,50 35,80 

Tổng 9,77 100 

5.3. Biện pháp tổ chức thi công 

5.3.1. Công tác chuẩn bị 

- Rà phá bom mìn: Trước khi tiến hành thi công xây dựng sẽ rà phá bom mìn. 
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Việc ra phá bom mìn sẽ hợp đồng với cơ quan chuyên ngành và có đủ thẩm quyền 

tiến hành. Đơn vị rà phá bom mìn chịu trách nhiệm toàn bộ về tất cả các vấn đề an 

toàn có liên quan tới bom mìn vật liệu nổ trong quá trình khảo sát và thi công sau 

này trên toàn bộ phạm vi khảo sát và xây dựng công trình là 9,7656 ha. 

- Công tác thu hồi đất. 

+ Việc kiểm kê, thu hồi đất và giao đất xây dựng các công trình công cộng, 

giao đất sản xuất đối với hộ gia đình và cá nhân nằm trong vùng Dự án được thực 

hiện đúng, đảm bảo trình tự theo Luật đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

+ Công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải khẩn trương 

thực hiện đi trước một bước. Công tác này phải làm chặt chẽ, đảm bảo trình tự quy 

định của pháp luật và phải được sự đồng tình, nhất trí của nhân dân. 

+ Trong suốt quá trình chuẩn bị, kiểm đếm, chi trả, giải tỏa mặt bằng và giải 

quyết khiếu nại, tất cả các chính sách và thủ tục thu hồi đất, bồi thường và GPMB 

phải được thông tin đầy đủ đến người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng phải được 

tham gia vào quá trình khảo sát, đo đạc chi tiết và quá trình thu thập, kiểm tra số 

liệu, đóng góp vào việc hoàn thiện các biện pháp khôi phục đời sống. 

- Công tác bồi thường: Sau khi thực hiện công tác thu hồi đất thì tiến hành 

công tác bồi thường cho các bên theo qui định. 

- Phá dỡ các công trình hiện hữu: Dọn dẹp mặt bằng trong phạm vi thiết kế 

quy định, phá dỡ những công trình hiện hữu nằm trong mặt bằng không sử dụng 

được trong quá trình thi công. 

+ Việc phá dỡ các công trình này chủ yếu tháo thủ công và dùng máy khoan 

hơi, máy khoan điện để đục phá các lớp bê tông thành từng ô sau đó dùng máy cắt 

cắt cốt thép thành từng đoạn để dễ vận chuyển.  

+ Tiến hành tháo dỡ đến đâu các vật liệu thải được cho lên xe tải có bạt che 

phủ đổ ra bãi thải hoặc hợp đồng đơn vị thu gom và đưa đi xử lý. 

- Chặt bỏ lớp phủ thực vật: Phương án chặt bỏ chủ yếu là sử dụng cưa máy và 

các dụng cụ thủ công để phá bỏ thảm thực vật, đối với phần rễ sẽ sử dụng máy xúc 

để đào loại bỏ. Đối với diện tích cây trồng sẽ để cho người dân tận thu nhằm hạn 

chế phát sinh chất thải. 
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- Đất đào phát từ quá trình san ủi, mặt bằng: Để tạo mặt bằng thi công và đảm 

bảo chất lượng công trình, Dự án tiến hành san gạt và bốc xúc lớp đất đào với khối 

lượng theo thiết kế cơ sở là 22.342 m3. Biện pháp thực hiện là sử dụng máy san gạt 

tạo mặt bằng, sau đó sử dụng máy xúc bốc lớp đất phong hóa lên ô tô vận chuyển 

đổ thải. Trong khối lượng đất đào phát sinh sẽ được Chủ dự án và đơn vị thi công 

sẽ tận dụng để san lấp mặt bằng khu vực Dự án với khối lượng 10.387 m3, phần 

còn lại 11.955 m3 sẽ được Chủ dự án vận chuyển đi đổ thải theo quy định. 

5.3. Giai đoạn thi công xây dựng 

5.3.1. Thi công san nền 

- Sử dụng máy đào 0,7-1,25 m3, máy san 110CV tiến hành đào bỏ lớp đất hữu 

cơ đổ thành đống. Đất hữu cơ được đào bỏ hết khỏi phạm vi nền đường. Các đống 

đất hữu cơ này được máy đào xúc lên ô tô tự đổ vận chuyển đến bãi thải. 

- Đất đắp được vận chuyển về khu vực Dự án và đổ thành đống bằng ô tô tự 

đổ. San gạt lớp đất bằng máy ủi (trong quá trình san cần chú ý đến độ dốc ngang và 

dốc dọc của nền đường đảm bảo bề mặt nền đường luôn được giữ trong điều kiện 

sẵn sàng thoát nước. 

- Đắp san nền bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K85. Riêng đối với các lô đất 

cây xanh không đào bóc hữu cơ, được đắp bằng đất hữu cơ đào từ công trình không 

yêu cầu độ chặt. 

- Trong quá trình lu lèn nếu độ ẩm đất đắp khô cần sử dụng xe tưới để tưới ẩm 

đất đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình trên được tiến hành lập đi lập lại và được thi 

công đến cao độ thiết kế. 

5.3.2. Thi công hệ thống giao thông 

- Đo đạc xác định vị trí mặt bằng thi công trên tuyến. Đắp nền đường bằng 

máy đầm 16 tấn, nền đường đắp cấp phối đồi đầm chặt K≥0,95, riêng lớp sát đáy áo 

đường dày 50 cm đầm K≥0,98 đối với các tuyến đường phố khu vực và dày 30 cm 

đầm K≥0,98 đối với các tuyến đường phố nội bộ. Riêng đối với giải phân cách giữa 

đắp cấp phối đồi đầm chặt K≥0,85. 

- Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, bằng ô tô tưới nước 5 m3, máy lu 10T, 

máy lu bánh lốp 16T, máy lu 25T, máy ủi 108CV, máy san 108CV. Làm móng cấp 

phối đá dăm lớp trên bằng ô tô tưới nước 5 m3, máy lu 10T, máy lu bánh lốp 16T, 

máy lu rung 25T, máy rải 50 - 60 m3/h. Tưới lớp thấm bám mặt đường, tiêu chuẩn 

nhựa 0,8 kg/m2. Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp BTN và rải hỗn hợp BTN 

nhựa nóng hạt trung bằng máy chuyên dùng chặt 12,5 dày 5 cm. 
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5.3.3. Thi công hệ thống thoát nước mưa 

- Công tác thi công hệ thống thoát nước mưa được tiến hành song song với 

việc thi công đường giao thông và các hệ thống hạ tầng khác để giảm khối lượng và 

chi phí đào đắp cũng như đồng bộ về mặt kỹ thuật, sau khi san lấp mặt bằng và 

trước khi thi công lớp áo đường. 

- Các hố ga và hố thu được hoàn thiện cùng quá trình hoàn thiện mặt đường 

để đảm bảo mỹ quan của mặt ga và hiệu quả thu nước. 

- Tuyến cống thoát nước mưa được thi công cuốn chiếu từng phần theo hướng 

từ cuối mạng lưới đến đầu mạng lưới.  

- Phần thoát nước mưa thuộc tuyến đường: 

+ Đào mương thoát nước cống bằng máy đào 1,25 m3 và máy ủi 110 CV, đào 

bằng thủ công kết hợp cơ giới. 

+ Đệm lớp đệm đáy cống, đầm chặt bằng máy đầm cóc. 

+ Lắp đặt các đế cống, cống tròn bằng cần trục bánh hơi 6T. 

+ Nối cống bằng phương pháp xảm vữa xi măng. 

+ Tận dụng đất đào, đắp đất mang cống thi công bằng đầm cóc. 

+ Thi công xây dựng các hố ga, giếng thăm, khớp nối các tuyến cống thoát 

nước nước mưa. Hố ga được cấu tạo bằng BTCT, nắp và tấm thu nước. Thành và 

cổ ga giếng đổ tại chỗ, tấm đan và đáy ga giếng đúc sẵn. 

- Thi công thoát nước ngang: Công việc thi công cống bao gồm: Thi công đúc 

tấm bản và đốt cống hộp, định vị tim cống, đào hố móng, rải lớp đệm, lắp đặt ván 

khuôn, đổ bê tông cống, lắp đặt tấm bản, đắp đất hoàn trả. 

- Thi công thoát nước dọc: 

+ Xác định trục, tim tuyến thoát nước thi công. 

+ Đào đất hố móng đường ống: sau khi thi công đắp đất nền đường đến cao độ 

đỉnh đường ống thì dừng lại và tiến hành công tác đào đất hố móng. 

+ Thi công lớp đệm: Lớp đệm sau khi đầm xong phải đảm bảo cao độ và 

chiều dày thiết kế. 

+ Vận chuyển và lắp đặt ống cống. 

+ Thi công hố ga.  

+ Thi công lắp cát hố móng: Việc san lắp cát chỉ được tiến hành sau khi 

đường ống và hố ga được nghiệm thu theo qui định. San lấp cát từng lớp bằng thủ 
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công với chiều dày 30cm, đầm chặt K≥0,95. 

5.3.4. Thi công hệ thống thoát nước thải 

- Đào ống đặt đường ống có mở mái taluy bằng thủ công. 

- Đắp cát móng đường công bằng cát đắp. 

- Lắp đặt ống nhựa uPVC D200mm kết hợp điểm đấu nối bằng ống D110mm. 

- Đào xúc đất bằng máy đào 0,4 m3 và máy ủi 110 CV. 

- Đắp đất chân hố móng bằng máy đầm bánh hơi tự hành 9T máy ủi 108CV. 

- Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T sang phần đắp đường đất cấp III. 

5.3.5. Thi công hệ thống cấp nước 

- Đào đất đặt đường ống hố van bằng máy đào 0,8 m3 (cơ giới kết hợp thủ công). 

- Đắp cát nền móng công trình bằng đầm cóc. 

- Lắp đặt tuyến ống phân phối D63-160mm, tuyến ống chôn ngầm trong đất 

với độ sâu tối thiểu 0,5 m so với có hoàn thiện. 

- Lắp đặt các trụ tiếp nước cứu hóa dọc theo các tuyến đường với khoảng cách 

tối đa 150 m/trụ, khoảng cách từ mép đường đến trụ không quá 2,5 m. 

- Tiến hành đắp đất hoàn trả hố móng và nền móng công trình bằng đầm cóc. 

- Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 10T sang phần đắp đường. 

- Đấu nối mạng lưới với đường ống cấp nước của khu vực. 

5.3.6. Thi công hệ thống cấp điện và chiếu sáng 

Đào đất móng bằng thủ công, đổ bê tông móng, cột được mua sẵn và lắp dựng 

theo thiết kế, chèn vữa bê tông vào chân cột. 

5.4. Danh mục máy móc, thiết bị 

- Đây là loại hình Dự án đầu tư xây dựng công trình nên công nghệ thi công 

và các loại máy móc phục vụ cho quá trình xây dựng là do các 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. 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. 

Các loại máy móc dự kiến sẽ sử dụng như sau: 
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Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
 

Số lượng 

1 Lu bánh thép 12-16T, 6-8T 02 

2 Lu bánh hơi 12-16T, lu rung 25T 04 

3 Máy san tự hành > 90CV 02 

4 Máy đào > 0,70 m
3
 02 

5 Máy đào > 1,20 m
3
 02 

6 Máy đào > 1,60 m
3
 02 

7 Máy ủi > 75CV 02 

8 Ô tô tự đổ từ 5-13 tấn 10 

9 Máy rải (bê tông nhựa+cấp phối) 02 

10 Xe tưới nước (hoặc ô tô tưới nước)> 5m
3
 03 

11 Cẩu tự hành > 6 tấn 02 

12 Đầm cóc
 (*)

 04 

13 Máy trộn bê tông >250 lít 
(*)

 02 

14 Đầm dùi >1,5 kw 
(*)

 02 

15 Máy đầm bàn 1,0 kw 
(*)

 02 

16 Máy thuỷ bình 
(*)

 02 

17 Máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc điện tử
(*)

 01 

Ngoài ra, Dự án có một số hạng mục vật tư, thiết bị lắp đặt như đèn đường, 

hệ thống điện, ống nhựa HDPE (hệ thống cấp nước), ống cống BTCT thoát nước,... 

5.5. Tổng vốn đầu tư của Dự án 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Tổng mức đầu tư: 60.000.000.000 đồng 

- Trong đó:   

   + Đền bù, giải phóng mặt bằng               6.900.000.000  đồng 

   + Chi phí xây dựng             42.609.974.000  đồng 

   + Chi phí thiết bị                  359.847.000  đồng 

   + Chi phí quản lý dự án                  900.022.000  đồng 

   + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng               3.638.411.000  đồng 

   + Chi phí khác               1.373.331.000  đồng 

   + Chi phí dự phòng               4.218.415.000  đồng 
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5.6. Tiến độ thực hiện của Dự án 

Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2022-2025, trong đó: 

- Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Năm 2022. 

- Thi công xây dựng công trình: Năm 2022-2025. 

- Hoàn thiện đưa vào sử dụng: Năm 2025. 

Bảng 1.7. Tiến độ thực hiện Dự án 

STT Nội dung công việc 
Tiến độ thực hiện Dự án  

2021-2022 2022-2025 2025 

1 

Khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và 

thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công 

  

 

 

 

2 
Tổ chức đấu thầu thi công xây lắp, khởi 

công xây dựng công trình 

   

  

3 Bàn giao và đưa vào sử dụng    
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đang được lập, được Thủ 

tướng Chỉnh phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 

18/2/2020. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá khả năng phù hợp của dự án đầu tư 

với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

Tuy nhiên, Dự án triển khai thực hiện là phù hợp với các quy hoạch như sau: 

- Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Sanh, huyện Hải 

Lăng đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; 

- Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 CSHT Khu đô thị phía Đông 

hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh; 

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của HĐND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSHT Khu đô thị phía Đông hồ Đập 

Thanh, thị trấn Diên Sanh; 

- Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 của UBND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt dự án CSHT Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh, thị trấn Diên 

Sanh.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện tại, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực 

chưa được ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án đối với 

khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 

Qua số liệu quan trắc giám sát môi trường tại hồ Đập Thanh (thuỷ vực tiếp 

nhận nước thải sau xử lý của dự án) tại bảng 3.7 nhận thấy, chất lượng nước mặt 

của hồ Đập Thanh chưa có dấu hiệu ô nhiễm do hoạt động của Khu dân cư, do đó 

chất lượng nước hồ Đập Thanh vẫn đủ khả năng tiếp nhận nước thải của Khu đô thị 

sau khi đã xử lý. 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư: CSHT Khu đô thị phía Đông 

hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Hải Lăng                                           Trang 19 

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

Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Để đánh giá hiện trạng môi trường vùng triển khai dự án, báo cáo tham khảo 

dữ liệu hiện trạng môi trường từ các báo cáo ĐTM sau: 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị hồ Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng (ngày 

lấy mẫu 05/4/2017). 

- Khai thác mỏ than bùn tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng 

Trị (ngày lấy mẫu 09/11/2020).  

Dữ liệu môi trường tại khu vực thực hiện Dự án như sau: 

1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí 

Bảng 3.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) KK1 KK2 KK3 

1 Nhiệt độ 
o
C

 
30,3 33,9 25,7 - 

2 Độ ẩm % 68 59 86 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,4 1,5 1,8 - 

4 Độ ồn dB(A) 62,3 63,7 68,4 70
(1)

 

5 Bụi lơ lửng μg/m
3
 166 222 166 300 

6 SO2 μg/m
3
 25 30 22 350 

7 NO2 μg/m
3
 30 28 14 200 

8 CO μg/m
3
 2.514 2.230 KPH  30.000 

Ghi chú: 

- KK1: Tại trung tâm khu vực dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị hồ 

Đập Thanh - Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị hồ Đập Thanh, thị trấn Hải 

Lăng; 

- KK2: Tại điểm giao đường Nguyễn Hoàng và đường Huyền Trân Công 

Chúa, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng - Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô 

thị hồ Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng; 

- KK3: Tại tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, cách khu vực dự án (Khu C) 

khoảng 20 m về phía Nam - Dự án Khai thác mỏ than bùn tại thị trấn Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
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Nhận xét: Qua dữ liệu tại bảng 3.1 cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu chất lượng 

không khí và tiếng ồn tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Kết quả cho thấy chất lượng 

không khí, mức ồn trong và lân cận khu vực Dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm và 

chưa chịu tác động nhiều của hoạt động sản xuất. 

1.2. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt 

Bảng 3.2. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

NM1 NM2 A1 A2 B1 B2 

1 pH - 6,0 6,9 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

2 DO mg/l 6,9 5,7 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

3 TSS mg/l 13 8,6 20 30 50 100 

4 BOD5 mg/l 2,8 2,0 4 6 15 25 

5 COD mg/l 9 10 10 15 30 50 

6 NH4-N mg/l 0,20 0,11 0,3 0,3 0,9 0,9 

7 NO3-N mg/l 0,09 0,47 2 5 10 15 

8 PO4-P mg/l 
KPH 

(0,04*) 

KPH 

(0,04*) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

9 Fe mg/l 0,68 0,88 0,5 1 1,5 2 

10 Coliform 
MPN/

100ml 
460 93 2.500 5.000 7.500 10.000 

Ghi chú: 

- NM1: Tại hồ Đập Thanh - Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị hồ Đập 

Thanh, thị trấn Hải Lăng; 

- NM2: Tại hồ Đập Thanh - Dự án Khai thác mỏ than bùn tại thị trấn Diên 

Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Nhận xét: Dữ liệu tại bảng 3.2 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1).  

1.3. Dữ liệu môi trường nước dưới đất 

Bảng 3.3. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước dưới đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

09-MT:2015/BTNMT NN1 NN2 

1 pH - 5,1 5,7 5,5-8,5 
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2 Độ cứng mgCaCO3/l 97 202 500 

3 TDS mg/l 117 52 1.500 

4 NH4 -N mg/l 0,60 0,04 1 

5 NO3 -N mg/l 0,04 11,1 15 

6 Sunphat mg/l KPH  KPH 400 

7 Fe mg/l 0,062 KPH (0,021*) 5 

8 Coliform MPN/100ml KPH KPH 3 

Ghi chú: 

- NN1: Tại hộ gia đình ông Phạm Minh Tỵ, số 07 Huyền Trân Công Chúa - Dự 

án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị hồ Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng; 

- NN2: Tại giếng khoan hộ ông Nguyễn Sĩ Hoàng Dưỡng, khóm 7, thị trấn 

Diên Sanh - Dự án Khai thác mỏ than bùn tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị. 

Nhận xét: Dữ liệu tại bảng 3.3 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

1.4. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Qua quá trình thu thập thông tin tài liệu các dự án lân cận cho thấy đặc trưng 

thảm thực vật tại các công trình chủ yếu hình thành và phát triển trên lớp đất bị bào 

mòn. 

- Hệ thực vật xung quanh chủ yếu là cây bụi nhỏ hoang dại mọc rải rác, tràm 

trồng của người dân có độ tuổi từ 1-2 năm tuổi. 

- Động vật trong và lân cận khu vực Dự án chủ yếu là các loài ngoài tự nhiên 

như Chồn, rắn, chuột, các loại chim và nhiều loại côn trùng khác. 

1.5. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của Dự 

án 

Xung quanh khu vực Dự án không có các di tích lịch sử, công trình văn 

hóa,…nên ít ảnh hưởng đến dân cư trong quá trình hoạt động của Dự án. 

Nguồn nước mặt bị tác động bởi Dự án là hồ Đập Thanh, nằm giáp khu vực 

Dự án về phía Tây Nam. 

Dự án nằm cách cụm dân cư khóm 6, thị trấn Diên Sanh khoảng 220m về phía 

Tây Bắc; Cách khóm 1, thị trấn Diên Sanh khoảng 300m về phía Đông Nam. 
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2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

CSHT Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh có địa hình tương đối bằng phẳng. 

Trong diện tích Dự án có một phần của diện tích mặt nước của hồ Đập Thanh. Hiện 

tại, Hệ thống thoát nước thải tại Khu đô thị sau khi được xử lý sẽ đưa về hồ Đập 

Thanh. Đây là hồ nước tự nhiên và một phần được người dân xã Hải Lâm đào mở 

rộng nhằm cung cấp nước sản xuất nông nghiệp. Hồ có diện tích khoảng 10ha, hồ 

sâu 2 - 3 m, có nơi chỉ được 0,5m. Hồ Đập Thanh ngoài mục đích chứa nước điều 

hòa khí hậu cho khu vực còn có chức năng cung cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Trong đó: cấp nước tưới cho 30 ha lúa 

(02 vụ: Đông Xuân và Hè Thu), 07 ha hoa màu và 9 ha nuôi cá.  

2.2. Hệ thống sông ngòi khu vực tiếp nhận nước thải 

Khu vực dự án nằm giáp Hồ Đập Thanh về phía Đông Bắc. Đây là hồ nước tự 

nhiên có diện tích khoảng 10 ha, địa hình thấp trũng ngập nước từ 0,5m - 3m. Nước 

ở đây được dùng để cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp vùng phía 

Bắc và Tây Bắc của hồ, bên cạnh đó là nơi điều hòa chế độ nhiệt cho khu vực, nhất 

là vào mùa hè. Hồ Đập thanh được đấu nối thoát ra khe nước (nằm ở góc phía Tây 

Bắc hồ) chảy theo hướng Bắc - Nam đổ ra sông Nhùng. 

Sông Nhùng chảy qua địa bàn các xã Hải Lâm, thị trấn Diện Sanh, Hải Thượng, 

Hải Hưng của Huyện Hải Lăng. Băng qua Quốc lộ 1A gần ranh giới xã Hải Thượng và 

Thị trấn Diện Sanh sau đó chảy theo hướng Nam - Bắc rồi hợp lưu với sông Vĩnh Định 

tại ranh giới xã Hải Quy, huyện Hải Lăng và xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong.  

Đặc trưng tính toán thủy văn của sông Nhùng: 

Tên sông - 

trạm 

Diện tích lưu 

vực (km2) 

Các đặc trưng chuẩn 

Q0 

(m3/s) 

Mo 

(l/skm2) 

Yo 

(mm) 

Wo 

(106m3) 

X0 

(mm) 

Sông Nhùng - 

Hải Lâm 
102 4,44 43,5 1372,9 140 2400 

Phân phối dòng chảy theo các tháng trong năm (tính chu kỳ 28 năm từ 1992-

2020): 

Tên sông - 

trạm 

Đặc 

trưng 

dòng 

chảy 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sông 

Nhùng - 

Hải Lâm 

Q 

(m3/s) 
0,98 0,54 0,34 0,49 1,37 2,35 2,47 3,91 5,88 7,02 4,18 1,91 
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Nhìn chung, biên độ dao động dòng chảy sông Nhùng tháng trong năm khá lớn. 

Lượng dòng chảy tháng lớn nhất (tháng 10) là 7,02 m3/s chiếm tới 22,30% tổng 

lượng dòng chảy cả năm. Lượng dòng chảy tháng kiệt nhất (tháng 3) là 0,34 m3/s 

chiếm 1,07% tổng lượng dòng chảy năm. Dòng chảy ba tháng lớn nhất là các tháng 

9, 10, 11 và ba tháng kiệt nhất là các tháng 2, 3, 4. 

Nước dưới đất: Căn cứ vào đặc điểm địa chất, thành phần thạch học, tính chất 

chứa nước mà đặc điểm địa chất thủy văn mỏ than bùn tại thị trấn Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thuộc loại nước lỗ hổng trầm tích Đệ Tứ thống 

Holocen. 

2.3. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận  

Khu vực Dự án nằm giáp hồ Đập Thanh về phía Đông Bắc. Hiện tại, các đối 

tượng xả nước thải vào hồ Đập Thanh, bao gồm: 

- Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị hồ Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng” 

nằm giáp khu vực Dự án về phía Đông. Hiện tại, khu vực Dự án này chưa có dân 

cư sinh sống.  

- Khu dân cư khóm 6, thị trấn Diên Sanh cách vị trí Dự án khoảng 220m về 

phía Đông Nam.  

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực, Chủ dự án đã phối hợp với Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát, lấy mẫu 03 đợt tại khu 

vực thực hiện Dự án. Trong đó: Đợt 1: Ngày 06/04/2022; Đợt 2: Ngày 13/04/2022; 

Đợt 3: Ngày 15/04/2022.  

3.1. Môi trường không khí và tiếng ồn 

Bảng 3.4. Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn 

Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN2000, 106
o
15’, 

múi chiếu 3
o
 

X Y 

KK1 
Tại vị trí Dự án CSHT Khu đô thị phía Đông 

hồ Đập Thanh 
1.848.041 739.730 

KK2 
Tại đường Đinh Tiên Hoàng, cách vị trí Dự án 

khoảng 250m về phía Đông Nam 
1.847.823 740.004 

KK3 
Tại đường tỉnh 584, cách vị trí Dự án khoảng 

500m về phía Đông 
1.848.463 740.447 

- Chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.5. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
Đợt 1  Đợt 2 Đợt 3 

KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK3 

1 Nhiệt độ 
o
C

 
23,2 24,7 25,2 24,3 26,7 28,2 25,7 27,3 28,7 - 

2 Độ ẩm % 82 78 75 81 76 74 76 71 70 - 

3 
Tốc độ 

gió 
m/s 1,8 2,3 2,7 1,9 2,4 2,7 1,4 2,1 2,3 - 

4 Độ ồn dB(A) 65,2 66,6 68,3 64,7 65,2 67,8 62,5 64,6 67,3 70
(1) 

5 Bụi μg/m
3
 229 242 254 219 141 255 225 172 191 300 

6 SO2 μg/m
3
 26 20 21 21 24 18 19 16 23 350 

7 NO2 μg/m
3
 24 19 16 26 23 20 8 15 23 200 

8 CO μg/m
3
 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 
30.000 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- (-) Quy chuẩn không quy định; 

- 
(1)

 QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 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. 
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Nhận xét: Kết quả phân tích tại bảng 3.5 cho thấy, các thông số đánh giá hiện 

trạng chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn tại thời điểm khảo sát đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT. 

3.2. Môi trường nước 

a. Môi trường nước mặt 

- Ký hiệu và vị trí lấy mẫu: 

Bảng 3.6. Mô tả vị trí lấy mẫu nước mặt 

Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN2000, KTT 106o15’, 

múi chiếu 3o 

X X 

NM1 
Tại hồ Đập Thanh, cách vị trí Dự án 

khoảng 150m về phía Tây Nam 
1.847.781 739.582 

NM2 
Tại hồ Đập Thanh, cách vị trí Dự án 

khoảng 500m về phía Tây 
1.848.172 739.167 

- Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 3.7. Chất lượng nước mặt hồ Đập Thanh 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN  

08-MT:2015/BTNMT 

Đợt 1  Đợt 2 Đợt 3  

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 A1 A2 B1 B2 

1 pH - 6,3 6,6 6,2 6,7 6,4 6,8 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

2 DO mg/L 6,2 6,1 6,1 6,5 6,8 7,1 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

3 TSS mg/L 8,6 6,6 18 17 12 9,4 20 30 50 100 

4 BOD5 mg/L 2,0 1,7 1,8 2,1 2,2 2,0 4 6 15 25 

5 COD mg/L 13 12 10 11 11 8 10 15 30 50 

6 NH4-N mg/L 0,14 0,16 0,12 0,09 0,18 0,15 0,1 0,2 0,5 1 

7 NO3 -N mg/L 0,27 0,22 0,43 0,37 0,22 0,31 2 5 10 15 

8 PO4 -P mg/L 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
453 1.652 504 1.298 560 1.091 2.500 5.000 7.500 10.000 
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Ghi chú: 

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

nước mặt (viết tắt là QCVN08). 

+ 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. 

+ KPH: Không phát hiện. 

Nhận xét: Kết quả phân tích tại bảng 3.7 cho thấy, hầu hết các thông số đánh 

giá chất lượng nước mặt đều nằm trong giới hạn theo cột B1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. 

b. Môi trường nước dưới đất 

- Vị trí lấy mẫu: 

Bảng 3.8. Mô tả vị trí lấy mẫu nước dưới đất 

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

NN1 
Tại giếng đào của ông Hoàng Tấn Linh, 

khóm 6, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng 
1.847.826 739.979 

NN2 
Tại giếng đào của ông Nguyễn Văn Sinh, 

khóm 1, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng 
1.848.467 740.381 

 - Chất lượng môi trường nước dưới đất thể hiện ở bảng sau:  
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Bảng 3.9. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

09 
Đợt 1  Đợt 2 Đợt 3 

NN1 NN2 NN1 NN2 NN1 NN2 

1 pH - 5,9 5,6 5,7 5,5 5,6 5,4 5,5-8,5 

2 TDS mg/l 59 47 39 45 57 66 1.500 

3 Độ cứng mgCaCO3/l 36 19 29 18 38 25 500 

4 NH4 -N mg/l KPH (<0,02) 0,05 
KPH  

(<0,02) 

KPH 

(<0,02) 

KPH 

(<0,02) 

KPH 

(<0,02) 
1 

5 NO3 -N mg/l 0,43 0,47 0,55 0,59 0,5 0,54 15 

6 Sunphat mg/l KPH (<3) KPH (<3) KPH (<3) KPH (<3) KPH (<3) KPH (<3) 400 

7 Coliform MPN/100ml KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

8 E.Coli MPN/100ml KPH KPH KPH KPH KPH KPH 3 

Ghi chú:  

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

+ (-): Quy chuẩn không quy định. 

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần phụ lục. 

Nhận xét: Kết quả phân tích tại bảng 3.9 cho thấy, tất cả các thông số đánh giá chất lượng nước dưới đất đều nằm trong giới hạn 

của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Khu vực có tổng diện tích là 9,77ha, trong đó đất thuộc thị trấn Diên Sanh là 

9,67ha và đất của xã Hải Lâm là 0,10ha.  

Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự án 

TT Tên đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở  95 0,10 

2 Đất giao thông  4.018 4,11 

3 Đất trồng cây hằng năm khác 2.701 2,76 

4 Đất nghĩa địa 15.164 15,52 

5 Đất rừng sản xuất 13.102 13,41 

6 Đất trồng cây hằng năm 24.995 25,58 

7 Đất mặt nước 1.980 0,20 

8 Đất bằng chưa sử dụng 35.645 36,48 

Tổng 97.700 100 

- Đối với đất ở: Qúa trình triển khai dự án sẽ chiếm dụng 95m2 đất ở của hộ 

gia đình ông Phan Khắc Thành. Hiện tại, hộ dân chưa thực hiện xây dựng nhà ở và 

sinh sống tại khu vực này. 

- Đối với đất giao thông: Dự án chiếm dụng 4.018m2 đất giao thông của thị 

trấn Diên Sanh. Hiện trạng tuyến đường này là đường đất, rộng khoảng 4m. 

- Đối với đất rừng sản xuất: Việc thực hiện Dự án làm mất đi vĩnh viễn 

13.102m2 đất rừng trồng keo lá tràm (1-2 tuổi) của 4 hộ dân (ông Nguyễn Tu, ông 

Nguyễn Dư Trực, ông Phạm Bá Tâm, ông Phạm Qúy Hiền). Quá trình thu hồi đất 

để xây dựng Dự án sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu và hoạt động sản xuất của các hộ 

dân. 

- Đối với đất trồng cây hằng năm và đất trồng cây hằng năm khác: do điều 

kiện đất nghèo dinh dưỡng, hàng năm chịu ảnh hưởng khí hậu khắc nghiệt vì vậy 

hiện trạng chủ yếu là đất bỏ hoang. 
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- Đối với đất nghĩa địa: Trong khu vực xây dựng có 11 lăng xây, 45 mộ xây 

và 51 mộ đất. Việc di dời các ngôi mộ này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, phong tục, tín 

ngưỡng của người dân, có thể gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội của khu phố 

hay trong dòng họ. Công tác di dời các ngôi mộ này cần có phương án cụ thể và 

phải làm việc trước với người dân để có sự đồng ý của người dân địa phương do 

phong tục và tập quán của người dân nơi đây coi trọng về vấn đề tâm linh. Do đó, 

để đảm bảo quyền lợi cũng như phù hợp thuần phong mỹ tục tại địa phương, Chủ 

dự án sẽ có biện pháp thích hợp sau này nhằm công tác GPMB được diễn ra thuận 

lợi nhất. 

- Đối với đất mặt nước: Dự án chiếm dụng 1.980 m2 đất mặt nước tại hồ Đập 

Thanh nằm trên địa phận của xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh.  

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

a. Đánh giá tác động của hoạt động phát quang thảm thực vật và phá bỏ các công 

trình kiến trúc 

* Phả bỏ thảm thực vật: 

Qua khảo sát trong khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ giải phóng 

mặt bằng có khoảng 1,31ha (Tràm có độ tuổi từ 1-2 năm tuổi ) và còn lại là cỏ dại, 

cây bụi.  

Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra về 

sinh khối của 1 ha loại thảm thực vật theo phương pháp tính của Ogawa và Kato phát 

sinh là  41 tấn/ha. 

Như vậy, lượng sinh khối thực vật phát sinh trong giai đoạn GPMB, chuẩn bị xây 

dựng Dự án là: M = 41 tấn/ha × 1,31ha = 53,71 tấn. Trên thực tế, lượng sinh khối 

này sẽ ít hơn số liệu dự báo do một phần cành, lá sẽ được người dân thu gom để sử 

dụng làm nhiên liệu đốt và phân xanh. 

Lượng sinh khối thực vật phát sinh sẽ làm mất mỹ quan khu vực và có khả 

năng gây nguy cơ cháy rừng vào mùa khô nếu không có biện pháp thu gom và xử 

lý thích hợp. 

* Phá bỏ công trình kiến trúc: 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của báo cáo khảo sát thiết kế dự án cho thấy, 

trong phạm vi dự án có 11 lăng xây và 45 mộ xây. Trong đó, lăng xây có chiều dài 

tường trung bình 18 m, dày 20cm, chiều cao 0,5m, nền dày 20cm; mộ xây hình 

tròn, đường kính trung bình 6m, chiều dày lớp đắp 15cm, chiều cao mộ trung bình 

0,5m. Như vậy, lượng CTR từ việc phá bỏ lăng mộ được tính như sau: 

+ Đối với CTR từ phá bỏ lăng xây: 
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(11×18m×0,2m×0,5m) + (60m2×0,2m) = 31,8 m3 

+ Đối với CTR từ phá bỏ mộ xây: 

45 ×(62m × π/4×0,15m) + 45 × (62m ×π × 0,5m × 0,15m) = 572 m3. 

Vậy, tổng khối lượng CTR từ hoạt động phá dỡ công trình nằm trong phạm vi 

dự án là: 31,8 m3+ 572 m3 = 603,8 m3. 

Đánh giá tác động: Quá trình phá dỡ các công trình này sẽ làm phát sinh phần 

lớn là sắt, thép, bê tông,… với khối lượng CTR từ hoạt động phá dỡ công trình nằm 

trong phạm vi dự án sẽ có những tác động về mặt cảnh quan khu vực, những khu 

vực chứa CTR sẽ bị thay đổi kết cấu đất, nước mưa có thể cuốn trôi chất thải làm ô 

nhiễm các thủy vực tiếp nhận và nguồn nước dưới đất. 

1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

a. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải và bụi 

* 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: 

Khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển phục vụ thi công là theo bảng 1.1 

là 167.110,3 tấn. Tuy nhiên, lượng đất đắp được tận dụng quá trình đào là 

10.387m3 (tương đương 15.061,15 tấn) nên lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển 

là: 136.988 Loại phương tiện sử dụng để vận chuyển là xe 10 tấn. 

Từ khối lượng vận chuyển tính được lượt xe vận chuyển hàng ngày như sau: 

Bảng 4.2. Số lượt xe cần thiết vận chuyển vật liệu xây dựng 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vận chuyển tấn 136.988 

2 Số chuyến (10 tấn/chuyến) chuyến 13.698 

3 Tổng lượt xe lượt xe 27.396 

4 Trung bình lượt xe hàng ngày lượt xe/ngày 30 

Ghi chú: Thời gian thi công là 36 tháng, một tháng thi công 25 ngày, một ngày 8h 

- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, 

phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo 

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

xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe 
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ô tô chạy bằng dầu diezel như sau: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4 

Khối lượng xe (Kg) CO (g/km) NOx (g/km) HC(g/km) Bụi (PM) (g/km) 

1.760 < Rm 0,74 0,39 0,07 0,06 

Trong đó: 

 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 cộnlg thêm 100 kg để thử 

khí thải. 

Với lượng xe ra vào khu vực Dự án lớn nhất là 4 xe/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 4.4. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Giá trị giới hạn 

khí thải (g/km) 

Tải lượng ô nhiễm 

01 giờ 

Tải lượng ô 

nhiễm (mg/m.s) 

1 CO 0,74 2,96 0,000034 

2 NOx 0,39 1,56 0,000018 

3 HC 0,07 0,28 0,000003 

4 Bụi (PM) 0,06 0,24 0,000003 

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ, có thể áp dụng 

mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng mô 

hình Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau: [6] 

C(x) = 0,8.E
   

uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( 
     (3.1) 

Trong đó: 

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách 

đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5 m. 

+ z : Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 
73,053.0 xz  , với cấp độ ổn định khí 

quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực). 

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ 

gió trung bình tại khu vực Dự án là 2,4 m/s. 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng 
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mặt đất, h = 0 m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Thay các giá trị vào công thức (3.1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng 

cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau: 

Bảng 4.5. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau 

TT 
Khoảng cách 

x (m) 
z 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m
3
) 

CCO CNox CHC Cbụi 

1 5 1,72 0.000076 0.000049 0.000025 0.000025 

2 10 2,85 0.000058 0.000026 0.000011 0.000011 

4 20 4,72 0.000032 0.000017 0.000005 0.000005 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
30 0,2 - 0,3 

Đánh giá tác động: Qua kết quả tính toán tại bảng 4.5 cho thấy, nồng độ bụi 

và các chất khí độc hại từ phương tiện vận chuyển là rất thấp. Bụi và khí thải động 

cơ từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả 

kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống dọc các tuyến đường nơi 

có xe vận chuyển vật liệu cho Dự án đi qua như Quốc lộ 1A, đường Hùng Vương, 

ĐT 584.  

* Bụi cuốn lên 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 

đường vận chuyển nguyên vật liệu đã được trải thảm nhựa, bê tông hoá và cấp phối 

đá dăm, tuy nhiên trong quá trình thi công đoạn ra vào công trường có vật liệu rơi 

vãi lớn, do đó lượng bụi phát sinh trên đoạn đường này sẽ cao hơn so với các khu 

vực khác. Để đánh giá tải lượng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển chạy trên 

đường, 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). 
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+ 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 = 0,61 kg/xe.km. Giả thiết quảng 

đường vận chuyển trung bình trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi (đoạn ra công 

trường) là 0,5 km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường này là 0,53 kg/xe. 

Với quảng đường vận chuyển nguyên liệu trên tuyến đường phát sinh nhiều 

bụi khoảng 0,5 km, sự phân bố lượng xe trên 1 m chiều dài của đường trong thời 

gian 1h và số lượng xe lớn nhất trong một giờ 4 lượt xe/h như sau: 4 lượt 

xe/h/500m = 0,008xe/m.h. Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe là 0,53 

kg/xe×0,008 xe/m.h = 0,004 kg/m.h = 0,01 mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp 

dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Thay các giá trị vào 

công thức (3.1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được 

thể hiện như sau: 

Bảng 4.6. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển 

TT 
Khoảng cách 

x(m) 
z Nồng độ (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

1 5 1,72 0,58 

0,3 

mg/m3 

2 10 2,85 0,25 

3 20 3,83 0,19 

4 30 4,72 0,04 

5 50 5,56 0,01 

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi 

phát sinh do lốp xe ma sát với mặt đường ở khoảng cách <5m vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận 

chuyển chạy qua là tác động đáng quan tâm trong quá trình thi công Dự án, đặc biệt 

là đoạn ra vào công trường có nhiều đất đá rơi vãi làm lượng bụi phát sinh lớn vào 

những ngày nắng, mặt đường trở nên khô ráo làm cho các hạt đất mất kết dính với 

nhau dễ dàng bị cuốn theo bánh xe và luồng gió do xe chạy qua. Lượng bụi phát 

sinh sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Ngoài ra, tác động của bụi 

phát sinh từ mặt đường có thể gây ra tai nạn giao thông do mất tầm nhìn. Do đó 
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Chủ dự án sẽ đặc biệt quan tâm đến tác động này.  

b. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công 

xây dựng các hạng mục công trình như: Máy ủi, máy khoan, máy trộn bê tông,… 

- Để đánh giá được ảnh hưởng mức độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và 

công nhân, mức ồn giảm theo khoảng cách và kết quả tính toán mức ồn theo các 

khoảng cách khác nhau được tính theo công thức:  

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) 

Trong đó:   

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA). 

+ x0 = 1m. 

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Bảng 4.7. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công [12] 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15 m
 

30m 60m 120m 240m 

1 Máy ủi 107 100 93 87 81 75 69 

2 Máy khoan 101 94 87 82 75 69 63 

3 Máy đập bê tông 99 92 85 79 73 67 61 

4 Máy nén Diezel 94 87 80 74 68 62 56 

5 Máy trộn bê tông 89 82 75 69 63 57 51 

Cộng hưởng tiếng ồn
 

109,3 102,3 95,3 89 83,3 77,3 73,2 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 dBA (từ 6h đến 21h) 

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 >120 m thì mức 

ồn của đa số máy móc thiết bị nằm trong giới hạn. Đối tượng chịu tác động ở đây 

chủ yếu là công nhân trên công trường và các hộ dân sống gần khu vực Dự án  

- Độ rung: Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công, chủ 

yếu là đào đất, khoan và san ủi. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Khi mức 

độ rung động lớn vượt giới hạn cho phép có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư: CSHT Khu đô thị phía Đông 

hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Hải Lăng                                           Trang 36 

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

công nhân, dân cư xung quanh và làm hư hại các công trình lân cận. Mức độ rung 

động của các máy móc thi công thể hiện như sau: 

Bảng 4.8. Mức độ rung của các máy móc thi công [12] 

TT Các phương tiện 
Mức độ rung động 

cách nguồn 10m (dB) 

Mức độ rung động 

cách nguồn 30m (dB) 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Xe lu 82 71 

3 Máy khoan  63 55 

4 Máy ủi 79 69 

5 Máy nén khí 81 71 

6 Máy đào bánh hơi 85 73 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách ≥30 m, mức rung từ 

các máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT 

đối với hoạt động xây dựng là 75 dB. Tuy nhiên ở khoảng cách <30 m, người công 

nhân và các hộ dân sống gần khu vực Dự án sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung. Đặc biệt 

dự án nằm gần với cụm dân cư như Khóm 1, Khóm 6, Khóm 7, thị trấn Diên Sanh.  

c. Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thi công xây dựng sẽ 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 

Hùng Vương, ĐT 584 là tương đối cao. Do đó, khi Dự án triển khai sẽ góp phần 

làm gia tăng mật độ phương tiện tại khu vực, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động đi 

lại của người dân, 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,...) của các phương tiện có tải trọng lớn sẽ dễ gây ra hư hỏng, sụt lún các 

tuyến đường. 

1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công 

trình xây dựng 

a. Đánh giá, dự báo tác động của khí thải và bụi từ các hoạt động thi công các 

hạng mục công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng, sẽ tiến hành đào, đắp đất san nền. Quá 
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trình này làm phát sinh bụi, có thể gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh 

khu vực thực hiện Dự án. Với khối lượng đào, đắp của Dự án (Bảng 1.1) là: 

161.292,2 tấn và thời gian dự kiến san ủi, cải tạo mặt bằng tại khu vực Dự án là 12 

tháng. Hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường là 0,0075 kg/tấn vật liệu [8]. 

Ước tính nồng độ bụi trung bình như sau: 

Bảng 4.9. Tải lương bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp san nền 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng tải lượng bụi Kg 1.209 

2 Diện tích mặt bằng công trình hạ tầng kỹ 

thuật 

m
2 

97.656 

3 Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án m
3 

976.560 

4 Tải lượng kg/ngày 3,36 

5 Hệ số phát thải bụi bề mặt g/m
2
/ngày 0,034 

6 Nồng độ bụi trung bình (trong 1 giờ) mg/m
3
 0,43 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
mg/m

3
 0,3 

Ghi chú: 

+ Tổng tải lượng bụi (kg) = Khối lượng đào đắp (tấn) × 0,0075kg/tấn. 

+ Diện tích mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật 

+ Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án (m3) V=S×H (với S là diện tích mặt 

bằng, H là chiều cao các thông số khí tượng lấy khoảng 10m). 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/Số ngày thi công san ủi (360 

ngày) 

+ Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày)=Tải lượng (kg/ngày)×103/Diện tích(m2). 

+ Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày)×106/8/V (m3). 

Như vậy, tải lượng bụi phát sinh là: Es = 3,36 kg/ngày ≈ 0,038 g/s. 

Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ bụi phát tán vào 

môi trường không khí, phương pháp và kết quả tính toán như sau:  

Khối không khí tại khu vực Dự án được hình dung là một hình hộp với các 

kích thước chiều dài l(m), chiều rộng b(m) và chiều cao chịu tác động H (m) là 

10m. Nồng độ bụi trong khối hộp sẽ được tính theo công thức sau: [10] 

C = Co + (1.000Ml)/(uH) (3.3) 

Trong đó: 

+ Co: là nồng độ chất ô nhiễm vào khối hộp (Co = 0,229 mg/m3 theo số liệu 
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hiện trạng môi trường khu vực Dự án); 

+ M: Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt (g/m2.s); 

+ u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực Dự án (m/s); u = 2,4 m/s; 

+ H: Chiều cao xáo trộn (m); H = 10 m; 

+ l, b: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt được xác định như sau: 

M = Es/(l  b) 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài (l) 

và chiều rộng (b) của hộp không khí được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.10. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san ủi 

Khoảng cách 
Cường độ phát thải 

(g/m
2
.s) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 

02:2019/BYT  

(mg/m
3
) Chiều dài l(m) Chiều rộng b(m) 

3 3 0,042 17,73 

8 

5 5 0,015 9,73 

10 10 0,003 5,48 

15 15 0,0016 2,73 

25 25 0,0060 1,35 

Đánh giá tác động: Nồng độ bụi được tính toán ở trên nằm trong giới hạn cho 

phép trong phạm vi bán kính > 5 m tính từ vị trí trực tiếp phát sinh bụi. Như vậy, có 

thể thấy nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đào đắp sẽ ảnh hưởng đến công 

nhân làm việc trực tiếp tại công trường. Việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường 

có nồng độ bụi cao có thể gây ra các bệnh về mắt, bệnh ngoài da và bệnh về đường 

hô hấp nếu Chủ dự án không có các biện pháp giảm thiểu. 

* Tác động của bụi từ hoạt động thổi bụi đường: 

Quá trình thi công Dự án sẽ có công đoạn thổi bụi để làm sạch bề mặt (8 

tuyến) đường trước khi rải lớp nhựa dính bám trên các tuyến đường của Dự án, 

công đoạn này làm phát sinh một lượng bụi rất lớn và khó kiểm soát. Do tuyến 

đường nằm gần khu dân cư và các trụ sở cơ quan nên việc thổi bụi sẽ làm ảnh 

hưởng đến đời sống của cán bộ và người dân gần khu vực. 

Đây là tình trạng chung đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đường 

giao thông, việc vệ sinh làm sạch và khô bề mặt lớp nền đá dăm là giải pháp bắt 

buộc trong quy trình làm đường. Việc này nhằm để đảm bảo độ dính bám cho lớp 

bê tông nhựa mặt đường, công nhân dùng máy nén khí công suất lớn thổi sạch bề 

mặt. Tuy nhiên, giải pháp dùng máy nén khí thổi bụi chỉ nên áp dụng với những 
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đoạn đường ở xa khu dân cư. Đối với những đoạn đường gần khu dân cư nếu không 

có các biện pháp giảm thiểu sẽ ảnh hưởng bụi từ quá trình này sẽ ảnh hưởng đến 

công nhân và người dân sống gần khu vực Dự án. 

Đối tượng chịu tác động là cụm dân cư sống gần khu vực Dự án như Khóm 1, 

Khóm 6 và Khóm 7, thị trấn Diên Sanh và công nhân trên công trường. 

* Tác động của mùi hôi từ hoạt động rải nhựa đường: 

- Hoạt động thi công rải nhựa đường dính bám và bê tông nhựa không tránh 

khỏi phát sinh mùi hôi gây khó chịu. Nếu phải tiếp xúc thường xuyên với mùi nhựa 

cháy khét, nồng nặc sẽ mắc các bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, 

khó thở, ho đau họng), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu. Đây là tác động 

khó tránh khỏi, tuy nhiên có thể giảm thiểu bằng các biện pháp ngay tại các bước 

thực hiện. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu trong giai đoạn này. 

- Đối tượng chịu tác động là cụm dân cư sống gần khu vực Dự án như Khóm 

1, Khóm 6 và Khóm 7, thị trấn Diên Sanh và công nhân trên công trường. 

b. Đánh giá, dự báo tác động của nước thải 

*  Nước thải sinh hoạt 

- Phát sinh từ 50 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: Định mức cấp nước 100 lít/người/ngày [11] và tỷ lệ thải là 100% 

lượng nước cấp [12]. Với số lượng công nhân khoảng 50 người thì lượng nước thải 

phát sinh là: 50 người × 100 lít/người/ngày× 100% = 5 m3/ngày. 

Đánh giá tác động: Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng do chứa 

thành phần các chất hữu cơ và các vi sinh vật gây bệnh cho con người và động vật 

hoặc thấm qua đất gây ô nhiễm nước dưới đất, đồng thời làm mất cảnh quan khu 

vực. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm này. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án đối với môi 

trường xung quanh, báo cáo áp dụng công thức tính theo TCVN 7957:2008 - Thoát 

nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế: Q = q × C × F. 

Trong đó: 

+ Q - là lượng nước mưa chảy tràn. 

+ F - diện tích mặt bằng khu vực (công trình hạ tầng kỹ thuật), F= 97.656 m2. 

http://alobacsi.com/kham-benh-online/benh-khac/thuong-xuyen-hit-mui-nhua-chay-rat-de-bi-vo-sinh-phai-khong-bs/2661
http://alobacsi.com/kham-benh-online/benh-khac/thuong-xuyen-hit-mui-nhua-chay-rat-de-bi-vo-sinh-phai-khong-bs/2661
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+ q - là lượng mưa ngày lớn nhất (ngày 09/10/2020) tại Trạm thuỷ văn Mỹ 

Chánh có giá trị 645 mm. 

+ C - là hệ số dòng chảy, C = 0,37 tương ứng với mặt đất, độ dốc 1 - 2%. 

 Vậy: Q = 97.656 m2 × 0,645 m × 0,37 = 23.305 m3/ngày. 

Đánh giá tác động: 

- Khu vực Dự án với diện tích 9,7656 ha, khi san ủi mặt bằng, đào đắp, vận 

chuyển nguyên vật liệu, tập kết vật liệu sẽ phát sinh các chất thải. Nếu không được 

quản lý thì khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo các chất bẩn trên mặt đất 

như: Đất đá, cát, sạn, xi măng, chất thải rắn sinh hoạt… xuống các thủy vực lân 

cận. Từ đó, làm tăng độ đục nguồn nước, ô nhiễm hữu cơ, dầu khoáng, ảnh hưởng 

xấu đến chất lượng nguồn nước, gây ô nhiễm nguồn nước hồ Đập Thanh.  

- Trong quá trình xây dựng, các tác nhân gây ô nhiễm nước chủ yếu là dầu mỡ 

rò rỉ từ các máy móc thiết bị, chất thải rắn như đất đá, vật liệu rơi vãi, chất thải từ 

quá trình phá bỏ các công trình hiện trạng. Lượng chất thải này nếu không được thu 

gom thì khi có mưa, các tác nhân đó sẽ bị rữa trôi vào nguồn nước mặt gây đục 

nguồn nước tiếp nhận. 

- Quá trình vận chuyển đất đào nếu không có biện pháp che chắn sẽ làm rơi 

vãi đất đá dọc tuyến đường như ĐT 584, đường Hùng Vương và Quốc lộ 1A khi 

gặp mưa gây ra lầy lội, trơn trượt ảnh hưởng đến việc đi lại có thể gây ra các tai 

nạn giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, mỹ quan khu vực. 

Tuy nhiên, tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công nên có thể hạn 

chế bằng các phương pháp quản lý và thi công. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR 

* Chất thải rắn 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 [5]. Với số 

công nhân là 50 người thì tổng lượng rác thải phát sinh khoảng 25 kg/ngày. 

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, 

xử lý sẽ tạo mùi khó chịu, gây ô nhiễm đất, nguồn nước, làm mất mỹ quan khu vực, 

có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao động, 

người dân sống gần khu vực Dự án. 

* Chất thải rắn xây dựng 

- Đất đào: Theo bảng 1.1 thì khối lượng đất đào là 22.342 m3. Trong đó, khối 
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lượng được tận dụng đắp san nền là 10.387 m3. Lượng đất vận chuyển đi đổ thải là 

11.955 m3. 

- Chất thải xây dựng còn phát sinh từ quá trình phá bỏ công trình kiến trúc, do 

đó sẽ làm phát sinh một lượng đất, cát, đá, xà bần tương đối lớn với khối lượng 

603,8 m3 (tính toán tại mục 1.1.2). 

- Chất thải rắn còn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình bao 

gồm: vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn, các loại vỏ bao xi măng, sắt thép 

thừa, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ.  

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 như: gia cố nền móng, bán và tái sử dụng. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn 

vị thi công thu gom tận dụng và xử lý thích hợp. 

* Chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh trong quá trình thi công Dự án chủ yếu từ hoạt động bảo 

dưỡng, sửa chữa bao gồm các chất thải như: giẻ lau dính dầu; cặn, dầu mỡ thải,… 

thuộc vào mục chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

Khối lượng CTNH phát sinh tại Dự án như sau: 

Bảng 4.11. Danh mục CTNH phát sinh trong 1 tháng 

TT Tên CTNH Khối lượng Trạng thái 

1 Giẻ lau dính dầu 3 kg Rắn 

2 Dầu thải mỡ 2 kg Rắn 

Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 5kg/tháng. Lượng chất thải nguy hại 

phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn, đồng thời công tác bảo dưỡng, sửa 

chữa các phương tiện thi công thường được thực hiện ở các gara. Trên công trường 

chỉ thực hiện những sửa chữa nhỏ do đó lượng CTNH thải phát sinh là rất ít. 

Đánh giá tác động: Lượng CTNH phát sinh không lớn, tuy nhiên với thành 

phần và tính chất nguy hại có thể làm ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh, 

đặc biệt dầu nhờn có thể gây nên sự cố về đổ tràn trên hồ làm mất mỹ quan và ảnh 

hưởng đến môi trường thủy sinh. Đối tượng chịu tác động gồm công nhân thi công, 

môi trường nước mặt, đời sống thủy sinh hồ Đập Thanh. 

d. Tác động đến kinh tế - xã hội 
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- Quá trình thi công làm phát sinh chất thải rắn, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ 

rung,... ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, chất lượng nguồn 

nước mặt, nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động và người 

dân lân cận khu vực Dự án. 

- Hoạt động của phương tiện vận tải trong thời gian thi công làm tăng mật độ 

giao thông là ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trong khu vực. 

- Việc tập trung một lượng công nhân khá lớn trong thời gian xây dựng có thể 

ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội khu vực Dự án.  

- Độ ồn tác động đến sức khỏe công nhân và người dân. 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc phục vụ thi công, máy móc 

phục vụ vận hành có khối lượng lớn sẽ làm hư hỏng các tuyến đường giao thông khu 

vực, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A, đường Hùng Vương, ĐT 584. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Về nước thải  

a. Nước thải sinh hoạt 

Như đã đánh giá ở trên, nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân 

trong quá trình thi công, xây dựng Dự án. Việc xây nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn để 

xử lý đang áp dụng phổ biến hiện nay là rất khó thực hiện. Hơn nữa, nếu xây dựng 

các hầm tự hoại 03 ngăn sẽ rất khó khăn và tốn kém trong xây dựng, phá dở sau 

này. Nhằm đảm bảo cho cán bộ công nhân thi công vệ sinh thuận tiện và không gây 

ô nhiễm môi trường, Nhà thầu sẽ ưu tiên lựa chọn lao động tại địa phương trong 

quá trình thi công vừa tạo công ăn việc làm cho người dân, từ đó hạn chế phát sinh 

nước thải tại khu vực và lắp đặt nhà vệ sinh di động, như vậy sẽ hạn chế nước thải 

sinh hoạt trên công trường. 

Đối với nhà vệ sinh di động: Lắp đặt nhà vệ sinh di động tại khu vực lán trại 

có KT (260x180x135) cm với thể tích 10 m3/nhà, như vậy sẽ hạn chế nước thải 

sinh hoạt trên công trường. Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ hút và 

đưa đi xử lý với tần suất 1 lần/năm. 

b. Nước thải xây dựng 

Để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nước thải xây dựng đến môi trường 

trong giai đoạn thi công, Chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công 

áp dụng các biện pháp sau: 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo 

dưỡng công trình. 
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- Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa thất thoát ra 

môi trường. 

- Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng 

cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Như đã phân tích ở trên, trong giai đoạn thi công nước mưa chảy tràn không 

phải là nước thải, do vậy Chủ dự án không tiến hành xử lý mà thoát trực tiếp ra môi 

trường. Tuy nhiên, do giai đoạn này đang thi công, hệ thống hạ tầng chưa hoàn 

chỉnh nên việc giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn rất khó thực hiện. Vì 

vậy, ưu tiên thi công cuốn chiếu trước mùa mưa và triển khai thi công nhanh gọn 

ngay đối với những khu vực GPMB thuận lợi. Bên cạnh đó, Nhà thầu sẽ áp dụng 

một số biện pháp sau: 

- Thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục và từng đoạn, tránh thi công 

tràn lan chiếm nhiều diện tích gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn; 

- Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi 

công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn 

nước; 

- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp 

phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn; 

- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, 

nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án; 

- Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa; 

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện 

tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường. 

1.2.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại 

a. Thu gom, xử lý sinh khối thực vật, xà bần từ công trình bị phá bỏ 

Chất thải rắn ở giai đoạn này là sinh khối thực vật chủ yếu là cành, rễ keo lá 

tràm sau khi đã được thu hoạch, cây bụi, cỏ dại,… Đây là lượng chất thải rắn tương 

đối lớn, các biện pháp được đề xuất như sau: 

- Lên kế hoạch GPMB cụ thể, thu gom triệt để lượng chất thải rắn phát sinh, 

tuyệt đối không xả ra môi trường. 

- Đối với rừng tràm sẽ thỏa thuận với người dân và tiến hành GPMB sau khi 

thu hoạch để giảm thiểu lượng CTR phát sinh. Đồng thời, sẽ giảm thiểu tác động 
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đến đời sống của người dân. 

- Các lăng mộ sẽ được người dân tự di dời đến vị trí mới (Chủ đầu tư chỉ thực 

hiện đền bù và hỗ trợ theo quy định như đã nói trên). 

- Đối với xà bần từ lăng mộ, đất hữu cơ sẽ làm việc với chính quyền địa 

phương tìm nơi đổ thải cùng với đất bốc hữu cơ. 

- Đối với xác thực vật không tận thu được sẽ được thu dọn lại vị trí trung tâm 

khu đất và giảm thiểu sinh khối bằng phương pháp đốt. 

- Các CTR không tái sử dụng được sẽ được Chủ dự án hợp đồng với Trung 

tâm Môi trường - Công trình đô thị huyện Hải Lăng thu gom và đưa đi xử lý. 

b. Thu gom và xử lý đất bóc phong hóa  

- Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng cùng với 

đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Châu Thành đã làm việc với 

Trung tâm Môi trường - Đô thị Hải Lăng đã xác định vị trí cũng như khả năng đáp 

ứng của bãi rác của huyện, nội dung này đã thống nhất tại Biên bản thống nhất vị 

trí bãi thải hữu cơ. Vị trí bãi thải cách khu vực dự án khoảng 5,2 km về phía Tây Nam. 

- Đất thừa ở phần đào sẽ tận dụng để đắp vào những chỗ có lợi (sau khi tính 

toán hiệu quả kinh tế) như đắp thêm vào mái dốc cho thoải, đắp gia tải, lấp chỗ 

trũng. 

- Khi đắp trả lại vào hố móng có kết hợp tận dụng đất đào để đắp nhưng nếu 

loại đất tận dụng không đảm bảo được chất lượng thì phải sử dụng đất khác. 

c. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trang bị 01 thùng đựng rác sinh hoạt loại 120L ở khu vực lán trại để thu 

gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

- Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên 

dụng sau đó vận chuyển đến vị trí tập kết rác thải tập trung của địa phương và hợp 

đồng với Trung tâm Môi trường - Đô thị Hải Lăng thu gom đưa đi xử lý; Rác thải 

có khả năng tái sử dụng như bao bì, chai lọ, ... tập kết tại một vị trí riêng để bán cho 

các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường chung sạch sẽ, tránh vứt rác 

bừa bãi. 

d. Chất thải rắn xây dựng 

- Đất đá đào hố móng sẽ được tận dụng để tôn nền tại những nơi thiếu hụt. 

- Các chất thải rắn xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt 
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thép vụn,… sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu. 

- Xe chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng phải được che chắn cẩn 

thận, thùng chứa của xe phải đảm bảo nhằm hạn chế rơi vãi. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chở đúng tải trọng quy định và 

có phủ bạt kín để không làm rơi vãi đất, cát ra tuyến đường. 

e. Chất thải nguy hại 

Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành 

phần, tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. Đặc biệt 

đối với dầu thải từ máy máy móc thiết bị (chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư 

hỏng, đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi 

công sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do 

đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công 

trường) sẽ được thu gom vào thùng chứa chuyên dụng thể tích 60 lít có nắp đậy và 

dán nhãn cảnh báo CTNH sau đó chứa tại khu vực lán trại có mái che. Đối với giẻ 

lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào thùng chứa 

chuyên dụng sử dụng bằng thùng nhựa composite, kích thước (40x50x68)cm, dung 

tích chứa hữu ích là 60 lít, thùng được lắp cần đạp chân để mở nắp, đáy thùng được 

lắp 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển.  

Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng để xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải 

nguy hại. Định kỳ 06 tháng/lần thu gom và đưa đi xử lý. 

1.2.3. Về bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng, máy móc thiết bị 

- Sử dụng các phương tiện đã được cấp giấy Chứng nhận chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động. 

- Vào những ngày trời khô ráo, nắng nóng phát sinh bụi nhiều sẽ tiến hành 

tưới nước tại tuyến đường vận chuyển vật liệu vào khu vực Dự án (trên tuyến ĐT 

584 dài 500m) với tần suất tối thiểu 02 lần/ngày (có thể tăng lên theo điều kiện thực 

tế). 

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu 
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trang, găng tay, mũ, giày,... 

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý 

nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. 

- Chủ dự án cam kết thu dọn đất đá rơi vãi dọc đường và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm nếu để xảy ra các sự cố hoặc gây ô nhiễm đến môi trường khi thi công xây 

dựng. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ quá trình thi công xây dựng  

- Vào những ngày nắng và gió sẽ được Chủ dự án tưới nước với tần suất tối 

thiểu 2 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên tại các điểm ra vào khu vực Dự án và khu vực 

san ủi mặt bằng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày,... 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm 

từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng. 

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý 

nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. 

- Bố trí các bảng cấm và chỉ dẫn để người dân biết tránh các khu vực đang thi 

công. 

- Tại các bãi chứa nguyên vật liệu được che phủ bạt tránh gió cuốn làm phát 

sinh bụi. 

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày,... 

- Công khai, niêm yết kế hoạch, công tác bảo vệ môi trường của dự án cho 

cộng đồng được biết cùng có kế hoạch bảo vệ môi trường xung quanh. 

1.2.4. Về tiếng ồn, độ rung 

* Đối với tiếng ồn: 

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công vào thời gian từ 18h - 6h sáng 

hôm sau. 

- Hạn chế các phương tiện vận chuyển qua các tuyến đường vào giờ cao điểm 

(từ 6h30 - 7h30 và từ 16h30 - 17h30) hay vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (từ 

11h - 13h hay từ 20h - 6h sáng hôm sau). 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế 
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tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. 

- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục 

nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận 

chuyển đúng trọng tải quy định. 

- Không lập bãi đổ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có dân cư. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc 

phương tiện phát sinh độ ồn cao. 

* Đối với độ rung: 

- Quá trình thi công không tập trung nhiều máy móc cùng hoạt động tại một 

thời điểm và địa điểm nhằm hạn chế sự cộng hưởng. 

- Trong trường hợp quá trình thi công làm hư hại công trình lân cận, Chủ dự 

án sẽ kiểm tra đền bù theo đúng quy định. 

- Lắp đặt thiết bị máy móc cần phải được cân chỉnh và đúng yêu cầu kỹ thuật. 

1.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

* Phương án bồi thường, GPMB 

Diện tích đất bị chiếm dụng do xây dựng các hạng mục công trình, Chủ dự án 

sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng phối hợp với Chính quyền địa phương và 

người dân bị ảnh hưởng để khảo sát, đo vẽ, thống kê diện tích đất bị chiếm dụng. 

Các căn cứ pháp lý về chính sách đền bù GPMB: Chủ dự án sẽ phối hợp cùng 

với các Ban ngành liên quan và Chính quyền địa phương thành lập Hội đồng đền 

bù sau đó tiến hành khảo sát, thống kê mức độ thiệt hại để tổ chức thực hiện đền bù 

cho các cá nhân và tổ chức liên quan, căn cứ vào các văn bản pháp lý như sau: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013; 

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

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

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

Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất; 
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- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa 

màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị.   

Nguyên tắc đền bù GPMB: Phương án đền bù GPMB cần phải được chuẩn bị 

trước và được lập kế hoạch dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau: 

- Đảm bảo đúng chính sách hiện hành. 

- Giảm thiểu khó khăn về thu nhập tới các hộ gia đình. 

- Giảm thiểu các tác động về quan hệ xã hội. 

- Có chính sách ưu tiên đối với các hộ chấp hành tốt việc bàn giao đất GPMB 

Phương án di dời mồ mả: 

Trong khu vực triển khai Dự án hiện có 11 lăng, 45 mộ xây và 51 mộ đất. Tùy 

theo nguyện vọng của người dân thì các lăng mộ này sẽ được quy tập về quê để 

chôn cất theo phong tục tập quán hay di dời lên nghĩa trang địa phương để chôn cất. 

Chi phí bốc cất, vận chuyển và đền bù sẽ được Chủ dự án chi trả theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Ngoài phần kinh phí đền bù được tính thêm kinh phí hỗ trợ di dời theo Quyết 

định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban 

hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa 

phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực 

hiện dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát 

huy vai trò giám sát của cộng đồng. 

- 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. 

- 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. 

- Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo 

chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý 
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không tốt cho nhân dân. 

- Các loại phương tiện như máy xúc, máy ủi có bánh xích được chở vào khu 

vực bằng xe chuyên dụng, không được chạy trực tiếp trên đường. 

- Chất thải trong quá trình thi công được quản lý và thu gom sạch sẽ không 

làm phát sinh ra môi trường gây mất mỹ quan của khu vực. 

Phương án trồng rừng thay thế 

- Chủ dự án sẽ thực hiện phương án nộp tiền về Qũy bảo vệ và Phát triển rừng 

tỉnh Quảng Trị để thực hiện trồng rừng thay thế.  

1.2.6. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án 

* Phòng chống cháy nổ 

- Phương án rà phá bom mìn: 

 + Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã 

được đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác. 

 + Công tác rà phá bom mìn phải được các cơ quan chuyên ngành và có đủ 

thẩm quyền tiến hành, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau. 

- Đường dây điện tới công trường phải là các đường dây kín, đảm bảo an toàn 

trong sử dụng. 

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho 

cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối 

điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất. 

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy 

định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ 

cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải. 

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt 

động trong tình trạng quá tải. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công 

trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, 

vòi phun nước, cát,… để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần 

sơ cứu khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời. 

* Phòng ngừa sự cố tại nạn lao động 

- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội 

ngũ công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao. 

- Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động và thực 
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hiện các chế độ về an toàn, vệ sinh sức khỏe đối với người lao động theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động khi làm việc. 

- CBCNV phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, qui trình, qui phạm về an 

toàn lao động, xây dựng và bảo dưỡng thiết bị, nhằm không để xảy ra các sự cố và 

rủi ro về tai nạn lao động. 

- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ 

trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao 

động trên công trường của công nhân. 

* Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông 

Quá trình thi công xây dựng Dự án ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường hiện 

hữu và khu dân cư. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông trong thi công là rất 

quan trọng. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã 

được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng của Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao 

thông - Công an tỉnh để phân chia, cắm biển báo theo đúng quy định, báo cáo tuyến 

đường xe vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án đi qua. 

- Có nội quy nghiêm ngặt cấm sử dụng chất kích thích (bia rượu,...) trước và 

trong khi lái xe. 

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ 

để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. 

- Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải  

a. Tác động đến môi trường không khí 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ các phương tiện giao thông 

do đó nguồn tác động đến môi trường không khí chủ yếu khí thải và bụi từ hoạt 

động của các phương tiện lưu thông qua lại. 

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án chủ yếu là phương 

tiện đi lại, chuyên chở hàng hóa dịch vụ,... số lượng thường rất khó xác định chính 
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xác. Các phương tiện này chủ yếu sử dụng nhiên liệu dầu DO nên sẽ thải ra môi 

trường không khí một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như NOx, SO2, CxHy, 

CO, CO2,… 

Đặc điểm của nguồn phát sinh khí thải do phương tiện giao thông sử dụng dầu 

DO là nguồn thải không tập trung và phát sinh không thường xuyên, nồng độ các 

khí thải thường không cao, do vậy tác động không đáng kể. 

Ngoài ra, hoạt động của Khu đô thị còn phát sinh mùi hôi từ các nguồn như: 

cống rãnh, điểm tập kết rác nếu các chất thải không được thu gom thường xuyên và 

cống rãnh không được định kỳ nạo vét.  

Tuy nhiên, về tổng thể thì mức độ tác động này thường rất nhỏ và chỉ xảy ra 

cục bộ một số khu vực. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải  

* Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của 1.016 người dân trong Khu đô thị. 

- Thành phần: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước 

thải sinh hoạt là BOD5, COD, Nitơ và Photpho. Nguồn nước thải này được phân 

thành hai nhóm chính là nước thải xám (nấu ăn, tắm, giặt, rửa, tưới) và nước thải 

đen (đi vệ sinh). 

+ Nước thải xám chiếm phần lớn trong lưu lượng thải nhưng có hàm lượng 

các chất ô nhiễm thường không cao. Nước thải này thường chứa tạp chất rắn, các 

chất lơ lửng, các chất hữu cơ, dầu mỡ và vi sinh vật. Nguồn thải này cần phải được 

thu gom, xử lý tránh ứ đọng gây ô nhiễm cục bộ. 

+ Nước thải đen là nước thải đi vệ sinh chứa phân và nước tiểu của con người 

nên thành phần chính là các chất hữu cơ, vi sinh vật đường ruột và đặc biệt chứa 

nhiều vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật. 

- Thải lượng:  

+ Theo TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - mạng lưới công trình và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế lượng nước cấp cho 1 người là 100 lít/người/ngày [11], nhu cầu 

nước cấp cho sinh hoạt của 1.016 người trong Khu đô thị khi đi vào hoạt động là 

101,6m3/ngày.đêm (làm tròn 102 m3/ngày.đêm) 

+ Tỷ lệ thải bằng 100% lượng nước cấp [12]. Như vậy, lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh là 102 m3/ngày.đêm. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư: CSHT Khu đô thị phía Đông 

hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Hải Lăng                                           Trang 52 

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

Bảng 4.12. Thải lượng ô nhiễm tính theo đầu người [8] 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(g/người/ngày) 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1,0) 

1 TSS 107,5 109.220 1.075 100 

2 BOD5 49,5 50.292 495 50 

3 COD 88,5 89.916 885 - 

4 NH4-N 3,6 3.657,6 36 10 

5 Tổng N 9 9.144 90 - 

6 Tổng P 2,4 2.138,4 24 - 

7 Dầu mỡ 20 1.016 200 20 

Ghi chú: 

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

hoạt (Cột B: Giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). 

- Dấu (-) quy chuẩn không quy định 

Đánh giá tác động: Nước thải sinh hoạt phần lớn chứa các chất hữu cơ (N, P); 

nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao, cụ thể là các 

chỉ tiêu BOD5, NH4-N và coliform vượt khá cao so với QCVN 14:2008/BTNMT; 

nếu xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước gây nên các hiện 

tượng phú dưỡng, làm giảm lượng ôxy trong nước, ảnh hưởng đến chất lượng thủy 

vực tiếp nhận (hồ Đập Thanh) và hệ sinh thái dưới nước. Ngoài ra, nước thải khi thải 

ra môi trường ngấm vào đất làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và chất 

lượng nước ngầm. 

* Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích Dự án trong giai đoạn 

này được tính toán tương tự như giai đoạn thi công tại mục 1.1.4. 

Theo đó, kết quả tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án 

như sau: 

Bảng 4.13. Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

Hệ số 

(C) 

Lượng mưa 

ngày lớn nhất 

(m) 

Lưu lượng nước 

mưa chảy tràn 

(m
3
/ngày) 

1 Đất ở + giao thông  96.200 0,75 
0,645 

46.536 

2 Đất cây xanh  1.500  0,37 358 

 Tổng 97.700   46.894 
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Đánh giá tác động: Khi Dự án đi vào hoạt động, diện tích khu vực phần lớn đã 

được bê tông và nhựa hóa, các công trình xây dựng làm tăng diện tích có mái che. 

Do đó, nước mưa chảy tràn đổ vào khu vực có nồng độ ô nhiễm thấp hơn nhưng tốc 

độ và lưu lượng dòng chảy tăng. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chất thải rắn chủ 

yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân trong Khu đô thị. 

- Thành phần rác thải bao gồm: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm 

bao bì nilon, giấy loại, hộp nhựa, chai lọ, lon bia, thức ăn dư thừa,... 

- Tải lượng: Định mức phát sinh CTR sinh hoạt là 0,8 kg/người/ngày [4]. 

Như vậy, với số lượng dân cư lấp đầy trong Khu đô thị là 1.016 người, khối 

lượng CTR dự kiến phát sinh là 812,8 kg/ngày. Đây là khối lượng CTR lớn và cần 

được thu gom hàng ngày, tránh tồn đọng, phân hủy làm phát sinh mùi hôi và nơi 

phát sinh các vi sinh vật gây bệnh. 

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt phát sinh nếu không có biện pháp thu gom 

quản lý chặt chẽ, để phát tán bừa bãi ra môi trường có khả năng dẫn đến ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí và làm mất cảnh quan của khu vực. Một phần chất 

ô nhiễm có khả năng ngấm vào tầng sâu tích lũy và dần dần tác động xấu đến 

nguồn nước dưới đất trong khu vực. Các bãi rác hở là nơi trú ngụ và phát triển của 

các loại gây bệnh như ruồi, chuột, bọ,… ô nhiễm môi trường không khí có thể gây 

nên dịch bệnh cho dân cư quanh xung quanh.  

* Chất thải rắn xây dựng 

Phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở của người dân. Chất thải 

rắn phát sinh bao gồm vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn, các loại vỏ bao xi 

măng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ,…..  

Đánh giá tác động: Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

của Dự án mang tính không thường xuyên, thành phần chứa các loại như: xà bần, 

bao bì xi măng, cốp pha hỏng,… nếu không có biện pháp thu gom triệt để sẽ làm mất 

mỹ quan khu vực, CTR xâm nhập vào môi trường đất làm thay đổi kết cấu đất. 

* Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày của người dân trong Khu đô thị. 
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- Thành phần bao gồm: Bóng đèn huỳnh quang, thuốc hết hạn sử dụng, pin, ắc 

quy, mực in, thùng sơn, chất tẩy rửa. 

- Tải lượng: Định mức phát sinh CTNH chiếm 3% lượng CTR sinh hoạt. Như 

vậy, khối lượng CTNH phát sinh là [4]: 812,8 kg/ngày x 3% = 24,38 kg/ngày. 

Đánh giá tác động: Lượng CTNH phát sinh không lớn. Tuy nhiên, với thành 

phần chủ yếu chứa các chất độc hại nếu không được thu gom và xử lý triệt để thì 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người là rất lớn. 

2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

(tiếng ồn, độ rung) 

a. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn 

Tiếng ồn sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu là do các phương tiện tham gia 

giao thông gây ra. Mức độ tác động do tiếng ồn của các phương tiện giao thông tuỳ 

thuộc vào lưu lượng, loại phương tiện và chất lượng phương tiện. Các loại xe khác 

nhau sẽ có mức độ ồn khác nhau, như trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.14. Mức độ phát sinh tiếng ồn của một số loại xe [3] 

TT Loại xe 
Mức ồn (dBA) ở 

khoảng cách 1m 

Mức ồn (dBA) ở 

khoảng cách 20 m 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 
Xe ôtô: - 4 chỗ 

      - 12 chỗ 

77 

84 

51 

58 
70 dBA 

(từ 6 h - 21 h) 
2 

Xe mô tô:  

- Động cơ 4 thì 

- Động cơ 2 thì 

 

94 

80 

 

68 

54 

Đánh giá tác động: Tính toán trên cho thấy mức ồn từ khoảng cách 20 m trở đi 

có giá trị thấp hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu vực thông thường (từ 6 - 21h) theo 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức ồn tối đa 

cho phép (70 dBA), những khu vực sát hai bên đường đi qua sẽ chịu tác động bởi 

tiếng ồn của các phương tiện. Đây là điều không thể tránh khỏi đối với hoạt động 

giao thông hiện nay. Do đó, việc quản lý cho phép các loại phương tiện tham gia 

giao thông, tốc độ các phương tiện, chất lượng xe, khoảng cách nhà ở hai bên lề 

đường,… là giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động của tiếng ồn tới sức khỏe 

người dân sau này. 

b. Sự cố ngập úng cục bộ  

Việc thiết kế và thi công các cầu cống thoát nước nếu không đúng vị trí và 

thiết kế sẽ không đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực nên hiện tượng ngập 
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úng cục bộ có thể xảy ra. Trong quá trình hoạt động nếu người dân không có ý thức 

trong việc bảo vệ môi trường, sẽ làm tắc nghẽn các đường ống thoát nước dọc, 

ngang của Dự án làm xuất hiện ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày của người dân, do đó Chủ dự án và Chính quyền địa phương cần có 

biện pháp để giảm thiểu tác động này. 

Bên cạnh đó, khu vực Dự án nằm trong khu vực thường chịu ảnh hưởng của 

các cơn bão nhiệt đới nên tác động của mưa bão, lũ lụt là khó tránh khỏi. Khi sự cố 

xảy ra nếu không có biện pháp phòng ngừa giảm thiểu thì sẽ gây ảnh hưởng lớn 

đến tính mạng và tài sản. Do đó, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ có biện pháp thích 

hợp để giảm thiểu tác động này. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

* Giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt: 

a. Nước thải sinh hoạt 

Khi các hộ gia đình được cấp đất và mua đất trong Khu dân cư, yêu cầu bắt 

buộc phải xây dựng các bể tự hoại 3 ngăn xử lý tại chỗ (thể tích bể tự hoại được 

tính toán phù hợp với số lượng người của từng hộ gia đình, thời hạn hút chất thải 

định kỳ là 1-2 năm), qua hố thấm trước khi đấu nối vào đường ống thoát nước thải 

phân phối D110 và đấu vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực được đầu tư xây 

dựng đồng bộ dọc các tuyến đường giao thông thoát ra môi trường. 

Đối với nước thải xám: Thu gom theo thiết kế thoát nước riêng của từng hộ 

gia đình, được lược rác sơ bộ bằng các song chắn rác. Sau đó qua các hố ga nhằm 

lắng cặn rồi đấu nối vào đường ống thoát nước thải phân phối D110 và đấu vào hệ 

thống thoát nước mưa. 

Hệ thống thu gom thoát nước thải:  

- Nguyên tắc hoạt động: Nước thải từ các hộ dân sau khi qua bể lắng sẽ được 

xả vào đường ống thoát nước thải bố trí trong phần đất HTKT phía sau giữa 2 dãy 

lô, sau đó đổ vào hệ thống thoát nước chung. 

- Cấu tạo đường ống: Bố trí hệ thống thoát nước thải ống uPVC D200mm đối 

với tuyến đường ống trong khu nhà ở giữa 2 dãy lô, đoạn ống nối vào nhà dân ống 

uPVC D110mm. Chiều sâu đặt cống đảm bảo tối thiểu 0,5m từ đỉnh ống đến mặt 

san nền. Tổng chiều dài hệ thống thoát nước thải là 518 m. 

- Trước mắt, hệ thống thoát nước thải sẽ được đấu nối tạm thời vào hệ thống 

thoát nước mưa chung của Dự án. 
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Định hướng thoát nước thải: Trước mắt nước thải phát sinh tại các hộ gia đình 

sẽ được xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn qua hố thấm của từng hộ sau đó đấu nối vào hệ 

thống thoát nước thải của dự án và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của 

khu vực Dự án, rồi chảy về hồ Đập Thanh. Sau này, khi vùng dự án được bố trí 

nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải và HTXL nước thải tập 

trung để xử lý nước thải sinh hoạt theo Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng, đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (vị trí Trạm xử lý nước 

thải nằm cách khu vực Dự án khoảng 50m về phía Tây Nam) thì nước thải sinh hoạt 

của Dự án sẽ được tiến hành đấu nối vào hệ thống này để xử lý nước thải sinh hoạt 

trước khi thải ra môi trường. 

* Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn: 

- Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa đồng bộ cho toàn 

khu vực dự án kết hợp với các hố ga và cống thoát đảm bảo không gây ngập úng 

hay tắc nghẽn. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc bằng cống tròn BTLT đường kính D800, 

D1000, chạy dọc trên vỉa hè toàn bộ các tuyến đường giao thông; bố trí kết hợp cửa 

thu, giếng thăm khoảng cách 30÷50m để thu nước. Tổng chiều dài ống cống 

4.064m 

- Cấu tạo kết cấu của hệ thống thoát nước mưa, cụ thể:  

+ Cống tròn BTLT ly tâm: Sử dụng ống BTLT lắp ghép đường kính D800, 

D1000, mỗi đốt dài 2m, mối nối dạng âm dương. Trên vỉa hè dùng ống một lưới 

thép, một đầu loe; đoạn qua đường dùng ống hai lưới thép, một đầu loe, tải trọng 

H30. Đệm sỏi sạn dưới ống cống đối với đoạn ống nằm trên vỉa hè và đệm móng 

cống bằng bê tông M150 đối với đoạn ống qua đường. 

+ Cửa thu: Bằng bê tông M200, tấm chắn rác bằng bê tông tính năng cao kích 

thước (0,3x0,96x0,08)m. Nối giữa cửa thu với giếng thăm bằng 02 ống nhựa HDPE 

D200 (10bar).  

+ Giếng thăm: Móng bê tông M150, tường bê tông M150, xà mũ BTCT 

M200, tấm đan đậy nắp bằng BTCT M250. 

+ Cửa xả:  Xây dựng 01 hệ thống cửa xả tại phía Tây Nam khu vực dự án.  

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Như đã phân tích ở phần đánh giá, khí thải chủ yếu từ các phương tiện của 

CBCNV chứa các thành phần độc hại như: bụi, CO, SO2, NOx, tác động này là rất 

ít và hoàn toàn chấp nhận được. Bên cạnh đó, Chính quyền địa phương sẽ tuyên 
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truyền khuyến khích người dân tăng cường trồng thêm cây xanh trong đất ở được 

cấp nhằm cải thiện vi khí hậu trong khu vực Dự án. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

- Chất thải rắn từ các hộ dân và chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động đường 

phố, dãi phân cách được công nhân thu gom bằng xe đẩy tay, sau đó tập kết đến các 

điểm đón rác tạm để xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện. 

- Chất thải rắn từ các hộ gia đình trong Khu đô thị sẽ thu gom và bỏ rác vào 

sọt hay thùng rác tự trang bị, sau đó đưa ra các điểm thu gom rác tập trung của Khu 

đô thị và hằng ngày xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện. 

- Dự kiến bố trí khoảng 14 thùng rác 120L loại 02 ngăn dọc 08 tuyến đường 

của Khu đô thị. Vị trí đặt thùng rác chính là các điểm thu gom rác chung của các hộ 

dân lân cận (tùy từng giai đoạn mà bố trí thùng rác, sau đó tăng lên theo tình hình 

thực tế). 

- Tuyên truyền, vận động đến người dân trong khu vực việc phân loại rác tại 

nguồn; 

- Nâng cao nhận thức cho người dân về các loại rác, thu gom và xử lý. Mặt 

khác đơn vị chức năng tại địa phương phải trang bị đồng bộ các phương tiện thu 

gom, vận chuyển. 

- Hợp đồng với Trung tâm Môi trường - Đô thị Hải Lăng định kỳ thu gom và 

đưa đi xử lý với tần suất tối thiểu là 01 ngày/lần. Các hộ gia đình tự nộp phí rác thải 

theo quy định thu phí hiện hành của UBND tỉnh Quảng Trị. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường 

- Phương pháp trồng cây xanh để giảm ô nhiễm tiếng ồn giao thông là cách hiệu 

quả để giảm thiểu nguồn ô nhiễm tiếng ồn do các phương tiện gây ra. Trồng cây xanh 

vừa làm đẹp cho đường phố mà lại giảm thiểu được ô nhiễm tiếng ồn.  

- Quản lý các phương tiện giao thông và quy định tốc độ các phương tiện 

trong khu vực dự án, bố trí các biển báo cấm sử dụng còi. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

- Bố trí mạng lưới cấp nước chữa cháy: sử dụng ống HDPE D110/100mm, bố 

trí mạng vòng. Nước chữa cháy lấy qua họng chữa cháy D100×80, lắp trên trục cấp 

nước và khoảng cách các trụ không quá 120m.  
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- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn cháy, nổ. 

- Quy hoạch các hạng mục công trình bảo đảm khoảng cách hợp lý, để các 

phương tiện chữa cháy có thể thao tác dễ dàng, tránh xảy ra tình trạng cháy lan.  

- Ngay từ khâu thiết kế bố trí tuyến chính cấp nước lắp các trụ tiếp nước cứu 

hỏa nổi trong Khu đô thị. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống cháy nổ. 

- Khi xảy ra sự cố, phải báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chức 

năng được biết để xử lý kịp thời. 

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa 

cháy, chống sét, aptomat,…) và có chế độ bảo dưỡng, thay thế kịp thời.  

b. Đối với sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ gồm biển báo, sơn vạch kẻ 

đường tuân thủ theo QCVN 41:2019/BGTVT: Sơn vạch tim đường; vạch sơn 

người đi bộ tại các ngã ba, ngã tư; tổ chức giao thông nút giao với ĐT 584. Cấu tạo: 

Sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẽo nhiệt DPI màu trắng kết hợp với hạt phản quang 

15%, dày 2mm. 

- Lắp đặt biển báo quy định cụ thể về loại xe được lưu thông, giới hạn tốc độ 

phương tiện lưu thông,… 

c. Đối với sự cố thiên tai (lũ lụt, mưa bão), ngập úng cục bộ 

- Để đảm bảo khả năng thoát nước từ Khu đô thị, không gây ngập úng cho các 

khu vực xung quanh. Chủ dự án đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước 

dọc, ngang trong giai đoạn thi công, đảm bảo sự lưu thoát nước mưa chảy tràn cho 

khu vực. 

- Trên cơ sở tính toán khả năng tiêu thoát để hạn chế tối đa ngập úng vào mùa 

mưa cho khu vực Dự án sẽ thiết kế hệ thống thoát nước bằng cống tròn BTLT ly 

tâm ngầm chạy dọc trên vỉa hè toàn bộ các tuyến đường giao thông; bố trí kết hợp 

cửa thu, giếng thăm khoảng cách 30÷50m và đấu nối xả vào 01 vị trí cống ngang 

nằm phía Tây Nam khu vực Dự án.  

- Việc thiết kế hệ thống thoát nước phải thiết kế cos san nền phù hợp với hiện 

trạng khu vực. Hướng san nền cũng là hướng thoát nước của Dự án. Phối hợp với 

người dân địa phương khảo sát để bố trí các cống thoát nước đảm bảo. 

- Bên cạnh đó, định kỳ bố trí cán bộ kiểm tra, nạo vét khơi thông hệ thống 

cống rãnh đảm bảo cho khả năng thoát nước. 

- Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường 

trong khu dân cư, thu gom rác thải, không vứt bừa bãi ra xung quanh làm tắc nghẽn 

hệ thống thoát nước. 

- Để giảm thiểu, hạn chế tối đa ảnh hưởng do thiên tai gây ra cần áp dụng một 
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số biện áp như sau: 

- Thường xuyên theo dõi tình hình của bão để có thể chủ động đưa ra các 

phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công. 

- Khi sự cố xảy ra tổ chức trực ban 24/24 theo dõi tình hình để kịp thời ứng 

phó. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thực hiện như 

say: 
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Bảng 4.15. Tóm tắt các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT 
Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí 

(1.000 đồng) 

Thời 

gian thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

I Giai đoạn triển khai thi công xây dựng Dự án 

1 
GPMB, thu hồi 

đất của người dân 

- Đền bù, GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định 

của pháp luật. 

- 

Trong 

suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự 

án 
Chủ dự án 

2 

Bụi và khí thải từ 

phương tiện vận 

tải, máy móc thi 

công 

- Phun nước thường xuyên trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân 

cư tối thiểu 02 lần/ngày và tăng lên tùy vào điều kiện thực tế. 

- Các phương tiện vận chuyển có bạt che phủ và không chở quá 

tải. 

- Kiểm soát tải trọng các xe vận chuyển đất tối đa theo quy định 

cho phép. 

2.000/ngày 

3 

Bụi và khí thải, 

tiếng ồn và độ rung 

từ quá trình san gạt 

mặt bằng, thi công 

xây dựng 

- Bố trí các bảng cấm ra vào khu vực thi công và thời gian thi 

công hợp lý, chỉ thổi bụi vào các giờ ít người qua lại và che chắn 

tại khu vực qua khu dân cư, tránh thi công vào giờ nghĩ của người 

dân. 

- Tưới nước tại khu vực thi công để giảm bụi tần suất tối thiểu 02 

lần/ngày khi cần sẽ tăng lên. 

2.000/ngày 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng 

tay, mũ, giày… - 

4 

Nước thải từ quá 

trình thi công xây 

dựng, nước thải 

sinh hoạt, nước 

Sử dụng nhà vệ sinh di động tại khu vực lán trại có KT 

(260x180x135)cm với thể tích 10 m
3
/nhà. 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho 

việc bảo dưỡng công trình. 

15.000/nhà 
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mưa chảy tràn - Bố rí rãnh thu gom và thoát nước mưa cho toàn khu vực dự án
 

5 

Chất thải rắn xây 

dựng, chất thải rắn 

sinh hoạt, CTNH. 

- Đất đào sẽ được tận dụng để san lấp mặt bằng khu vực Dự án với 

khối lượng tận dụng 10.387 m
3
; phần còn lại 11.955 m

3
 sẽ vận 

chuyển đi đổ thải theo quy định. 

 

 

Trong 

suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự 

án 
Chủ dự án 

- CTR xây dựng tái sử dụng cho các mục đích khác nhau như: san 

lấp mặt bằng, làm đường giao thông hoặc bán phế liệu. 
 

- CTR sinh hoạt thu gom bỏ vào 01 thùng rác loại 120L bố trí ở 

khu vực lán trại. Hợp đồng với Trung tâm Môi trường - Đô thị 

Hải Lăng thu gom và đưa đi xử lý 

1.050/thùng 

- 01 Thùng đựng CTNH loại 60L. Hợp đồng với đơn vị chức nằng 

vận chuyển đi xử lý. 
600/thùng 

6 

- Sự cố cháy nổ; 

- Tai nạn lao động; 

- Tai nạn giao 

thông. 

 

- Xây dựng nội quy về PCCC, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC; 

Tổ chức tập huấn an toàn lao động; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, 

mũ, giày… 

- Bố trí người điều kiển và biển báo tại các đoạn ra vào công trường 

và hạn chế tốc độ. 

- Quy định tài xế tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không được 

phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng chất kích thích. 

- Các công trình đảm bảo thi công đúng thiết kế hạn chế sạt lở. 

- Sử dụng các phương tiện thi công, lu lèn, san nền có độ rung thấp 

tránh gây ảnh hưởng đến nhà dân. 

- Bố trí các biển báo cấm ra vào khu vực đang thi công thuộc phạm 

vi của Dự án. 

- 

 

50.000 

 

5.000/biển báo 

 

 

 

 

 

 

 

II Giai đoạn hoạt động 
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1 

Bụi và khí thải, 

tiếng ồn phát sinh 

từ các phương 

tiện; 

- Thường xuyên vệ sinh các tuyến đường, chăm sóc dải cây xanh. 

- Kiểm soát loại phương tiện và tốc độ các phương tiện lưu thông 

- 

Trước khi 

đi vào 

hoạt động 

Chủ dự 

án 

Chính 

quyền địa 

phương; 

các đơn vị 

được giao 

quản lý và 

các hộ gia 

đình 

2 
Nước thải sinh 

hoạt 

- Nước thải từ các hộ gia đình và khu hành chính sẽ được xử lý tại 

chỗ bằng bể tự hoại 3 ngăn. 

- Xây dựng hệ thống đường ống thu nước thải đối với các khu dân 

cư với đường ống nhựa uPVC D200mm kết hợp điểm đấu nối 
bằng ống D110mm tổng chiều dài 518 m.  

- Thường xuyên kiểm ra, bảo dưỡng hệ thống thu gom và thoát 

nước. 

600.000 (hệ 

thống thoát 

nước thải) 

3 
Nước mưa chảy 

tràn  

Xây dựng hệ thống thoát nước bằng ống cống ngầm bê tông 

D0,8m - 1,0m, chiều dài 4.064m. 

1.520.000 (hệ 

thống thoát 

nước mưa) 

5 Chất thải sinh hoạt  

- Tuyên truyền, vận động đến người dân trong khu vực việc phân 

loại rác tại nguồn. 

- 

 

Trước khi 

đi vào 

hoạt động 

Chủ dự 

án 

Chính 

quyền địa 

phương; 

các đơn vị 

được giao 

quản lý và 

các hộ gia 

đình 

- Bố trí khoảng 14 thùng rác 02 ngăn loại 120L dọc các tuyến 

đường giao thông trong Khu đô thị. 

1.050/thùng 

 

- Hợp đồng Trung tâm Môi trường - Đô thị Hải Lăng thu gom và 

đưa đi xử lý. 
Theo hợp đồng 

6 Cháy nổ 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống 

cháy nổ. 

- Quy hoạch các hạng mục công trình bảo đảm khoảng cách hợp lý, 

để các phương tiện chữa cháy có thể thao tác dễ dàng, tránh xảy ra 

tình trạng cháy lan. 

- 
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7 
Tai nạn giao 

thông. 

- Kẻ vạch phân cách, lắp đặt biển báo, gờ giảm tốc 

- Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm an toàn giao thông.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương và cảnh sát giao thông 

tăng cường kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy tắc giao 

thông. 

- 

8 

Thiên tai (lũ lụt, 

mưa bão), ngập 

úng cục bộ 

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước dọc, ngang trong 

giai đoạn thi công, đảm bảo sự lưu thoát nước mưa chảy tràn cho 

khu vực.. 

- Việc thiết kế hệ thống thoát nước phải thiết kế cos san nền phù 

hợp với hiện trạng khu vực. Hướng san nền cũng là hướng thoát 

nước của Dự án. 

- Định kỳ bố trí cán bộ kiểm tra, nạo vét khơi thông hệ thống cống 

rãnh đảm bảo cho khả năng thoát nước. 

- Phối hợp với người dân địa phương khảo sát để bố trí các cống 

thoát nước đảm bảo. 

- 
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4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

 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. 

Đa số các tác động đều được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, quy mô không 

gian và thời gian. Cụ thể: 

- Phương pháp đánh giá nhanh (rapid Assessment): Phương pháp này dùng để 

xác định nhanh hệ số tải lượng nước thải sinh hoạt, bụi từ hoạt động bốc xúc, từ đó 

làm cơ sở để đánh giá nồng độ bụi trong không khí; xác định tải lượng và nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân. Tuy nhiên, tài liệu WHO được 

áp dụng từ năm 1993, mà hiện nay các thiết bị máy móc hiện đại hơn nên mức độ tin 

cậy của phương pháp này trung bình.  

- Phương pháp mô hình hóa: Để tính toán khả năng lan truyền của bụi từ các 

hoạt động trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, san gạt mặt bằng. Trong đó, 

đối với tác động của bụi được đánh giá bằng việc xây dựng mô hình nguồn hỗn hợp, 

tính toán mức độ ảnh hưởng của bụi tới khu vực xung quanh. Để đánh giá nồng độ và 

phạm vi ảnh hưởng do bụi khi vận chuyển đã áp dụng mô hình Sutton là đáng tin 

cậy.  

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Trên cơ sở lấy mẫu và phân tích hiện trạng chất 

lượng môi trường nước mặt, nước ngầm và không khí khu vực thực hiện Dự án và số 

liệu các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có thể so sánh và 

đánh giá hiện trạng môi trường của Khu vực. Mức độ tin cậy cao. 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: Tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự 

án và khu vực xung quanh bao gồm: hiện trạng môi trường nước mặt, nước dưới 

đất, không khí để làm cơ sở đánh giá các tác động của việc triển khai dự án tới môi 

trường. Do đó các số liệu về hiện trạng môi trường khu vực dự án có mức độ tin cậy 

và chi tiết cao. 

Những dự báo, đánh giá còn chưa chắc chắn 

- Đánh giá tác động đến hệ sinh thái do khu vực dự án chưa có tài liệu nghiên 

cứu về hiện trạng tài nguyên sinh vật. Quá trình đánh giá chỉ dựa vào quá trình 

khảo sát thực địa do đó mức độ chi tiết chưa cao. 

- Một số tác động ở quy mô nhỏ chỉ mang tính liệt kê, định tính, 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.  
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của 1.016 người dân sống 

trong khu đô thị. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 102 m3/ngày.đêm 

- Dòng nước thải: Hiện tại, nước thải sinh hoạt sau xử lý ở hệ thống hầm tự 

hoại 3 ngăn sẽ được đấu nối ra hệ thống thoát nước thải của Khu dân cư, sau đó 

đưa về hồ Đập Thanh. Sau này khi khu vực được bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng 

hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung (nằm cách khu vực Dự án 50m 

về phía Tây Nam) thì Dự án sẽ tiến hành đấu nối vào hệ thống này để xử lý nước 

thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. 

- Các chất ô nhiễm và giới hạn các các chất ô nhiễm theo dòng thải: Chất 

lượng môi trường nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt cột B của QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. Nồng độ 

các chất ô nhiễm sau xử lý đạt giới hạn cho phép như sau: 

 Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm  

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B, K = 1) 

1 pH  5-9 

2 BOD5  mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Sunfua  mg/l 4 

5 Amoni 
 

mg/l 10 

6 Nitrat (NO3
-
)  mg/l 50 

7 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

8 Photphat (PO4
3-

)  mg/l 10 

9 Coliforms MPN/100ml 5.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải:  

Hiện tại, vị trí xả thải được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa tại góc phía 

Tây Nam của dự án. Tọa độ: X: 1.848.019m; Y: 739.471m (Hệ tọa độ VN2000, KTT 

160015’, múi chiếu 30). Sau khi đầu tư xây dựng HTXLNT tập trung của thị trấn thì 

điểm xả thải tại tọa độ: X: 1.848.946m; Y: 739.593m (Hệ tọa độ VN2000, KTT 
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160015’, múi chiếu 30).    

+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Chế độ xả nước thải: xả nước liên tục (24 giờ)  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Quá trình hoạt động của Dự án chỉ phát sinh bụi, khí thải phương tiện thi công 

xây dựng. Các nguồn phát sinh này đều được giảm thiểu bằng các biện pháp quản 

lý nội vi như đề xuất tại chương IV. Do đó, Chủ dự án không đề nghị cấp phép đối 

với khí thải. 

 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện giao thông và hoạt động của 

máy móc thi công . Tuy nhiên, nguồn phát sinh nhỏ và không thường xuyên. Do 

đó, Dự án không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Dự án không có công trình xử lý môi trường phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm theo quy định tại Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Do đó, không có kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Với đặc thù của Dự án thì các tác động môi trường chủ yếu xảy ra trong giai 

đoạn thi công xây dựng với thời gian thi công xây dựng là 03 năm. Vì vậy, chương 

trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án thực hiện trong giai đoạn này.  

 * Quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn  

- Số lượng, vị trí quan trắc: 03 điểm 

+ 01 vị trí tại khu vực đang thi công; 

+ 01 vị trí tại ĐT 584, cách vị trí dự án khoảng 100m về phía Bắc; 

+ 01 vị trí tại đường Đinh Tiên Hoàng, cách vị trí dự án khoảng 250m về phía 

Đông Nam. 

- Thông số giám sát: Độ ồn, độ bụi, CO, NOx, SO2  

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

* Quan trắc chất thải rắn 

- Thông số quan trắc: Tổng lượng thải, CTR, CTNH. 

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc: Tại lán trại của công nhân. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí quan trắc môi trường hằng năm dự kiến khoảng 40.000.000 

đồng/năm. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, chủ Dự án cam kết 

thực hiện như sau: 

- Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường. 

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng 

thời gian quy định.  

- Áp dụng, chương trình quan trắc môi trường cũng như các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Văn bản pháp lý của dự án; 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường 03 đợt khảo sát; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 
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