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MỞ ĐẦU 
1.Xuất xứ của Dự án 
1.1. Thông tin chung về dự án 

 Trong những năm qua, công tác y tế cơ sở đã đạt được những kết quả tích 
cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên 
địa bàn; triển khai đầy đủ và có hiệu quả Chương trình mục tiêu y tế quốc 
gia/Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; từng bước nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế, tích cực áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị; cở sở vật 
chất ngành y tế ngày càng được đầu tư, cải thiện để đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh ngày càng cao của nhân dân.  

Tuy nhiên, do hầu hết cơ sở hạ tầng ngành y tế tuyến tỉnh tuyến huyện đã 
được xây dựng quá lâu, kinh phí duy tu sữa chữa thường xuyên được cấp hàng năm 
quá ít nên phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng, thấm dột, đặc biệt các khu khám 
bệnh và vệ sinh bị hư hỏng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng điều trị và sự hài lòng 
của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với ngành y tế. Mặt khác, số giường bệnh 
kế hoạch từ 1.410 giường năm 2010 (tỷ lệ 25 giường KH/vạn dân), 1650 giường 
năm 2015 (tỷ lệ 28 giường KH/vạn dân) đến năm 2021 tăng lên 2.150 giường (tỷ lệ 
32 giường KH/vạn dân), trong khi thực tế số giường thực kê đã lên tới 2.900 
giường bệnh. Vì vậy, với quy mô thiết kế ban đầu, các cơ sở điều trị đã không phù 
hợp với thực tế hiện nay, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị 
nội trú của người dân ngày càng cao. Thêm vào đó, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới phát 
triển được ngành y tế như phục hồi chức nang, vật lý trị liệu... cần được đầu tư và 
đưa vào áp dụng nhằm tạo cơ hội cho người bệnh có chất lượng sống tốt hơn, tái 
hòa nhập cộng đồng sau điều trị bệnh tật.  

Một số cơ sở điều trị tuyến tỉnh được hình thành và giao nhiệm vụ mới sau 
năm 2017 (Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học Cổ truyền và phục hồi chức năng) tiếp 
nhận các cơ sở dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, công năng của cơ sở cũ không phù 
hợp với chức năng nhiệm vụ đơn vị mới được giao nên cần thiết phải sữa chữa, bổ 
sung xây mới các khu kỹ thuật. Đối với tuyến huyện, ngoài 04 cở sở y tế dự phòng 
được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm 2014 thì các cơ sở y tế dự phòng 
còn lại đều được xây dựng từ nguồn ngân sách trước năm 2000, hiện nay đã xuống 
cấp, thấm dột. Với thực trạng và nhu cầu hết sức bức thiết về cơ sở vật chất nêu 
trên, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, huyện trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị là hết sức cần thiết. 

Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện có 
tổng mức đầu tư 74,5 tỷ đồng thuộc Dự án, thực hiện trên diện tích khuôn viên của 
13 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó: Mở rộng, nâng cấp quy mô (tăng quy mô 
105 giường bệnh) của 03 cơ sở y tế (TTYT huyện Hải Lăng từ 120 giường bệnh lên 
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156 giường bệnh; TTYT huyện Triệu Phong từ 100 giường bệnh lên 115 giường 
bệnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải từ 146 giường bệnh lên 200 giường 
bệnh). Cải tạo, nâng cấp (giữ nguyên quy mô giường bệnh) của 10 cơ sở y tế tuyến 
huyện, tuyến tỉnh với quy mô giường bệnh hiện tại là 1.160 giường và giữ nguyên sau 
nâng cấp, cải tạo. Tổng quy mô giường bệnh sau khi sữa chữa, nâng cấp là 1.631 
giường. 

Theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến 
tỉnh, tuyến huyện thì Dự án có tổng mức đầu tư 74,5 tỷ đồng thuộc Dự án Nhóm B 
theo Luật Đầu tư công. Tổng 13 cơ sở y tế thuộc dự án có tổng mức sử dụng nước 
khoảng 660m3/ngày. Dự án sẽ phát sinh nước thải với tổng lượng khoảng 
632m3/ngày đêm. 

Theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án 
thuộc nhóm dự án có phát sinh nước thải 500-<3.000m3/ngày đêm thuộc mục số 9, 
Phụ lục 4. Như vậy, dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh nên Chủ dự án lập 
báo cáo ĐTM trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND Tỉnh ra quyết 
định phê duyệt. 
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Trị 
đã có Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về phê duyệt chủ trương đầu 
tư Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Cơ quan phê duyệt báo cáo KTKT của Dự án: UBND tỉnh đã có Quyết định số 
3841/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của 
Dự án.  
1.3. Sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch, mối quan hệ với các dự án khác 
1.3.1. Dự án phù hợp với các quy hoạch có liên quan: 

Dự án phù hợp với các quy hoạch sau đây: 
- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi 

trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt 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. Tuy nhiên, dự án 
này thuộc hệ thống cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện quy mô trung bình 
và nhỏ nhằm nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế thuộc thẩm quyền quản lý của 
UBND tỉnh nên sẽ không đưa vào quy hoạch môi trường cấp quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh Quảng Trị: Quy hoạch tỉnh hiện nay đang được lập, tham 
vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo nội dung thuyết minh quy hoạch 
mạng lưới các đơn vị công lập ngành y tế tỉnh Quảng Trị trong nội dung Báo cáo 
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thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 thì trong phần mục tiêu có nêu:  

+ Tuyến tỉnh: hoàn thiện hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh. Đến năm 2025, đầu tư 
nâng cấp BVĐKKV Triệu Hải lên bệnh viện hạng I. 

+ Tuyến huyện: đảm bảo đội ngũ nhân lực y tế với cơ cấu hợp lý, đầu tư đồng 
bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trung tâm y tế và bệnh viện huyện, thị xã, 
thành phố. 

Như vậy, Dự án đã được đưa vào định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới 
các đơn vị y tế công lập ngành y tế trong Quy hoạch tỉnh. 

- Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
1415/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013; 

- Các công trình nằm trong khuôn viên diện tích đất đã được cấp cho Bệnh viện, 
TTYT; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 
của các huyện, thị xã, thành phố. 

- Các công trình nâng cấp, cải tạo phù hợp với quy hoạch bố trí mặt bằng tổng 
thể của các Bệnh viện, TTYT. 
1.3.2. Mối quan hệ của dự án với dự án khác, các quy định có liên quan: 

- Phù hợp với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế theo Nghị 
quyết số 20/NQ-CP ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng 
cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình 
mới; phù hợp với các định hướng mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Quảng Trị lần thứ XVII. 

- Dự án có 13 cơ sở y tế phù hợp với quy hoạch của các cơ sở y tế hiện nay: 
* Xây mới và cải tạo sửa chữa các phòng Bệnh viện mắt: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các Nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của tỉnh và TP Đông Hà; 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của Bệnh viện; 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.   
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: Công trình nằm trong khuôn viên 

Bệnh viện Mắt, 309 Hùng Vương, phường Đông Lương, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị. Phạm vi đầu tư trong khuôn viên khu đất được xác định:  

+ Phía Đông: Giáp đường Quy hoạch.   
+ Phía Bắc: Giáp đường Trương Công Kỉnh. 
+ Phía Tây: Giáp đường Hùng Vương. 
+ Phía Nam: Giáp trụ sở Báo Quảng Trị. 
Hạ tầng cơ sở: Giao thông, điện, nước ...đã có trong khu vực, thuận lợi cho 

đấu nối và thi công xây dựng công trình. 



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Trị 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  Trang 9 

* Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của huyện Vĩnh Linh. 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của Bệnh viện. 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: Công trình nằm trong khuôn viên 

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị. Có tổng diện tích 
16.000 m2. 

+ Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Vĩnh Linh; 
+ Dự án đầu tư nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại số 1966/QĐ-

UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị; Là Bệnh viện chuyên khoa 
hạng 3. Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe 
cho 4 xã vùng Đông Vĩnh Linh, 2 xã Trung Giang, Trung Hải huyện Gio Linh và 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ Y tế. 

* Xây dựng mở rộng khoa sản, nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của thị xã Quảng Trị. 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của trung tâm. 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Công trình được xây dựng phù hợp với chức năng, quy mô và yêu cầu sử 

dụng, phù hợp với hình dáng, vị trí và kích thước thửa đất. 
 + Đảm bảo không có bất kỳ chi tiết kiến trúc, kết cấu nào vượt ra ngoài 
phạm vi đất được sử dụng hợp pháp; đảm bảo các yêu cầu về an toàn cho hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, kết cấu các công trình lân cận và vệ sinh môi 
trường theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. 

+ Quy hoạch tổng mặt bằng thuận lợi cho việc thiết kế đồng bộ hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật: Cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc. 

+ Bố trí các khối công trình rõ ràng, đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý, đảm 
bảo giao thông nội bộ an toàn và hợp lý. 

+ Được nhân dân, chính quyền địa phương mong đợi, hưởng ứng. 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
* Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của TP Đông Hà; 
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+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của Bệnh viện; 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, có vị 

trí nằm ở phía Nam thành phố Đông Hà, với diện tích 205.799,0m2. Vị trí khu đất 
nằm ở trục đường Hùng Vương địa bàn phường Đông Lương: 

+ Phía Nam giáp đường 32m, khu dân cư Nam Đông Hà giai đoạn 3. 
+ Phía Đông đường Hùng Vương, khu công nghiệp Nam Đông Hà 
+ Phía Bắc giáp đường 9D, khu cơ quan công sở, công viên Cọ Dầu. 
+ Phía Tây giáp trường khu vực, khu dân cư và cơ quan công sở. 
Hệ thống cơ sở hạ tầng như cấp điện, cấp nước đã có sẵn. 
* Hệ thống xử lý khí thải và cải tạo nhà làm việc trung tâm kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của tỉnh và Sở Y Tế. 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của Trung tâm; 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.   
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Vị trí đầu tư  hệ thống khí thải và nước thải phù hợp với thực tế và sự phát 

triển lâu dài của Trung tâm 
+ Hạ tầng cơ sở: Giao thông, điện, nước ...đã có trong khu vực, thuận lợi cho 

đấu nối khi hệ thống đi vào sử dụng được thuận lợi. 
* Khối điều trị nội nhiễm khuẩn TTYT huyện Hải Lăng: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Hải Lăng 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế xã hội.   
+ Vị trí xây dựng công trình trong khuôn viên Trung tâm đã san nền toàn bộ 

khuôn viên nên có địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho thi công xây dựng 
công trình.  

+ Địa chất: nằm trên nền đất ổn định đã được kiểm chứng qua các công trình 
đầu tư xây dựng lân cận. 

+ Môi trường tự nhiên trong lành, thông thoáng. 
- Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Phù hợp với tổng thể khuôn viên đã có của TTYT huyện. 
+ Phía trước công trình là đường Hùng Vương,nên thuận lợi về giao thông. 
+ Hạ tầng cơ sở: Giao thông, cấp điện, cấp thoát nước...đã có trong khu vực, 

thuận lợi cho đấu nối và thi công xây dựng công trình. 
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* Xây mới khoa Y học cổ truyền và PHCN Triệu Phong: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của tỉnh và huyện Triệu Phong; 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của Trung tâm; 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.   
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Vị trí xây dựng trong công trình phù hợp với thực tế hiện trạng khu đất và 

sự phát triển lâu dài của Trung tâm 
+ Có đường giao thông Đặng Thí chạy phía trước, đường Nguyên Hoàng chạy 

bên cạnh và đường Lê Lợi chạy phía sau nên thuận lợi về giao thông. 
+ Hạ tầng cơ sở: Giao thông, điện, nước ...đã có trong khu vực, thuận lợi cho 

đấu nối và thi công xây dựng công trình. 
* Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Gio Linh: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Khu vực thực hiện dự án có vị trí thuận lợi khi thi công xây dựng công 

trình. Tuy nhiên khi thi công cần tháo dỡ một số hạng mục công trình của Khoa 
Nội để tạo mặt bằng thi công ( TTYT huyện phối hợp với Sở Y tế hoàn thiện các 
thủ tục để tháo dỡ các công trình, tạo mặt bằng sạch cho công trình) 

+ Giao thông: Thuận tiện cho việc xây dựng và sử dụng. 
+ Nguồn điện: Đấu nối với nguồn điện khu vực phía trước công trình đấu nối 

cho công trình. 
+ Nguồn nước: Đấu nối với nguồn nước của Trung tâm đã có phục vụ thi 

công và đấu nối cho công trình. 
+ Thoát nước: Thoát nước mái đấu nối vào hệ thống mương thoát nước; Thoát 

nước thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm đảm bảo trước khi 
thoát ra mương thoát nước. 

- Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của tỉnh và huyện Gio Linh; 
+ Vị trí xây dựng trong công trình phù hợp với thực tế hiện trạng khu đất và 

sự phát triển lâu dài của Trung tâm. 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
* Xây dựng mới khu xét nghiệm TTYT huyện Đakrông: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của huyện Đakrông; 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của trung tâm; 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
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+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: Công trình nằm trong khuôn viên 

TTYT huyện Đakrông , tỉnh Quảng Trị. Phạm vi đầu tư trong khuôn viên khu đất 
được xác định:  

+ Phía Đông: Giáp nhà nghiệp vụ + cấp cứu 
+ Phía Bắc: Giáp khoa Y dược cổ truyền 
+ Phía Tây: Giáp khoa dinh dưỡng 
+ Phía Nam: Giáp Khám đa khoa 
Hệ thống cơ sở hạ tầng như cấp điện, cấp nước đã có sẵn. 
* Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Cam Lộ: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của huyện Cam Lộ; 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của trung tâm; 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.   
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: Nằm trong khuôn viên TTYT huyện 

Cam Lộ, Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Phạm vi đầu tư trong 
khuôn viên khu đất được xác định:  

+ Phía Đông: Giáp tuyến đường nội bộ TTYT huyện Cam Lộ   
+ Phía Bắc: Giáp khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ. 
+ Phía Tây: Giáp nhà cầu nối lưu thông nội bộ. 
+ Phía Nam: Giáp nhà điều trị nội trú khoa nộ 
+ Hạ tầng cơ sở: Giao thông, điện, nước ...đã có trong khu vực, thuận lợi cho 

đấu nối và thi công xây dựng công trình. 
* Cải tạo, sửa chữa TTYT TP Đông Hà: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Giao thông: Thuận tiện cho việc xây dựng và sử dụng. 
+ Nguồn điện: Đấu nối với nguồn điện Trung tâm đã có để phục vụ thi công 

và đấu nối cho công trình. 
+ Nguồn nước: Đấu nối với nguồn nước của Trung tâm đã có phục vụ thi 

công và đấu nối cho công trình. 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của thị xã Quảng Trị; 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của trung tâm; 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Vị trí xây dựng công trình trong khuôn viên TTYT Thành phố Đông Hà, 

trên cơ sở cải tạo, sửa chữa khối nhà kỹ thuật trong tổng thể khuôn viên là hợp lý.  
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+ Phù hợp với yêu cầu về giao thông, môi trường, cảnh quan và phù hợp với 
quy hoạch khuôn viên Trung tâm, quy hoạch chung của khu vực. 

+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
* Cải tạo, sửa chữa TTYT thị xã Quảng Trị: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị 

quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của thị xã Quảng Trị; 
+ Phù hợp với kế hoạch phát triển của trung tâm; 
+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. 
+ Dự án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 
- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Công trình nằm trong khuôn viên và là cơ sở hạ tầng hiện có của TTYT thị 

xã Quảng Trị tại đường Đường Đoàn Thị Điểm, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; 
+ Giao thông: Công trình cũ hiện có nằm trong khuôn viênTTYT thuận tiện 

giao thông cho việc xây dựng nâng cấp, cải tạo và sử dụng. 
+ Khu vực thực hiện dự án có địa hình bằng phẳng  thuận lợi khi thi công xây 

dựng công trình. 
* Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Hướng Hóa: 
- Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 
+ Đầu tư xây dựng công trình phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội huyện Hướng Hóa đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt và phù 
hợp với các mục tiêu, phương hướng phát triển của huyện đã đề ra tại Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.   

+ Các hạng mục đầu tư không trùng lặp với các chương trình, dự án khác. Dự 
án thực hiện bảo đảm hiệu quả cao về kinh tế xã hội.   

+ Vị trí cải tạo xây dựng công trình trong khuôn viên Trung tâm, mặt bằng 
thuận lợi để thi công xây dựng công trình. 

+ Địa chất: Nằm trên nền đất ổn định đã được kiểm chứng qua các công trình 
đầu tư xây dựng lân cận. Môi trường tự nhiên trong lành, thông thoáng. 

- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch: 
+ Vị trí xây dựng trong công trình trong khuôn viên đã có. Vị trí xây dựng 

công trình phù hợp với quy hoạch và đảm bảo mật độ xây dựng;Có đường Lê Duẩn 
chạy phía trước công trình, bên cạnh có các tuyến giao thông xung quanh, có vị trí 
trung tâm huyện nên thuận lợi về giao thông. 

+ Hạ tầng cơ sở: Giao thông, cấp điện, cấp thoát nước... đã có trong khu vực, 
thuận lợi cho đấu nối và thi công xây dựng công trình. 
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 
2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường 
2.1.1. Các văn bản pháp luật 

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008; 
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- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 
- Luật Tài nguyên nước năm năm 2012; 
- Luật Đất đai năm 2013; 
- Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi bổ sung Luật PCCC năm 2013; 
- Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Đầu tư công năm 2014; 
- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;  
- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và 
an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng; 

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

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ Môi trường; 

- Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý 
vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường 
- QCVN 05:2013/BTNMT - QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh; 
- QCVN 06:2009/BTNMT - QCKTQG về một số chất độc hại trong không 

khí xung quanh; 
- QCVN 07:2009/BTNMT - QCKTQG về ngưỡng chất thải nguy hại; 
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước mặt; 
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước dưới đất. 
- QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt; 
- QCVN 25: 2009/BTNMT- QCKTQG về nước thải của bãi chôn lấp CTR; 
- QCVN 26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn; 
- QCVN 27:2010/BTNMT - QCKTQG về độ rung; 
- QCVN 28:2010/BTNMT - QCKTQG về nước thải y tế; 
- QCVN 40:2011/BTNMT-QCKTQG về nước thải công nghiệp; 
* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn các ngành có liên quan: 
- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-
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BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ 
sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

- QCVN 02:2019/BYT - QCKTQG về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 
của 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

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

- QCVN 01:2008/BCT - QCKTQG về an toàn điện; 
- QCVN 02:2009/BXD - QCKTQG về số liệu, điều kiện tự nhiên dùng trong 

xây dựng; 
- QCVN 02:2009/BYT - QCKTQG về chất lượng nước sinh hoạt; 
- QCVN 06:2010/BXD - QCKTQG về an toàn cháy cho nhà và công trình; 
- QCVN 22:2016/BYT - QCKTQG về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng 

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

ồn tại nơi làm việc. 
- QCVN 27:2016/BYT - QCKTQG về độ rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 
- QCVN 07-1:2016/BXD - QCKTQG về Công trình cấp nước; 
- QCVN 07-2:2016/BXD - QCKTQG về Công trình thoát nước; 
- QCVN 07-4:2016/BXD - QCKTQG về Công trình giao thông; 
- QCVN 07-5:2016/BXD - QCKTQG về Công trình cấp điện; 
- QCVN 07-9:2016/BXD -QCKTQG về Công trình Quản lý CTR và nhà vệ 

sinh công cộng; 
- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng; 
+ TCVN 4474:1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 
+ TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 
+ TCVN 2622:1995: PCCC cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; 
+ TCVN  2737:1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 
+ TCVN 6772-2000: Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô 

nhiễm cho phép; 
+ TCVN 264-2002: Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công 

trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng; 
+ TCVN 5502-2003: Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng; 
- TCXDVN 33-2006 - TCXDVN về “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”; 
- TCVN 7957-008 - TCVN về “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên 

ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”; 
- TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chứa cháy cho nhà và công 

trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; 
+ TCVN 5687-2010: Thông gió, điều hòa không khí; 
+ TCVN 9213-2012 : Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn Thiết kế 
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+ TCVN 4470-2012 : Bệnh viện Đa khoa - Tiêu chuẩn Thiết kế 
+ TCVN 4319-2012: Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để TK; 
+ TCVN 5573-2012: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép  
+ TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- TCTK; 
+ TCXD 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - 

Tiểu chuẩn thiết kế; 
+ TCXD 9207:2012: Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công 

cộng - Tiêu chuẩn thiết kế; 
+ TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
+ TCVN 9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về TT; 
+ TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra bảo trì hệ thống. 
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến dự án 
2.2.1. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến dự án 

- Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở 
vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về 
việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.  

- Công văn số 81/STNMT-CCBVMT ngày 10/01/2022 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Quảng Trị về việc báo cáo ĐTM dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ 
sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Công văn số 2631/SKH-KGVX ngày 19/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư sửa 
chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Công văn số 2393/SXD-QLXD ngày 29/11/2021 của Sở Xây dựng về việc 
thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư sửa chữa, 
nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Tờ trình số 2394/TTr-SXD ngày 29/11/2021 của Sở Xây dựng về việc phê 
duyệt dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Công văn số 1287/UBND-KTHT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Nhân dân 
huyện Đakrông về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi 
dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Công văn số 4355/UBND-CT ngày 23/11/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện 
Triệu Phong về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi dự 
án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Công văn số 1558/UBND-QLĐT ngày 23/11/2021 của Ủy ban Nhân dân thị 
xã Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi dự 
án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Báo cáo số 382/BC-SKH-KGVX ngày 03/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư sửa chữa, 
nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Công văn số 2566/UBND-QLĐT ngày 26/11/2021 của Ủy ban Nhân dân 
thành phố Đông Hà về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Công văn số 4038/STNMT-QLĐĐ ngày 26/11/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Quảng Trị về việc báo cáo ĐTM dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ 
sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 
2.2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan các cơ sở y tế 

- Quyết định số 2848/2005/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 của UBND tỉnh về 
việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

- Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về 
việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng bệnh 
viện huyện Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị”; 

- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu 
tư nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh từ 300 giường bệnh lên 500 giường bệnh”; 

- Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cơ sở “Trung tâm y tế Hướng 
Hóa”; 

- Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt  Đề án bảo vệ môi trường của cơ sở: “Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Triệu Hải”; 

- Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: 
“Nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Cửa Tùng”; 

- Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt  Đề án bảo vệ môi trường của cơ sở: “Bệnh viện Đa 
khoa Đakrông”; 

- Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 27/12/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở: “Bệnh 
viện Đa khoa Hải Lăng”; 

- Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở: “Bệnh 
viện Đa khoa Gio Linh”; 

- Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày  08/6/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc cho phép Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa được phép xả 
thải vào nguồn nước; 
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- Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Bệnh viện Phục hồi 
chức năng tỉnh; 

- Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày  16/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc cho phép Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải được phép xả 
thải vào nguồn nước; 

- Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 
“Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (Bổ sung hạng mục: Nhà điều trị nội trú khoa 
ung bướu; khu xạ trị; khoa tâm thần kinh; hệ thống nhà cầu nối)”; 
 - Giấy xác nhận số 811/GXN-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thị xã Quảng 
Trị về việc chứng nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Trung tâm Y tế 
thị xã Quảng Trị tại Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; 
 - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 45.0000048.T  
của Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 45.0000026.T  
ngày 22/8/2013 của Bệnh viện đa khoa Triệu Phong. 
2.3. Nguồn tài liệu và dữ liệu do Chủ dự án tạo lập 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ 
sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ kèm theo về khu vực Dự án, bản vẽ thiết kế thi công. 
3. Tổ chức thực hiện ĐTM 
3.1. Tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của Chủ dự án 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp 
tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA) thực hiện báo cáo ĐTM dự án Đầu tư sửa chữa, nâng 
cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện với sự tư vấn của Công ty TNHH 
MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New. 

Thông tin chung về đơn vị tư vấn 
Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New 
Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
Email: sgnmtv@gmail.com 
Người đại diện: Đặng Tiên - Chức vụ: Giám đốc Công ty. 
Điện thoại: 0917.660.499 
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Bảng 0.1. Danh sách những người tham gia thực hiện lập báo cáo ĐTM 

 TT Họ và tên 
Chức vụ, học hàm, 

học vị, chuyên 
ngành 

Nhiệm vụ Chữ 
ký 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Trị  

1 Phan Văn Thắng Giám đốc  Chịu trách nhiệm chung.  
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New 
1 Đặng Tiên Giám đốc Chỉ đạo chung  

2 Hoàng Mạnh An Cử nhân Môi trường Chỉ đạo về kế hoạch 
 

3 Văn Như Bắc Cử nhân Môi trường Chỉ đạo về chuyên môn 
 

4 Lê Ngọc Bảo Kỹ sư Điện kỹ thuật Phân công nhiệm vụ, kiểm 
tra sản phẩm 

 

5 Trần Chí Dũng Cử nhân Môi trường Giám sát thực hiện, rà soát 
nội dung báo cáo 

 

6 Nguyễn Phi Hoàng Kỹ sư Công nghệ 
môi trường  

Khảo sát hiện trạng khu vực 
Dự án, phụ trách nội dung 
đánh giá tác động và đưa ra 
biện pháp 

 

7 Tôn Thất Hưng Kỹ sư Hóa  học 

Khảo sát hiện trạng khu vực 
Dự án, phụ trách nội dung 
mô tả điều kiện tự nhiên, 
KT-XH khu vực. 

 

8 Hoàng Mạnh Linh Kỹ sư Môi trường 
Phụ trách nội dung lập 
chương trình quản lý, giám 
sát môi trường 

 

9 Phạm Văn Mạnh Cử nhân Môi trường 
Phụ trách phần phụ lục, rà 
soát các lỗi trong báo cáo, 
tham gia TVCĐ 

 

10 Nguyễn Thị Dương Thạc sỹ Khoa học 
môi trường 

Phối hợp lập các sơ đồ, bản 
vẽ; tham gia TVCĐ 

 

Để lập báo cáo ĐTM của Dự án, đơn vị tư vấn đã hợp đồng với đơn vị phân 
tích, lấy mẫu: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng (Chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 514/QĐ-
BTNMT ngày 28/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 
4. Phương pháp áp dụng trong- quá trình ĐTM 

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

1, Chương 2, nhằm tiến hành thu thập và phân tích các thông tin liên quan vị trí, 
điều kiện tự nhiên, khí tượng thuỷ văn, tài nguyên thiên nhiên, KT-XH khu vực Dự 
án; áp dụng cho việc nhận dạng tác động, xác định quy mô tác động của dự án tại 
Chương 3. 
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- Phương pháp mô hình hóa: Các phương pháp mô hình đã được sử dụng 
trong chương 3, bao gồm: Phương pháp dự báo mức ồn, độ rung nguồn và suy 
giảm theo khoảng cách được trích dẫn từ giáo trình "Đánh giá tác động môi 
trường” của PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, Hà Nội, 2005; Phương pháp dự báo mô 
hình phát tán không khí theo mô hình Sutton được trích dẫn từ giáo trình "Ô nhiễm 
không khí và xử lý khí thải, tập 1-2002" của Trần Ngọc Chấn… 

- Phương pháp chồng ghép bản đồ: Được sử dụng để xây dựng bản đồ vị trí, 
chống ghép bản đồ mặt bằng dự án với bản đồ địa hình khu vực, các bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã và thành phố từ đó xác định vị trí, mối 
quan hệ giữa dự án và các đối tượng xung quanh được trình bày ở Chương 1; đánh 
giá sự phù hợp của vị tríthực hiện Dự án và đánh giá mức độ tác động của dự án 
đến các đối tượng xung quanh tại Chương 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Được sử dụng trong báo cáo để xác định 
nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây 
ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của dự án. Việc tính tải lượng các chất ô 
nhiễm dựa trên các hệ số ô nhiễm. Báo cáo sử dụng hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ (USEPA) thiết lập nhằm 
ước tính tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra khi thi công xây dựng Dự án và Dự án 
đi vào hoạt động, nội dung phương pháp này được thể hiện cụ thể trong chương 3. 

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

kiến, của một số hộ dân gần khu vực dự án. Bằng mẫu phiếu tham vấn cộng đồng 
đính kèm tại phụ lục. 

- Nhóm các phương pháp đo đạc, lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí 
nghiệm: Tiến hành điều tra, khảo sát môi trường tiếp nhận nước thải, khí thải… và xác 
định vị trí các điểm đo, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm phục vụ cho việc 
phân tích và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự án (Các phương 
pháp cụ thể được thể hiện trong kết quả mẫu phân tích tại phần phụ lục). 

- Phương pháp so sánh: Từ kết quả đo và phân tích các thông số hiện trạng 
môi trường so sánh với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường hiện hành. Ngoài 
ra, trong quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án cũng được so sánh và đối chiếu với 
các Dự án tương tự đã/đang triển khai để từ đó có thể đánh giá chính xác tác động 
môi trường và đề xuất các biện pháp xử lý có tính thực tế và hiệu quả. 

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Phương pháp này nhằm tổ chức lấy ý 
kiến của 03 chuyên gia trong lĩnh vực môi trường về nội dung của báo cáo theo quy 
định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để 
hoàn thiện báo cáo hơn. Kết quả phương pháp lấy ý kiến chuyên gia được thể hiện 
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trong Chương 3 và được đính kèm bản nhận xét tại phụ lục. 
5. Tóm tắt các nội dung chính của Báo cáo ĐTM 
5.1. Thông tin về dự án 
a. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến 
huyện. 

- Địa điểm thực hiện:  
Bảng 0.2. Địa điểm thực hiện Dự án 

TT Dự án thành phần Địa điểm 

1 Khối điều trị nội nhiễm khuẩn TTYT huyện Hải 
Lăng 

Thị trấn Hải Lăng, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

2 
Hệ thống xử lý khí thải và cải tạo nhà làm việc 
trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 
phẩm 

Phường Đông Thanh, TP Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị. 

3 Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Gio Linh Thị trấn Gio Linh, huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị. 

4 Xây mới khoa Y học cổ truyền và PHCN Triệu 
Phong 

Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị. 

5 Xây mới và cải tại sửa chữa các phòng Bệnh viện 
mắt 

Phường Đông Lương, TP Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị. 

6 
 Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị. 
7 
 Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phường Đông Lương, TP Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 
8 
 

Xây dựng mới khu xét nghiệm TTYT huyện 
Đakrông 

Thị trấn Krôngklang, huyện 
Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

9 
 Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 
10 

 Cải tạo, sửa chữa TTYT thị xã Quảng Trị Đoàn Thị Điểm, Thị xã Quảng 
Trị, tỉnh Quảng Trị. 

11 
 Cải tạo, sửa chữa TTYT TP Đông Hà Đường Lê Lợi, TP Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị. 
12 

 
Xây dựng mở rộng khoa sản, nhi Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Triệu Hải 

Phường 2, thị xã Quảng Trị, 
tỉnh Quảng Trị. 

13 
 

Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền và 
phục hồi chức năng tỉnh 

Thị trấn Cửa tùng, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị. 

 - Chủ Dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và 
Công nghiệp tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA). 
b. Phạm vi, quy mô, công suất 

* Phạm vi xây dựng:  
Các Cơ sở y tế hiện tại không mở rộng quy mô diện tích mà nằm trong khuôn 

viện hiện có của các cơ sở. Có Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện mắt, Trung tâm 
Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; TTYT TP Đông Hà nằm trong địa bàn 
nội thị của thành phố Đông Hà; Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải; TTYT thị xã 
Quảng Trị nằm trong địa bàn nội thị của thị xã Quảng Trị. Tuy nhiên, đây là các cơ 
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sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường quy định tại Phụ lục II, nên dự án không có yếu tố nhạy cảm theo quy định tại 
điểm a, khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Bảng 0.3. Phạm vi thực hiện Dự án 

TT Dự án thành phần Tổng số 
hạng mục  Phạm vi xây dựng  

1 Khối điều trị nội nhiễm 
khuẩn TTYT Hải Lăng 4 hạng mục - Nằm trong khuôn viên TTYT 

huyện Hải Lăng. 

2 

Hệ thống xử lý khí thải và 
cải tạo nhà làm việc trung 
tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm 

7 hạng mục 
- Nằm trong khuôn viên trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 
Thực phẩm. 

3 
 

Cải tạo, nâng cấp TTYT 
huyện Gio Linh 2 hạng mục - Nằm trong khuôn viên TTYT 

huyện Gio Linh. 

4 
Xây mới khoa Y học cổ 
truyền và PHCN Triệu 
Phong 

1 hạng mục - Nằm trong khuôn viên TTYT 
huyện Triệu Phong. 

5 Xây mới và cải tại sửa chữa 
các phòng Bệnh viện mắt 2 hạng mục - Nằm trong khuôn viên Bệnh viện 

mắt. 
6 

 
Cải tạo, nâng cấp TTYT 
huyện Cam Lộ 1 hạng mục - Nằm trong khuôn viên TTYT 

huyện Cam Lộ. 
7 

 
Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh 

12 hạng 
mục  

- Nằm trong khuôn viên Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

8 
 

Xây dựng mới khu xét 
nghiệm TTYT huyện 
Đakrông 

1 hạng mục - Nằm trong khuôn viên TTYT 
huyện Đakrông. 

9 
 

Cải tạo, nâng cấp TTYT 
huyện Hướng Hóa 6 hạng mục - Nằm trong khuôn viên TTYT 

huyện Hướng Hóa. 
10 
 

Cải tạo, sửa chữa TTYT TP 
Đông Hà 4 hạng mục  - Nằm trong khuôn viên TTYT thị 

xã Quảng Trị. 
11 
 

Cải tạo, sửa chữa TTYT thị 
xã Quảng Trị 1 hạng mục  - Nằm trong khuôn viên TTYT TP 

Đông Hà. 

12 
 

Xây dựng mở rộng khoa 
sản, nhi Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Triệu Hải 

1 hạng mục - Nằm trong khuôn viên Bệnh viện 
Đa khoa khu vực Triệu Hải. 

13 
 

Cải tạo, nâng cấp bệnh viện 
Y học cổ truyền và phục 
hồi chức năng tỉnh 

2 hạng mục 
- Nằm trong khuôn viên Bệnh viện 
Bệnh viện Y học cổ truyền và phục 
hồi chức năng. 

* Quy mô, công suất 
Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến 

huyện thực hiện trên diện tích khuôn viên của 13 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, 
trong đó: 

- Mở rộng, nâng cấp quy mô (tăng quy mô 105 giường bệnh) của 03 cơ sở y 
tế (TTYT huyện Hải Lăng từ 120 giường bệnh lên 156 giường bệnh; TTYT 



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Trị 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  Trang 23 

huyện Triệu Phong từ 100 giường bệnh lên 115 giường bệnh; Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Triệu Hải từ 146 giường bệnh lên 200 giường bệnh) 

- Cải tạo, nâng cấp (giữ nguyên quy mô giường bệnh) của 10 cơ sở y tế 
tuyến huyện, tuyến tỉnh với quy mô giường bệnh hiện tại là 1.160 giường và giữ 
nguyên sau nâng cấp, cải tạo. 

Tổng quy mô giường bệnh sau khi sữa chữa, nâng cấp là 1.631 giường. 
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Bảng 0.4. Quy mô Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện 

TT Dự án thành phần Địa điểm 

Quy mô 
giường 

bệnh hiện 
tại 

(giường) 

Quy mô điều chỉnh Quy mô 
sau nâng 
cấp, mở 

rộng 
(giường) 

Cải tạo, nâng cấp 

Mở rộng, nâng cấp 

Hạng mục 
Quy mô 
giường 
bệnh 

(giường)  
I Mở rộng quy mô   366 0 0 105 470 

1 TTYT huyện Hải 
Lăng 

Thị trấn Hải 
Lăng, huyện Hải 
Lăng 

120   

Xây dựng Khoa 
Nội, Khoa Ngoại 
và các hạng mục 
phụ trợ 

36  156  

2 TTYT huyện Triệu 
Phong 

Thị trấn Ái Tử, 
huyện Triệu 
Phong 

100   

Xây dựng khoa Y 
học cổ truyền - 
Phục hồi chức 
năng 

15  115  

3 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Triệu Hải 

Phường 2, thị xã 
Quảng Trị 146   xây dựng mới 

khoa Sản, Nhi 54  200  

II Cải tạo, nâng cấp   1.160   -   -   -  1.160  

1 TTYT huyện Gio 
Linh 

Thị trấn Gio 
Linh, huyện Gio 
Linh 

100 

Xây mới các khoa kỹ 
thuật: Khoa Cấp cứu - Hồi 
sức tích cực và Chống độc 
và Khoa phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức 

     100  

2 Bệnh viện mắt 
Phường Đông 
Lương, TP Đông 
Hà 

 50 Cải tạo cầu nối, Xây mới 
khu kỹ thuật      50  
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TT Dự án thành phần Địa điểm 

Quy mô 
giường 

bệnh hiện 
tại 

(giường) 

Quy mô điều chỉnh Quy mô 
sau nâng 
cấp, mở 

rộng 
(giường) 

Cải tạo, nâng cấp 

Mở rộng, nâng cấp 

Hạng mục 
Quy mô 
giường 
bệnh 

(giường)  

3 TTYT huyện Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ, 
huyện Cam Lộ 100 Xây Nhà vận động trị liệu 

(không có giường bệnh)      100  

4 TTYT huyện 
Đakrông 

Thị trấn 
Krôngklang, 
huyện Đakrông 

70 Xây dựng nhà Xét nghiệm 
và chẩn đoán hình ảnh      70  

5 
Bệnh viện Y học cổ 
truyền và phục hồi 
chức năng tỉnh 

Thị trấn Cửa 
tùng, huyện Vĩnh 
Linh 

110 Cải tạo khu nhà A, khu 
phục hồi chức năng      110  

6 
Trung tâm kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm 

Phường Đông 
Thanh, TP Đông 
Hà 

  

Đầu tư Hệ thống Xử lý 
Khí thải và cải tạo Nhà 
làm việc, không gia tăng 
chất thải và tác động môi 
trường 

      

7 Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh 

Phường Đông 
Lương, TP Đông 
Hà 

500 

Sơn tường, cải tạo hệ 
thống thoát nước các hạng 
mục bệnh viện, không gia 
tăng chất thải và tác động 
môi trường 

     500  

8 TTYT huyện Hướng 
Hóa 

Thị trấn Khe 
Sanh, huyện 
Hướng Hóa 

100 
Cải tạo, sửa chữa các hạng 
mục bên trong bệnh viện, 
không gia tăng chất thải 

     100  
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TT Dự án thành phần Địa điểm 

Quy mô 
giường 

bệnh hiện 
tại 

(giường) 

Quy mô điều chỉnh Quy mô 
sau nâng 
cấp, mở 

rộng 
(giường) 

Cải tạo, nâng cấp 

Mở rộng, nâng cấp 

Hạng mục 
Quy mô 
giường 
bệnh 

(giường)  
và tác động môi trường 

9 TTYT thị xã Quảng 
Trị 

Đoàn Thị Điểm, 
Thị xã Quảng Trị 30 

Cải tạo, sửa chữa các hạng 
mục bên trong bệnh viện, 
không gia tăng chất thải 
và tác động môi trường 

     30  

10 TTYT TP Đông Hà Đường Lê Lợi, 
TP Đông Hà 100 

Cải tạo, sửa chữa các hạng 
mục bên trong bệnh viện, 
không gia tăng chất thải 
và tác động môi trường 

     100  

  Tổng cộng   1.526   -   -  105 1.631  
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c. Công nghệ sản xuất: Xây mới, cải tạo và sửa chữa  
- Mở rộng, nâng cấp quy mô (tăng quy mô 105 giường bệnh) của 03 cơ sở y tế 

(TTYT huyện Hải Lăng từ 120 giường bệnh lên 156 giường bệnh; TTYT huyện 
Triệu Phong từ 100 giường bệnh lên 115 giường bệnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Triệu Hải từ 146 giường bệnh lên 200 giường bệnh); 

- Cải tạo, nâng cấp (giữ nguyên quy mô giường bệnh) của 10 cơ sở y tế tuyến 
huyện, tuyến tỉnh với quy mô giường bệnh hiện tại là 1.160 giường và giữ nguyên sau 
nâng cấp, cải tạo. 

- Tổng quy mô giường bệnh sau khi sữa chữa, nâng cấp là 1.631 giường. 
d. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

* Xây mới và cải tạo sửa chữa các phòng Bệnh viện mắt: 
- Xây mới Khu kỹ thuật: Công trình có 4 tầng, mỗi tầng 200m2 bao gồm: Để 

xe cấp cứu, Sảnh đón, sảnh đợi, thanh toán viện phí; Khu xử lý chất thải; Phòng 
mổ; Khoa Khúc xạ; Khoa Chẩn đoán hình ảnh. 

- Nhà nối 2 tầng tạo lối đi giữa Nhà A với nhà B và khu kỹ thuật: 40m2 

+ Kết cấu Sử dụng hệ thép tiền chế, mặt sàn bằng hệ sắt tấm. 
+ Phía Trên đặt kính cường lực dày 12mm, liên kết bằng hệ Spider. 
+ Lan can thép chạy quanh.  

Bảng 0.5. Diện tích tính toán quy mô  
xây mới và cải tạo sửa chữa các phòng Bệnh viện mắt 

STT Tên phòng Tiêu chuẩn Diện tích (m2) 
I Khu kỹ thuật  800 
A Tầng 1:   200 
1 Thang máy bệnh nhân ≥ 1,1m x 2,3m 5.5 
2 Khu vực xử lý nước thải  33.5 

3 Sảnh đón, phòng chờ của bệnh nhân, 
thanh toán viện phí  89.5 

4 Nhà xe cấp cứu (1 xe) 30/ xe 42 
5 Diện tích tường cột  29.5 
B Tầng 2: Phòng mổ  200 
1 Sảnh tầng + hành lang  45 
2 Thang máy bệnh nhân ≥ 1,1m x 2,3m 5.5 
3 Phòng  chuẩn bị dụng cụ; Hấp + sấy 12 12 
4 Phòng Mổ 1 36 38 
5 Phòng Mổ 2 36 40.5 
6 Phòng Phẫu thuật viên  16 
7 Phòng Rửa tay  10 
8 Diện tích tường cột  33 
C Tầng 3: Khoa khúc xạ  200 
1 Sảnh tầng + hành lang  51.8 
2 Thang máy  ≥ 1,1m x 2,3m 5.5 
3 Phòng khám mắt ≥ 27 38 
4 Phòng Trưởng khoa 18 20 
5 WC Phòng trưởng khoa 4 4.6 
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STT Tên phòng Tiêu chuẩn Diện tích (m2) 
6 Phòng Hậu mổ 1 9/giường 16 
7 Phòng Hậu mổ 2 9/giường 12 
8 Diện tích tường cột  52.1 
D Tầng 4: Khoa chẩn đoán hình ảnh  200 
1 Sảnh tầng + hành lang  51.8 
2 Thang máy  ≥ 1,1m x 2,3m 5.5 

3 
Phòng Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 
(Chụp cắt lớp nhãn khoa, Chụp đáy 
mắt, Siêu âm mắt ) 

 38 

4 Phòng Trưởng khoa 18 20 
5 WC Phòng trưởng khoa 4 4.6 
6 Phòng Hậu mổ 1 9/giường 16 
7 Phòng Hậu mổ 2 9/giường 12 
8 Diện tích tường cột  52.1 

II Nhà cầu nối 2 tầng tạo lối đi giữa 
Nhà A với nhà B và khu kỹ thuật  40 

 * Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh: 
- Xây mới Khu luyện tập phục hồi chức năng: Công trình có 1 tầng, 340m2 bao 

gồm: 02 phòng luyện tập phục hồi chức năng, có khu vệ sinh khép kín; 
- Cải tạo khu nhà A, bao gồm: Thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ tầng 2, tầng 3; 

Sơn mặt ngoài khu nhà A; 
Bảng 0.6. Diện tích tính toán quy mô 

Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh 
STT Tên phòng Tiêu chuẩn (m2) Diện tích (m2) 

I PHÒNG LUYỆN TẬP PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG (A+B+C) 355 

A Diện tích sử dụng  269 
1 Phòng luyện tập ≥ 70m2 135 
2 Phòng luyện tập ≥ 70m2 110 
3 Khu vệ sinh ≥ 18m2 24 
B Diện tích công cộng 20%A 54 
1 Sảnh đón, hành lang 20%*265 53 
C Diện tích chiếm chỗ kết cấu 10%(A+B) 32 
5 Diện tích tường cột 10%(269+54) 32 
II CẢI TẠO KHU NHÀ A   

1 Thay mới hệ thống cửa  49 bộ cửa đi; 
28 bộ cửa sổ 

2 Sơn mặt ngoài  600m2 

 * Xây dựng mở rộng khoa sản, nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải: 
- Xây mới Khu nhà Khoa Sản, Nhi: Công trình có 2 tầng; tầng 1 (562m2)  

gồm khu hành chính và phòng Sản phụ; tầng 2 (554 m2) gồm có Khoa Nhi và 
phòng đẻ. 
 - Sân bê tông, nhà cầu nối với Khoa Nội- Khoa Dược ở tầng 1. 
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Bảng 0.7. Diện tích tính toán quy mô 
Xây dựng mở rộng khoa sản, nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 

STT Tên phòng Tiêu chuẩn Diện tích (m2) 
I KHOA SẢN,  NHI  1116 
A Tầng 1:   562 
1 Sảnh chính + hành lang 20-40%A 146 
2 Cầu thang bộ ≥ 2,1m/ vế 24 
3 Phòng sản phụ: 40m2/ phòng 32-36m2 200 
4 Phòng trưởng khoa 18m2 20 
5 Phòng y tá, điều dưỡng 18m2 20 
6 Phòng tiếp nhận, trực 18-24m2 20 
7 Phòng họp, giao ban 18-24m2 20 
8 Thay đồ nhân viên nam, nữ 9-12m2 10 
9 Kho 12-15m2 15 
10 Nhà vệ sinh riêng  4m2/ phòng 16 
11 Nhà vệ sinh chung ≥ 4m2/ phòng 8 
12 Diện tích tường cột ≤ 10%A 43 
B Tầng 2:   554 
1 Sảnh chính + hành lang 20-40%B 83 
2 Cầu thang bộ ≥ 2,1m/ vế 24 
3 Phòng Bệnh nhi: 40m2/ phòng 3-4m2/giường 120 
4 Phòng khám nhi 9-12m2/chỗ 20 
5 Phòng khám sản 15-18m2/ chỗ 20 
6 Chỗ đợi 1-1,2m2/ người 20 
7 Phòng thủ thuật hữu khuẩn 9-12 m2 12 
8 Phòng thủ thuật vô khuẩn 18-24 m2 20 
9 Rửa hấp, sấy, chuẩn bị bị dụng cụ 9-12 m2 12 
10 Chờ đẻ 12 m2 15 
11 Vệ sinh sản phụ 6-9 m2 10 
12 Phòng đẻ 15-24 m2 25 
13 Phòng sau đẻ 15-24 m2 20 
14 Phòng trẻ sơ sinh, tắm trẻ, y tá ≥ 24 m2 40 
15 Nhà vệ sinh riêng 4m2/ phòng 8 
16 Nhà vệ sinh chung ≥ 4m2/ phòng 8 
17 Cầu nối khoa phẩu thuật ≤ 10%B 16 
18 Diện tích tường cột ≤ 10%B 38 

II Sân bê tông, nhà cầu nối với Khoa 
Nội, Khoa Dược tầng 1  395 

1 Sân bê tông  300 
2 Nhà cầu nối 15m 95 

* Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 
- Nhà G: 9 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 19.800 m2.   
- Nhà E: 5 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 5.420 m2.   
- Nhà F: 5 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 5.080 m2.   
- NhàA: 3 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 10.050 m2.   
- Nhà B: 2 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 2.240 m2.   
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- Nhà C: 2 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 2.036 m2 
- Nhà D: 4 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 8.916m 2.   
- Nhà bệnh nhiệt đới - Tâm thần kinh: 2 tầng bao gồm các phòng chức năng; 

Diện tích: 2.182m2.   
- Nhà K: 1 tầng bao gồm các phòng chức năng; Diện tích: 1162,3 m 2.   
- Hệ thống nhà cầu nối: 1 đến 2 tầng ; Diện tích: 1.845,4 m2.   
- Hệ thống thoát nước mưa, nước mặt: 
+  Nhà điều tri nội trú: Mương thoát nước mưa quanh nhà: L =209m;Hố ga 

thu nước 1 hố; 
+ Nhà sản nhi: Mương thoát nước mưa: L= 125m; Hố ga thu nước: 1 hố 
+ Nhà ung bướu - ngoại tổng hợp: Mương thoát nước mưa: L= 127,5m; Hố 

ga thu nước: 1 hố 
+ Nhà đón tiếp bệnh nhân: Mương thoát nước mưa: L= 271,0m 
+ Nhà cấp cứu phục hồi chức năng: Mương thoát nước mưa: L= 157,0m; Hố 

ga thu nước: 1 hố. 
+ Nhà chức năng: Mương thoát nước mưa: L= 120,0m; Hố ga thu nước: 1 

hố. 
+ Nhà kỹ thuật nghiệp vụ: Mương thoát nước mưa: L= 249,0m. 
+ Nhà bệnh nhiệt đới - tâm thần kinh: Mương thoát nước mưa: 139,20m; Hố 

ga thu nước: 14 hố. 
+ Nhà kiểm soát nhiễm khuẩn: Mương thoát nước mưa: L=112,0m; Hố ga 

thu nước: 2 hố. 
+ Hệ thống thoát nước thải: Hố ga thu nước: 49 hố. 
* Hệ thống xử lý khí thải và cải tạo nhà làm việc trung tâm kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 
- Mua sắm thiết bị Hệ thống xử lý Khí thải và hệ thống xử lý nước thải 
- Thay 01 cửa đi bằng gỗ bằng cửa nhựa upVC, tháo dỡ Lam bê tông, thay 

mới bằng 05 cửa sổ bằng nhựa uPVC ở tầng mái. 
- Tháo dỡ + xây bít 02 cửa sổ ở tầng 3. 
- Tháo dỡ mái tôn + hệ xà gồ mái và thay mới: 500 m2. 
- Tháo dỡ trần thạch cao ở tầng 1 và thay mới: 40 m2. 
- Cạo bỏ sơn cũ, sơn lại toàn bộ nhà. 
- Sửa chữa sân lát gạch với diện tích:100 m2. 
* Khối điều trị nội nhiễm khuẩn TTYT huyện Hải Lăng: 
- Khoa nội với diện tích 1.100 m2; Công trình cấp III. 
- Nhà cầu nối với diện tích 106 m2; Công trình cấp IV. 
- Bể nước: 100 m3 
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Bảng 0.8. Diện tích tính toán quy mô 
Khối điều trị nội nhiễm khuẩn TTYT huyện Hải Lăng 

TT Tên phòng  
TCVN 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

I Diện tích sử dụng  720,00 
1 Thủ thuật vô khuẩn  18-24 m2 24,00 
2 Thủ thuật hữu khuẩn 9-12 m2 12,00 
3 Rữa hấp, sấy, chuẩn bị dụng cụ 9-12 m2 12,00 
4 Phòng Cấp cứu (Hồi sức cấp cứu) 24-32 m2 32,00 
5 Phòng xét nghiệm thông thường 15-18 m2 18,00 

6 Phòng điều trị 6 giường * 6P 
 (36 giường) 43-48 m2 280,00 

7 Phòng trưởng khoa 18 m2 18,00 
8 Phòng Phó trưởng khoa 18 m2 18,00 
9 Phòng bác sĩ  24-36 m2 36,00 

10 Phòng bác sĩ điều trị+ y tá hành chính 15-18 m2 18,00 
11 Chỗ trực và làm việc của y tá 18-24 m2 18,00 
12 Phòng y tá trưởng (điều dưỡng trưởng) 18-21 m2 18,00 
13 Phòng trực bác sĩ nam 15-18 m2 18,00 
14 Phòng trực bác sĩ nữ 15-18 m2 18,00 
15 Phòng nhân viên 18-24 m2 24,00 

16 Phòng giao ban của toàn Bệnh viện, 
hướng dẫn sinh viên thực tập 24-36 m2/Khoa 76,00 

17 Phòng thay quần áo nam 18 m2 18,00/2 tầng 
18 Phòng thay quần áo nữ 18 m2 18,00/2 tầng 
19 Khu vệ sinh 18-24 m2 24,00 
20 Kho sạch 18-21 m2 12,00 
21 Chỗ thu đồ bẩn (Kho bẩn) 12-15 m2 12,00 
III Diện tích phụ trợ, công cộng 40% I = 218,00 280,00 
IV Diện tích chiếm chổ kết cấu 10% x  (I + III) 100.00 

 Tổng diện tích sàn I+II+II 1.100,000 
* Xây mới khoa Y học cổ truyền và PHCN Triệu Phong: Xây mới Khoa Y 

học cổ truyền và Phục hồi chức năng với diện tích: 860 m2 
Bảng 0.9. Diện tích tính toán quy mô 

Xây mới khoa Y học cổ truyền và PHCN Triệu Phong 

TT Tên phòng 
TCVN 9213:2012 

Tham khảo 
TCVN 4470:2012 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

I Diện tích sử dụng  720,00 
 Phục hồi chức năng 3-9 giường  
1 Vận động trị liệu  70,00 m2 70,00 
2 Thủy trị liệu ( tắm và ngâm nước) 48,00 m2 48,00 
3 Vật lý trị liệu 1 ( Điều trị bằng điện) 24,00 m2 24,00 
4 Vật lý trị liệu 2 ( Bó Paraphin) 24,00 m2 24,00 
5 Phòng điều trị nằm 24,00 m2 24,00 
6 Phòng điều trị ngồi 24,00 m2 24,00 
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TT Tên phòng 
TCVN 9213:2012 

Tham khảo 
TCVN 4470:2012 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

7 Khu vệ sinh chung 24,00 m2 24,00 
8 Phòng vệ sinh +thay quần áo nam/nữ 24,00 m2 24,00 

 
Y học cổ truyền  (Được ghép với khoa 

nội 14-42 giường) 
 

9 Phòng phát thuốc + Phòng  thuốc 24,00 m2 24,00 
10 Phòng châm cứu 24,00 m2 24,00 
11 Phòng khám và bắt mạch  24,00 m2 24,00 
12 Phòng hấp sấy dụng cụ + Kho dụng cụ 24,00 m2 24,00 
13 Phòng Bác sĩ ( đồng thời trực) 24,00 m2 24,00 
14 Phòng Trưởng Khoa 24,00 m2 24,00 
15 Phòng hành chính 24,00 m2 24,00 
16 Phòng lưu bệnh * 2P  (1 phòng/3  giường) 24,00 m2 24,00 
17 Khu vệ sinh chung 24,00 m2 24,00 
18 Phòng vệ sinh +thay quần áo nam/nữ 24,00 m2 24,00 
19 Cầu thang ( 2 cái) 24 m2 +27 m2 51,00 
                                                                                                                             
III 

Diện tích phụ trợ, công cộng 40% I = 218,00 280,00 
IV Diện tích chiếm chổ kết cấu 10% x  (I + III) 100.00 
 Tổng diện tích sàn I+II+II 860,000 

* Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Gio Linh: 
 - Xây mới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức ( Hệ thống phòng mỗ) với diện tích: 660 m2. 
 - Cầu thang dốc: 150 m2. 

Bảng 0.10. Diện tích tính toán quy mô 
Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Gio Linh 

TT Tên phòng 
TCVN 9213:2012 

Tham khảo 
TCVN 4470:2012 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

I Diện tích sử dụng  478,00 

 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 
Chống độc   

1 Phòng chăm sóc tích cực  30,00 m2 30,00 
2 Phòng thủ thuật 48,00 m2 29,00 
3 Phòng Hành chính giao ban 24,00 m2-36,00 m2 24,00 
4 Phòng tạm lưu cấp cứu (3-4 giường) 15,00 m2/giường 60,00 
5 Phòng sơ cứu phân loại 24,00 m2 42,00 
6 Phòng trực Y tá hộ lý, Trực tiếp nhân 15,00 m2 - 20,00 m2 15,00 
7 Khu vệ sinh nhân viên  17,00 
8 Khu vệ sinh chung  22,00 
 Khoa phẫu thuật - Gây mê hồi sức   
9 Mổ tổng hợp 1 24,00 m2 36,00 

10 Mổ tổng hợp 2  24,00 m2 26,00 
11 Phòng hồi tỉnh  12 m2/giường 24,00 
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TT Tên phòng 
TCVN 9213:2012 

Tham khảo 
TCVN 4470:2012 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

12 Phòng cấp vật tư 24,00 m2 18,00 
13 Phòng khử khuẩn 24,00 m2 15,00 
14 Phòng Trưởng Khoa 24,00 m2 28,00 
16 Phòng tiền gây mê 24,00 m2 24,00 
17 Khu vệ sinh nhân viên  17,00 
17 Cầu thang ( 2 cái) 24 m2+27 m2 51,00 
II Diện tích phụ trợ, công cộng 40% I = 218,00 47,00 
III Diện tích chiếm chổ kết cấu 10% x  (I + III) 136.00 

 Tổng diện tích sàn I+II+II 660,000 
* Xây dựng mới khu xét nghiệm TTYT huyện Đakrông: Xây dựng mới nhà 

Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 02 tầng với diện tích 550 m2. 
Bảng 0.11. Diện tích tính toán quy mô 

Xây dựng mới khu xét nghiệm TTYT huyện Đakrông 

TT Tên phòng 
TCVN 9213:2012 

(tham khảo 4470:2012) 
QĐ32/2005/QĐ-BYT 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

I Diện tích sử dụng:  542,5 
 Khu kỹ thuật  Bảng 9, TCVN 9213  

1 Phòng X-quang thông thường 
(01 máy)        52,2m2 

 - Phòng chụp  20 m2/máy 22,2m2/1 máy 
 - Phòng điều khiển 01 phòng x 6 m2/phòng 10,00 
 - Buồng tháo thụt 9 m2/phòng 10,00 
 - Phòng nghỉ bệnh nhân 01 giường x 9 m2/giường 10,00 
2 Siêu âm điện tim  21,60 
 -Phòng siêu âm 2 máy*9 m2/máy 21,60 
 -Phòng chuẩn bị 9 m2/phòng 00,00 
3 Phòng nội soi tiêu hóa 24 m2/phòng 24,00 

4 Phòng nội soi  tiết niệu 24 m2/phòng 
Không có - Hiện 
đã có ở Khối 

Khám đa khoa 
5 Phòng chuẩn bị nội soi 9 m2/phòng 10,00 

6 Phòng đọc và xử lý hình ảnh 24 m2/phòng 
Không có - Kết 
hợp Khối Khám 

đa khoa 

7 Phòng rửa Phim và Phân loại 18 m2/phòng 
Không có - Thiết 
bị dùng Kỹ thuật 

số 
  Bảng 11-TCVN 9213  
8 Phòng xét nghiệm hóa sinh 40 m2/phòng 40,00 
9 Phòng xết nghiệm huyết học 40 m2/phòng 46,80 

10 Phòng xét nghiệm vi sinh 30 m2/phòng 36,70 
11 Phòng rửa, tiệt trùng 12 m2 14,00 
12 Kho hóa chất 9-12 m2 13,00 
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TT Tên phòng 
TCVN 9213:2012 

(tham khảo 4470:2012) 
QĐ32/2005/QĐ-BYT 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

    

13 Phòng vô khuẩn 9 m2 
Không có - kết 

hợp 
Khối khám 

14 Phòng trữ máu 12 m2 
Không có - kết 

hợp 
Khối khám 

15 Phòng tủ an toàn sinh học Không có, theo yêu cầu của 
trung tâm 22,20 

II Khu hành chính, phụ trợ Bảng 10, TCVN 9213  

16 Phòng đăng ký+lấy kết quả 24 m2/phòng 
Không có - Kết 
hợp Khối Khám 

đa khoa 

17 Khu vệ sinh bệnh nhân (nam, 
nữ) 18 m2*2 khu 36,00 

18 Đợi chụp 1,2 m2/ chổ * 36 chổ=44m2 
Kết hợp hành 

lang  
57,20 

19 Đợi xét nghiệm 1,2 m2/ chổ * 36 chổ=44m2 
Kết hợp hành 

lang  
57,20 

20 Phòng trưởng khoa 18 m2/ phòng 
Trung tâm Không 
yêu cầu, sử dụng 
bên khối khám 

21 Phòng hành chính, giao ban 24 m2÷36 m2 28,00 
22 Phòng trực nhân viên 12÷18 m2 21,60 

23 Kho thiết bị, dụng cụ (2 phòng ) 12÷18 m2 
Không có - Kết 

hợp Nhà Khám đa 
khoa  

24 Phòng lấy mẫu XN 12 m2 14,00 

16 Khu thay quần áo nhân viên 
(nam/nữ) 18m2 *2 khu Trung tâm không 

yêu cầu 
17 Cầu thang chính 24m2*2 tầng 48,00 

18 Phòng đo loãng xương Không có 
 

+Phòng đặt máy: 
24 m2 
+Phòng chuẩn 
bị:12 m2 

19 Phòng máy CT- Scanner Không có 
 

+P. đặt máy: 
Phòng chụp: 32 
m2/máy 
Phòng đ/khiển: 18 
m2 
+K/vực chuẩn bị: 
Phòng chuẩn bị: 
18 m2 
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TT Tên phòng 
TCVN 9213:2012 

(tham khảo 4470:2012) 
QĐ32/2005/QĐ-BYT 

Diện tích 
thiết kế (m2) 

III Diện tích chiếm chổ kết cấu  7,50 
IV Tổng diện tích sàn I+II+III 550 m2 

* Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Cam Lộ: Xây mới nhà vận động trị liệu 01 
tầng với diện tích 251 m2. 

 
Bảng 0.12. Diện tích tính toán quy mô  

Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Cam Lộ 

TT Tên phòng 

TCVN 9213:2012 
Tham khảo 

TCVN 4470:2012 
TT 18/2013/TT- BYT 

Diện tích 
thiết 

kế(m2) 

I Diện tích sử dụng:  204,30 
1 P. vận động trị liệu 70 m2 70,00 
2 P. tập thể dục 60 m2 60,00 
3 P. xoa bóp 1 18÷36 m2 19,70 
4 P. xoa bóp 2 18÷36 m2 19,70 
5 P. kho đồ dùng 9÷12 m2 15,20 
6 P. vệ sinh nam + nữ  19,70 
II Diện tích phụ trợ (sảnh, hành lang )  40,00 
III Diện tích chiếm chổ kết cấu  6,700 
IV Tổng diện tích toàn nhà I+II+III 251,00 

* Cải tạo, sửa chữa TTYT TP Đông Hà: 
Quy mô của hạng mục công trình là cải tạo, sửa chữa cả hai tầng và mái của 

khối nhà kỹ thuật đảm bảo công năng dự kiến của trung tâm  
- Tầng 1: 
+ Tháo dỡ: Đục tẩy phần gạch ốp tường trong, cạo sạch lớp sơn phần tường-

trần không ốp, tháo dỡ toàn bộ trần tôn lạnh, trần tấm nhựa, tháo dỡ gạch men nền, 
hệ thống cửa, vách kính, đèn điện, quạt, các thiết bị vệ sinh, hệ thống cáp nước, kỹ 
thuật xuống cấp hiện có. 

+ Vệ sinh sạch, bả matit dặm các vị trí bong rộp, Sơn 3 nước trần và phần 
tường không ốp.  

+ Ốp tường sát trần trong phòng hồi sức cấp cứu và ốp cao 1,8m hành lang và 
các phòng khám. 

+ Làm mới trần thạch cao và trần nhựa tấm thả. 
+ Sửa chữa và làm mới một phần hệ thống cấp điện-quạt-điều hòa, cấp thoát 

nước và hệ thống kỹ thuật tương ứng đảm bảo tính đồng bộ. 
+ Làm mới hệ thống cửa-vách bằng cửa nhựa lõi thép theo chức năng các khu. 
+ Làm mới hệ thống cửa-vách ngăn các khu vệ sinh. 
+ Lắp đặt các thiết bị vệ sinh. 
+ Lát lại nền gạch granit (600x600). 



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Trị 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  Trang 36 

+ Lát lại nền vệ sinh gạch Ceramic (300x300) chống trượt. 
- Tầng 2: 

 + Tháo dỡ: Đục tẩy phần gạch ốp tường trong, cạo sạch lớp sơn phần tường-
trần không ốp, tháo dỡ toàn bộ trần tôn lạnh, trần tấm nhựa, tháo dỡ gạch men nền, 
hệ thống cửa, vách kính, đèn điện, quạt, các thiết bị vệ sinh, hệ thống cáp nước, kỹ 
thuật xuống cấp hiện có. 

+ Vệ sinh sạch, bả matit dặm các vị trí bong rộp, Sơn 3 nước trần và phần 
tường không ốp. 

+ Ốp tường kháng khuẩn sát trần trong phòng khám-mổ và ốp tường gạch cao 
1,8m hành lang và các phòng khám. 

+ Làm mới trần thạch cao và trần nhựa tấm thả. 
+ Sửa chữa và làm mới một phần hệ thống cấp điện-quạt-điều hòa, cấp thoát 

nước và hệ thống kỹ thuật tương ứng đảm bảo tính đồng bộ. 
+ Làm mới hệ thống cửa-vách bằng cửa nhựa lõi thép theo chức năng các khu. 
+ Làm mới hệ thống cửa-vách ngăn các khu vệ sinh. 
+ Lắp đặt các thiết bị vệ sinh. 
+ Lát lại nền gạch granit (600x600). 
+ Lát lại nền vệ sinh gạch Ceramic (300x300) chống trượt. 
- Mái: 
+ Tháo dỡ: Tháo dỡ toàn bộ phần chống sét mái,mái tôn đã bị rỉ sét, tháo dỡ 

kết cấu đỡ mái, đục tẩy toàn bộ vữa láng senoo đã nứt bong, tháo 14 oongsthoats 
,ái-co cút đã hư hỏng, vệ sinh toàn bộ, phần đá rửa mặt ngoài sê nô. 

+ Xử lý chống thấm toàn bộ sê nô bằng hỗn hợp CT11A, CT11B. 
+ Lắp đặt lại hệ thống co cút, ống thoát nước mái và cầu cản rác. 
+ Xây tường thu hồi.  
+ Làm mới hệ thống đỡ mái bằng xà gồ thép hộp mạ kẽm. 
+ Lợp mái tôn mạ kẽm, ke chống bão. 
+ Bịt các khe co giãn bằng tấm INOX 304chống thấm nước. 
+ Làm mới máng xối INOX. Làm mới hệ thống chống sét, đấu nối tiếp địa. 
* Cải tạo, sửa chữa TTYT thị xã Quảng Trị: 
Quy mô của hạng mục công trình là cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở 

vật chất hiện có đã bị xuống cấp và bổ sung thêm các phòng chức năng phụ trợ như 
kho thuốc Đông, tây y, phòng căng tin bệnh nhân, hệ thống xử lý nước thải y tế của 
trung tâm  

- Nhà kho thuốc Đông-tây y và căng tin bệnh nhân: xây mới 01 nhà 2 tầng 
gồm có các phòng: căng tin bệnh nhân, kho thuốc đông y, kho thuốc tây y tại vị trí 
đất trống cạnh hành lang trục chính, tổng diện tích xây dựng là 116,74 m2 ; 

- Sửa chữa phòng vệ sinh khu y học cổ truyền: Sửa chửa, cải tạo hệ thống nền, 
tường trần, cửa, các vách ngăn và các thiết bị vệ sinh đã hư hỏng, xuống cấp; 

- Sửa chữa khu điều trị ngoại trú: Sửa chửa, cải tạo hệ thống nền, tường trần, 
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cửa, và các thiết bị điện đã hư hỏng, xuống cấp; 
- Hệ thống xử lý nước thải y tế: sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước thải 

như rảnh, hệ thống đường ống, bể chứa và lắp đặt hệ thống máy lọc nước thải y tế 
trước khi cho thoát ra hệ thống nước thải của thị xã. 

* Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Hướng Hóa: 
- Hiện trạng khối nhà A: (khám chữa bệnh, khoa dược, khoa cấp cứu) 
+ Các mặt tường ngoài nhà, sê nô rất nhiều vị trí lớp sơn cũ bị rêu mốc gây 

thấm dột về mùa mưa cần được sơn chống thấm lại, tường trong nhà đã bong sạch 
lớp sơn cũ. 

+ Phần mái tôn  đã rỉ rét nhiều cần thay thế với diện tích gần 2.250 m2 
+ Phần thép xà gồ mái: rỉ rét nhiều, một số hanh đứt gãy cần thay mới (5-

10%), còn lại cần vệ sinh sạch bụi gỉ và sơn chống gỉ nhằm tăng tuổi thọ, các 
console đỡ mãi đã gỉ rét, cần vệ sinh sạch để sơn chống gỉ. 

+ Các phòng vệ sinh sơn lại phần tường và vệ sinh sạch phần tường ốp gạch 
men, thay thế các bộ phận thiết bị vệ sinh bị hư hỏng. 

+ Tháo dỡ, thay mới phần cửa gỗ tầng 2 đã xuống cấp,  và để đồng bộ về kiến 
trúc toàn công công trình.  

- Cải tạo hành lang cầu nối: Diện tích hành lang tầng 2 là 200 m2, diện tích 
cầu thang là 20 m2. Hiện trạng lớp sơn cũ bị rêu mốc gây thấm dột về mùa mưa cần 
được sơn chống thấm lại. Gạch nền đường dốc dễ trơn trượt khi có mưa cần tháo 
dỡ bỏ để thay bằng gạch chống trượt, Phần mái BTCT không lợp, rêu mốc, nguy cơ 
thấm dột cần vệ sinh sạch để chống thấm.  

- Khối nhà y tế dự phòng (E): Các mặt tường ngoài nhà, sê nô rất nhiều vị trí 
lớp sơn cũ bị rêu mốc gây thấm dột về mùa mưa cần được sơn chống thấm lại. 
Tường trong nhà đã bong sạch lớp sơn cũ. Mái nhà đã hư hỏng, thấm dột toàn bộ 
cần thay thế 

- Hành lang cầu nối (xây mới): Bổ sung diện tích hành lang 02 tầng để thông 
nối các khối nhà. 

- Tường rào: Gia cố và bổ sung chiều cao 0,5m phần tường rào giáp phía 
đường Nguyễn Đình Chiểu với tổng chiều dài 130m 
 - Hệ thống thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải cần được thay thế với tổng 
chiều dài khoảng hơn 420 m. 
e. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không có 
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5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 
đến môi trường 

Chi tiết tại Bảng 0.2. 
5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 
đoạn của dự án: 

Chi tiết tại Bảng 0.2. 
5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

Chi tiết tại Bảng 0.2. 
5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 
a. Chương trình quản lý: 

*Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng của Dự án: Chủ Dự án sẽ thành lập 
13 đội, mỗi đội gồm 03 người có nhiệm vụ quản lý thi công trong công trường, 
đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện các nội quy, quy định về bảo vệ môi 
trường cho toàn bộ công nhân. 

*Giai đoạn đi vào hoạt động của Dự án: Sau khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ 
dự án phối hợp với Sở y tế, các bệnh viện, TTYT, UBND các huyện để thực hiện 
quản lý các vấn đề môi trường cho Dự án.  

Bảng 0.13. Chương trình quản lý môi trường của Dự án 
Các 
giai 
đoạn 
của 

dự án 

Các 
hoạt 
động 

của dự 
án 

Các tác 
động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Kinh 
phí 

(1.000 
đồng) 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Trách 
nhiệmthự

c hiện 

Trách 
nhiệm 
giám 
sát 

Giai 
đoạn 
chuẩn 
bị, thi 
công 
xây 

dựng 

Giải 
phóng 
mặt 
bằng 

Đất, đá, 
gạch vụn, 
xà bần... 

- Thu gom, tập kết đưa đến 
bãi thải hoặc tận dụng để 
san lấp các công trình lân 
cận. 

 
 
 

Trong suốt quá trình chuẩn bị 

Chủ dự án 

Sở TN
M

T tỉnh Q
uảng Trị, 

Phòng TN
M

T các huyện, thị xã, thành 
phố 

-Giải 
phóng 
mặt 
bằng 
-Vận 
chuyển 
nguyên 
vật liệu 

- Bụi và 
khí thải 
phát sinh 
từ san lấp 
mặt bằng 

- Bố trí máy móc hoạt động 
hợp lý 
- Các phương tiện vận 
chuyển phải có bạt che phủ 
và không chở quá tải. 
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San ủi, 
xây 
dựng 
các 
hạng 
mục của 
dự án 

- Bụi, khí 
thải và 
tiếng ồn 
phát sinh 
từ các 
phương 
tiện vận 
tải, máy 
móc thi 
công 

- Phun nước thường xuyên 
ở những nơi phát sinh nhiều 
bụi, tần suất tối thiểu 02 
lần/ngày. 
- Không sử dụng các 
phương tiện đã quá cũ. 
- Các phương tiện vận 
chuyển phải có bạt che phủ 
và không chở quá tải. 

1.000/ngày (phun nước) 
     

Hoạt 
động 
xây 
dựng 
các 
hạng 
mục của 
dự án 

Nước thải 
từ quá trình 
thi công 
xây dựng, 
nước thải 
sinh hoạt, 
nước mưa 
chảy tràn. 

- Sử dụng các nhà vệ sinh 
hiện có tại các cơ sở Y tế. 
- Quá trình thi công tận 
dụng tối đa nguồn nước để 
phục vụ cho việc bảo 
dưỡng công trình 2.000/tháng 

 

Trong suốt quá trình thi công xây dựng 

Đ
ơn vị thi công và Chủ dự án 

Sở TN
M

T tỉnh Q
uảng Trị, 

Phòng TN
M

T các huyện, thị xã, thành phố 

Hoạt 
động 
xây 
dựng 
các 
hạng 
mục của 
dự án 

CTR xây 
dựng, 
CTRSH, 
CTNH 

- CTR xây dựng tái sử dụng 
cho các muc đích khác nhau 
như: san lấp mặt bằng, làm 
đường giao thông hoặc bán 
phế liệu. 
- Rác thải sinh hoạt thu gom 
bỏ vàothùng rác loại 120L 
bố trí ở khu vực lán trại. 
- CTNH lưu vào 01 thùng 
loại 60L 

   

Sự cố cháy 
nổ 

- Đưa ra các nội quy cho 
công nhân 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. 
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Tai nạn lao 
động, tai 
nạn giao 
thông 

- Xây dựng nội quy về an 
toàn lao động và vệ sinh 
lao động nơi làm việc. 
- Trang bị đầy đủ, các 
phương tiện bảo hộ lao 
động. 
- Lắp đặt 05 biển báo, cảnh 
báo công trường đang thi 
công xây dựng; 
- Thường xuyên kiểm tra 
các đường dây điện tạm 
thời. 

 

Giai 
đoạn 
vận 

hành 

-Hoạt 
động 
của cán 
bộ công 
nhân 
viên 
-Hoạt 
động 
khám, 
chữa 
bệnh 

Bụi, khí 
thải, mùi 
hôi 

Tiếp tục thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường đã 
được phê duyệt của Các cơ 

sở y tế 

 

Trong suốt thời gian vận hành D
ự án 

Chủ dự án bàn giao cho Đ
ơn vị quản lý, vận hành hiện 

nay. 

Sở TN
M

T tỉnh Q
uảng Trị, 

Phòng TN
M

T các huyện, thị xã, thành phố 

Nước thải 

Nước thải 
sinh hoạt 

Nước mua 
chảy tràn 
CTR 

CTNH 
 

b. Chương trình giám sát môi trường: 
* Giám sát chất thải trong giai đoạn thi công 

- Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 
+ Vị trí giám sát: 13 vị trí (01 vị trí/khu thi công) 
+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, độ bụi, CO, NO2, SO2. 
+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT; QCVN 24:2016/BYT. 
+ Tần suất giám sát: 03 lần/năm. 
- Giám sát CTR, CTNH 
+ Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. 
+ Vị trí giám sát: 13 vị trí (01 vị trí/khu thi công) 
+Tần suất giám sát: 03 lần/năm. 
- Giám sát an toàn lao động 
+ Chỉ tiêu giám sát: Giám sát các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố; 
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Giám sát việc tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động; Giám sát việc sử dụng các 
phương tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

+ Vị trí giám sát: 13 vị trí (01 vị trí/khu thi công) 
+ Tần suất giám sát: Thường xuyên trong quá trình thi công. 

 * Giám sát chất thải trong giai đoạn hoạt động 
Tiếp tục thực hiện theo chương trình giám sát môi trường hiên nay của các cơ 

sở y tế. 
5.7. Cam kết của chủ dự án 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án 
sẽ cam kết thực hiện như sau: 

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành 
trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xây dựng của Dự án. Tuân thủ thực hiện các 
biện pháp khống chế, giảm thiểu... như trong báo cáo ĐTM này. 

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai 
đoạn từ khi Dự án đi vào vận hành chính thức. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát, quan trắc và giám sát môi 
trường (như nước thải, không khí, bụi, tiếng ồn...), như trong báo cáo ĐTM đã 
hướng dẫn và có chế độ báo cáo lên cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường tại 
địa phương theo đúng quy định. 
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
1.1. Thông tin về dự án 
1.1.1. Tên dự án 

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 
1.1.2. Chủ dự án 

- Tên chủ Dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Trị. 
- Địa chỉ: 133 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
- Điện thoại: 0233 3585 889    
- Đại diện là ông: Phan Văn Thắng - Chức vụ: Giám đốc. 
- Thời gian triển khai thực hiện các công trình: từ năm 2022-2026. 

1.1.3. Vị trí địa lý của Dự án 
Dự án Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến 

huyện được thực hiện tại các khu đất đã có trong khuôn viên do các đơn vị hưởng 
lợi quản lý tại huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, 
Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà. 

Bảng 1.1. Phạm vi và vị trí thực hiện Dự án 
TT Dự án thành phần Phạm vi xây dựng Địa điểm 

1 
Xây mới và cải tạo sửa 
chữa các phòng Bệnh 
viện mắt 

- Nằm trong khuôn viên 
Bệnh viện mắt. 

Phường Đông Lương, TP 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

2 
Cải tạo, nâng cấp bệnh 
viện Y học cổ truyền và 
phục hồi chức năng tỉnh 

- Nằm trong khuôn viên 
Bệnh viện Bệnh viện Y học 
cổ truyền và phục hồi chức 
năng. 

Thị trấn Cửa tùng, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

3 
 

Xây dựng mở rộng 
khoa sản, nhi Bệnh viện 
Đa khoa khu vực Triệu 
Hải 

- Nằm trong khuôn viên 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Triệu Hải. 

Phường 2, thị xã Quảng Trị, 
tỉnh Quảng Trị. 

4 Cải tạo, sửa chữa Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh 

- Nằm trong khuôn viên 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Trị. 

Phường Đông Lương, TP 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

5 

Hệ thống xử lý khí thải 
và cải tạo nhà làm việc 
trung tâm kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực 
phẩm 

- Nằm trong khuôn viên 
trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm. 

Phường Đông Thanh, TP 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

6 
 

Khối điều trị nội nhiễm 
khuẩn TTYT Hải Lăng 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT huyện Hải Lăng. 

Thị trấn Hải Lăng, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

7 
 

Xây mới khoa Y học cổ 
truyền và PHCN Triệu 
Phong 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT huyện Triệu Phong. 

Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị. 

8 
 

Cải tạo, nâng cấp TTYT 
huyện Gio Linh 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT huyện Gio Linh. 

Thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

9 
 

Xây dựng mới khu xét 
nghiệm TTYT huyện 
Đakrông 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT huyện Đakrông. 

Thị trấn Krôngklang, huyện 
Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 
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TT Dự án thành phần Phạm vi xây dựng Địa điểm 
10 
 

Cải tạo, nâng cấp TTYT 
huyện Cam Lộ 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT huyện Cam Lộ. 

Thị trấn Cam Lộ, huyện 
Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

11 
 

Cải tạo, sửa chữa TTYT 
TP Đông Hà 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT TP Đông Hà. 

Đường Lê Lợi, TP Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị. 

12 
 

Cải tạo, sửa chữa TTYT 
thị xã Quảng Trị 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT thị xã Quảng Trị. 

Đoàn Thị Điểm, Thị xã 
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

13 
 

Cải tạo, nâng cấp TTYT 
huyện Hướng Hóa 

- Nằm trong khuôn viên 
TTYT huyện Hướng Hóa. 

Thị trấn Khe Sanh, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án
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1.1.3.1. Xây mới và cải tại sửa chữa các phòng Bệnh viện mắt 
 - Công trình nằm trong khuôn viên Bệnh viện Mắt, số 309 Hùng Vương, 

phường Đông Lương, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Phạm vi đầu tư trong khuôn 
viên khu đất được xác định:  

 + Phía Đông: Giáp đường Quy hoạch.   
 + Phía Bắc: Giáp đường Trương Công Kỉnh. 
 + Phía Tây: Giáp đường Hùng Vương. 
 + Phía Nam: Giáp trụ sở Báo Quảng Trị. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 1.2. Mặt bằng tổng thể  
Dự án xây mới và cải tại sửa chữa các phòng Bệnh viện mắt 

1.1.3.2.  Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh: 
Công trình nằm trong khuôn viên Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi 

chức năng tỉnh Quảng Trị, thuộc địa phận  khu phố Hòa Lý, Thị trấn Cửa Tùng, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Các vị trí tiếp giáp của khu vực như sau: 

- Phía Đông giáp đường Quốc phòng ven biển tiếp đến là bãi tắm Cửa Tùng và 
Biển Đông; 

- Phía Tây giáp đường bê tông và dân cư khu phố An Hòa 1. 
- Phía Nam giáp Khách sạn công đoàn và dân cư khu phố An Hòa 1. 
- Phía Bắc giáp dân cư khu phố Hòa Lý.  
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 Hình 1.3. Mặt bằng tổng thể Dự án 
Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh 

1.1.3.3.  Xây dựng mở rộng khoa sản, nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải: 
Bệnh viện Đa khoa Triệu Hải được xây dựng ở 67, Phan Đình Phùng, phường 

2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.  
- Phía Đông giáp khu dân cư. 
- Phía Tây giáp đường khu vực. 
- Phía Nam giáp đường Phan Đình Phùng (giáp hào thành phía Bắc của Thành 

Cổ Quảng Trị) 
- Phía Bắc giáp khu dân cư. 
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 Hình 1.4. Mặt bằng tổng thể Dự án 
Mở rộng khoa sản, nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 

1.1.3.4. Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 
Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, có vị trí nằm ở phía Nam thành phố Đông Hà, 

với diện tích 205.799,0 m2. Vị trí khu đất nằm ở trục đường Hùng Vương địa bàn 
phường Đông Lương: 

- Phía Nam giáp đường 32m, khu dân cư Nam Đông Hà giai đoạn 3. 
- Phía Đông đường Hùng Vương, khu công nghiệp Nam Đông Hà 
- Phía Bắc giáp đường 9D, khu cơ quan công sở, công viên Cọ Dầu. 
- Phía Tây giáp trường khu vực, khu dân cư và cơ quan công sở. 

1.1.3.5. Hệ thống xử lý khí thải và cải tạo nhà làm việc trung tâm kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Trị được 
xây dựng trên tổng diện tích 1090 m2, tại Phường Đông Thanh, thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Ranh giới tiếp giáp của Trung tâm như sau: 
+ Phía Bắc, Tây Bắc giáp với Hồ cá của người dân phường Đông Thanh; 
+ Phía Đông Bắc giáp với đường quy hoạch đi ra đường Phạm Ngũ Lão; 
+ Phía Tây, Nam giáp nhà dân. 
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Hình 1.5. Mặt bằng tổng thể Dự án Hệ thống xử lý khí thải  
và cải tạo nhà làm việc trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

1.1.3.6. Khối điều trị nội nhiễm khuẩn TTYT huyện Hải Lăng: 
TTYT huyện Hải Lăng thuộc khóm 2, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị. Ranh giới tiếp giáp của Trung tâm cụ thể như sau: 
+ Phía Bắc đất nghĩa địa; 
+ Phía Nam giáp đường Hùng Vương; 
+ Phía Đông giáp đường Lê Thị Tuyết; 
+ Phía Tây giáp nhà dân. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.6. Mặt bằng tổng thể Khối điều trị nội nhiễm khuẩn  
TTYT huyện Hải Lăng. 
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1.1.3.7.  Xây mới khoa Y học cổ truyền và PHCN Triệu Phong: 
Khu vực triển khai DA thuộc địa bàn thị trấn Ái Tử - huyện Triệu Phong - 

tỉnh Quảng Trị: 
 - Phía Bắc giáp đường Đặng Thí; 
- Phía Nam giáp đường Lê Lợi; 
- Phía Tây giáp đường quy hoạch và khu dân cư; 
- Phía Đông giáp đường Nguyễn Hoàng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1.7. Mặt bằng tổng thể khoa Y học cổ truyền và PHCN Triệu Phong 

1.1.3.8. Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Gio Linh: 
Khu vực triển khai DA thuộc địa bàn khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị. Ranh giới tiếp giáp của Trung tâm cụ thể như sau: 
+ Phía Đông giáp khu dân cư; 
+ Phía Bắc giáp khu dân cư; 
+ Phía Nam giáp tỉnh lộ 757; 
+ Phía Tây giáp đồng ruộng. 
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Hình 1.8. Mặt bằng tổng thể Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Gio Linh 
1.1.3.9.  Xây dựng mới khu xét nghiệm TTYT huyện Đakrông 

TTYT huyện Đakrông được đặt tại thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, 
tỉnh Quảng Trị. 

- Ranh giới của Bệnh viện tiếp giáp với các vị trí sau:  
+ Phía Đông giáp với khu dân cư;  
+ Phía Nam giáp với trạm y tế Làng Cát;  
+ Phía Bắc giáp với khu dân cư. 

Công trình nằm trong khuôn viên TTYT huyện Đakrông, phạm vi đầu tư trong 
khuôn viên khu đất được xác định:  

 - Phía Đông: Giáp nhà nghiệp vụ + cấp cứu 
 - Phía Bắc: Giáp khoa Y dược cổ truyền 
 - Phía Tây: Giáp khoa dinh dưỡng 

- Phía Nam: Giáp Khám đa khoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1.9. Mặt bằng tổng thể khu xét nghiệm TTYT huyện Đakrông 



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  

Trang 50 

1.1.3.10. Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Cam Lộ: 
- TTYT huyện Cam Lộ được đặt tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị. Ranh giới tiếp giáp với các vị trí sau:  
+ Phía Tây: Giáp với Ngân hàng Chính sách huyện Cam Lộ;  
+ Phía Đông: Giáp với khu dân cư;  
+ Phía Nam: Giáp với khu dân cư;  
+ Phía Bắc: Giáp với khu dân cư. 
 - Phạm vi đầu tư trong khuôn viên khu đất được xác định:  
+ Phía Đông: Giáp tuyến đường nội bộ TTYT huyện Cam Lộ;   
+ Phía Bắc: Giáp khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ. 
+ Phía Tây: Giáp nhà cầu nối lưu thông nội bộ. 
+ Phía Nam: Giáp nhà điều trị nội trú khoa nội. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.10. Mặt bằng tổng thể Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Cam Lộ 
1.1.3.11. Cải tạo, sửa chữa TTYT TP Đông Hà 

Vị trí xây dựng công trình trong khuôn viên TTYT Thành phố Đông Hà, trên 
cơ sở cải tạo, sửa chữa khối nhà kỹ thuật trong tổng thể khuôn viên: 

- Phía Đông giáp đường Trần Đại Nghĩa; 
- Phía Nam giáp đường Lê Thanh Tông; 
- Phía Bắc giáp đường Đoàn Khuê; 
- Phía Tây (cổng chính) giáp đường Lê Lợi. 
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1.1.3.12. Cải tạo, sửa chữa TTYT thị xã Quảng Trị: 
TTYT thị xã Quảng Trị được xây dựng trên tổng diện tích 2.280m2 tại đường 

Đường Đoàn Thị Điểm, thuộc địa phận phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 
Trị. Ranh giới khu vực Cơ sở: 

- Phía Bắc giáp với đường Đoàn Thị Điểm. 
- Phía Đông giáp với nhà dân. 
- Phía Tây giáp với Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị. 
- Phía Nam giáp với đường Lý Thái Tổ. 
Công trình nằm trong khuôn viên và là cơ sở hạ tầng hiện có của TTYT thị 

xã Quảng Trị. 
1.1.3.13. Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Hướng Hóa: 

TTYT huyện Hướng Hóa có địa chỉ tại 269 Lê Duẩn - Thị trấn Khe Sanh - 
huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị. Có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông giáp đường Nguyễn Đình Chiểu. 
- Phía Tây giáp đường Đinh Tiên Hoàng. 
- Phía Nam giáp đường Bùi Dục Tài 
- Phía Bắc giáp đường Lê Duẫn (Quốc lộ 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1.11. Mặt bằng tổng thể Cải tạo TTYT huyện Hướng Hóa 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, hoạt động và sử dụng đất khu vực thực hiện dự án: 
Dự án Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến 

huyện được thực hiện tại các khu đất đã có trong khuôn viên do các đơn vị hưởng 
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lợi quản lý tại huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, 
Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà. 
1.1.4.1. Bệnh viện mắt 

- Bệnh viện có 9 khoa, phòng chức năng.  
- Số giường bệnh thực tế 43 giường. 
- Đặc điểm hoạt động: 
 + Hoạt động liên tục. 
+ Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày. 
- Tổng số CBCNV hoạt động tại bệnh viện: 40 người. 
- Mục đích sử dụng điện, nước: Sử dụng trực tiếp cho hoạt động chuyên 

môn, sinh hoạt. 
+ Nhu cầu sử dụng điện: 7.900 kW/tháng. 
+ Nhu cầu sử dụng nước: 260 m3/tháng. 

1.1.4.2. Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh: 
- Khu vực Bệnh viện có diện tích 2.500 m2; 
- Tổng số CBCNV đang làm việc tại Bệnh viện: 56 người.  
- Số giường bệnh theo thiết kế: 120 giường. 
- Số giường bệnh thực tế: 120 giường. 
- Nhu cầu về nước: Trung bình khoảng: 510 m3/tháng; 
- Nhu cầu về điện: Trung bình khoảng: 10.000 kWh/tháng. 

1.1.4.3. Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải: 
- Bệnh viện có 19 khoa, phòng chức năng.  
- Số giường bệnh: 280 giường. 
- Đặc điểm hoạt động: 
  + Hoạt động liên tục; 
 + Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày. 
- Mục đích sử dụng điện, nước: Sử dụng trực tiếp cho hoạt động chuyên 

môn, sinh hoạt. 
 + Điện: 19.100 kWh/tháng; 
 + Nước: 1.770 m3/tháng.  

1.1.4.4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là Bệnh viện hạng II, quy mô 500 giường. 

Tổng thể mặt bằng sẽ được chia thành khu vực: 
+ Khu vực phía Tây Bắc, Tây Nam lô đất, giáp đường Hùng Vương và 

đường Điện Biên Phủ có diện tích 167.759 m2 là khu vực quy hoạch xây dựng 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

+ Khu vực phía Đông Nam lô đất có diện tích 14.950 m2 là khu vực dự kiến 
xây dựng Khu trung tâm kỹ thuật cao. 

+ Khu vực còn lại có diện tích 23.090 m2 là khu vực dự trữ phát triển (Y 
học dân tộc, vườn cây thuốc nam, các công trình khác,…). 
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Bệnh viện gồm 06 phòng và 29 khoa được chia thành 05 khối chính: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1.12. Sơ đồ hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

1.1.4.5. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
Tổng diện tích của Trung tâm là: 1090 m2, nhà 3 tầng với quy mô 06 phòng 

thí nghiệm hoá lý, sinh học để kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Hằng 
năm Trung tâm kiểm nghiệm khoảng 600-700 mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm các 
loại. 

Hoạt động chính Trung tâm là kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trung tâm có 05 phòng chức năng như sau: 



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  

Trang 54 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp 
+ Phòng Hoá lý. 
+ Phòng Đông dược 
+ Phòng Vi sinh. 
+ Phòng Mỹ phẩm. 
- Tổng số CBCNV toàn Trung tâm là 19 người. 
- Nhu cầu sử dụng điện khoảng 3.300 KWh/tháng.  
- Nhu cầu sử dụng nước bao gồm nước cấp cho sinh hoạt CBCNV trong 

Trung tâm, nước sử dụng trong quá trình kiểm nghiệm, PCCC. Lượng nước sử 
dụng trong tháng theo số liệu thực tế thời gian qua từ 55- 60 m3/tháng. 
1.1.4.6. TTTYT huyện Hải Lăng 

TTYT huyện Hải Lăng có 04 phòng chức năng và 10 khoa chuyên môn như 
sau: 

- 04 phòng chức năng gồm: 
+ Phòng Kế hoạch tổng hợp; 
+ Phòng Hành chính quản trị - TCCB; 
+ Phòng Tài chính – kế toán; 
+ Phòng điều dưỡng. 
- 10 khoa với 8 khoa chuyên môn và 02 khoa cận lâm sàn: 
+ Khoa phẫu thuật + hồi sức cấp cứu; 
+ Khoa xét nghiệm + X-Quang; 
+ Khoa Lao + truyền nhiễm; 
+ Khoa Chống nhiễm khuẩn; 
+ Khoa Sản + Nhi; 
+ Liên chuyên khoa + Đông y + Phục hồi chức năng; 
+ Khoa Nội; 
+ Khoa Ngoại tổng hợp; 
+ Khoa lâm sàng; 
+ Khoa Cận lâm sàng. 
- Số giường bệnh: 138 giường. 
- Tổng số lượng CBCNV của Trung tâm: 111 người. 
- Lượng nước tiêu thụ: Khoảng 25 m3/ngày. 
- Lượng điện tiêu thụ: Điện cấp cho hoạt động của Trung tâm khoảng 15.180 

kW/tháng. 
- Nhiên liệu sử dụng đốt lò: Dầu Diesel, khoảng 100 lít/tháng. 

1.1.4.7. TTYT huyện Triệu Phong: 
- Trung tâm hiện có 5 phòng chức năng và 14 khoa.    
- Tổng số CBCNV đang làm việc tại TTYT là 136 người.  
- Số giường bệnh là 100 giường.  
- Nhu cầu sử dụng nước 750 m3/tháng. 



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  

Trang 55 

- Nhu cầu sử dụng nước 8500 KW/tháng. 
1.1.4.8. TTYT huyện Gio Linh 

- Tổng số CBCNV đang làm việc tại Trung tâm: 114 người.  
- Số giường bệnh theo kế hoạch: 100 giường. 
- Số giường bệnh thực kê: 150 giường. 
- Đặc điểm hoạt động:  
+ Hoạt động liên tục. 
+ Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày. 
- Nhu cầu về nước: Trung bình khoảng: 600 m3/tháng; 
- Nhu cầu về điện: Trung bình khoảng: 3.500 kW/tháng. 
- Nhiên liệu sử dụng: Dầu Diezen 160 lít/tháng. 

1.1.4.9.  TTYT huyện Đakrông 
Trung tâm có 14 khoa, phòng chức năng.  
- Đặc điểm hoạt động: Hoạt động liên tục, số ngày làm việc: 365 ngày. 
- Mục đích sử dụng điện, nước: Trực tiếp cho hoạt động chuyên môn, sinh hoạt. 
- Tổng số cán bộ công nhân viên đang làm việc tại BV là 65 người. 

1.1.4.10. TTYT huyện Cam Lộ 
- TTYT huyện Cam Lộ có 12 khoa, phòng chức năng.  
- Số giường bệnh: 80 giường. 
- Đặc điểm hoạt động:  
+ Hoạt động liên tục. 
+ Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày. 
- Nhiên liệu sử dụng: Dầu Diezen 180 lít/tháng. 
- Nhu cầu sử dụng điện: 7.500 kW/tháng. 
- Nhu cầu sử dụng nước: 640 m3/tháng. 
- Tổng số cán bộ công nhân viên là 80 người. 

1.1.4.11. TTYT TP Đông Hà 
- TTYT có 16 khoa, 5 phòng chức năng, 9 trạm y tế.  
- Số giường bệnh là 100 giường. 
- Đặc điểm hoạt động:  
+ Hoạt động liên tục. 
+ Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày. 

 - Số lượng CBCNV: 105 người. 
- Mục đích sử dụng điện, nước: Sử dụng trực tiếp cho hoạt động chuyên 

môn, sinh hoạt. 
+ Nhu cầu sử dụng điện: 8.500 kW/tháng. 
+ Nhu cầu sử dụng nước: 1.000 m3/tháng. 

1.1.4.12. TTYT thị xã Quảng Trị 
TTYT thị xã Quảng Trị có chức năng khám chữa bệnh, điều trị cả nội trú và 

ngoại trú, quản lý sức khỏe và theo dõi diễn biến của người bệnh, chỉ thực hiện 
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những ca tiểu phẩu, không có đại phẩu.  
- Cơ sở gồm có 6 khoa, 3 phòng chức năng với tổng số lượng CBCNV: 48 

người; 
- Số lượng giường bệnh: 30 giường; 
- Số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị khoảng 30.000 lượt/năm. 
Quá trình hoạt động của Cơ sở sử dụng với khoảng 300kg/năm. Bao gồm các 

loại thuốc như: 
- Thuốc gây mê, tê; 
- Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid, thuốc điều trị bệnh Gút 

và các bệnh xương khớp; 
- Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn; 
- Thuốc giải độc và các thuốc dùng trong trường hợp ngộ độc; 
- Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn; 
- Thuốc tác dụng đối với máu; 
- Thuốc Tĩnh mạch; 
- Thuốc dùng chẩn đoán; 
- Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn; 
- Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ; 
- Thuốc điều trị bệnh Mắt, Tai- Mũi- Họng; 
- Thuốc tác dụng trên đường hô hấp; 
- Khoáng chất và Vitamin,... 
- Đối với nhu cầu hóa chất: Trong quá trình hoạt động Cơ sở chủ yếu sử dụng 

các hóa chất cho hoạt động xét nghiệm (xét nghiệm máu, nước tiểu, xét nghiệm vi 
sinh,…). Trong quá trình sử dụng và bảo quản các loại thuốc, hóa chất Cơ sở tuân 
thủ theo quy định của ngành Y tế. Đồng thời, các loại thuốc, hóa chất sử dụng tại Cơ 
sở đều nằm trong danh mục cho phép sử dụng trong y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

- Mục đích sử dụng điện, nước: Sử dụng trực tiếp cho hoạt động vận hành, 
xử lý nước thải và sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân viên làm việc 
tại Cơ sở: 

+ Điện: 500 kWh/tháng; 
+ Nước: 70 m3 /tháng. 

1.1.4.13. TTYT huyện Hướng Hóa 
- Trung tâm có diện tích mặt bằng là 16.403 m2 với 100 giường bệnh, 04 

phòng chức năng, 08 khoa chuyên môn phục vụ cho hoạt động khám, chữa bệnh. 
- Các hạng mục khám chữa bệnh bao gồm: Khoa Khám bệnh; Khoa Hồi sức 

cấp cứu; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Sản; Khoa Nội nhi - YHCT - PHCN; Khoa 
Truyền nhiễm; Khoa Dược - Xét nghiệm - X quang; Khoa Chống nhiễm khuẩn. 

- Đặc điểm hoạt động:   
 + Hoạt động liên tục. 
+ Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày. 
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- Mục đích sử dụng điện, nước: Trực tiếp cho hoạt động chuyên môn, sinh hoạt. 
- Tổng số cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Trung tâm là 98 người. 

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

* Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư: 
- Trong phạm vi đất khu vực dự án nằm trong khuôn viên các cở sở y tế hiện 

tại, nên trong phạm vi thực hiện dự án không có dân cư sinh sống.  
- Xung quanh các Bệnh viện, TTYT đề có dân cư đô thị sinh sống. 

 * Khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường: 
Các Cơ sở y tế hiện tại không mở rộng quy mô diện tích mà nằm trong 

khuôn viện hiện có của các cơ sở. Trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện mắt, 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; TTYT TP Đông Hà nằm 
trong địa bàn nội thành của thành phố Đông Hà; Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu 
Hải, TTYT thị xã Quảng Trị nằm trong địa bàn nội thị của thị xã Quảng Trị. Tuy 
nhiên, đây là các cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, nên dự án không có yếu tố nhạy 
cảm theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường. 

* Mối quan hệ giữa dự án với các đối tượng khác 
Dự án thực hiện trong khuôn viên của các bệnh viện đang hoạt động nên: 
- Trong khu vực Dự án không có ao, hồ sông suối nào chảy qua.  
- Qua khảo sát, trong và xung quanh khu vực dự án có hệ sinh thái cây xanh 

cảnh quan trong các bệnh viện, TTYT.  
- Cách xa các Khu Bảo tồn thiên nhiên. 
- Có các đường giao thông thuận lợi cho hoạt động xây dựng và hoạt động của 

các bệnh viện, TTYT. 
1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 
1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 
 Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất ngành y tế, phục vụ tốt công tác khám và 
điều trị bệnh nhân, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc 
sống của người dân. 
 Đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho nhân dân trên 
địa bàn tỉnh được lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp với điều kiện và yêu cầu của 
mình, góp phàn giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. 
1.1.6.2. Loại hình, Quy mô, công suất của dự án 

- Loại, cấp công trình: Công trình y tế, Cấp III 
- Nhóm dự án: Nhóm B 
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1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 
1.2.1. Xây mới và cải tại sửa chữa các phòng Bệnh viện mắt 

* Kiến trúc:  
Xây mới Khu kỹ thuật: Có tổng diện tích 800m2. Công trình cao 4 tầng, mỗi 

tầng cao 3,6 m. Công trình xây tường gạch bao, bên trong, ngoài sơn nước, hệ mái 
BTCT lợp tôn chống nóng. Toàn bộ hệ cửa dùng cửa nhôm xingfa tiêu chuẩn. 

- Tầng 1: Nhà để xe, hệ thống xử lý chất thải 
- Tầng 2: Phòng mổ 
- Tầng 3: Khoa Khúc xạ 
- Tầng 4: Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
 Nhà nối 2 tầng tạo lối đi giữa Nhà A với nhà B và khu kỹ thuật: 40m2 

+ Kết cấu Sử dụng hệ thép tiền chế, mặt sàn bằng hệ sắt tấm. 
+ Phía Trên đặt kính cường lực dày 12mm, liên kết bằng hệ Spider. 
+ Lan can thép chạy quanh 
* Kết cấu:  

Móng công trình được thiết kế tham khảo kết quả khảo sát địa chất của các 
công trình xung quanh. 

Móng công trình sử dụng móng móng đơn, móng đôi BTCT, cột dầm sàn 
BTCT cấp độ bền B20, đá 10x20, bê tông lót sạn 40x60 cấp độ bền B7,5; 
Kết cấu thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối gồm: 
Cột BTCT đổ tại chổ mác B20. Hệ kết cấu dầm sàn có chiều dày 100mm sử dụng 
BTCT tại chổ đá 1x2, mác B20. 

* Cấp thoát nước:  
 Sử dụng hệ thống cấp nước khu vực trên đường quy hoạch. 

Bố trí hệ thống thoát nước bao quanh các công trình và sân bằng BTCT, 
hướng thoát ra 3 tuyến đường quy hoạch bao quanh. 

*  Cấp điện:  
Đấu nối vào đường dây cấp điện trên đường khu vực. Tất cả các phòng ưu 

tiên lấy sáng tự nhiên trực tiếp. Hệ thống chiếu sáng các phòng tuân thủ theo quy 
định trong tiêu chuẩn TCXD 29:1991 

* Hoàn thiện:  
Tường xây gạch tuy nen kết hợp gạch không nung mác 75, vữa trát mác 75. 

Tường trong nhà sơn 3 nước, tường ngoài sơn chống thấm 3 lớp (1 lớp lót, 02 nước 
phủ). Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm xingfa tiêu chuẩn, kính trắng an toàn, cửa sổ 
có hoa sắt bảo vệ, vách kính lấy sáng dùng hệ nhôm xingfa, kính trắng an toàn. Nền 
lát gạch granite, tường khu vệ sinh ốp gạch cao 1800mm, nền khu vệ sinh lát gạch 
chống trượt. Mái lợp tôn sóng vuông màu xanh, xà gồ mạ kẽm hàn bít liền mạch và 
sơn 3 nước chống gỉ, sênô chống thấm. Chân móng đắp vữa nổi dạng đá rối. 
1.2.2. Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh 

* Kiến trúc: 
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- Xây mới Khu luyện tập phục hồi chức năng: 
+ Công trình có 1 tầng, 340m2 bao gồm: 02 phòng luyện tập phục hồi chức 

năng, có khu vệ sinh khép kín; Tầng cao 3,6m. Công trình xây tường gạch bao, bên 
trong, ngoài sơn nước, hệ mái BTCT lợp tôn chống nóng. Toàn bộ hệ cửa dùng cửa 
nhôm xingfa tiêu chuẩn. 
 + Bố trí các phòng chức năng: 02 phòng luyện tập phục hồi chức năng, có 
khu vệ sinh khép kín 
 - Cải tạo khu nhà A, bao gồm: Thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ tầng 2, tầng 
3 bằng cửa nhựa UPVC lõi thép kính an toàn; Xả lớp sơn cũ mặt ngoài và sơn mới 
mặt ngoài khu nhà A; 

* Kết cấu: 
- Móng công trình được thiết kế tham khảo kết quả địa chất của các công 

trình xung quanh. 
- Móng công trình sử dụng móng móng đơn, móng đôi BTCT, cột dầm sàn 

BTCT cấp độ bền B20, đá 10x20, bê tông lót sạn 40x60 cấp độ bền B7,5; 
 -  Kết cấu thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép toàn 

khối gồm: Cột BTCT đổ tại chổ mác B20. Hệ kết cấu dầm sàn có chiều dày 100mm 
sử dụng BTCT tại chổ đá 1x2, mác B20; 
 * Cấp điện: Đấu nối vào đường dây cấp điện trên đường khu vực. Tất cả các 
phòng ưu tiên lấy sáng tự nhiên trực tiếp. Hệ thống chiếu sáng các phòng tuân thủ 
theo quy định trong tiêu chuẩn TCXD 29:1991. 
 * Cấp thoát nước: 
   - Hệ thống cấp nước: Sử dụng hệ thống cấp nước khu vực trên đường quy 
hoạch. 
   - Hệ thống thoát nước: Bố trí hệ thống thoát nước bao quanh các công trình 
và sân bằng BTCT, hướng thoát ra 3 tuyến đường quy hoạch bao quanh. 
 * Hoàn thiện: Tường xây gạch tuy nen kết hợp gạch không nung mác 75, 
vữa trát mác 75. Tường trong nhà sơn 3 nước, tường ngoài sơn chống thấm 3 lớp (1 
lớp lót, 02 nước phủ). Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm xingfa tiêu chuẩn, kính trắng 
an toàn, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ, vách kính lấy sáng dùng hệ nhôm xingfa, kính 
trắng an toàn. Nền lát gạch granite, tường khu vệ sinh ốp gạch cao 1800mm, nền 
khu vệ sinh lát gạch chống trượt. Mái lợp tôn sóng vuông màu xanh, xà gồ mạ kẽm 
hàn bít liền mạch và sơn 3 nước chống gỉ, sênô chống thấm. Chân móng đắp vữa 
nổi. 
1.2.3. Xây dựng mở rộng khoa sản, nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 

* Kiến trúc: Xây mới Khoa Sản, Nhi: Có tổng diện tích 1116m2, gồm có 54 
giường. Công trình cao 2 tầng. Mỗi tầng cao 3,9m. Công trình xây tường gạch bao, 
bên trong, ngoài sơn  3 nước, hệ mái BTCT lợp tôn chống nóng. Toàn bộ hệ cửa 
dùng cửa nhôm xingfa tiêu chuẩn. 

- Tầng 1: Phòng hành chính, phòng sản phụ, khu vệ sinh, kho. 
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- Tầng 2: Phòng đẻ, Khoa Nhi, khu vệ sinh, nhà cầu nối với khoa Phẩu thuật. 
Sân bê tông :Diện tích 300 m2, cấu tạo các lớp như sau: Lớp đất tự nhiên vệ 

sinh đầm chặt; Lớp bạt ni lông giữ nước; Lớp bê tông đá 1x2 M200 dày 100mm 
làm phẳng mặt, cắt ô 3m.  

Nhà cầu nối ở tầng 1: Có diện tích 95m2, chiều rộng 3.5m, chiều dài 32m 
nối từ hành lang đã có của khoa dược đến sảnh chính của Khoa sản nhi xây mới; 
Hệ cột, mái làm bằng khung thép, mái lợp tôn chống nóng 0.4ly; xà gồ thép hộp 
30x60mm dày 1.8ly; nền bê tông lát gạch ceramic chống trượt. 

* Kết cấu: Tính toán cho kết cấu nhà 3 tầng. 
- Móng được thiết kế tham khảo kết quả khảo sát địa chất của các công trình 

xung quanh. 
- Móng công trình sử dụng móng cọc đài thấp, kích thước cọc dự kiến 

250x250mm, chiều dài cọc dự kiến 12-15m, cấp độ bền B22.5, cột dầm sàn BTCT 
cấp độ bền B20, đá 10x20, bê tông lót sạn 40x60 cấp độ bền B7,5; 

- Kết cấu thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép toàn 
khối gồm: Cột BTCT đổ tại chổ mác B20. Hệ kết cấu dầm sàn có chiều dày 100mm 
sử dụng BTCT tại chổ đá 1x2, mác B20;  

* Cấp thoát nước:  
 - Hệ thống cấp nước: Sử dụng hệ thống cấp nước đã có trong khu vực. 

 - Hệ thống thoát nước: Bố trí hệ thống thoát nước bao quanh công trình và 
sân. 

 *Cấp điện: Nguồn sử dụng loại dây CU/XLPE/PVC tiết diện 3x25+1x16 
mm2; Đấu nối vào đường dây cấp điện trong khu vực. Tất cả các phòng ưu tiên lấy 
sáng tự nhiên trực tiếp.  

* Hoàn thiện: Tường xây gạch tuy nen kết hợp gạch không nung mác 75, 
vữa trát mác 75. Tường trong nhà sơn 3 nước, tường ngoài sơn chống thấm 3 lớp (1 
lớp lót, 02 nước phủ). Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm xingfa tiêu chuẩn, kính trắng 
an toàn, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ, vách kính lấy sáng dùng hệ nhôm xingfa, kính 
trắng an toàn. Nền lát gạch granite, tường khu vệ sinh, phòng bệnh, hành lang ốp 
gạch cao 1800mm, nền khu vệ sinh lát gạch chống trượt. Mái lợp tôn sóng vuông 
màu xanh, xà gồ mạ kẽm hàn bít liền mạch và sơn 3 nước chống gỉ, sênô chống 
thấm. Chân móng đắp vữa nổi dạng đá rối. 
1.2.4. Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

* Kiến trúc:  
 - Mặt bằng theo hiện trạng sử dụng của công trình sẵn có. 
 - Mặt đứng chỉnh trang lại mặt tiền công trình, làm mới công trình nhằm đảm 
bảo mỹ quan và đồng thời chống xuống cấp theo thời gian. 

* Hoàn thiện: Chỉnh trang lại toàn bộ công trình bằng biện pháp:  
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- Sơn tường ngoài 1 lớp lót, 2 lớp phủ, màu sắc theo thiết kế công trình đã 
được phê duyệt đảm bảo mỹ quan, công năng sử dụng, phù hợp và thân thiện với 
môi trường. 

- Thiết bị vệ sinh dùng các loại tiêu chuẩn đang có trên thi trường. 
- Vệ sinh tay vịn, lan can; sơn bảo vệ chống rỉ rét; chống thấm sê nô, các 

phòng vệ sinh chung. 
- Tháo dở tấm đan hố ga, mương thoát nước vệ sinh tất cả các chất cặn đọng 

lại trong hố ga và lòng mương khơi thông dòng chảy sau đó lắp đặt nắp đan hoàn 
trã mặt bằng theo hiện trạng ban đầu. 
1.2.5. Hệ thống xử lý khí thải và cải tạo nhà làm việc trung tâm kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
 - Giải pháp Hệ thống xử lý khí thải: Thu gom khí thải của các Phòng kiểm 
nghiệm, hút vào hệ thống xử lý Khí thải để xử lý, đảm bảo chất lượng trước khi 
thoát ra môi trường. 
 - Giải pháp Hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống nước các Phòng kiểm 
nghiệm sau khi sử dụng, thu vào Hệ thống xử lý nước thải  để xử lý , đảm bảo chất 
lượng trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung đô thị. 
1.2.6. Khối điều trị nội nhiễm khuẩn TTYT huyện Hải Lăng 

*Kiến trúc: Khoa nội điều trị khoa nội nhiễm khuẩn có tổng diện tích: 
1.100m2. Mặt bằng công trình tạo thành hình chữ nhật có kt: 34,50m* x19,70m  
Giao thông công trình được bố trí chặt chẽ bởi hệ thống hành lang rộng 2,6m, sảnh, 
thông thoáng, thuận lợi, liên hoàn. Sảnh chính bố trí công trình kết hợp 01 cầu 
thang bộ và, 1 đầu nhà bố trí 01 thang bộ kết hợp với sảnh phụ kết hợp lối thoát 
hiểm cho công trình. 
 - Tầng 1: có chiều cao 3,9m . Bao gồm các phòng: Phòng tiếp nhận, Phòng 
hành chính Khoa, Phòng Trưởng khoa,  Phòng trực bác sĩ, Phòng trực Y tá, Phòng 
hồi sức cấp cứu, Kho đồ bẩn, Kho đồ sạch và 3 phòng bệnh với 18 giường bệnh và 
Khu vệ sinh. Sảnh, cầu thang được bố trí vị trí thuận lợi cho giao thông. 
 - Tầng 2: có chiều cao 3,6m. Cấu trúc tương tự tầng 1 bào gồm các phòng: : 
Phòng điều dưỡng, Phòng dụng cụ, Phòng trực bác sĩ, Phòng trực Y tá,  Phòng phó 
khoa, Phòng họp giao ban, Kho và 3 phòng bệnh với 18 giường bệnh. Sảnh, cầu 
thang được bố trí vị trí thuận lợi cho giao thông. 
 - Bố trí hành lang giữa với chiều rộng 2,6m, vế thang rộng 2,0m đảm bảo 
giao thông và thoát người. 
 * Hoàn thiện: 
 - Tường xây gạch không nung mác 75. Tường trong nhà sơn 3 nước (1 lớp 
lót, 02 nước phủ) màu kem, trần sơn màu trắng, tường ngoài sơn chống thấm 3 màu 
kem. Vữa xi măng xây, trát mác #75 dày 15.  
 - Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường, kính an toàn 4.2 
và 6,38mm, có hoa sắt bảo vệ. Nền phòng + hành lang lát gạch granit nhân tạo kt 
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600*600. Bậc cấp và tam cấp lát đá Granít tự nhiên dày 20.  
 - Tường trong phòng và hành lang ốp gạch 300x600 màu trắng cao 1,8m. 
Nền phòng vệ sinh lát gạch 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch 300*600 cao 
1,8m.  
 - Trần các phòng và khu vệ sinh đóng trần tôn thạch cao chịu ẩm khung nổi, 
vách ngăn vệ sinh tiểu nam bằng tấm Compack Hpl dày 12mm.  
 - Tay vịn cầu thang bằng Inox 304 D60x1,5; lan can Inox 304 (40x40x1,5; 
30x30x1,2; 15x15x1,2).  
 - Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45ly màu đỏ, xà gồ mạ kẽm thép hộp 
40x80x1,8 sơn 3 nước chống rĩ, sênô chống thấm. Chân móng ốp đá chẻ tự nhiên 
150*300 mạch 15. 
1.2.7. Xây mới khoa Y học cổ truyền và PHCN Triệu Phong 

* Kiến trúc: Mặt bằng công trình tạo thành hình chữ nhật có kt: 25,80m* 
x15,40m ( không tính sảnh chính)  Giao thông công trình được bố trí chặt chẽ bởi 
hệ thống hành lang rộng 2,6m, sảnh, thông thoáng, thuận lợi, liên hoàn. Sảnh chính 
bố trí công trình kết hợp 01 cầu thang bộ ở giữa và 1 đầu nhà bố trí 01 thang bộ kết 
hợp với sảnh phụ kết hợp lối thoát hiểm cho công trình đảm bảo cho thoát nạn khi 
có sự cố. 
 - Tầng 1: có chiều cao 3,9m . Bố trí khối Phục hồi chức năng, Bao gồm các 
phòng: Vận động trị liệu; Thủy trị liệu ( tắm và ngâm nước); Vật lý trị liệu 1 ( Điều 
trị bằng điện); Vật lý trị liệu 2 ( Bó Paraphin);  Phòng điều trị nằm; Phòng điều trị 
ngồi và Khu vệ sinh. Sảnh, cầu thang được bố trí vị trí thuận lợi cho giao thông. 
 - Tầng 2: có chiều cao 3,6m. Bố trí khối Y học cổ truyền. Cấu trúc tương tự 
tầng 1 bào gồm các phòng: Phòng phát thuốc + Phòng  thuốc; Phòng châm cứu; 
Phòng khám và bắt mạch; Phòng hấp sấy dụng cụ + Kho dụng cụ; Phòng Bác sĩ ( 
đồng thời trực); Phòng Trưởng Khoa; Phòng hành chính; Phòng lưu bệnh. Sảnh, 
cầu thang được bố trí vị trí thuận lợi cho giao thông. 
 Bố trí hành lang giữa với chiều rộng 2,6m, vế thang rộng 2,0m đảm bảo giao 
thông và thoát người. 

* Kết cấu:  
Móng công trình sử dụng móng móng đơn BTCT, hệ kèo cột dầm sàn BTCT 

cấp độ bền B20, đá 10x20, bê tông lót sạn 40x60 cấp độ bền B7,5. Kết cấu thân 
công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối gồm: Cột BTCT đổ 
tại chổ mác B20. Hệ kết cấu dầm sàn có chiều dày 100mm sử dụng BTCT tại chổ 
đá 1x2, mác B20. Tường xây gạch, vữa xây mác 75, trát xi măng # 75.  
 * Hoàn thiện:  
 - Tường ngoài xây gạch nung, tường ngăn bên trong  xây gạch không nung 
mác 75. Tường trong nhà sơn 3 nước (1 lớp lót, 02 nước phủ) màu kem, trần sơn 
màu trắng, tường ngoài sơn chống thấm 3 màu kem. Vữa xi măng xây, trát mác #75 
dày 15.  
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 - Cửa đi, cửa sổ dùng cửa + kính an toàn 4.2 và 6,38mm, có hoa sắt bảo vệ. 
Nền phòng + hành lang lát gạch granit nhân tạo kt 600*600. Bậc cấp và tam cấp lát 
đá Granít tự nhiên dày 20.  
 - Tường trong phòng và hành lang ốp gạch 300x600 màu trắng cao 1,8m. 
Nền phòng vệ sinh lát gạch 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch 300*600 cao 
1,8m.  
 - Trần các phòng và khu vệ sinh đóng trần tôn thạch cao chịu ẩm khung nổi, 
vách ngăn vệ sinh tiểu nam bằng tấm Compack Hpl dày 12mm.  
 - Tay vịn cầu thang bằng Inox. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45ly màu đỏ, 
xà gồ mạ kẽm thép hộp 40x80x1,8 sơn 3 nước chống rĩ, sênô chống thấm.  
 - Chân móng ốp đá chẻ tự nhiên 150*300 mạch 15. 
1.2.8. Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Gio Linh: 

* Kiến trúc: Mặt bằng công trình tạo thành hình chữ nhật có kt: 25,80m* 
x15,40m ( không tính sảnh chính)  Giao thông công trình được bố trí chặt chẽ bởi 
hệ thống hành lang rộng 2,6m, sảnh, thông thoáng, thuận lợi, liên hoàn. Sảnh chính 
bố trí công trình kết hợp 01 cầu thang bộ ở giữa và 1 đầu nhà bố trí 01 thang bộ kết 
hợp với sảnh phụ kết hợp lối thoát hiểm cho công trình đảm bảo cho thoát nạn khi 
có sự cố. 
 - Tầng 1: có chiều cao 3,9m . Bố trí khối Phục hồi chức năng, Bao gồm các 
phòng: Vận động trị liệu; Thủy trị liệu ( tắm và ngâm nước); Vật lý trị liệu 1 ( Điều 
trị bằng điện); Vật lý trị liệu 2 ( Bó Paraphin);  Phòng điều trị nằm; Phòng điều trị 
ngồi và Khu vệ sinh. Sảnh, cầu thang được bố trí vị trí thuận lợi cho giao thông. 
 - Tầng 2: có chiều cao 3,6m. Bố trí khối Y học cổ truyền. Cấu trúc tương tự 
tầng 1 bào gồm các phòng: : Phòng phát thuốc + Phòng  thuốc; Phòng châm cứu; 
Phòng khám và bắt mạch; Phòng hấp sấy dụng cụ + Kho dụng cụ; Phòng Bác sĩ ( 
đồng thời trực); Phòng Trưởng Khoa; Phòng hành chính; Phòng lưu bệnh. Sảnh, 
cầu thang được bố trí vị trí thuận lợi cho giao thông. 

* Kết cấu: Móng công trình sử dụng móng móng đơn BTCT, hệ kèo cột dầm 
sàn BTCT cấp độ bền B20, đá 10x20, bê tông lót sạn 40x60 cấp độ bền B7,5. Kết 
cấu thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối gồm: Cột 
BTCT đổ tại chổ mác B20. Hệ kết cấu dầm sàn có chiều dày 100mm sử dụng BTCT 
tại chổ đá 1x2, mác B20. Tường xây gạch, vữa xây mác 75, trát xi măng # 75. 

* Hoàn thiện:  
Tường ngoài xây gạch nung, tường ngăn bên trong  xây gạch không nung mác 

75. Tường trong nhà sơn 3 nước (1 lớp lót, 02 nước phủ) màu kem, trần sơn màu 
trắng, tường ngoài sơn chống thấm 3 màu kem. Vữa xi măng xây, trát mác #75 dày 
15. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa + kính an toàn 4.2 và 6,38mm, có hoa sắt bảo vệ. Nền 
phòng + hành lang lát gạch granit nhân tạo kt 600*600. Bậc cấp và tam cấp lát đá 
Granít tự nhiên dày 20. Tường trong phòng và hành lang ốp gạch 300x600 màu 
trắng cao 1,8m. Nền phòng vệ sinh lát gạch 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch 
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300*600 cao 1,8m. Trần các phòng và khu vệ sinh đóng trần tôn thạch cao chịu ẩm 
khung nổi. Tay vịn cầu thang bằng Inox. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45ly màu 
đỏ, xà gồ mạ kẽm thép hộp 40x80x1,8 sơn 3 nước chống rĩ, sênô chống thấm. Chân 
móng ốp đá chẻ tự nhiên 150*300 mạch 15. 
1.2.9. Xây dựng mới khu xét nghiệm TTYT huyện Đakrông 

* Kiến trúc:  Giải pháp thiết kế công trình 02 tầng với cao độ nền tầng 1 cao 
hơn cao độ đất tự nhiên hiện trạng 450mm, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m. Mặt 
bằng công trình có kích thước: 12,2x22,0m. Bao gồm các phòng chức năng và công 
năng như bảng tính quy mô trên đây, tổng diện tích sàn xây dựng 550m2. 
 * Kết cấu: Móng công trình sử dụng móng móng đơn BTCT, cột dầm sàn 
BTCT cấp độ bền B20, đá 10x20, bê tông lót sạn 40x60 cấp độ bền B7,5 

- Tường xây gạch, vữa xây mác 75, trát xi măng mác 75. 
- Kết cấu thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối 

gồm: Cột BTCT đổ tại chổ mác B20. Hệ kết cấu dầm sàn có chiều dày 100mm và 
120mm sử dụng BTCT tại chổ đá 1x2, mác B20. Mái tôn dày 0,42ly, hệ xà gồ 
40x80x1,8mm sơn 1 nước chống rĩ và 2 nước màu ghi sáng. 
 * Hoàn thiện: 

 Tường ngoài nhà và tường khu vệ sinh xây gạch nung mác 75. Tường ngăn 
trong nhà xây gạch không nung mác 75. Tường trong nhà ốp gạch granite 300x600 
cao 2100, phần còn lại sơn 3 nước (1 lớp lót, 02 nước phủ) màu kem, trần sơn màu 
trắng, tường ngoài sơn chống thấm 3 màu kem. Vữa xi măng xây, trát mác #75 dày 
15. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép kết hợp  nhôm xingfa hệ 55x1.4, (Cửa đi 
dùng kính cường lực 8mm, cửa sổ dùng kính trắng an toàn dày 6.38mm có hoa sắt 
bảo vệ ). Nền lát gạch granit nhân tạo KT 600*600. Bậc cấp và tam cấp lát đá 
granit tự nhiên dày 20. Nền phòng vệ sinh lát gạch granit 300x300, tường khu vệ 
sinh granit 300*600 cao 1,8m, trần khu vệ sinh đóng tấm thạch cao khung xương 
nổi tại cao độ +2,9m. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,42ly màu đỏ, xà gồ thép hộp 
40x80x1.8 sơn 3 nước chống rĩ, sênô chống thấm. Chân móng cắt chỉ giả gạch 
150*300. 
1.2.10. Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Cam Lộ 

* Kiến trúc:  Công trình 01 tầng diện tích 251m2, với cao độ sân đường bê 
tông cao hơn cao độ đất tự nhiên hiện trạng 400mm, Cao độ nền nhà chính (Coste 
0,00) cao hơn mặt sân 450mm (03 bậc x150mm), Mặt bằng công trình có kích 
thước: 10,6x19,6m bao gồm các phòng chức năng: phòng vận động trị liệu, phòng 
tập thể dục, 2 phòng xoa bóp, phòng kho đồ dùng và thay đồ, phòng vệ sinh nam + 
nữ. Chiều cao công trình tính từ cos 0.00: 5,85m; hành lang và sảnh chính đước kết 
nối với nhà cầu nối 2 phía mặt nhà. 

* Kết cấu: Giải pháp kết cấu đảm bảo chịu lực công trình và công trình lân 
cận: thiết kế kết cấu khung chịu lực:  Móng công trình sử dụng móng móng đơn 
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BTCT, cột dầm sàn BTCT cấp độ bền B20, đá 10x20, bê tông lót sạn 40x60 cấp độ 
bền B7,5. Tường xây gạch, vữa xây mác 75, trát xi măng mác 75. 
Kết cấu thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối gồm: 
Cột BTCT đổ tại chổ mác B20. Hệ kết cấu dầm sàn có chiều dày 100mm và 
120mm sử dụng BTCT tại chổ đá 1x2, mác B20 

* Hoàn thiện: Tường ngoài nhà và tường khu vệ sinh xây gạch nung mác 75. 
Tường ngăn trong nhà xây gạch không nung mác 75. Tường trong nhà ốp gạch 
granite 300x600 cao 2100, phần còn lại sơn 3 nước (1 lớp lót, 02 nước phủ) màu 
kem, trần sơn màu trắng, tường ngoài sơn chống thấm 3 màu kem. Vữa xi măng 
xây, trát mác #75 dày 15. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa nhôm xingfa hệ 55x1.4, 
(Cử đi dùng kính cường lực 8mm, cửa sổ dùng kính trắng an toàn dày 6.38mm có 
hoa sắt bảo vệ ). Nền lát gạch granit nhân tạo KT 600*600. Bậc cấp và tam cấp lát 
đá Granít tự nhiên dày 20. Nền phòng vệ sinh lát gạch granit 300x300, tường khu 
vệ sinh granit 300*600 cao 1,8m, trần khu vệ sinh đóng tấm thạch cao khung 
xương nổi tại cao độ +2,9m. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,42ly màu đỏ, xà gồ thép 
hộp 40x80x1.8 sơn 3 nước chống rỉ, sênô chống thấm. Chân móng cắt chỉ giả gạch 
150*300. 
1.2.11. Cải tạo, sửa chữa trung tâm TP Đông Hà 
 * Thiết kế: 
  - Tầng 1: 
 + Vệ sinh sạch, bả matit dặm các vị trí bong rộp, Sơn 3 nước trần và phần 
tường không ốp.  
 + Ốp tường sát trần trong phòng hồi sức cấp cứu và ốp cao 1,8m hành lang 
và các phòng khám. 
 + Làm mới trần thạch cao và trần nhựa tấm thả. 
 + Sửa chữa và làm mới một phần hệ thống cấp điện-quạt-điều hòa, cấp 
thoát nước và hệ thống kỹ thuật tương ứng đảm bảo tính đồng bộ. 
 + Làm mới hệ thống cửa-vách bằng cửa nhựa lõi thép theo chức năng các 
khu. 
 + Làm mới hệ thống cửa-vách ngăn các khu vệ sinh. 
 + Lắp đặt các thiết bị vệ sinh. 
 + Lát lại nền gạch granit (600x600). 

 + Lát lại nền vệ sinh gạch Ceramic (300x300) chống trượt. 
 - Tầng 2: 
 + Vệ sinh sạch, bả matit dặm các vị trí bong rộp, Sơn 3 nước trần và phần 
tường không ốp. 
 + Ốp tường kháng khuẩn sát trần trong phòng khám-mổ và ốp tường gạch 
cao 1,8m hành lang và các phòng khám. 
 + Làm mới trần thạch cao và trần nhựa tấm thả. 
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 + Sửa chữa và làm mới một phần hệ thống cấp điện-quạt-điều hòa, cấp 
thoát nước và hệ thống kỹ thuật tương ứng đảm bảo tính đồng bộ. 
 + Làm mới hệ thống cửa-vách bằng cửa nhựa lõi thép theo chức năng các 
khu. 
 + Làm mới hệ thống cửa-vách ngăn các khu vệ sinh. 
 + Lắp đặt các thiết bị vệ sinh. 
 + Lát lại nền gạch granit (600x600). 
 + Lát lại nền vệ sinh gạch Ceramic (300x300) chống trượt. 
  - Mái: 
 + Xử lý chống thấm toàn bộ sê nô bằng hỗn hợp CT11A, CT11B. 
 + Lắp đặt lại hệ thống co cút, ống thoát nước mái và cầu cản rác. 
 + Xây tường thu hồi.  
 + Làm mới hệ thống đỡ mái bằng xà gồ thép hộp mạ kẽm. 
 + Lợp mái tôn mạ kẽm, ke chống bão. 

 + Bịt các khe co giãn bằng tấm INOX 304 chống thấm nước. 
 + Làm mới máng xối INOX. 

 + Làm mới hệ thống chống sét, đấu nối tiếp địa. 
1.2.12. Cải tạo, sửa chữa TTYT thị xã Quảng Trị: 
 a. Nhà kho thuốc Đông - Tây y và căng tin bệnh nhân: 
 Xây dựng khối nhà 2 tầng có diện tích xây dựng tổng cộng là 90,6 m2, tầng 
1 gồm phòng căng tin bệnh nhân có diện tích 48,3 m2, tầng 2 gồm phòng kho thuốc 
Đông y có diện tích 12,15 m2, kho thuốc tây y có diện tích 12,15 m2, công trình 
kiên cố hệ thống cột-dầm-sàn bằng BTCT chịu lực, tường xây gạch không nung, 
xây trát-VXM, tường ngoài sơn dầu chống thấm 3 nước, tường trong kết hợp giữa 
ốp tường cenamic và sơn nội thất 3 nước, nền tầng 1,2 lát gạch Granit (600x600)-
VXM, bố trí đầy đủ hệ thống đèn-quạt-quạt hút ẩm-điều hòa kho thuốc và các thiết 
bị cần thiết đồng bộ, đấu nối hệ thống mái xà gồ-tôn-giằng chống bão vào mái các 
nhà bên cạnh . 
 - Khu bếp nấu cho bệnh nhân cạnh phòng ăn: hệ thống khung thép có vách 
tường kết hợp hệ thống mái Kèo- xà gồ-tôn-giằng chống bão, tôn nền, đổ bê tông 
và lát gạch granit(600x600)-VXM, trần la phông nhựa, bố trí đầy đủ bệ rửa-bếp-hệ 
thống điện, cấp thoát nước đồng bộ. 
 - Đường vào căng tin và bếp nấu: Bổ sung đường vào khu bếp và căng tin 
cạnh nhà khám chữa bệnh bằng giải pháp dọn sạch cỏ rác, đắp đất tôn nền, đổ bê 
tông đường vào , mặt đường lát gạch teerrazzo (400x400)-VXM 
 b. Sửa chữa nhà vệ sinh khu y học cổ truyền: 
 Tháo dỡ toàn bộ gạch tường, nền khu vệ sinh đã xuống cấp, tháo dỡ các thiết 
bị vệ sinh, các vách ngăn, tấm trần bị hư hỏng, vệ sinh sạch, lát lại nền gạch chống 
trượt Ceenamic(300x300),ốp lại tường gạch ceenamic(600x600)-VXM,phần tường 
không ốp được sơn lại 3 nước gốc dầu, đóng lại trần, các tấm vách ngăn, thay các 
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cửa hư hỏng bằng cửa nhựa lõi thép Pano hạ-kính mờ, thay các thiết bị vệ sinh, bổ 
sung vòi tắm và bình tắm nóng lạnh, thay hệ thống đèn và quạt thông gió. 
 c. Sửa chữa khu điều trị ngoại trú: 
 Phá dỡ 2 bức tường ngăn khu điều trị, tháo dỡ nền gạch, trần đã xuống cấp, 
tháo dỡ các thiết bị điện đã bị hư hỏng. Thay mới các bức tường đã tháo bằng hệ 
vách-cửa nhựa lõi thép-kính mờ và kính trắng đề can,ốp lại tường khu châm cứu 
ngoại trú, và hành lang tầng 1 bằng gạch ceenamic (600x600)-VXM, lát lại nền 
sảnh, hành lang, các phòng bằng gạch Granit (600x600)-VXM, đóng trần thạch cao 
kháng ẩm các phòng châm cứu, sảnh, hành lang, vệ sinh, sơn lại 3 nước phần tường 
không ốp, làm lại mới hệ thống đèn-quạt mới, lắp đặtbổ sung điều hòa, quạt hút ẩm 
cho phòng châm cứu, thay mới và sử chửa một số cửa của tầng 1 khu điều trị ngoại 
trú và một số việc nhỏ khác như chốt, bản lề, mọc khóa đã bị hư hỏng.... 
 d. Hệ thống xử lý nước thải y tế: 
 Trên cơ sở hệ thống thoát nước hiện có, dự kiến bổ sung hệ thống ống HDPE 
D100 thoát nước thải y tế khoảng 150md, 01 bể gom chứa nước thải khoảng 20 m3, 
01 bệ máy bằng BTCT và 01 modul xử lý nước thải công suất 35m3/ngày đêm. 
1.2.13. Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Hướng Hóa: 
 a. Cải tạo khối nhà A (nhà khám chữa bệnh, khoa dược, khoa cấp cứu):  

- Sơn lại các mặt tường ngoài nhà 03 nước chống thấm ngoại thất, trong nhà 
03 nước nội thất; chống thấm sàn hành lang, sảnh, sê nô; 

- Thay thế một phần xà gồ mái với tỷ lệ mới (5-10%), sơn lại chống gỉ toàn 
bộ xà gồ cũ và console, thay thế mái bằng tôn lợp 0,42 ly, ke chống bão 4 cái/m2 
với diện tích gần 2250 m2; 

- Các phòng vệ sinh sơn lại phần tường và vệ sinh sạch phần tường ốp gạch 
men, thay thế các bộ phận thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; 

- Tháo dỡ, thay mới phần cửa gỗ tầng 2 đã xuống cấp, bằng hệ thống cửa 
nhựa lỏi thép gia cường, kính an toàn;. 

b. Cải tạo hành lang cầu nối: Diện tích hành lang tầng 2 = 200m2. diện tích 
cầu thang = 20m2; 

- Sơn lại các mặt tường ngoài nhà 03 nước chống thấm ngoại thất, trong nhà 
03 nước nội thất; chống thấm sàn mái hành lang; 

- Tháo dỡ bỏ gạch nền đường dốc để thay bằng gạch chống trượt 600x600; 
c. Cải tạo, sửa chữa khối nhà y tế dự phòng (E):  
- Đánh sạch lớp sơn cũ cả mặt ngoài và trong, vệ sinh sạch bằng nước. Sơn 

lại mặt ngoài 3 nước chống thấm phía ngoài, trong sơn 03 nước nội thất; 
- Thay mới hệ cửa cũ bằng hệ thống cửa nhựa lỏi thép gia cường, kính an 

toàn 6,38 ly; 
- Xử lý chống thấm phần mái sảnh BTCT. Thay mới tôn sóng vuông dày 

0,42ly màu xanh rêu, ke chống bão 4 cái/m2 với diện tích 350m2 
d. Hành lang cầu nối (xây mới) 
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- Xây bổ sung diện tích hành lang tầng 1 = 75 m2, tầng 2 = 75m2, cao 02 
tầng với chiều cao là: 3,6+3,6=7,2m. Móng cột, sàn đúc BTCT toàn khối. 

e. Tường rào:Phần tường rào giáp phía đường Nguyễn Đình Chiểu: Phần 
thân tường rào xây hoa bê tông bị hỏng, đất tràn ngang thân tường. Nền đất bệnh 
viện thấp hơn đường trung bình 2m, vào mùa mưa lũ dễ xảy ra sạt lở. Giải pháp sửa 
chữa tường rào này chỉ tạm thời, không đảm bảo an toàn về lâu dài, vì vậy cần phá 
dỡ bỏ tường rào cũ để xây kè chắn đất, tổng chiều dài 108m. Kè đúc bê tông đá 
2x4cm, mác 150, cao 2,6m, kè hình thang, chiều rộng kè từ 0,3- 1,3m, đáy lót bê 
tông đá 4x6cm, mác 100, dày 100; đầu kè đúc giằng BTCT dày 100, rộng 300. 
 f. Hệ thống thoát nước thải: Hiện tại hệ thống thoát nước thải hoạt động với 
hiệu suất kém, lượng nước vào bể xử lý nước thải chung của Trung tâm rất ít. Để 
đảm bảo sự thông suốt cho việc thoát và xử lý nước thải y tế cần thay mới hệ thống 
đường ống thoát nối từ các hố ga của các khối nhà đến bể xử lý nước thải đã có. Sử 
dụng ống UPVC D125, D160 từ các hố ga đến ống UPVC D200 dẫn ra bể xử lý 
nước thải đã có, tổng chiều dài khoảng 420m. Sửa chữa bể xử lý nước thải đạt tiêu 
chuẩn sử dụng. 
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 
nước và các sản phẩm của dự án 
1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

* Đối với giai đoạn thi công: Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn 
thi công bao gồm:  

- Cát: Lấy tại các mỏ cát đã được cáp phép trên địa bàn tỉnh sao cho đảm bảo 
ngắn nhất về khoảng cách vận chuyển như: Mỏ cát Sông Nhùng (Hải Lăng), mỏ cát 
Hải Lệ (thị xã Quảng Trị), mỏ cát Gia Độ (Đông Hà, Triệu Phong, Gio Linh), Ba 
Lòng (Đakrông), Cam Thành (Cam Lộ), Rào Trường (Vĩnh Linh)... 

- Đá: Lấy tại mỏ đá Đầu Mầu, Km 29, Quốc lộ 9, thuộc huyện Cam Lộ. 
- Xi măng, sắt thép và các vật liệu khác: Lấy từ các đơn vị cung cấp vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh sao cho đảm bảo ngắn nhất về khoảng cách vận chuyển.  
* Đối với giai đoạn vận hành 
- Nhu cầu nguyên, nhiện liệu chủ yếu là dược phẩm, thuốc men các loại,... 

Lấy từ ngành dọc Y tế và nhập về từ các khu vực trong và ngoài nước. 
- Nhu cầu về hoá chất gồm các hoá chất phục vu trong hoạt động phân tích, xét 

nghiệm; hoá chất khử khuẩn hàng ngày trong bệnh viện và hoá chất xử lý chất thải. 
1.3.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

Sử dụng nguồn điện, nước đã có trong các cơ sở y tế để phục vụ cho hoạt 
động thi công. Tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, nước cụ thể như sau: 
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Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước của các cơ sở y tế 

TT Cơ sở Nhu cầu sử dụng 
Điện  (kWh/tháng) Nước (m3 /tháng) 

1 Bệnh viện mắt 7.900 260 

2 Bệnh viện Y học cổ truyền và 
phục hồi chức năng tỉnh: 10.000 510 

3 Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Triệu Hải 19.100 1.770 

4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 37.100 14.200 

5 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, 
mỹ phẩm, thực phẩm 3.300 60 

6 TTTYT huyện Hải Lăng 15.180 750 
7 TTYT huyện Triệu Phong: 8500 750 
8 TTYT huyện Gio Linh 3.500 600 
9 TTYT huyện Đakrông   

10 TTYT huyện Cam Lộ 7.500 640 
11 TTYT TP Đông Hà 8.500 1.000 
12 TTYT thị xã Quảng Trị 500 70 
13 TTYT huyện Hướng Hóa 6.300 1.000 

Nguồn: “Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 2021 tại các cơ sở y tế” 
1.4. Biện pháp tổ chức thi công 
1.4.1. Giải pháp tổ chức thi công và an toàn lao động: 

- Điện nước phục vụ thi công: Dùng nguồn điện đấu nối theo thiết kế để thi 
công. Nguồn nước dùng nguồn nước hiện hữu. 

- Thi công bằng máy kết hợp thủ công. 
- An toàn lao động: Áp dụng các biện pháp an toàn lao động trong thi công 

cho người và thiết bị đã được Nhà nước ban hành. 
1.4.2. Tổ chức khai thác, quản lý: 

Tổ chức quản lý: Bàn giao cho các đơn vị sử dụng khi công trình đủ điều kiện 
nghiệm thu. 
1.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 
1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian triển khai thực hiện các công trình: từ năm 2022 - 2026. 
1.5.2. Vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư: 74.500.000.000 đồng. 
(Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, năm trăm triệu  đồng chẵn ).  
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 
TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

* Điều kiện địa lý: 
Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện 

được triển khai trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Vĩnh Linh, Gio 
Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và 
thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị. Với tương quan vị trí của tỉnh Quảng Trị 
như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 
- Phía Nam giáp huyện Phong Điền và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Phía Đông giáp Biển Đông. 
- Phía Tây giáp tỉnh Savanakhet và Salavan, nước CHDCND Lào. 
* Điều kiện địa hình: 
Do cấu tạo của dãy Trường Sơn, địa hình Quảng Trị thấp dần từ Tây sang 

Đông, Đông Nam và chia thành 4 dạng địa hình: vùng núi cao phân bố ở phía Tây 
từ đỉnh dãy Trường Sơn đến miền đồi bát úp; vùng trung du và đồng bằng nhỏ hẹp 
chạy dọc tỉnh; kế đến là vùng cát nội đồng và ven biển. Do địa hình phía Tây núi 
cao, chiều ngang nhỏ hẹp nên hệ thống sông suối đều ngắn và dốc. 

Nhìn chung với địa hình đa dạng, phân hoá thành các tiểu khu vực, nhiều 
vùng sinh thái khác nhau.Dự án “Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế 
tuyến tỉnh, tuyến huyện” thực hiện trên phạm vi các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, 
Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị, thành 
phố Đông Hà. Có thể phân chia địa hình ở đây theo các dạng có đặc trưng sau: 

Vùng đồng bằng: Ðồng bằng ở đây là các thung lũng sâu kẹp giữa các dải đồi 
thấp và cồn cát. Ðất đai phù hợp với phát triển cây lương thực, có các vùng đồng 
bằng rộng lớn như:  

+ Ðồng bằng hạ du sông Bến Hải, cao độ biến đổi từ +1,0 ÷ +2,5 m; địa hình 
bằng phẳng, đã được khai thác từ lâu để sản xuất lúa nước. Dọc theo chiều dài dòng 
chảy của sông Sa Lung dạng đồng bằng này có tới gần 8.000 ha.  

+ Ðồng bằng dọc sông Cánh Hòm: Là dải đồng bằng hẹp chạy từ phía Nam 
cầu Hiền Lương tới bờ Bắc sông Thạch Hãn, thế dốc của dải đồng bằng này là từ 2 
phía Tây và Ðông dồn vào sông Cánh Hòm. Cao độ bình quân dạng địa hình này từ 
+0,5 ÷ +1,5m. Dạng địa hình này cũng đã cải tạo để trồng lúa nước.  

+ Ðồng bằng hạ du sông Ô Lâu - Vĩnh Định: Bề rộng trung bình khoảng 10 km, 
chiều dài 40 km. Cao độ vùng đồng bằng này biến đổi từ (+0,7 ÷ +3,5 m).  

+ Ðịa hình đồng bằng dọc sông Cam Lộ có cao độ bình quân từ +2,0 ÷ +4,0m. 
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Dải đồng bằng này hẹp chạy theo hướng Tây - Ðông, kẹp 2 bên là các dãy đồi thấp.  
- Ðịa hình vùng núi cao: Do chiều ngang tỉnh Quảng Trị hẹp, từ dải Trường 

Sơn ra đến biển khoảng 100 km, núi cao nên địa hình này dốc, hiểm trở; các triễn 
núi cao có xen kẽ các cụm đá vôi.  

* Điều kiện địa chất: 
- Vùng đồng bằng ven biển: Bao gồm các xã nằm phía Ðông quốc lộ 1A kéo 

dài từ Vĩnh Linh đến Hải Lăng. Vỏ phong hoá chủ yếu phát triển trên đất đá bazan 
(Vĩnh Linh) vùng trầm tích biển và phù sa sông. 

- Vùng gò đồi: 
+ Tiểu vùng đất đỏ Bazan: thuộc khu vực Cồn Tiên, Dốc Miếu và Tân Lâm, 

Cùa. Diện tích khoảng 10.200 ha. Ðất có tầng dày trên 1,2 m có tới 6.300 ha. Ðây 
là hai khối Bazan lớn nhất của tỉnh và có nhiều tiềm năng phát triển cây công 
nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cafê, cao su. Khu Cồn Tiên - Dốc Miếu là vùng cao su 
chủ lực của tỉnh. 

+ Tiểu vùng đồi thấp sa phiến thạch giáp đồng bằng: được hình thành trên đá 
mẹ sa phiến thạch, tầng mỏng bị bào mòn mạnh, thực vật nghèo nàn. Vùng đất này 
phù hợp với trồng cây lâm nghiệp để tái tạo môi sinh môi trường. 

- Vùng đồi, núi dãy Trường Sơn: ở đây núi cao bị chia cắt mạnh, thực vật 
nghèo. Khu vực Dự án nằm trong đới cấu trúc kiến tạo của đứt gảy sâu bậc như đứt 
gảy Trường Sơn, đứt gảy Đakrông-Huế. Khu vực vùng công trình bao gồm các 
thành tạo đá vối, sét vôi, sét bột kết chứa vôi, phiến sét thuộc các hệ tầng A Ngo (J-
1an1), hệ tầng Tân Lâm (D1 tl 1.2), các đá Granit, Granodiorit thuộc hệ tầng Bến 
Giằng-Quế Sơn (γδPZ3 bg-qs2) và các đai mạch xâm nhập không phân chia. Đặc 
điểm địa chất cấu tạo khá phức tạp do các quá trình thành tạo đá trong vùng chịu 
ảnh hưởng địa động lực kiến tạo.  
2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Điều kiện khí hậu trong vùng Dự án mang đậm tính chất nhiệt đới gió mùa 
của vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và gió 
mùa Đông Bắc. Khí hậu phân thành 2 mùa: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9, có sự 
xuất hiện của gió Tây Nam khô nóng làm cho mức nhiệt tăng, độ ẩm giảm thấp. 
Mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 
làm cho nhiệt độ giảm kèm theo mưa bão và lũ lụt. 

a. Nhiệt độ không khí 
Khu vực Dự án có mức chênh lệch nhiệt độ trong năm cao, nhiệt độ thấp nhất 

có thể xuống 120C và cao nhất có thể lên đến 400C. Nhiệt độ trung bình các năm 
được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: 0C) 
Tháng\năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BQ năm 24,5 25,9 24,0 25,4 24,9 25,6 26,4 25,7 25,3 25,4 26,5 
Tháng 1 19,4 20,9 16,8 18,7 19,3 18,5 19,4 20,8 21,2 19,8 20,2 
Tháng 2 15,2 23,1 19,3 19,5 22,8 20,0 22,1 18,4 20,5 19,0 24,3 
Tháng 3 21,6 23,8 18,3 22,2 24,3 22,6 25,5 21,9 23,5 22,7 25,4 
Tháng 4 26,1 26,1 24,0 26,9 26,0 26,9 26,4 27,2 26,2 25,0 28,9 
Tháng 5 27,1 29,8 27,6 29,7 29,1 30,4 31,7 29,3 28,0 29,0 29,9 
Tháng 6 29,2 31,0 29,7 29,6 28,8 30,8 30,9 30,8 30,3 30,0 31,9 
Tháng 7 30,0 30,2 29,5 29,2 28,3 30,0 28,8 30,0 28,6 28,8 30,5 
Tháng 8 29,2 28,3 28,4 29,2 28,4 29,4 29,6 29,7 29,4 28,9 29,0 
Tháng 9 27,2 28,0 27,2 26,7 26,6 28,5 29,3 28,5 28,8 28,4 26,8 
Tháng 10 25,9 25,0 24,5 25,7 24,6 25,7 25,7 26,9 25,3 26,0 26,4 
Tháng 11 22,8 22,9 23,9 25,1 23,1 24,9 26,0 24,4 22,3 24,5 23,7 
Tháng 12 19,9 21,6 18,6 22,3 18,1 19,6 21,9 21,0 19,7 22,3 21,5 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, năm 2021 
b. Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình qua các năm từ 83-87%, các tháng có độ ẩm cao thường là 
các tháng mùa mưa. Vào mùa khô độ ẩm thấp hơn nhiều, đặc biệt vào thời kỳ có 
gió Tây Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 67-68%. Độ ẩm trung bình các năm được 
thể hiện ở bảng sau:  

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

m 
201
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201
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201
3 

201
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201
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201
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201
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201
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201
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202
0 

202
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BQ năm 83 83 86 84 87 84 82 85 85 84 81 
Tháng 1 89 90 89 92 89 87 87 91 92 92 92 
Tháng 2 89 83 93 90 91 90 89 85 92 88 88 
Tháng 3 88 83 91 90 91 91 87 89 90 89 88 
Tháng 4 84 84 90 85 88 87 83 85 83 87 82 
Tháng 5 81 77 82 74 80 74 69 80 84 78 76 
Tháng 6 74 72 75 74 78 74 71 74 73 72 66 
Tháng 7 70 73 74 76 83 75 77 76 80 77 68 
Tháng 8 73 82 81 74 84 78 78 77 78 77 75 
Tháng 9 85 81 85 89 89 82 79 83 83 82 85 
Tháng 10 89 87 92 88 91 90 87 89 89 88 85 
Tháng 11 85 89 90 91 93 91 88 89 92 89 85 
Tháng 12 86 89 88 90 85 88 88 94 88 92  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, năm 2021 
c. Bức xạ mặt trời - số giờ nắng 

Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 
128÷133 Kcal/cm2. Với số giờ nắng phân hóa không đều trong năm, những tháng 
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mùa hạ thường có số giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Số giờ nắng trong các 
tháng qua các năm được thể hiện như sau: 

Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ)  
Tháng\năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

C019g\ 1.655 1.744 1.372 1.689 1.545 1.869 2.039 1.744 1.677 1.804 2.100 
Tháng 1 69 61 20 10 65 117 121 38 88 35 76 
Tháng 2 132 101 86 53 86 98 99 71 95 67 178 
Tháng 3 123 149 50 91 136 91 59 102 114 123 139 
Tháng 4 16 130 108 182 149 177 202 192 174 175 239 
Tháng 5 211 230 228 251 241 269 295 250 174 272 227 
Tháng 6 241 252 209 163 222 213 272 252 256 173 283 
Tháng 7 205 248 203 213 190 233 111 260 180 128 237 
Tháng 8 196 169 193 204 171 194 239 204 213 170 145 
Tháng 9 136 168 105 143 110 192 209 164 227 227 125 
Tháng 10 119 77 64 169 95 133 170 128 82 209 233 
Tháng 11 105 53 95 133 60 121 168 67 44 146 108 
Tháng 12 103 106 12 76 19 31 94 16 32 79 110 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, năm 2021 
d. Lượng mưa  

Các tháng mùa hạ thường có số giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Số 
giờ nắng trong các tháng qua các năm được thể hiện như sau: các tháng cao đith 
trung bình mỗi tháng có 17 - 18 ngày mưa, thường có kèm theo bão, gây lũ lụt làm 
ngập úng, ảnh hưởng đến bố trí thời vụ và bố trí sản xuất nông nghiệp. Về mùa  gió 
Tây Nam khô nóng, độ ẩm không khí thường xuyên dưới 50%, có khi xuống dưới 
40%. Đây là một trong những nguyên nhân làm hao hụt nguồn nước, gây khô hạn 
và dễ gây cháy rừng. 

Bảng 2.4. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm) 
Tháng/năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cả năm 2.414,3 2.473,1 3.086,7 1.970,7 2.681,4 1.699,4 1.947,0 2.533,8 2.557,5 2315,4 2.166,1
Tháng 1 37,5 59,2 131,8 73,4 11,6 23,1 46,2 90,4 71,8 53,3 73,1 
Tháng 2 49,4 17,2 9,6 23,2 35,3 17,7 39,9 37,8 78,3 38,2 3,9 
Tháng 3 14,1 37,8 86,8 16,8 50,5 22,1 19,5 12,5 26,9 43,7 51,5 
Tháng 4 33,2 114,6 42,5 90,1 61,0 29,6 158,9 89,2 35,9 139,0 0,5 
Tháng 5 141,9 47,6 119,1 171,0 93,1 20,6 5,0 102,0 98,7 6,0 57,9 
Tháng 6 28,2 75,1 43,7 92,4 282,2 143,5 97,2 94,2 115,5 46,2 28,1 
Tháng 7 58,5 155,8 61,8 30,5 154,7 93,9 114,5 75,4 421,2 260,4 97,5 
Tháng 8 41,1 291,3 60,2 59,3 88,2 172,6 99,4 99,2 57,5 34,1 383,0 
Tháng 9 423,1 258,3 555,3 613,1 767,6 63,5 300,3 443,6 374,9 211,7 611,1 
Tháng 10 1.019,1 821,1 1.213,9 356,9 572,0 462,7 427,3 558,2 394,6 447,6 374,7 
Tháng 11 393,7 362,9 523,8 210,4 518,3 381,9 482,1 483,2 648,0 287,7 392,2 
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Tháng 12 174,5 232,2 238,2 233,6 46,9 268,2 156,7 448,1 234,2 747,5 92,6 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, năm 2021

e. Gió, bão 
- Các hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, Đông Bắc và đặc biệt là gió 

Tây Nam khô nóng, gió Đông Nam xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau. 
Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết thúc vào trung tuần 
tháng 9. Gió Tây Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 8. Trong các tháng này có 
nhiều ngày có gió, riêng tháng 6, 7 nhiều nơi 10-16 ngày có gió tốc độ lớn. 

- Mùa bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11, các cơn bão đổ bộ vào 
đất liền Quảng Trị thường là các cơn bão số 7,8,9 và 10. Năm nhiều nhất có 4 cơn 
bão, năm ít nhất không có cơn bão nào, trong những năm gần đây số lượng bão và 
mức độ tàn phá giảm hẳn so với trước kia. Bão thường kèm theo mưa to kết hợp 
triều cường trên diện rộng làm thiệt hại đến cơ sở vật chất kỹ thuật và mùa màng. 

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây do vấn đề biến đổi khí hậu đã làm gia 
tăng sự biến động và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt ảnh hưởng đến các định hướng 
phát triển trong tương lai. Các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra 
với tần suất dày đặc cũng như cấp độ tàn phá của thiên tai bão lũ ngày càng cao. 
Tham khảo số liệu lượng mưa tháng 10/2020 tại Trạm khí tượng thủy văn Hiền 
Lương, khu vực có lượng mưa ngày lớn nhất là 258,8 mm (ngày 08/10/2020). 
2.1.3. Điều kiện thủy văn 

Hệ thống sông ngòi tỉnh Quảng Trị phân thành 3 hệ thống lưu vực chính: Hệ 
thống lưu vực sông Bến Hải; Hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn và hệ thống lưu 
vực sông Ô Lâu với tổng diện tích lưu vực khoảng 4.610 km2. Mật độ lưới sông 
trung bình 2km/km2. Lượng nước mặt hàng năm khoảng 9 tỷ m3 nhưng phân bố 
không đều theo các vùng địa hình. Do địa hình hẹp và dốc nên các sông cũng ngắn 
và dốc; lòng sông hẹp và gấp khúc nhiều đoạn nên về mùa mưa nước thoát chậm 
thường gây úng ngập  về mùa khô dòng sông thường cạn kiệt, nước mặn xâm nhập 
sâu vào trong đất liền từ 20-25km. 

Trong phạm vi triển khai các công trình của Dự án có ảnh hưởng đến các con sông 
như: Bến Hải, Thạch Hãn, Vĩnh Định, Tiên Lai, Cánh Hòm. Các con sông này thuộc 02 
lưu vực sông chính là sông Bến Hải và sông Thạch Hãn. Trong đó: 

Sông Bến Hải: bắt nguồn từ khu vực động Châu có độ cao 1.257 m, chiều dài 
sông 65 km, diện tích lưu vực rộng khoảng 809 km2, độ cao bình quân lưu vực 115 
m, độ dốc bình quân lưu vực là 15,7%, mật độ lưới sông là 1,15, Hệ số uốn khúc là 
1,43. Cuối nguồn của sông Bến Hải đổ ra biển ở Cửa Tùng. 

Phụ lưu lớn nhất của sông Bến Hải là sông Sa Lung: Sông Sa Lung có diện 
tích lưu vực F = 373 km2 và chiều dài lòng sông chính L = 49 km. 

Một số đặc trưng dòng chảy năm sông Bến Hải; 
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- Diện tích lưu vực: 809 km2; 
- Lưu lượng dòng chảy: Q0 = 14,4 m3/s; 
- Mô đun dòng chảy: M0 = 53,9 (l/s/km2); 
- Lớp dòng chảy chuẩn: Y0 = 1.698 (mm). 
Sông Thạch Hãn: có chiều dài là 46 km bắt nguồn từ các dãy núi lớn Động Sa 

Mui, Động Voi Mẹp (nhánh Rào Quán) và động Ba Lê, động Dang (nhánh 
Đakrông). Có 37 con sông gồm 17 sông nhánh cấp I với 3 nhánh tiêu biểu là Vĩnh 
Phước, Rào Quán và Cam Lộ, 13 sông nhánh cấp II, 6 sông nhánh cấp III. Cuối 
nguồn của sông Thạch Hãn đổ ra biển ở Cửa Việt. 

Theo báo cáo Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 
2010 có định hướng 2020, các thông số chính của lưu vực sông Thạch Hãn như sau: 

- Diện tích lưu vực: 2.777 km2. 
- Mô đun dòng chảy: M0 = 44,8 (l/s/km2). 
- Lớp dòng chảy chuẩn: Y0 = 1.412,8 (mm). 
- Tổng lượng dòng chảy: W = 3,92 km3. 
- Dòng chảy năm: Bình quân nhiều năm tại đầu mối Nam Thạch Hãn (Flv = 

1.301km2): 
  - Q0 = 68,3 m3/s 
  - W0 = 2.156,6 x 106 m3 
+ Mực nước trung bình nhiều năm: + 0,4 m 
+ Lưu lượng max: Qmax = 8.000m3/s. 
+ Lưu lượng min: Qmin = 8 ÷ 10 m3/s. 
+ Lưu lượng trung bình: QTB = 2.644 m3/s. 

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nước, không khí 
Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực Dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với 
đơn vị tư vấn để tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường tại 
khu vực Dự án. Hiện nay, đang tiến hành phân tích đo đac, sẽ được trình bày trong 
báo cáo hoàn chỉnh khi tham vấn công khai trên Trang thông tin điện tử của Cơ 
quan thẩm định và khi trình phê duyệt. 
2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Đối với các đơn vị y tế được cải tạo, nâng cấp được thực hiện trên phần diện 
tích hiện trạng đã được cấp cho các đơn vị y tế quản lý. Đối với các đơn vị y tế xây 
mới: Hiện trạng là đất lúa, sắn, đậu, dứa. Hầu hết hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật 
ở đây chịu tác động mạnh bởi các hoạt động KT - XH của nhân dân trong vùng và 
các hoạt động tự nhiên.  

Qua khảo sát thực tế, tham vấn ý kiến cộng đồng cũng như tham khảo một số 
nguồn tài liệu từ các kết quả điều tra trước đây khu vực thực hiện các công trình 
của Dự án có chung hiện trạng tài nguyên sinh học như sau: Hệ sinh thái thuỷ vực 
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sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, sông Vĩnh Định, sông Cánh Hòm; Hệ sinh thái 
thủy vực các kênh mương, ao hồ và hệ sinh thái đồng ruộng. Trong đó: 

- Đặc trưng thảm thực vật tại các công trình chủ yếu hình thành và phát triển 
trên lớp đất bị bào mòn và các vùng đất mới được cải tạo để phục vụ cho mục đích 
nông nghiệp nói riêng và sinh hoạt của con người nói chung. Vì vậy, thảm thực vật 
trên cạn phần lớn là cây lúa, đậu, sắn, dứa, thực vật hoang dại lại những cây thân 
bụi, thân cỏ chịu hạn, ưa sáng. 

- Đặc trưng về hệ động vật tại các công trình: Qua khảo sát khu vực thực hiện 
các công trình chủ yếu là một số loài thuộc các nhóm sau: 

+ Các loài động vật không xương sống thuộc nhóm động vật đất như: Giun đất, 
giun khoang..., các loài côn trùng, ấu côn trùng của chúng như: chuồn chuồn, cào cào, 
châu chấu, dế mèn, rầy xanh, bọ xít, bướm, tò vò, kiến... Các loài này thường phát 
triển trên hệ sinh thái đồng ruộng dọc các kênh mương. 

+ Động vật có xương sống bao gồm những loài thuộc lớp ếch nhái (Amphibia) 
như: loài nhái, ếch đồng, chàng hưu, ếch ương, cóc nhà...; bò sát (Reptilia) như: 
thạch sùng, thằn lằn bóng, tắc kè...; các loài chim bay (Volantes) chủ yếu thuộc bộ 
Sẻ, nhóm ăn sâu bọ có thành phần loài và mật độ cá thể chiếm ưu thế như: chào 
mào, chích choè... 

Động vật dưới nước: Bao gồm hệ sinh thái vùng sông Bến Hải, Thạch Hãn, 
Cánh Hòm, Vĩnh Định, hệ sinh thái trong kênh mương, khe suối. Có thể chia thành 
các nhóm với thành phần các loài động vật thuỷ sinh như sau: 

+ Động vật nổi: các nhóm giáp xác Râu Ngành, Trùng bánh xe, Giáp xác chân 
chèo.  

+ Động vật đáy: chủ yếu là các ấu trùng, côn trùng thuộc họ hai cánh, cánh 
lông, phù du, chuồn chuồn.  

+ Khu hệ cá ở đây chủ yếu là các loài cá kích thước nhỏ và số lượng không 
nhiều, một số loài thường gặp là cá mương, cá bóng, cá chình sông, móm, cá căng, 
cá đối lá.                                                   
2.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội 
2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị  

Năm 2021, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ 
yếu đã đề ra, trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh 
này đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đã đề ra. Tổng sản 
phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2021 ước tính đạt 19.050,563 tỷ đồng, tăng 7,14% so 
với năm 2020, đạt kế hoạch, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 
gấp đôi, đạt tăng 5,6%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,2%; lĩnh vực 
thương mại dịch vụ tăng 7,1%. GRDP bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, 
tăng 7,9% so với năm 2020. 
a. Tình hình kinh tế 

* Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 
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Năm 2021, tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,56% Trong 
đó, cây lâu năm, chăn nuôi và thủy sản gặp một số khó khăn nên sản lượng tăng 
chậm. Tuy nhiên, cây hàng năm sản lượng lương thực có hạt đạt 28,98 vạn tấn, 
tăng 12,59% cao nhất từ trước đến nay; ngành lâm nghiệp sản lượng gỗ khai thác 
đạt 850 nghìn m3, tăng 22,10%. 

* Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng 
Năm 2021, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 9,14%. Trong đó: 
- Ngành công nghiệp tăng 9,88%, đóng góp 1,24% thấp hơn nhiều so với năm 

2020; nguyên nhân chủ yếu là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp 
8,10% (Năm 2020 tăng 15,50%). 

- Ngành xây dựng tăng 8,26%, (năm 2020 tăng 6,80%); nguyên nhân chủ yếu 
là do vốn đầu tư thực hiện tăng khá. Tình hình đầu tư trên địa bàn tỉnh còn nhiều 
khó khăn do tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ của Chính phủ; nguồn 
vốn ngân sách tỉnh hạn hẹp, năng lực của doanh nghiệp và hộ dân cư còn hạn chế…  

* Lĩnh vực thương mại dịch vụ 
Năm 2021 kinh tế phát triển khá, sức mua của người dân tăng lên nên một số 

ngành dịch vụ kinh doanh có tỷ trọng giá trị tăng thêm lớn có tốc độ tăng trưởng 
khá như: bán buôn, bán lẻ tăng 7,04%; thông tin truyền thông tăng 8,07%; hoạt 
động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,67%; hoạt động hành chính và dịch 
vụ hỗ trợ tăng 8,24%. 
b. Tình hình xã hội 

* Dân số - việc làm 
- Dân số trung bình năm 2021 là 630.845 người, tăng 0,57% so với năm 2020; 

trong đó: nam 309.703 người, chiếm 49,09%, tăng 0,48%; nữ 321.142 người, 
chiếm 50,81%, tăng 0,66%; thành thị 190.793 người, chiếm 30,24%, tăng 1,49%; 
nông thôn 440.052 người, chiếm 69,76%, tăng 0,17%. Công tác dân số, kế hoạch 
hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được tăng cường. Năm 2021 ước tỷ lệ sinh 
17,72%, giảm 0,1% so với năm 2020; tỷ lệ chết 8%, giảm 0,04%; tỷ lệ tăng tự 
nhiên dân số 9,72%, giảm 0,06%. 

- Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế ước tính 338.880 người, 
chiếm 97,17% lực lượng lao động của tỉnh; trong đó: đang làm việc trong khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản 149.362 người, chiếm 44,08%, giảm 8,66%; khu vực 
công nghiệp và xây dựng 62.250 người, chiếm 18,37%, tăng 8,70%; khu vực dịch 
vụ 127.268 người, chiếm 37,55%, tăng 7,05%. Như vậy, cơ cấu lao động lĩnh vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản đã chuyển dịch sang lĩnh vưc công nghiệp, xây dựng 
và dịch vụ do thu nhập từ nông, lâm nghiệp và thủy sản thấp và không ổn định. 

* Giáo dục - đào tạo 
Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định và có bước phát triển mới: 

Cấp tiểu học có 57.334 học sinh, trong đó: số học sinh hoàn thành chương trình lớp 
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học là 56.394 em, chiếm 98,36%; số học sinh chưa hoàn thành chương trình là 758 
em, chiếm 1,32%; 182 học sinh không đánh giá, xếp loại. Cấp trung học cơ sở có 
42.383 học sinh, trong đó: giỏi 23,08%, khá 38,24%, trung bình 35,58%, yếu 
2,58%, kém 0,08%. Trung học phổ thông có 22.631 học sinh, trong đó: giỏi 11,7%, 
khá 50,85%, trung bình 33,12%, yếu 3,97%, kém 0,37%. 
2.2.2. Thực trạng về mạng lưới y tế tỉnh Quảng Trị 

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 162 cơ sở y tế, trong đó lượng bệnh viện tuyến 
tỉnh là 04, TTYT huyện có chức năng khám chữa bệnh, y tế dự phòng và dân số kế 
hoạch hóa gia đình là 10 (bao gồm cả TTYT quân dân y kết hợp huyện đảo Cồn 
Cỏ); 02 Phòng khám đa khoa khu vực và 141 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tổng 
số giường bệnh trên toàn Tỉnh là 2.320 giường, đạt tỷ lệ 30 giường kế hoạch/01 vạn 
dân. Tổng số cán bộ ngành y tế là 3.034 người, trong đó 682 bác sĩ (đạt 10 bác 
sỹ/10.000 dân), 372 y sỹ, 872 điều dưỡng, 476 nữ hộ sinh, 251 dược sỹ đại học, 
trung học ngoài ra cán bộ khác. Cơ sở vật chất thường xuyên được quan tâm nâng 
cấp nhưng do nguồn lực hạn chế nên một số cơ sở đã xuống cấp, đặc biệt là các 
Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

Bảng 2.5. Tình hình sức khỏe và bệnh tật ở Quảng Trị 
STT Chỉ số 2019 2020 2021 

1 Tỷ lệ chết thô 0,48 0,5 0,51 
2 Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 3 lần/3 thời kỳ 95,82 97,05 96,61 
3 Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai >4 lần/3 thời kỳ 55,8 76,4 64,6 
4 Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm UV đủ mũi 99,02 99,46 98,85 
5 Số ca sinh đẻ có cán bộ y tế hỗ trợ 98,86 99,08 99,05 
6 Tỷ lệ phụ nữ đẻ tại CSYT 98,2 98,49 98,26 
7 Tỷ lệ ba mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh 95,98 96,71 96,41 
8 Số trẻ đẻ sống 13.873 12.778 12.474 
9 Tỷ suất tử vong trẻ em <1 tuổi 31,9 31,3 30,8 
10 Tỷ suất tử vong trẻ <5 tuổi 49 48,1 47,4 
11 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em <5 tuổi 27,7 27,3 27,1 

12 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thiếu cân (cân nặng 
theo tuổi) ở trẻ em <5 tuổi 14,9 14,6 14,3 

 
2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 
dự án 
2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường, Chủ dự án, 
đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM đã hợp đồng với Công ty TNHH Tài nguyên và 
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Môi trường Minh Hoàng thực hiện lấy mẫu, phân tích tại phòng thí nghiệm. Ngoài 
ra, báo cáo cũng đã tham khảo các đợt khảo sát môi trường của các dự án thực hiện 
trước đây. Kết quả như sau: 
a. Hiện trạng môi trường không khí  

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu không khí 

TT Vị trí Ký hiệu Ngày lấy 
mẫu 

1 Ngã 3 đường Hùng Vương và Lê Thị Tuyết, cổng chính 
của TTYT huyện Hải Lăng KK1 08/06/2022 

2 Cổng Trung tâm y tế Gio Linh, đường 02/4 KK2 14/06/2022 

3 Ngã tư đường Nguyễn Hoàng - Đặng Thí, thị trấn Ái Tử, 
huyện Triệu Phong KK3 18/06/2022 

4 Ngã tư Hùng Vương và Đoàn Lân, phường Đông 
Lương, thành phố Đông hà KK4 20/06/2022 

5 Khu vực sân trung tâm của TTYT huyện Cam Lộ KK5 15/06/2022 
6 Ngã 3 Quốc lộ 9 và đường Lê Lợi KK6 20/06/2022 
7 Ngã tư Phan Đình Phùng - Võ Thị Sáu và Quốc lộ 49C KK7 17/06/2022 

8 Cổng bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng 
tỉnh, đường ĐT573 KK8 14/06/2022 

9 Ngã 3 Đường Hoàng Diệu và Phạm Ngũ Lão KK9 21/06/2022 

10 Cổng chính bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường Hùng 
Vương KK10 20/06/2022 

11 Cổng chính Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa, Quốc lộ 
9 KK11 15/06/2022 

12 Ngã 3 đường Trần Hưng Đạo và Đoàn Thị Điểm KK12 17/06/2022 

13 Khu vực cổng chính và sân trung tâm của TTYT thành 
phố Đông Hà KK13 20/06/2022 

Vị trí các điểm lấy mẫu thể hiện trên bản vẽ kèm theo Phụ lục. 

Bảng 2.7. Kết quả phân tích không khí 

TT Ký hiệu 

Kết quả phân tích 
Nhiệt 
độ 

Độ 
ẩm 

Tốc độ 
gió Bụi SO2 NO2 CO Tiếng 

ồn 

ºC % m/s µg/
m3 

µg/
m3 

µg/m
3 µg/m3 dB(A) 

1 KK1 32,8 64,2 1,7 163 22 17 2614 67,8 

2 KK2 33,8 61,2 1,6 188 18 16 1470 65,6 

3 KK3 32,4 61,6 1,6 134 18 15 1180 67,6 

4 KK4 34,5 58,1 1,7 196 25 18 2160 68,3 
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TT Ký hiệu 

Kết quả phân tích 
Nhiệt 
độ 

Độ 
ẩm 

Tốc độ 
gió Bụi SO2 NO2 CO Tiếng 

ồn 

ºC % m/s µg/
m3 

µg/
m3 

µg/m
3 µg/m3 dB(A) 

5 KK5 33,5 62,1 1,6 81 31 15 2230 67,1 
6 KK6 32,7 60,3 1,4 166 20 16 2320 69,2 
7 KK7 33,6 59,8 1,5 192 23 17 2460 69,5 
8 KK8 32,6 59,4 1,8 148 18 16 1150 68,3 
9 KK9 33,8 59,5 1,6 158 21 18 1450 68,2 

10 KK10 34,2 58,6 1,7 210 28 20 2840 68,8 
11 KK11 30,5 68,3 1,5 96 19 19 1925 58,5 
12 KK12 31,8 62,3 1,6 178 24 19 1380 68,6 
13 KK13 33,7 56,8 1,7 191 23 18 1290 68,8 

QCVN 
03:2019/BYT - - - - 5000 5000 20000 - 

QCVN 
05:2013/BTNMT  - - - 300 350 200 30.000 70(2) 

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

không khí xung quanh; 
-  (1)QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 
- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 
-  KPH: Không phát hiện. 
Nhận xét: Các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng 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. Điều đó cho thấy chất lượng không khí, 
mức ồn tại các cơ sở y tế  nằm trong giới hạn cho phép, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, 
cũng chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động kinh tế - xã hội. 
b. Môi trường nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 2.8. Vị trí lấy mẫu nước mặt 

TT Vị trí Ký 
hiệu 

Ngày lấy 
mẫu 

1 Tại hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng NM1 08/06/2022 
2 Cầu Bến Sanh, đường 2/4, hồ trung tâm thị trấn Gio Linh NM2 14/06/2022 
3 Hồ Sắc Tứ, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong NM3 18/06/2022 
4 Khe Trung Chỉ, cầu Hùng Vương, thành phố Đông Hà NM4 20/06/2022 
5 Cầu Nghĩa Hy, khe Hô Lơ, thị trấn Cam Lộ NM5 15/06/2022 
6 Khe Sa Rui, cầu Km 40, thị trấn KrôngKlang NM6 20/06/2022 
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TT Vị trí Ký 
hiệu 

Ngày lấy 
mẫu 

7 Sông Thạch Hãn tại cầu Thành Cổ, thị xã Quảng Trị NM7 17/06/2022 
8 Khe Cầu Đúc, khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng NM8 14/06/2022 

9 Sông Hiếu, đoạn cống tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu 
dân cư đường Hoàng Diệu và Phạm Ngũ Lão. NM9 21/06/2022 

10 Tại khe Mụ Lén trước khi đổ ra sông Vĩnh Phước NM10 20/06/2022 
11 Hồ thị trấn Khe Sanh NM11 15/06/2022 
12 Sông Thạch Hãn tại cầu Thành Cổ, thị xã Quảng Trị NM12 17/06/2022 
13 Cầu Lê Lợi, khe nước từ hồ Đại An về cầu Lập Thạch NM13 20/06/2022 

Vị trí các điểm lấy mẫu thể hiện trên bản vẽ kèm theo Phụ lục. 

Bảng 2.9. Kết quả phân tích nước mặt 

TT Ký hiệu 
Kết quả phân tích 

pH DO TSS BOD5 COD NO3
- PO4-P Dầu mỡ Coliform 

- mg/L MPN/100mL 
1 NM1 7,1 6,4 35 2,5 20 0,07 KPH KPH 1600 
2 NM2 6,8 6,5 25 2,2 11 0,14 KpH KPH 450 
3 NM3 6,9 6,1 16 2,3 12 0,16 KpH KPH 120 
4 NM4 6,8 6,2 22 1,9 11 0,18 KPH KPH 135 
5 NM5 6,9 7,2 32 2,2 10 0,30 KPH KPH 96 
6 NM6 7,3 6,3 43 1,7 12 0,58 KPH KPH 95 
7 NM7 7,5 6,5 3,6 2 9 0,32 KPH KPH 198 
8 NM8 7,8 6,4 5,1 2,2 11 0,19 KPH KPH 126 
9 NM9 6,9 7,1 46 2,3 10 0,37 KPH KPH 1320 

10 NM10 6,6 5,8 15 4,6 62 0,13 KPH KPH 1100 
11 NM11 6,8 6,2 41 2,1 11 0,16 KPH KPH 1281 
12 NM12 7,5 6,5 3,6 2 9 0,32 KPH KPH 198 
13 NM13 7,3 6,6 13 2,4 10 0,28 KPH KPH 1460 
QCVN08MT: 
2015/BTNMT 

(Cột B1) 
5,5 - 9 ≥4 50 15 30 10 0,3 1 7.500 

Ghi chú: 
- QCVN08MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt (Cột B1 : Dùng cho mục đích tưới  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 B1); 

-  KPH: Không phát hiện. 
Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại bảng trên cho thấy hầu 

hết các chỉ tiêu phân tích để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt tại thời điểm 
khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột 
B1), thậm chí các chỉ tiêu đảm bảo quy định ở Cột A1, A2. Nhìn chung, nguồn 
nước xung quanh các cơ sở y tế chưa bị ô nhiễm, điều này phù hợp với điều kiện 
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thực tế vì đây là khu vực chưa có nhiều các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt … 
nên chất lượng nguồn nước mặt chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 
c. Môi trường nước thải 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 2.10. Vị trí lấy mẫu nước thải 

TT Vị trí Ký 
hiệu 

Ngày lấy 
mẫu 

1 Tại vị trí thải ra môi trường (sau hệ thống xử lý) - Trung tâm 
Y tế huyện Hải Lăng NT1 08/06/2022 

2 Tại bể cuối cùng, sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi đổ ra 
môi trường (phía Tây) - Trung tâm Y tế huyện Gio Linh; NT2 14/06/2022 

3 Tại ống thoát nước thải đầu ra sau khi qua hệ thống xử lý - 
Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong; NT3 18/06/2022 

4 Tại vị trí đầu ra sau khi qua hệ thống xử lý nước thải y tế 
Biofast Bệnh viện Mắt Quảng Trị. NT4 20/06/2022 

5 Tại vị trí thải ra môi trường (sau hệ thống xử lý) - Trung tâm 
Y tế huyện Cam Lộ NT5 15/06/2022 

6 Tại vị trí thải ra môi trường (sau hệ thống xử lý) - TTYT 
huyện Đakrông NT6 20/06/2022 

7 Vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Triệu Hải. NT7 17/06/2022 

8 Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải – Bệnh viện Y 
học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị NT8 14/06/2022 

9 Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Trung tâm kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm NT9 21/06/2022 

10 Tại vị trí đầu ra hệ thống xử lý nước thải - Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Quảng Trị. NT10 20/06/2022 

11 Tại điểm thải ra môi trường sau hệ thống xử lý nước thải – 
Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá; NT11 15/06/2022 

12 Tại bể lắng của hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi 
trường, phía Tây Nam của TTYT thị xã Quảng Trị NT12 17/06/2022 

13 
Tại vị trí đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Y tế 
thành phố Đông Hà NT13 20/06/2022 

Vị trí các điểm lấy mẫu thể hiện trên bản vẽ kèm theo Phụ lục. 

Bảng 2.11. Kết quả phân tích nước thải 

TT Ký 
 hiệu 

Kết quả 
pH BOD5 COD TSS NH4

+ NO3
- PO4

3- Dầu mỡ Coliform 
- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100mL 

1 NT1 7,1 14 38 4,5 40,6 0,37 11,6 KPH KPH 
2 NT2 8,3 5,7 20 KPH 3,11 3,23 0,36 KPH KPH 
3 NT3 7,1 5,5 30 3,7 49,7 3,98 5,11 KPH KPH 
4 NT4 6,8 3,4 17 KPH 0,33 1,63 0,19 KPH KPH 
5 NT5 7,6 7,1 32 6,1 25,1 0,09 9,56 KPH KPH 
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TT Ký 
 hiệu 

Kết quả 
pH BOD5 COD TSS NH4

+ NO3
- PO4

3- Dầu mỡ Coliform 
- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100mL 

6 NT6 5,9 7,7 23 2,6 0,88 0,76 0,12 KPH KPH 
7 NT7 5,6 2,1 16 KPH 20,5 48,6 4,65 KPH KPH 
8 NT8 5,6 2,4 21 4,9 0,07 13,6 1,36 KPH KPH 
9 NT9 7,7 12,1 31 60 13,4 32,6 8,23 KPH KPH 
10 NT10 6,8 6,7 32 7,6 19,3 1,02 2,65 KPH KPH 
11 NT11 6,9 4,6 21 KPH 4,23 0,78 0,28 KPH KPH 
12 NT12 6,7 19 65 14 3,15 3,5 5,66 KPH KPH 
13 NT13 7,0 5,9 22 5,5 3,39 19,8 0,49 KPH KPH 

QCVN 
28:2010/BTNMT 

(Cột B) 
- 50 100 100 10 50 10 20 5000 

 
Ghi chú: 
- QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B K=1,2): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải y tế; 
- KPH: Không phát hiện. 
Nhận xét: Kết quả phân tích nước thải tại bảng trên cho thấy hầu hết các chỉ 

tiêu phân tích để đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải tại thời điểm khảo sát 
đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B). Nhìn 
chung, hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế hoạt động khá hiệu quả, tuy 
nhiên chỉ tiêu NH4

+ trong nước thải sau xử lý của TTYT huyện Hải Lăng, TTYT 
huyện Triệu Phong; TTYT huyện Cam Lộ và BVĐK khu vực Triệu Hải khá cao, 
vượt quy chuẩn cho phép. 
2.2.2. Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

Các khu vực thực hiện dự án nằm trên địa bàn 09 huyện, thị xã và thành 
phố,hầu hết hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật ở đây chịu tác động mạnh bởi các 
hoạt động KT - XH của nhân dân trong vùng và các hoạt động tự nhiên. Nhìn 
chung, khu vực Dự án không nằm trong các khu vực sinh thái nhạy cảm, không có 
các thành phần loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ cần phải được bảo vệ.  

 Qua khảo sát thực tế, tham vấn ý kiến cộng đồng cũng như tham khảo một 
số nguồn tài liệu từ các kết quả điều tra trước đây khu vực thực hiện các công trình 
của Dự án có chung hiện trạng tài nguyên sinh học như sau: Hệ sinh thái thuỷ vực 
sông Thạch Hãn, Bến Hải; Hệ sinh thái thủy vực các kênh mương, ao hồ và hệ 
sinh thái đồng ruộng. Trong đó: 

- Đặc trung thảm thực vật tại các công trình chủ yếu hình thành và phát triển 
trên lớp đất bị bào mòn và các vùng đất mới được cải tạo để phục vụ cho mục đích 
nông nghiệp nói riêng và sinh hoạt của con người nói chung. Vì vậy, thảm thực vật 
trên cạn phần lớn là cây họ lúa, thực vật hoang dại lại những cây thân bụi, thân cỏ 
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chịu hạn, ưa sáng, phát triển trên đất không giàu chất dinh dưỡng, thậm chí một số 
nơi bị chua phèn.  

+ Ngoài những cây lúa nước thuộc chi Oryza, người dân còn trồng các loại 
hoa màu như: khoai lang (Ipomoea batatas), khoai môn (Colocasia antiquorum), 
bầu (Lagernaria siceraria), bí (Benincasa pepo), ngô (Zea mays). 

+ Dọc hai bên bờ ruộng, kênh mương là những cây thân thảo và bụi mọc trên 
các vùng đất cải tạo làm bờ ruộng như: họ cúc (Asteraceae), họ cỏ (Poaceae), họ 
cói (Cyperaceae), họ cà (Solanaceae). Trong đó loài phổ biến và chiếm ưu thế là 
lức (Pluchea indica), sơn cúc (Wedelia biflora), cỏ may (Chrysopogon aciculatus), 
cỏ chân vịt (Dactyloctenium eagypticum)... 

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

Một số vùng ven sông thường xuyên bị ngập nước hoặc bị ngập nước định 
kỳ do tác động của thuỷ triều và hình thành nên các bãi ngập nước không điển hình. 
Thường gặp các loài thực vật thích hợp với điều kiện sống này như bần chua, ô rô 
gai, gai xanh, mướp sát, ráng, dứa dại...ở khu vực hệ sinh thái sông Thạch Hãn. 

Nói chung, tài nguyên sinh vật của các hệ sinh thái này không phong phú và 
chủ yếu bị tác động bởi các hoạt động của con người. Riêng hệ sinh thái thuỷ vực 
các con sông lớn còn chịu nhiều tác động của các hoạt động tự nhiên như khí hậu, 
thủy văn và thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán...).  

- Đặc trưng về hệ động vật tại các công trình: Qua khảo sát khu vực thực 
hiện các công trình không có loài động vật quý hiếm nào thuộc sách đỏ Việt Nam 
và thế giới, chủ yếu là một số loài thuộc các nhóm sau:  

 + Các loài động vật không xương sống thuộc nhóm động vật đất như: Giun đất, 
giun khoang..., các loài côn trùng, ấu côn trùng của chúng như: chuồn chuồn, cào cào, 
châu chấu, dế mèn, rầy xanh, bọ xít, bướm, tò vò, ruồi nhà, ruồi trâu, kiến... Các loài 
này thường phát triển trên hệ sinh thái đồng ruộng dọc các kênh mương. 

 + Động vật có xương sống bao gồm những loài thuộc lớp ếch nhái 
(Amphibia) như: loài nhái, ếch đồng, chàng hưu, ếch ương, cóc nhà...; bò sát 
(Reptilia) như: thạch sùng, thằn lằn bóng, nhông cát, tắc kè, rắn nước, rắn cạp 
nong, rắn cổ đỏ (Rhabdophis saravacensis)...; các loài chim bay (Volantes) chủ yếu 
thuộc bộ Sẻ, nhóm ăn sâu bọ có thành phần loài và mật độ cá thể chiếm ưu thế như: 
chào mào, chích choè, sơn ca, bách thanh, chèo bẻo, chích nâu, đớp ruồi, sẻ nhà...; 
ngoài ra còn có một số loài chim khác như: diều hâu, cu gáy, bìm bịp, cú lợn, sả 
đầu nâu, bói cá, cò bợ... 

 + Khu hệ thú (Mammalia): chỉ gặp các loài thú nhỏ gần người như: chuột 
chù, chuột nhà, chuột cống, chồn bạc má,...và các loài gia cầm như gà (Gallus 
gallus dometicus), vịt nhà (Anas platyrhynchos); gia súc như: bò (Bibos gaurus), 
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trâu (Bubalus bubalis), chó nhà (Canis dingo), mèo nhà (Felis bengalensis), thỏ nhà 
(Orichtolagus cuniculus),...  

Động vật dưới nước: Bao gồm hệ sinh thái vùng sông Bến Hải, Thạch Hãn, 
Vĩnh Định, hệ sinh thái trong kênh mương, ao hồ, đồng ruộng. Có thể chia thành 
các nhóm với thành phần các loài động vật thuỷ sinh như sau: 

+ Động vật nổi: các nhóm giáp xác Râu Ngành, Trùng bánh xe, Giáp xác 
chân chèo.  

+ Động vật đáy: chủ yếu là các ấu trùng, côn trùng thuộc họ hai cánh, cánh 
lông, phù du, chuồn chuồn.  

+ Khu hệ cá ở đây chủ yếu là các loài cá kích thước nhỏ và số lượng không 
nhiều, một số loài thường gặp là cá mương, cá bóng, cá chình sông, móm, cá căng. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 
ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
 
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn thi công, xây dựng 
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

 Các công trình được xây dựng phù hợp với chức năng, quy mô và yêu cầu sử 
dụng, phù hợp với hình dáng, vị trí và kích thước thửa đất. 
 Đảm bảo không có bất kỳ chi tiết kiến trúc, kết cấu nào vượt ra ngoài phạm 
vi đất được sử dụng hợp pháp; đảm bảo các yêu cầu về an toàn cho hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật chung của khu vực, kết cấu các công trình lân cận và vệ sinh môi 
trường theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do vậy không chiếm dụng 
đất ngoài diện tích của các cơ sở y tế hiện có dẫn đến phải di dân, tái định cư. 
3.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

* Phá bỏ các sinh khối thực vật: 
Toàn bộ diện tích đất tại các khu vực Dự án nằm trong khuôn viên của các cơ 

sở Y tế hiện có, không có hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng rừng nên không 
cần phải phá bỏ sinh khối thực vật. 

* Hoạt động san lấp mặt bằng 
Việc san lấp mặt bằng giai đoạn này sẽ làm phát sinh bụi và tiếng ồn làm ảnh 

hưởng đến công nhân và người dân gần khu vực. 
Việc tập trung đông công nhân thi công sẽ ảnh hưởng tới an ninh trật tự khu vực. 

Các tệ nạn xã hội có thể gia tăng như rượu chè, cờ bạc, gây gổ đánh nhau... 
* Xây dựng các công trình phụ trợ (lán trại, bãi tập kết nguyên vật liệu, 

đường vận chuyển, thi công…): 
- Để phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng, trong giai đoạn này chủ dự án 

và nhà thầu sẽ xây dựng các công trình phục vụ cho thi công như: bãi vật liệu xây 
dựng, mặt bằng lán trại, kho bãi phục vụ thi công.  

- Nhà thầu sẽ lắp dựng 01 lán trại dạng container/khu vực Dự án, trong đó bố 
trí chỗ ăn ngủ, có điện, nước cho công nhân và lực lượng quản lý, phần lớn công 
nhân là thuê lao động tại địa phương nên tự túc về nhà ở. Nhà thầu thuê thêm 01 
nhà ở khu vực dự án để vệ sinh của công nhân. 

Các hoạt động này sẽ làm phát sinh bụi, khí thải và CTR (đất, đá…) ra môi 
trường xung quanh (việc đánh giá chi tiết sẽ trình bày cụ thể trong giai đoạn thi 
công dự án). Do đó, để giảm thiểu các tác động Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 
pháp quản lý và thu gom, xử lý chất thải hợp lý. 
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3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong quá trình thi công xây dựng 
* Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải: 
Trong quá trình thi công xây dựng, việc vận chuyển nguyên vật liệu thi công, 

xây dựng ảnh hưởng đến môi trường. Nguồn gây ô nhiễm có liên quan đến chất thải 
thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong thi công 

TT Các loại 
chất thải Nguồn gây ô nhiễm Yếu tố tác động Thời gia tác 

động 

1 Bụi, khí thải 

- Hoạt động của xe nguyên 
vật liệu xây dựng... 
- Hoạt động của các máy 
móc, thiết bị thi công. 
- Hoạt động đào đắp, san 
gạt... 

- Tạo ra khí thải COx, 
NOx, SOx, CnHm, 
bụi,tiếng ồn; 

Ngắn hạn: trong 
thời gian thi 
công (dự kiến 3 
tháng). 

2 Nước thải 

- Nước mưa chảy tràn 
- Nước thải sinh hoạt công 
nhân 
- Nước thải do vệ sinh 
dụng cụ xây dựng và từ 
hoạt động khác...  

- Chứa hàm lượng cặn 
lơ lửng,dầu mỡ... 
 

Ngắn hạn: trong 
thời gian thi 
công (dự kiến 3 
tháng). 

3 CTR 

- CTR từ quá trình xây 
dựng. 
- Chất thải sinh hoạt công 
nhân; 

-Bao bì các loại, giấy 
loại, túi ni lông, hồ vữa 
xi măng, đất đá thải... 

Ngắn hạn: trong 
thời gian thi 
công (dự kiến 3 
tháng). 

4 Chất thải 
nguy hại 

- Hoạt động của máy móc 
thi công 
- Sinh hoạt công nhân; 
 

- Dẻ dính dầu mỡ, 
bóng đèn neon hỏng, 
pin-ac quy... 

Ngắn hạn: trong 
thời gian thi 
công  

 * Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 
Các tác động trong quá trình thi công xây dựng, có một số nguồn tác động tiêu 
cực không liên quan đến chất thải ảnh hưởng đến môi trường như sau: 
- Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái; 
- Nguy cơ tai nạn về lao động; 
- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của máy móc thi công. 
- Tác động đến đời sống văn hóa, kinh tế xã hội tại địa phương... 
a. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc thiết bị 
* Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công: 
Quá trình thi công xây dựng sẽ có nhiều phương tiện tham gia vận chuyển 

nguyên vật liệu và máy móc để xây dựng các hạng mục của dự án, các phương tiện 
này khi hoạt động sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, SO2, 
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CO, NO2, VOC... trên tuyến đường vận chuyển và trong công trường thi công xây 
dựng.  

* Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ và tập kết vật liệu xây dựng: 
Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng … tại công 

trường xây dựng sẽ gây phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Kho bãi tập kết 
nguyên vật liệu thi công xây dựng dự kiến đặt khu vực trung tâm dự án.  

* Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển:  
Theo PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, Đánh giá tác động môi trường, Hà Nội, 

2005 mức ồn từ hoạt động của các phương tiện giao thông cách nguồn 1m là 90 
dBA. Để đánh giá được ảnh hưởng của độ ồn tới các đối tượng là cụm dân cư sống 
hai bên tuyến đường vận chuyển và người dân tham gia giao thông trên tuyến 
đường, mức độ ồn giảm theo khoảng cách được tính theo công thức sau:  

LP(x) = LP(x0) + 20×lg(x0/x) (1) 
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). 
Với khoảng cách từ phương tiện đến nhà dân trung bình 15m, độ ồn giảm theo 

khoảng cách được tính như sau: 
LP(15) = 90 + 20×lg(1/15) = 66,5dBA. 
Nhận xét: Như vậy độ ồn tính toán với khoảng cách là 15m so với nguồn gây 

ra là 66,5dBA, với mức ồn này nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
26:2010/BTNMT-QCKTQG về tiếng ồn (70dBA). Như vậy, tiếng ồn từ phương 
tiện vận chuyển gây ra không ảnh hưởng đến nhà dân sống dọc các tuyến đường 
vận chuyển nguyên vật liệu của dự án và các khu vực điều trị tại các có sở y tế. Tuy 
nhiên, do trên tuyến đường vận chuyển có nhiều phương tiện cùng hoạt động nên 
tác động của tiếng ồn thực tế là lớn hơn.  

b. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình 
của Dự án 

* Bụi và khí thải do quá trình đào đất, xúc bốc, vận chuyển thực hiện các hạng 
mục công trình: 

Lượng bụi phát sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Điều kiện khí hậu, môi 
trường tự nhiên, không gian và thời gian, khối lượng công trình, loại công trình, 
phương án và thiết bị thi công, chất lượng đường sá, quãng đường vận chuyển, loại 
phương tiện... Bụi từ quá trình đào đắp, bóc xúc đất đá xây dựng Dự án có khối lượng 
phát sinh không lớn..Tuy nhiên nếu không có biện pháp quản lý sẽ gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe của người dân sống xung quanh khu vực, công nhân làm việc tại công trường 
và hoạt động điều trị tại các cơ sở y tế. 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. 
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Đối tượng chịu tác động: 
+ Sức khoẻ con người: chủ yếu là công nhân trên công trường, khu vực điều 

trị. Ngoài ra bụi phát sinh còn ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người tham gia 
giao thông và có thể gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông khi ra, vào dự án. 

+ Tác động đến thảm thực vật xung quanh: Bụi bám vào lá cây làm hạn chế 
khả năng phát triển của chúng. 

Do đó, để giảm thiểu tác động của bụi, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích 
hợp trong quá trình thi công xây dựng. 

* Khí thải từ máy móc thi công: Giai đoạn này dự án sử dụng máy xúc, ôt ô, 
máy đầm, máy ủi... để thi công đào, xúc đất thi công các hạng mục công trình. 
Phương tiện này sử dụng dầu diezen để hoạt động và trong quá trình hoạt động thải 
ra các loại khí thải vào môi trường.Thành phần khí thải: Tạo ra khí thải COx, NOx, 
SOx, VOC, bụi … việc đánh giá thải lượng khí sinh ra từ các thiết bị trên một cách 
chính xác là rất khó. Tuy nhiên chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp để hạn chế tác 
động đến mức thấp nhất. 

* Tác động đến môi trường nước: 
Nước thải sinh hoạt: 
- Phát sinh từ 20 công nhân/khu vực Dự án. 
- Thành phần của nước thải: Chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ 

và các vi sinh vật. 
- Tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: 
Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của công nhân với tiêu chuẩn cấp nước 

100 lít/người/ng.đ (theo TCXDVN 33-2006). Với khoảng 20 người có mặt trên 
công trường tương đương với lượng nước sử dụng là 2 m3/ng.đ, tổng lượng nước 
thải bằng 100% tổng lượng nước cấp và bằng 2 m3/ng.đ. Lượng nước thải này tuy 
không nhiều nhưng do chứa các vi sinh vật có khả năng trở thành nơi phát triển, lây 
lan các vi sinh vật gây bệnh cho con người và động vật hoặc thấm qua cát gây ô 
nhiễm nước ngầm. Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công có biện pháp thu gom, xử 
lý nước thải sinh hoạt tại khu vực theo quy định. 

Nước thải xây dựng:  
- Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn bê tông, rửa vật 

liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công trình... 
- Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu 

mỡ... 
- Tải lượng nước thải phát sinh do hoạt động xây dựng phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, khối lượng thi công, ý thức tiết kiệm nước 
của công nhân... Tuy nhiên, trên thực tế lượng nước thải này phát sinh không 
thường xuyên, tải lượng ít và tác động chỉ xảy ra cục bộ trên công trường trong giai 
đoạn thi công. Nhưng nếu lượng nước thải này phát sinh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến 
nguồn nước ở khe suối nếu không có biện pháp giảm thiểu. 

Nước mưa chảy tràn: 
- Lưu lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào chế độ khí hậu trong 

khu vực Dự án. Trong quá trình thi công xây dựng, các chất bẩn (rác, đất, đá...) từ 
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sân bãi chứa nguyên vật liệu, từ mặt bằng thi công,.. khi gặp mưa sẽ bị cuốn trôi và 
dễ dàng hoà tan vào trong nước mưa gây ô nhiễm các thủy vực tiếp nhận, nước 
ngầm và đất trong khu vực Dự án. Ngoài ra nước mưa bị ô nhiễm cũng có thể làm 
ăn mòn các vật liệu xây dựng và công trình trong khu vực. 

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, CTR như đất đá, vật liệu rơi vãi... Khi có mưa, các tác nhân 
đó sẽ bị rữa trôi vào các nguồn nước mặt gây đục nguồn nước của các khe suối xung 
quanh các khu vực Dự án. Thời gian tác động trong quá trình thi công xây dựng dự án 
là 12 tháng. 

Mặc dù các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công (12 tháng), nhưng 
Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công nhanh gọn vào mùa khô và kết hợp các 
biện pháp quản lý xây dựng, vệ sinh môi trường trên toàn bộ diện tích công trường. 

* Tác động do CTR: 
CTR sinh hoạt:  
CTRSH phát sinh từ quá trình sinh hoạt CBCNV trên công trường; thành phần 

chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, chai, lon, vỏ hoa quả... Lượng rác thải 
sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày (theo Giáo trình Quản lý 
CTR - GS. Trần Hiếu Nhuệ biên soạn, Nxb Xây dựng, 2001), với tổng số công nhân 
trên công trường là 20 người thì tổng lượng rác thải phát sinh khoảng 10 
kg/ngày/khu vực thi công. 

Đánh giá tác động: CTRSH phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, xử lý 
sẽ tạo mùi khó chịu và gây ô nhiễm đất, nguồn nước và mất mỹ quan, có thể phát 
sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khoẻ của công nhân tại công trường và các 
khu vực điều trị. . 

CTR xây dựng: 
CTR phát sinh do rơi vãi đá, cát, sạn, các loại như sắt thép, gỗ... thải loại trong 

quá trình xây dựng. Tuy nhiên, khối lượng loại CTR này rất khó xác định chính 
xác, thường phụ thuộc vào phương pháp thi công, khả năng tiết kiệm nguyên vật 
liệu, ý thức của công nhân thi công, chất lượng vật liệu... 

Đánh giá tác động: Lượng chất thải này nếu để phát tán tự do ra môi trường sẽ 
làm mất mỹ quan khu vực, gây tắc nghẽn dòng chảy, xâm nhập vào đất làm thay đổi 
kết cấu đất, gây ô nhiễm đất, nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm 
ô nhiễm môi trường nước… Tuy nhiên, phần lớn CTR xây dựng có khả năng tận 
dụng, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thu gom tận dụng và xử lý thích hợp. 

Chất thải nguy hại: 
CTNH phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ quá trình sửa chữa máy móc, 

thiết bị thi công, bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải... thuộc vào mục chất 
thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Khối lượng CTNH 
phát sinh tại Dự án khoảng 5 kg/tháng/khu vực. 

- Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn, đồng 
thời công tác bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa máy móc, thiết bị sẽ được Chủ dự án 
và nhà thầu thực hiện ở các garage trên địa bàn nên sẽ hạn chế được tình trạng phát 
sinh chất thải nguy hại tại khu vực công trường. Trong trường hợp lượng chất thải 
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nguy hại này phát sinh tại công trường, Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom 
và xử lý thích hợp. 

c. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 
* Đánh giá, dự báo tác động của tiếng ồn và độ rung: 
- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Từ quá trình vận hành các máy móc, thiết bị trong 

thi công xây dựng các hạng mục công trình: Máy ủi, máy khoan, máy đào, máy 
trộn bê tông... Mức ồn từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công có khả năng 
gây tiếng ồn lớn được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 3.2. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông và máy 

móc thiết bị trong giai đoạn thi công 

Để đánh giá được ảnh hưởng của độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và 
công nhân trực tiếp vận hành, mức độ ồn giảm theo khoảng cách được tính theo 
công thức sau:  

LP(x) = LP(x0) + 20×lg(x0/x) (2) 
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 3.3. Mức ồn phát sinh từ các hoạt động thi công tại khoảng cách x(m) 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách 

nguồn 1m 
(dBA) 

Mức ồn cách 
nguồn 10m 

(dBA) 

Mức ồn cách 
nguồn 20m 

(dBA) 
1 Máy ủi 93 73 67 
2 Máy khoan 87 67 61 
3 Máy nén Diezel 80 60 54 
4 Máy trộn bê tông 75 55 49 
QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (từ 6h đến 21h) 

Đánh giá tác động: Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy mức ồn từ khoảng 
cách 20m trở lên có giá trị thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 
26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn. Nhưng do trên khu vực xây dựng các 
hoạt động không chỉ tách biệt mà có nhiều thiết bị cùng hoạt động trong cùng một 

TT Các phương tiện Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 
1 Máy ủi 93 
2 Máy khoan 87 
3 Máy nén Diezel  80 
4 Máy trộn bê tông 75 
(Nguồn: PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, Đánh giá tác động môi trường, Hà Nội, 2005) 
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thời gian nên tiếng ồn sẽ tác động cộng hưởng, nên trên thực tế cường độ ồn có thể 
lớn hơn. 

Đối tượng chịu tác động: Tiếng ồn từ hoạt động xây dựng Dự án sẽ ảnh hưởng 
chủ yếu đến sức khỏe của công nhân trên công trường và nhân viên y tế, bệnh nhân 
và người nhà tại các cơ sở y tế. Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp quản lý 
trên công trường và có chế độ vận hành các máy móc hợp lý. 

- Độ rung: Rung động là do hoạt động của các máy móc thi công chủ yếu là 
đào đất, khoan. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt 
quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Khi mức độ rung động lớn 
vượt giới hạn cho phép có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người công nhân, dân cư 
xung quanh. Mức độ rung động của các máy móc thi công thể hiện như sau: 

Bảng 3.4. Mức độ rung của các máy móc thi công 

STT 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 Máy khoan  63 55 
3 Máy ủi 79 69 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 
Nguồn: USEPA,1997 

Đánh giá tác động:Qua Bảng 3.5cho thấy ở khoảng cách >30 m, mức rung từ 
các máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT 
đối với hoạt động xây dựng là 75 dB. Tuy nhiên ở khoảng cách <10 m, người công 
nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung, vì vậy nhà thầu phải áp dụng các biện pháp giảm 
thiểu để bảo đảm sức khoẻ cho công nhân lao động trên công trường. 

* Tác động đến kinh tế - xã hội: 
 - Tác động tích cực:  
 + Tăng thu ngân sách do đóng góp thuế của chủ dự án cũng như các đơn vị 
thầu xây dựng. 

+ Tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho khoảng 20 lao động/khu vực dự 
án, tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

- Tác động tiêu cực: 
Quá trình thi công xây dựng sẽ tập trung 20 người/khu vực có khả năng nảy 

sinh các mâu thuẫn với người dân địa phương, các tệ nạn như trộm cắp, rượu chè... 
nếu không có các biện pháp quản lý chặt chẽ. 

Nhìn chung, các tác động trong giai đoạn này ngắn diễn ra trong vòng 3 tháng 
và phạm vi nhỏ. 

Để giảm thiểu các tác động này, Chủ dự án sẻ Thực hiện các biện pháp quản 
lý trong thi công tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.  

* Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 
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-Công trường xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro dẫn đến tai nạn lao 
động. Tai nạn lao động trong xây dựng luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ tai 
nạn lao động. Sau đây là một số nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn lao động 
trong xây dựng: tai nạn mang vác, vận chuyển vật liệu, tai nạn điện, do máy móc 
xây dựng, do giàn giáo đổ, gãy, trượt ngã... 

- Tai nạn giao thông 
+ Hoạt động vận chuyển vật liệu, máy móc thi công sẽ làm tăng lưu lượng xe 

vận chuyển trên một số tuyến đường. Nếu tài xế bất cẩn và người tham gia giao thông 
không chấp hành đúng luật an toàn giao thông có thể gây ra tai nạn giao thông. 

+Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các 
tuyến đường giao thông 

+ Quá trình triển khai dự án, nếu không có biện pháp, kế hoạch vận chuyển, thi 
công hợp lý sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và chất lượng công trình dân dụng. 

Vì vậy, để giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ do việc vận chuyển 
nguyên vật liệu và giảm thiểu hư hỏng các tuyến đường vận chuyển và tai nạn giao 
thông, Chủ dự án sẽ có biện pháp thích hợp đối với quá trình vận chuyển. 
3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 
3.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 
quá trình thi công xây dựng 
a.Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với bụi và khí thải 

* Đối với bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và 
thi công xây dựng: 

Để giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải trong giai đoạn thi công các 
biện pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

- Tại các bãi chứa vật liệu cần được che chắn để hạn chế sự phát tán của bụi ra 
ngoài môi trường xung quanh. Các vật liệu như xi măng, sắt thép sẽ được tập kết 
vào kho, lán trại kín. Đối với các vật liệu như cát sạn, đá, đất... được bảo quản cẩn 
thận có bạt phủ nhằm hạn chế bị gió cuốn lên, từ đó giảm thiểu khả năng phát tán 
bụi cũng như các chất ô nhiễm khác ra môi trường. 

- Hoạt động đào đất, san mặt bằng sẽ được tiến hành thực hiện theo phương 
thức cuốn chiếu. Thi công đến đâu thì tiến hành san ủi mặt bằng đến đó.  

- Các xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng sẽ được che phủ kín bạt khi 
hoạt động, không để rơi vãi xuống đường gây bụi và làm mất an toàn.  

- Không sử dụng các phương tiện vận tải và máy móc thi công quá cũ có khả 
năng gây ô nhiễm cao và phải có giấy phép của cục Đăng kiểm. Đồng thời thường 
xuyên tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng định kì cho các máy, thiết bị. 

- Vào những ngày khô ráo phát sinh bụi nhiều sẽ được tưới nước tại các tuyến 
đường vận chuyển (tần suất tối thiểu 2 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên). 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bôi trơn cho các thiết bị để kịp thời sửa 
chữa thay thế. 
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- Lựa chọn các phương tiện thi công tiên tiến nhằm giảm thiểu phát sinh khí 
thải xuống mức thấp nhất.  

- Không vận chuyển nguyên, vật liệu quá tải, tránh vận chuyển vào buổi tối và 
giờ cao điểm. 

- Công nhân thi công sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 
Nhận xét: Biện pháp phun ẩm và mua bạt che phủ là rất dễ triển khai, chi phí 

thấp và giảm bụi rất hữu hiệu, hiện nay rất nhiều đơn vị thi công các công trình xây 
dựng đang áp dụng. 
b.Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 
Để xử lý nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trên công trường, Nhà 

thầu sẽ thuê 01 nhà của người dân trong khu vực có nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn ở 
khu vực. 

Chức năng của bể tự hoại là lắng và phân huỷ cặn lắng nên cấu tạo của bể tự 
hoại gồm 2 phần: Phần lắng và phần phân huỷ cặn. 

Mô hình một bể tự hoại như sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.1. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 
Tính toán kích thước của bể tự hoại: 
Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau: 
W = Wn + Wc. Trong đó: 
 Wn: Thể tích phần nước của bể; (m3) 
 Wc: Thể tích phần phân huỷ cặn của bể; (m3) 

+ Trị số Wn có thể lấy bằng 1 đến 3 lần lưu lượng nước thải trong một ngày 
đêm tùy thuộc yêu cầu vệ sinh, ở đây chọn: Wn = 2Qn = 2×1,6m3/ngày đêm = 
3,2m3. 

+ Trị số Wc được xác định theo công thức sau: 
Wc = [a×T×(100 - W1)×b×c]×N/[(100 - W2)×1.000] (m3). Trong đó: 
a: Lượng cặn của một người thải ra một ngày (0,5- 0,8 lít/người.ng.đ). 
T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn: T= 365 ngày. 

Ghi chú: 
I- Ống nước vào 
II- Ống nước ra 
III- Ống thoát khí  
IV- Nắp vệ sinh 
 1. Ngăn chứa 
 2. Ngăn lên men 
 3. Ngăn lắng cặn 
 4. Ngăn lọc theo ống 
dẫn ra môi trường. 
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W1, W2: độ ẩm của cặn tươi và cặn khi lên men, (%). Chọn: W1=95%, 
W2=90%. 

b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7. 
c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%) và lấy 

bằng 1,2. 
N: Số người mà bể phục vụ 20 người. 
=> Wc = [0,8×365×(100 - 95)×0,7×1,2×20]/[(100 - 90)×1.000] ≈ 2,45 m3 
Tổng thể tích bể tự hoại cần xây dựng là 3,2 + 2,45 = 5,65 m3. Thực tế hiện 

nay, hầu hết người dân trong khu vực nếu có xây dựng Nhà vệ sinh tự hoại thì thể 
tích bể tự hoại 10-15m3 đảm bảo nhu cầu trong giai đoạn thi công. 

* 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: 

- Tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình; 
- Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa thất thoát ra 

môi trường; 
- Tiến hành lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước 

trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm 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. 
Quá trình này cũng sẽ làm tác động đến chất lượng nước mặt của khu vực, 

làm tăng độ đục trong nước. Tuy nhiên, thời gian thi công ngắn, khối lượng công 
trình không lớn nên sẽ ít gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.  

* 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 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, triển khai 
thi công nhanh gọn. 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 tránh nước mưa gây lầy lội, 
mất mỹ quan, làm đục nguồn nước... Không thi công trong những ngày mưa. 

- Quản lý nghiêm túc CTR xây dựng rơi vãi, CTRSH, 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. 

- 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. 
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- Trong quá trình san lấp mặt bằng, thực hiện đào rãnh xung quanh , đảm bảo 
không để nước mưa chảy tràn bên ngoài chảy vào khu vực công trình. 
c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với CTR 

* CTR sinh hoạt: 
- Với khối lượng CTR phát sinh tối đa khoảng 10kg/ngày/khu vực. Chủ dự án 

sẽ bố trí 01 thùng đựng rác loại 60l ở khu vực lán trại để thu gom CTRSH của công 
nhân xây dựng.  

- Quy định và nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh vứt rác bừa 
bãi ra môi trường xung quanh. 

- Đối với các loại rác thải có khả năng tận dụng như bìa catton, chai nhựa, vỏ 
lon, kim loại (sắt, thép)… tận dụng bán phế liệu. 

* CTR xây dựng: 
- Đối với đất đá, gạch vỡ, vật liệu xây dựng dư thừa… thành phần chất thải 

loại này có thể dùng để san lấp mặt bằng ngay trong quá trình xây dựng hoặc tận 
dụng làm nền, đắp đường, đắp móng trong các công trình xây dựng...  

- Các kim loại như sắt, thép; bao bì giấy loại thu gom và bán phế liệu cho các 
đơn vị thu mua trên địa bàn. Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể 
thu gom và xử lý chung như rác thải sinh hoạt. 

* CTR nguy hại: 
Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính 

dầu mỡ, để giảm thiểu nguồn chất thải này cần tiến hành các giải pháp sau: 
- Không thay thế, sửa chữa hoặc bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy 

móc thi công… tại khu vực công trường, trừ trường hợp bị hư hỏng đột xuất; khi 
thay thế, sửa chữa phải có dụng cụ thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau… và xử lý theo 
đúng qui định về chất thải nguy hại. Bố trí 01 thùng chứa CTNH 60l tại khu vực 
công trường để chứa giả lau dính dầu mở, chất thả nguy hại khác. 
d. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động khác 
* Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Giảm thiểu tiếng ồn do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 
+ Không sử dụng các phương tiện vận chuyển đã quá cũ. 
+ Chất lượng các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng quy định. Có 

giấy phép của Cơ quan Đăng kiểm. 
 + Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển nhằm hạn 

chế phát sinh tiếng ồn. 
+ Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm (giờ nghỉ trưa và tối)  
+ Phương tiện vận chuyển không được kéo còi, rú ga khi đi qua các khu vực dân cư. 
- Giảm thiểu tiếng ồn do các máy móc, thiết bị trên công trường 
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bôi trơn thiết bị, gia cố nền móng vững 

chắc tại nơi đặt các máy móc có độ rung cao như đầm, máy phát điện, không dùng 
những thiết bị thiếu đồng bộ, rơ hỏng và đảm bảo rằng tiếng ồn từ các phương tiện, 
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thiết bị ổn định. 
+ Đầu tư các máy móc thiết bị mới, hiện đại để đáp ứng với công suất cấp 

phép, đồng thời ít gây ồn, rung động; không sử dụng các thiết bị và dụng cụ sản 
xuất cũ có tiếng ồn lớn. 

+ Bố trí lịch thi công hợp lý cho các đơn vị tổ, nhóm công nhân thi công, nhất là ở 
các vị trí lao động gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe công nhân. 

Những biện pháp liên quan đến hoạt động xây dựng của các nhà thầu phải 
được đưa vào điều kiện dự thầu và được xét đến khi tuyển thầu, hợp đồng xây dựng 
nhằm bắt buộc các nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường. 
3.2. 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 

Hiện nay, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện đều đã đi vào hoạt động, cơ 
bản các hạng mục xử lý chất thải đều đã có do đó Báo cáo chỉ đánh giá tác động và 
đưa ra biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động, giai đoạn vận hành thử 
nghiệm của hệ thống xử lý nước thải của một số cở sở y tế quy mô tác động nhỏ 
hơn nên được kết hợp đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành chính thức. 
3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 
a. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải  

* Nguồn phát sinh: 
Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động, các hoạt động có thể làm phát sinh 

các chất gây ô nhiễm môi trường không khí của các cơ sở y tế như sau: 
- Hoạt động của máy phát điện dự phòng khi mất điện; 
- Hoạt động chụp X Quang, khu xạ trị... 
- Hoạt động của các phương tiện ra vào bệnh viện, TTYT như: xe vận chuyển 

dược phẩm, thuốc men; xe cấp cứu bệnh nhân; phương tiện của CBCNV và người 
bệnh; 

- Mùi hôi từ khu vực tập kết và xử lý rác thải. 
Các tác động này được đánh giá chi tiết, cụ thể như sau: 
* Đánh giá tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng: 
- Máy phát điện là nguồn điện dự phòng chính cho các TTYT và Bệnh viện 

trong trường hợp mất điện lưới (trạm biến áp) hoặc khi máy biến áp bị sự cố, bảo 
trì bảo dưỡng,… Để phục vụ cho hoạt động khám và chữa bệnh, mỗi cơ sở y tế đã 
bố trí 01 máy phát điện dự phòng. 

Quá trình hoạt động của các máy phát điện dự phòng sẽ làm phát sinh lượng 
khí thải vào môi trường như: bụi, SO2, NOx, CO, VOC…. Và nhiên liệu sử dụng 
để chạy máy phát điện là dầu DO. 

 Tải lượng các chất ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng phụ thuộc và đặc tính 
kỹ thuật của máy phát điện, thời gian hoạt động và lượng nhiên liệu tiêu thụ.... Do 
chỉ hoạt động khi mất điện nên rất khó xác định chính xác số liệu. Tuy nhiên, có 
thể xác định tải lượng các chất ô nhiễm theo Hệ số ô nhiễm khi đốt dầu diezel trong 
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khí thải của máy phát điện như sau: 
Bảng 3.5. Hệ số ô nhiễm khi đốt dầu diezel (kg/1000 lít) 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 
1 Bụi khói 1,79 
2 SO2 18,81x S 
3 NO2 8,63 
4 CO 0,24 

Nguồn: Air Pollution, McGraw- Hill Kogakuska, Ltd, 1974 
Ghi chú:  S là thành phần lưu huỳnh trong dầu, S = 0,5% 
Do chỉ hoạt động khi mất điện nên trên thực tế lượng khí thải phát sinh không 

thường xuyên. Do đó tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng không lớn. 
* Đánh giá tác động do tia phóng xạ từ phòng chụp X.Quang, khu xạ trị: 
Chất phóng xạ phát sinh tại bệnh viện, TTYT chủ yếu từ khu vực chụp 

X.Quang,  ngoài rabệnh viện Đa khoa tỉnh có khu xạ trị sẽ phát sinh thêm các chất 
phóng xạ tại khu vực này. Cụ thể như sau:  

- Chất phóng xạ phát sinh từ các phòng chiếu, chụp X.Quang (hiện đang hoạt 
động): Hoạt động sử dụng tia X hay tia Röntgen, đây là một sóng điện từ có bước 
sóng trong khoảng 10 nanômét đến 100 picômét (tức là tần số từ 30 PHz đến 
3EHz). Tia X có khả năng xuyên qua nhiều vật chất (như cơ thể người) nên thường 
được dùng trong chụp ảnh y tế. Do tia X là một dạng tia phóng xạ, có khả năng gây 
ion hóa hoặc các phản ứng có thể nguy hiểm cho sức khỏe con người nên những 
người tiếp xúc với hoạt động chụp X.quang (Nhân viên và bệnh nhân) sẽ có những 
ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu không có biện pháp quản lý thích hợp.  

- Các tia phóng xạ dùng trong xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh:  
Trong quá trình điều trị bệnh cho các bệnh nhân ung thu thường sử dụng 

phương pháp xạ trị có sử dụng các loại đồng vị phóng xạ Coban như Co-57, Co-60, 
I-123, I-125, I-131… Các tia phóng xạ có tính điện từ, khi đi vào cơ thể chúng sẽ 
tương tác với chất trong cơ thể con người và toạ ra các điện từ thứ cấp. Các điện từ 
thứ cấp này là các hạt mang điện sẽ gây ra hiện tượng ion hoá dẫn đến việc phá huỷ 
các tế bào sống trong cơ thể.   

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là nhân viên phòng chụp X.Quang, khu xạ 
trị và bệnh nhân. Do vậy, việc chú trọng đảm bảo nguyên tắc vận hành cũng như 
các yêu cầu ngăn cách trong kết cấu xây dựng phòng chụp, quản lý cường độ, thời 
gian  chụp là rất cần thiết để phòng ngừa các khả năng gây ô nhiễm trong quá trình 
hoạt động. 

* Đánh giá các nguồn từ các phương tiện giao thông ra vào các TTYT và Cơ 
sở y tế: 

- Các phương tiện giao thông ra vào Bệnh viện bao gồm: phương tiện của  các 
CBCNV, của người nhà và bệnh nhân, phương tiện vận chuyển dược phẩm, các 
dụng cụ thiết bị cung cấp cho Bệnh viện....Hoạt động của các phương tiện này sẽ 
làm phát sinh các loại chất thải như: bụi, NO2, CO, CO2, SO2, VOC, ... 

Tải lượng phụ thuộc vào mật độ các phương tiện ra vào các đơn vị nhiều hay 
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ít. Vào thời điểm các phương tiện lưu thông ít, các chất thải này rất dễ pha loãng 
vào không khí, tác động gây ra không đáng kể. Tuy nhiên, vào lúc cao điểm, số 
lượng phương tiện giao thông cá nhân cao, tập trung trong không gian nhỏ hẹp sẽ 
xảy ra hiện tượng các chất ô nhiễm phát thải cùng một thời điểm. Nồng độ các khí 
thải cao trong một không gian chật hẹp, đông đúc sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người. 

* Mùi hôi từ khu vực tập kết và xử lý rác thải, nước thải: 
Quá trình hoạt động của các cơ sở y tế có thể làm phát sinh mùi hôi tại các 

khu vực như: 
- Khu vực lưu trữ và xử lý chất thải rắn:  
+ Chất thải rắn của bệnh viện bao gồm CTR sinh hoạt, chất thải y tế nếu 

không được lưu giữ theo đúng quy định sẽ làm phát sinh mùi ra xung quanh. 
+ Đối với lò xử lý rác thải: bệnh viện sử dụng lò xử lý bằng vi sóng, tích hợp 

nghiền cắt do đó không làm phát sinh mùi ra xung quanh. 
- Khu vực xử lý nước thải: Đối với công trình xử lý nước thải tại các bệnh 

viện, TTYT các hệ thống xử lý đã được đầu tư khép kín nên hạn chế được việc phát 
sinh mùi ra xung quanh. 
b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải  

* Nguồn phát sinh 
Nước thải phát sinh trong các TTYT, bệnh viện bao gồm các nguồn sau:  

- Nguồn nước thải sinh hoạt của CBCNV, từ bệnh nhân và người nhà thăm 
nuôi;  

- Nguồn nước thải phát sinh từ các khu vực điều trị: Nước rửa trong quá 
trình thao tác kỹ thuật, phẫu thuật, súc rửa vết thương, rửa các chất dịch, máu người 
bệnh, nước tiểu, chất nôn của bệnh nhân, nước từ các khu vực xét nghiệm,.... 

- Nước ngưng tụ từ lò vi sóng xử lý rác thải; 
- Nước mưa chảy tràn tại các cơ sở. 

* Tính toán lượng thải:  
Tham khảo hồ sơ môi trường các bệnh viện, TTYT, thực tế hoạt động và tính 

toán thêm phân bổ sung do gia tăng giường bệnh thì lượng nước thải tại các cơ sở y 
tế tuyến tỉnh, tuyến huyện như sau: 
Bảng 3.6. Lưu lượng nước thải phát sinh của các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện 

TT Cơ sở Nước thải y tế 
(m3/ngày) 

Nước thải sinh hoạt 
(m3/ngày) 

1 TTYT huyện Hải Lăng 6 15 
2 TTYT huyện Triệu Phong 7 13 
3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 7 40 
4 TTYT huyện Gio Linh 1 15 
5 Bệnh viện mắt 5 3 
6 TTYT huyện Cam Lộ 12 5 
7 TTYT huyện Đakrông 5 13 
8 Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi 12 5 
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TT Cơ sở Nước thải y tế 
(m3/ngày) 

Nước thải sinh hoạt 
(m3/ngày) 

chức năng tỉnh 

9 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm 1 1 

10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 150 250 
11 TTYT huyện Hướng Hóa 20 13 
12 TTYT thị xã Quảng Trị 1 3 
13 TTYT TP Đông Hà 4 25 

 Tổng cộng 231 401 
Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát năm 2022 

Đặc trưng của nước thải y tế có thành phần chất gây ô nhiễm gồm: hàm lượng 
chất rắn lơ lửng lớn, độ hoà tan ôxy thấp, hàm lượng các chất hữu cơ cao (đặc 
trưng bởi COD, BOD5) và đặc biệt là chứa nhiều vi sinh vật nhất là sinh vật gây 
bệnh truyền nhiễm. Để đánh giá nồng độ các chất trong nước thải y tế, báo cáo 
tham khảo kết quả giám sát môi trường của các cơ sở y tế như sau: 

(i). Bệnh viện mắt 
Báo cáo đã kế thừa số liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 

2021 của Bệnh viện mắt, kết quả được thể hiện bảng dưới đây: 
Bảng 3.7. Kết quả phân tích nước thải bệnh viện mắt 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả TN QCVN 28:2010/BTNMT 
(Cột B; K=1,2) NTBVM 

1 pH - 6,9 6,5– 8,5 
2 TSS mg/l KPH(2,5*) 120 
3 BOD5 mg/l 3,5 60 
4 COD mg/l 18 120 
5 NH4-N  mg/l 0,34 60 
6 NO3-N mg/l 1,64 12 
7 PO4-P mg/l 0,20 4,8 

8 Dầu mỡ động 
thực vật mg/l KPH(0,03*) 24 

9 Tổng Coliform MPN/100ml KPH 5000 
Nguồn: “Báo cáo GSMT năm 2021 tại Bệnh viện mắt” 

Ghi chú: 
- QCVN 28:2010/BTNMT) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y 

tế(cột B: Nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); 
- KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (LOD). 
- Vị trí lấy mẫu: Tại bể lắng sau hệ thống xử lý nước thải - Bệnh viện mắt. 
Qua kết quả bảng trên cho thấy các chỉ tiêu phân tích nước thải đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT (cột B). 
(ii). Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh: 
Báo cáo đã kế thừa số liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 

2021 của Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh. Kết quả được 
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thể hiện bảng dưới đây: 
Bảng 3.8. Kết quả quan trắc nước thải  

Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả TN QCVN 

28:2010/BTNMT 
(cột B, K=1,2) NTBVCN 

1 pH - 5,8 6,5 - 8,5 
2 TSS mg/l 7,0 120 
3 BOD5 mg/l 8,4 60 
4 COD mg/l 24 120 
5 Sunphua mg/l KPH(0,06*) 4,8 
6 NH4-N mg/l 12,3 12 
7 NO3-N mg/l 1,19 60 
8 PO4-P mg/l 4,79 12 
9 Coliform MPN/100ml KPH 5000 
10 Salmonella Vi khuẩn/100ml Âm tính KPH 
11 Shigella Vi khuẩn/100ml Âm tính KPH 
12 Vibrio Cholerae Vi khuẩn/100ml Âm tính KPH 

Nguồn: “Báo cáo GSMT năm 2021 tại Bệnh viện Y học cổ truyền và PHCN tỉnh” 
Ghi chú: 
- QCVN 28:2010/BTNMT) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y 

tế(cột B: Nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); 
- KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (LOD). 
- Vị trí lấy mẫu: Tại bể lắng sau hệ thống xử lý nước thải - Bệnh viện Y học 

cổ truyền và PHCN tỉnh. 
Kết quả quan trắc tại bảng trên cho thấy hầu hết các chỉ tiêu thực hiện quan 

trắc chất lượng môi trường nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
28:2010/BTNMT (cột B; K = 1,2), ngoại trừ chỉ tiêu NH4-N có dấu hiệu vượt giới 
hạn cho phép. 

(iii). Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải: 
 Báo cáo kế thừa số liệu quan trắc trong Báo cáo Kết quả quan trắc môi 

trường của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải năm 2021, kết quả thể hiện ở 
bảng sau: 

Bảng 3.9. Kết quả phân tích nước thải của BVĐK khu vực Triệu Hải 

TT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN28:2010/BTNMT 
 (Cột B; K=1,2) 

1 pH - 5,5 6,5 – 8,5 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN28:2010/BTNMT 
 (Cột B; K=1,2) 

2 TSS mg/L KPH 120 
3 BOD5 mg/L 2,1 60 
4 COD mg/L 17 120 
5 Sunphua mg/L KPH 4,8 
5 NH4-N mg/L 20,5 12 
6 NO3-N mg/L 51,4 60 
7 PO4-P mg/L 4,67 12 
9 Coliform MPN/100ml KPH 5000 

10 Dầu mỡ động 
thực vật mg/L KPH 20 

11 Salmonella Vi khuẩn/100ml Âm tính KPH 
12 Shigella spp Vi khuẩn/100ml Âm tính KPH 
13 Vibrio Cholerae Vi khuẩn/100ml Âm tính KPH 
(Nguồn: Báo cáo Kết quả quan trắc môi trường năm 2021 BVĐK khu vực Triệu Hải) 

Ghi chú: 
+ QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế; 
+ KPH: Không phát hiện;  
+ Mẫu lấy tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Triệu Hải. 
Kết quả cho thấy, phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT, riêng thông số NH4-N có giá trị 
vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn. Như vậy, nước thải sau khi qua hệ thống 
xử lý chưa đảm bảo quy chuẩn, do đó trong thời gian tới Bệnh viện cần phải 
hiệu chỉnh hệ thống xử lý đảm bảo trước khi thải ra môi trường.  

(iv). Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Báo cáo kế thừa số liệu từ kết quả quan trắc môi trường của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh năm 2021, kết quả thể hiện ở bảng sau:  
Bảng 3.10. Kết quả phân tích nước thải của BVĐK tỉnh 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN  

28:2010/BTNMT (Cột B) BVĐK 
1 pH - 6,8 6,5-8,5 
2 TSS mg/L 7,8 100 
3 BOD5 mg/L 6,8 50 
4 COD mg/L 33 100 
5 NO3-N mg/L 1,08 50 
6 PO4-P mg/L 2,68 10 
7 Sunfua mg/L KPH 4,8 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN  

28:2010/BTNMT (Cột B) BVĐK 
8 Coliform MPN/100 mL KPH 5.000 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả quan trắc môi trường năm 2021 BVĐK tỉnh) 
Ghi chú:  
+ QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải y tế;  
+ KPH: Không phát hiện;  
+ KPT: Không phân tích.  
+ BVĐK: Tại vị trí đầu ra HTXLNT –BVĐK tỉnh.  

Kết quả phân tích tại bảng 9 cho thấy: Các thông số phân tích đều nằm trong 
giới hạn cho phép cột B của QCVN 28:2010/BTNMT. Như vậy, chất lượng nước 
thải sau khi xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép.  

(v). Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
Báo cáo kế thừa số liệu từ kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm năm 2021, kết quả thể hiện ở bảng sau:  
Bảng 3.11. Kết quả phân tích nước thải 

của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 
QCVN 28:2010 

/BTNMT 
(Cột B, K= 1,2) TTKN 

1 pH - 7,45 6,5 - 8,5 
2 TSS mg/l 65,5 120 
3 BOD5 mg/l 39,7 60 
4 COD mg/l 108 120 
5 Sunphua mg/l 4,05 4,8 
6 NH4-N mg/l 10,2 12 
7 NO3-N mg/l 43,1 60 
8 PO4-P mg/l 7,65 12 
9 Dầu mỡ khoáng mg/l 6,22 24 
10 Coliform MPN/100ml 815 6.000 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả quan trắc môi trường năm 2021 của Trung tâm kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm). 

Ghi chú:  
+ QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải y tế;  
+ KPH: Không phát hiện;  
+ KPT: Không phân tích.  
+ TTKN: Tại vị trí đầu ra HTXLNT - Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm. 
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Kết quả phân tích tại trên cho thấy các chỉ tiêu chất lượng nước thải của Trung 
tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Trị sau khi qua hệ thống 
xử lý nước thải tập trung bằng công nghệ xử lý BIOFAST đều nằm trong giới hạn 
cho phép. 

(vi). TTYT huyện Hải Lăng: 
Báo cáo kế thừa số liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường  năm 2021 

của TTYT huyện Hải Lăng, kết quả thể hiện ở bảng sau: 
Bảng 3.12. Kết quả phân tích nước thải TTYT huyện Hải Lăng 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  QCVN 

28:2010/BTNMT 
(cột B, K=1,2) Ngày 25/3/2021 Ngày 11/6/2021 

1 pH - 6,8 7,0 6,5 - 8,5 
2 TSS mg/L 17 4,4 120 
3 BOD5 mg/L 8,1 13 60 
4 COD mg/L 29 39 120 
5 NH4-N mg/L 36,4 41,8 12 
6 NO3-N mg/L 0,77 0,36 60 
7 PO4-P mg/L 11,3 13,0 12 
8 Coliform MPN/100ml KPH KPH 5000 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả QTMT  năm 2021 của TTYT huyện Hải Lăng) 
Ghi chú:  
+ QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

(cột B -Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính 
toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); 

+ Mẫu lấy tại vị trí thải ra môi trường (sau hệ thống xử lý) của Trung tâm Y tế 
huyện Hải Lăng; 

+ KPH: Không phát hiện. 
Kết quả bảng 14 cho thấy, phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong giới 

hạn cho phép cột B của QCVN 28:2010/BTNMT. Riêng thông số NH4-N,  vượt 
quy chuẩn lần lượt là 3,0 lần (ngày 25/3/2021) và 3,5 lần (ngày 11/6/2021); thông 
số PO4-P cả hai đợt đều khá cao. 

Tham khảo thêm số liệu trong Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường huyện Hải 
Lăng năm 2020, cho thấy, chất lượng nước thải sau xử lý của Trung tâm Y tế huyện 
chưa được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường. 

(vii).  TTYT  Triệu Phong: 
Báo cáo kế thừa số liệu từ kết quả quan trắc môi trường năm 2021 của Trung 

tâm Y tế huyện Triệu Phong, kết quả thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.13. Kết quả quan trắc nước thải TTYT huyện Triệu Phong 

TT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN 28:2010/BTNMT 

(cột B, K=1,2) 

1 pH - 7,2 6,5 - 8,5 
2 TSS mg/l 3,8 120 
3 BOD5 mg/l 5,6 60 
4 COD mg/l 31 120 
5 Sunphua  mg/l KPH 4,8 
6 NH4-N mg/l 49,7 12 
7 NO3-N mg/l 4,01 60 
8 PO4-P mg/l 5,12 12 
9 Coliform MPN/100ml KPH 5000 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả QTMT  năm 2021 của TTYT huyện Triệu Phong) 
Ghi chú: 
+ QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

(cột B - Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính 
toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); 

+ NTYT: Tại ống thoát nước thải đầu ra sau khi qua hệ thống xử lý - Trung 
tâm Y tế huyện Triệu Phong; 

+ KPH: Không phát hiện. 
Kết quả tại bảng 10 cho thấy, phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong 

giới hạn cho phép cột B của QCVN 28:2010/BTNMT, riêng thông số NH4-N có giá 
trị vượt quy chuẩn 4,1 lần.  

Ngoài ra, tham khảo thêm số liệu đánh giá trong Báo cáo công tác bảo vệ môi 
trường huyện Triệu Phong năm 2020, thấy rằng, nước thải sau khi qua hệ thống xử 
lý của Trung tâm Y tế huyện chưa được xử lý đảm bảo trước khi thải ra nguồn tiếp 
nhận, do đó trong thời gian tới Trung tâm cần phải hiệu chỉnh hệ thống xử lý đảm 
bảo trước khi thải ra môi trường. 

(viii) TTYT huyện Gio Linh: 
Báo cáo đã kế thừa số liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 

2021 của Trung tâm y tế huyện Gio Linh. Kết quả được thể hiện bảng dưới 
đây: 

Bảng 3.14. Kết quả phân tích nước thải TTYT huyện Gio Linh 

TT Thông số Đơn vị NTYT 
QCVN 

28:2010/BTNMT 
(cột B) 

1 Lưu lượng thải m3/h 0,8 - 
1  pH - 8,4 6,5 - 8,5 
2  TSS mg/l KPH  120 
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TT Thông số Đơn vị NTYT 
QCVN 

28:2010/BTNMT 
(cột B) 

3  BOD5 mg/l 5,6 60 
4  COD mg/l 21 120 
5  Sunphua mg/l KPH  4,8 
6  NH4

+ tính theo N mg/l 3,09 12 
7  NO3

- tính theo N mg/l 3,44 60 
8  PO4

3- tính theo P mg/l 0,35 12 
9  Coliform MPN/100ml KPH 5000 

Nguồn: “Báo cáo GSMT năm 2021 tại TTYT huyện Gio Linh” 
Ghi chú: 

 + QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 
(cột B - Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính 
toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); 

+ NTYT: Tại bể cuối cùng, sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi đổ ra môi 
trường (phía Tây) - Trung tâm Y tế huyện Gio Linh; 

+ KPH: Không phát hiện. 
Kết quả tại bảng trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc chất lượng nước 

thải đều nằm trong giới hạn cho phép cột B của QCVN 28:2010/BTNMT, nước 
thải tại TTYT huyện Gio Linh được xử lý đảm bảo trước khi thải ra nguồn tiếp 
nhận.  

(ix). TTYT huyện Đakrông 
Báo cáo đã kế thừa số liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 

2021 của Trung tâm y tế huyện Đakrông. Kết quả được thể hiện bảng dưới 
đây: 

Bảng 3.15. Kết quả phân tích nước thải TTYT huyện Đakrông 

TT Thông số Đơn vị NTYTĐK 
QCVN 

28:2010/BTNMT 
(Cột B) 

1 pH - 5,7 6,5- 8,5 
2 TSS mg/l KPH 120 

3 BOD5 mg/l 7,6 60 
4 COD mg/l 22 120 
5 Sunphua mg/l KPH 4,8 
6 NH4-N mg/l 0,89 12 
7 NO3-N mg/l 0,89 60 
8 PO4-P mg/l 0,11 12 
9 Coliform MPN/100ml KPH 5.000 

Nguồn: “Báo cáo GSMT năm 2021 tại TTYT huyện Đakrông” 
Ghi chú: 
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- QCVN 28:2010/BTNMT) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế(cột 
B: Nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); 

- KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (LOD). 
- Vị trí lấy mẫu: Tại bể lắng sau hệ thống xử lý nước thải - Trung tâm y tế 

huyện Đakrông (NTYTĐK). 
Kết quả tại bảng 13 cho thấy, tất cả các thông số phân tích đều nằm 

trong giới hạn cho phép cột B của QCVN 28:2010/BTNMT. Như vậy, nước 
thải sau khi qua hệ thống xử lý đã được xử lý đảm bảo trước khi thải ra môi 
trường. 

(x). TTYT huyện Cam Lộ: 
Báo cáo đã kế thừa số liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 

2021 của Trung tâm y tế huyện Cam Lộ tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước 
thải. Kết quả được thể hiện bảng dưới đây: 

Bảng 3.16. Chất lượng nước thải của Trung tâm Y tế Cam Lộ 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN  
28:2010/BTNMT 

 (Cột B) 3/2021 6/2021 10/2021 

1 pH - 6,8 6,4 7,7 6,5-8,5 
2 TSS mg/L 31 30 5,8 100 
3 BOD5 mg/L 15 4,6 7,2 50 
4 COD mg/L 34 33 30 100 
5 NH4-N mg/L 71,2 57,6 29,6 10 
6 NO3-N mg/L 0,99 6,26 0,09 50 
7 PO4-P mg/L 19,2 6,36 9,68 10 
8 Coliform MPN/100 mL 240 KPH KPH 5.000 

Nguồn: “Báo cáo GSMT năm 2021 tại TTYT huyện Cam Lộ” 
Ghi chú:  
+ QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, K=1,2): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải y tế; 
+ KPH: Không phát hiện. 
Kết quả tại bảng trên cho thấy, phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong 

giới hạn cho phép Cột B của QCVN 28:2010/BTNMT. Riêng thông số NH4-N ở tất 
cả các thời điểm quan trắc đều vượt quy chuẩn, thậm chí vượt nhiều lần (2,96 - 
7,12 lần). Thông số PO4-P tại thời điểm tháng 3/2021 vượt quy chuẩn cho phép. 
Như vậy, nước thải của Trung tâm Y tế chưa được xử lý đảm bảo. Do đó, trong thời 
gian tới cần phải hiệu chỉnh hệ thống xử lý đảm bảo trước khi thải ra môi trường.  

(xi). TTYT TP Đông Hà 
Báo cáo kế thừa số liệu từ kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm y tế 

Đông Hà năm 2021, kết quả thể hiện ở bảng sau:  
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Bảng 3.17. Chất lượng nước thải của TTYT thành phố Đông Hà 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN  

28:2010/BTNMT (Cột B) TTYT 
1 pH - 7,1 6,5-8,5 
2 TSS mg/L 3,4 100 
3 BOD5 mg/L 4,3 50 
4 COD mg/L 25 100 
5 NH4-N mg/L 2,45 10 
6 NO3-N mg/L 0,89 50 
7 PO4-P mg/L 2,25 10 
8 Sunfua mg/L KPH 4,8 
8 Coliform MPN/100 mL KPH 5.000 

Nguồn: “Báo cáo GSMT năm 2021 tại TTYT thành phố Đông Hà” 
Ghi chú:  
+ QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải y tế;  
+ KPH: Không phát hiện;  
+ KPT: Không phân tích.  
+ TTYT: Tại vị trí đầu ra HTXLNT -TTYT thành phố Đông Hà.  

Kết quả phân tích tại bảng 9 cho thấy: Các thông số phân tích đều nằm trong 
giới hạn cho phép cột B của QCVN 28:2010/BTNMT. Như vậy, chất lượng nước 
thải sau khi xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép.  

(xii). TTYT thị xã Quảng Trị: 
Báo cáo kế thừa số liệu từ kết quả quan trắc môi trường của TTYT  thị xã 

Quảng Trị  năm 2021, kết quả thể hiện ở bảng sau:  
Bảng 3.18. Chất lượng nước thải của TTYT thị xã Quảng Trị 

TT Thông số Đơn vị Kết quả TN QCVN 28:2010/BTNMT 
(cột B; K=1,2) NTYTQT 

1 pH - 6,7 6,5 – 8,5 
2 TSS mg/l 15 120 
3 BOD5 mg/l 20 60 
4 COD mg/l 66 120 
5  NO3-N mg/l 3,60 60 
6  PO4-P mg/l 5,84 12 
7 Sunfua mg/l KPH(0,06*) 4,8 
8 Coliform MPN/100m1 75 5000 

Nguồn: “Báo cáo GSMT năm 2021 tại TTYT thị xã Quảng Trị” 
 

Ghi chú:  
+ QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải y tế;  
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+ KPH: Không phát hiện;  
+ KPT: Không phân tích.  
+ NTYTQT: Tại vị trí đầu ra HTXLNT -TTYT thị xã Quảng Trị  

Kết quả phân tích cho thấy: Các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn 
cho phép cột B của QCVN 28:2010/BTNMT. Như vậy, chất lượng nước thải sau 
khi xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép.  

(xiii). TTYT huyện Hướng Hóa: 
Báo cáo đã kế thừa số liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 

2021 của Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa. Kết quả được thể hiện bảng dưới 
đây: 

Bảng 1. Chất lượng nước thải của Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả NTYTHH QCVN 

28:2010/BTNMT 26/3/2021 27/5/2021 
1 pH - 6,7 7,2 6,5 - 8,5 
2 TSS mg/l KPH KPH 120 
3 BOD5 mg/l 2,1 5,1 60 
4 COD mg/l 20 21 120 
5 NH4-N mg/l 1,55 4,44 12 
6 NO3-N mg/l 0,57 0,88 60 
7 PO4-P mg/l 0,16 0,30 12 
8 Coliform MPN/100ml KPH 93 5.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa) 
Ghi chú: 
+ QCVN QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải y tế;  
+ NTYTHH: Tại điểm thải ra môi trường sau hệ thống xử lý nước thải – 

TTYT huyện Hướng Hoá; 
+ (-): Không quy định;  
+ KPH: Không phát hiện. 
Kết quả tại bảng 15 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT. Ngoài ra, tham khảo thêm số 
liệu đánh giá trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Hướng Hóa năm 
2021, thấy rằng, trong quá trình hoạt động, Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa đã 
vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên và đúng quy trình nhằm đảm 
bảo xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Các tác động của chất ô nhiễm trong nước thải cơ sở y tế như sau: 
- Chất rắn lơ lửng: nước thải bệnh viện, cơ sở y tế có hàm lượng chất rắn lơ 

lửng cao, làm nước biến màu và mất ôxy, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn 
nước tiếp nhận, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thuỷ vực của nguồn nước tiếp nhận. 

- Nhu cầu ôxy hoá học (COD): là lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá hoàn toàn 
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các hợp chất hữu cơ có trong nước thải. Nhu cầu ôxy sinh hoá (BOD) là lượng ôxy 
vi sinh vật đã sử dụng trong quá trình ôxy hoá các hợp chất hữu cơ. Hai chỉ số này 
dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước. Giá trị BOD và COD của nước 
thải bệnh viện cao, phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải lớn, điều này 
dẫn đến việc làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước, tác động một cách tiêu cực 
trực tiếp đến đời sống của các sinh vật trong nước. 

- Ngoài ra, trong nước thải bệnh viện, TTYT còn có chứa các hợp chất hữu 
cơ, một số kim loại nặng với hàm lượng nhỏ… mà độc tính của nó không thể nhận 
biết ra ngay. Các chất này tích tụ trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái và có thể gây 
ra nhiễm độc ở người (với nồng độ lớn) khi con người là sinh vật cuối cùng trong 
chuỗi thức ăn đó. 

Như vậy, với tổng lượng nước thải phát sinh tối đa của 13 cơ sở y tế tuyến 
tỉnh, huyện là 630 m3/ngày.đêm. Thành phần nước thải thường chứa hàm lượng lớn 
các chất chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất tẩy rửa, các hoá chất mang tính dược 
liệu và đặc biệt là các vi trùng gây bệnh. Nếu các chất ô nhiễm có trong nước thải 
không được xử lý tốt sẽ bốc mùi hôi gây khó chịu, gây ô nhiễm môi trường nước, 
làm xuất hiện các hiện tượng bất thường như sự phát triển quá nhanh của tảo, động 
vật thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt,.... làm cho hệ sinh thái mất trạng thái cân 
bằng vốn có. Ngoài ra, đặc biệt là các vi trùng gây bệnh sẽ lan truyền  mạnh trong 
môi trường nước đe dọa đến sự phát triển của các loài thủy sinh. 

Đối tượng bị tác động: 
- Chất lượng nguồn nước mặt của khe Mụ Lén và sông Vĩnh Phước (bệnh 

viện đa khoa tỉnh), sông Thạch Hãn (bệnh viên đa khoa khu vực Triệu Hải và 
TTYT thị xã Quảng Trị); Sông Hiếu (Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm); Khe Trung Chỉ (Bệnh viện mắt); Khe nước từ hồ Đại An về cầu Lập 
Thạch  (TTYT thành phố Đông Hà); Hồ Đập Thanh (TTYT Hải Lăng); Hồ Sắc Tứ 
(TTYT Triệu Phong); hồ công viên thị trấn Gio Linh (TTYT Gio Linh); Khe Cầu 
Đúc, khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng (Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi 
chức năng tỉnh); Khe Nghĩa Hy (TTYT Cam Lộ); Khe Sa Rui (TTYT Đakrông) và 
hồ Khe Sanh (TTYT Hướn Hóa). 

- Sức khỏe của CBCNV, bệnh nhân đến điều trị, nghỉ dưỡng tại các cơ sở y tế. 
- Người dân sống xung quanh khu vực các cơ sở y tế. 
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của các cơ sở y tế.  
* Nguồn nước mưa chảy tràn qua khu vực: 
Tổng lượng nước mưa đổ vào khu vực khi các cơ sở y tế đi vào hoạt động 

tương tự như tính toán ở giai đoạn thi công. Ở giai đoạn này, do hầu hết diện tích 
đã có mái che và đã được bê tông hoặc nhựa hoá, các chất thải luôn phải thu gom 
nhằm đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Do đó, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa sẽ 
được giảm đi đáng kể, Chủ dự án cũng đã xây dựng hệ thống thoát nước trong giai 
đoạn thi công, do đó sẽ đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước không gây ngập úng cục 
bộ trong khuôn viên các TTYT và bệnh viện. 
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c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH 
Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại; 

trong đó chất thải y tế thông thường chiếm khoảng 80-90%, chỉ khoảng 10-20% là 
chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây 
nhiễm.  

- Chất thải rắn thông thường:  
+ Chất thải rắn thông thường phát sinh tại các cơ sở y tế gồm rác thải sinh 

hoạt của CBCNV bệnh viện, của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 
+ CTR là các bao bì thùng giấy loại, giấy gói văn phòng phẩm thải loại (trong 

hoạt động văn phòng), bao bì PE các loại vật dụng, hàng hoá vỡ vụn,... Nói chung, 
đây là nguồn rác thải sinh hoạt thuần tuý, không chứa các chất có tính độc hại.  

- Chất thải rắn y tế bao gồm: 
+ Các vật liệu bị thấm máu, thấm dịch, các chất tiết của bệnh nhân như: 

băng, gạc, bông, găng tay, đồ vải, dây chuyền máu, các loại ống thông, bơm kim 
tiêm, giấy thấm, các mô bị cắt bỏ,... 

+ Chất thải phóng xạ: các loại phim, các hợp chất khác... 
+ Chất thải hoá học: các loại dược phẩm bị thải bỏ, quá hạn, các hoá chất 

dùng trong xét nghiệm, dung môi dùng để diệt khuẩn y tế, dung dịch làm sạch, khử 
khuẩn... 

- Theo Báo cáo kết quả quản lý chất thải rắn của các cơ sở y tế, khối lượng 
CTR  như sau: CTR y tế: 213,5 kg; CTR thông thường: 2.298 kg. 

Bảng 3.20. Khối lượng rác thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế 

TT Cơ sở CTR y tế 
(kg/ngày) 

CTR thông thường 
(kg/ngày) 

1 TTYT huyện Hải Lăng 14 50 
2 TTYT huyện Triệu Phong 8 35 
3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 30 100 
4 TTYT huyện Gio Linh 6 65 
5 Bệnh viện mắt 12 33 
6 TTYT huyện Cam Lộ 10 50 
7 TTYT huyện Đakrông 3 150 

8 Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi 
chức năng tỉnh 5,5 50 

9 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm 5 10 

10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 100 1.500 
11 TTYT huyện Hướng Hóa 11 150 
12 TTYT thị xã Quảng Trị 2 25 
13 TTYT TP Đông Hà 7 80 
  Tổng cộng 213,5 2.298 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát năm 2022 
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CTR y tế rất nguy hiểm, nếu không được thu gom, phân loại và xử lý tốt thì 
sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác động rất nguy hiểm đến những 
người tiếp xúc. Các hoá dược phẩm gây nhiễm độc, gây ăn mòn, gây các tổn 
thương trên da, mắt hoặc niêm mạc đường thở, thương tổn hay gặp nhất là bỏng. 
Các kim loại nặng thường không hoặc ít tham gia vào quá trình sinh hoá của các 
sinh vật, thường tích luỹ theo chuỗi thức ăn, thâm nhập vào cơ thể người và sinh 
vật gây rối loạn và phát sinh bệnh lý,...Đặc biệt các bệnh phẩm có chứa nhiều vi 
khuẩn gây bệnh nếu thải bỏ bừa bãi mà không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ lây 
lan cho những người khác.  
3.2.3.2. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 
a. Tác động do tiếng ồn 

Trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, các nguồn phát sinh tiếng ồn bao 
gồm: quạt hút, máy phát điện, tiếng động cơ xe, ... Tuy nhiên, các tác động này nhỏ 
và xem như không lớn. 
b. Tác động đến kinh tế - xã hội 

* Tác động tích cực: 
- Trong điều kiện KT-XH ngày càng phát triển, dân số tăng nhanh và vấn đề 

biến đồi khí hậu ngày càng xấu đi thì số người mắc bệnh hàng năm tăng lên nhanh 
chóng, các bệnh nguy hiểm và dịch bệnh lây lan ngày càng nghiêm trọng. Như vậy, 
việc hoàn thiện các khu vực khám chữa bệnh tại co sở y tế sẽ có ý nghĩa rất lớn về 
mặt xã hội. Trước tiên là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị cho nhân dân 
trong Tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng, giáo dục nâng cao 
kiến thức phòng, chống bệnh cho nhân dân trong Tỉnh. 

- Tạo công ăn việc làm cho các đối tượng như: các bác sỹ, y tá, nhân viên bảo 
vệ, ... 

- Mở mang dịch vụ đi kèm như: Buôn bán hàng tạp hoá, dịch vụ ăn uống,  
dịch vụ giữ xe,... 

* Tác động tiêu cực: 
- Tác động đến sức khỏe cộng đồng: Làm phát sinh các chất thải (khí, lỏng, 

rắn, sự cố) gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Đặc biệt, khi tập trung các 
bệnh nhân mang bệnh lại một khu vực thì nguy cơ lây lan mầm bệnh ra cộng đồng 
là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, nếu không xử lý không triệt để các nguồn thải, 
các chất thải phát tán ra môi trường xung quanh sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho 
cộng đồng. Do đó, Lãnh đạo các cơ sở y tế cần phải lưu ý vấn đề này nhằm kiểm 
soát nghiêm ngặt nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh cho CBCNV và cộng đồng dân cư 
xung quanh. 
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3.2.3.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án  
a. Sự cố cháy, nổ 

- Trong giai đoạn Dự án vào hoạt động, sự cố cháy nổ chủ yếu do bất cẩn khi 
sử dụng điện, sét đánh gây chập điện, bẩn cẩn khi hút thuốc, bất cẩn ở kho chứa 
nhiên liệu,... 

Nếu xảy ra sự cố cháy sẽ gây tổn thất rất lớn về tài sản của các cơ sở y tế. Bên 
cạnh đó, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khoẻ của CBCNV, bệnh 
nhân và người nhà thăm nuôi...Do đó, lãnh đạo các cơ sở y tế cần nghiêm túc thực 
hiện công tác PCCC trong quá trình hoạt động. 
b. Sự cố rò rỉ chất phóng xạ 

Trong quá trình chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư tại khu xạ trị của 
bệnh viện đa khoa tỉnh, sử dụng các chất phóng xạ để chiếu xạ và các loại dược 
phẩm phóng xạ dạng uống, tiêm tỉnh mạch. Trong quá trình lưu trữ và sử dụng có 
thể xảy ra sự cố rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường. Người dân khi tiếp xúc với các 
chất phóng xạ có thể làm cơ cơ thể bị suy yếu do các tế bào hồng cầu, tiểu cầu 
trong cơ thể bị ảnh hưởng và dẫn tới các bệnh hiễm nghèo như ung thư. 

Do đó, trong quá trình hoạt động của bệnh viện đa khoa tỉnh cần có những 
biện pháp an toàn trong lưu trữ, sử dụng và quản lý chất thải phóng xạ để tránh các 
sự cố liên quan đến rò rỉ phóng xạ ra môi trường. 
c. Sự cố hệ thống xử lý chất thải  

* Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: 
Các cơ sở y tế khi đai vào hoạt động sẽ thải ra một lượng nước thải rất lớn với 

nồng độ chất ô nhiễm cao, vì vậy ảnh hưởng do sự cố khi vận hành hệ thống xử lý 
là không thể tránh khỏi. Các sự cố có thể xảy ra tại các hệ thống xử lý nước thải 
như:  

- Sự cố về hư hỏng máy móc thiết bị. 
- Sự cố do vận hành không đúng nguyên tắc của người vận hành …  
- Sự cố tắc nghẽn ống dẫn nước thải do bùn phát sinh quá nhiều và không 

được xử lý. 
Nếu bị ảnh hưởng bởi các sự cố trên thì lượng nước thải ra sẽ không được xử 

lý hoặc xử lý kém chất lượng. Với đặc tính của nước thải chứa hàm lượng lớn các 
chất hữu cơ (BOD5, COD, tổng N cao) khi thải ra môi trường sẽ gây ra các tác 
động như: 

- Ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước: Tính chất ô nhiễm của nước thải sẽ 
làm cho môi trường nước bị biến đổi bất lợi  như DO giảm, pH biến đổi, các chất 
hữu cơ (N, P) trong môi trường nước cao...ảnh hưởng đến sự sinh tồn của hầu hết 
các loài thuỷ sinh và làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước, gây nên hiện 
tượng phú dưỡng nguồn nước. 
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- Ảnh hưởng đến sinh kế và sức khỏe của công đồng: Nước thải chứa hàm 
lượng chất hữu cơ (N, P) cao khi sử dụng nguồn nước này cho hoạt động sản xuất 
nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Thừa đạm sẽ làm cho cây sinh 
trưởng thái quá, gây vóng. Các hợp chất các bon phải huy động nhiều cho việc giải 
độc đạm nên không hình thành được các chất “xơ” vì vậy làm cây yếu, các quá 
trình hình thành hoa quả bị đình trệ làm giảm hoặc không cho thu hoạch. Thừa lân 
làm cho cây chín quá sớm, không kịp tích lũy được một vụ mùa năng suất cao. 

Tác hại của ô nhiễm nguồn nước mặt đối với sức khỏe con người: chủ yếu do 
môi trường nước bị ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh, ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, các 
hóa chất độc hại. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước mặt đối với sức khỏe cộng đồng 
chủ yếu thông qua hai con đường là do ăn uống phải nước bị ô nhiễm hay các loại 
rau quả, thủy hải sản được nuôi trồng trong nước bị ô nhiễm. 

* Sự cố hệ thống xử lý rác thải: 
- Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh sử dụng lò vi sóng tích hợp nghiền, cắt và 

khử khuẩn để xử lý rác thải y tế của bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành 
phố Đông Hà, các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành lò như: 

+ Sự cố đối với hệ thống cắt, xén rác thải: trong lò có sử dụng lưỡi dao để cắt 
nhỏ rác thải y tế. Nếu trong quá trình vận hành hệ thống các lưỡi dao hoạt động 
không hiệu quả sẽ dẫn đến lượng rác thải y tế không được nghiền nhỏ và hiệu quả 
xử lý không cao.  

+ Sự cố đối với bộ phận vi sóng trong quá trình xử lý: nếu bộ phận vi sóng bị 
hư hỏng sẽ dẫn đến quá trình hấp và khử khuẩn không đảm bảo, các vi khuẩn gây 
bệnh trong chất thải y tế không được xử lý triệt để. 

- Các cơ sở y tế còn lại sử dụng lò đốt rác theo công nghệ FE – 15 (TTYT Hải 
Lăng, Gio Linh), công nghệ hấp tiệt trùng (Bệnh viện đa khoa Triệu Hải, TTYT 
Triệu Phong, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh), lò đốt Model: 
KW 20 New Version (TTYT Cam Lộ). Quá trình vận hành có nguy cơ xảy ra các 
sự cố cháy, nổ, ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.  

Vì vậy, để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý rác thải được 
hoạt động tốt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và các cơ sở y tế sẽ thường xuyên 
kiểm tra, bảo dưỡng và khắc phục khi có sự cố xảy ra.  
3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 
3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 
a. Phương án thiết kế, bố trí kiến trúc công trình 

- Phương án kiến trúc tổng thể phù hợp, bố cục tổng mặt bằng và dây chuyền 
công năng hợp lý cho các cơ sở y tế. Tổ chức đường nội bộ giữa các khoa, các khối 
nhàtại các cơ sở y tế bằng các cầu nối thuận tiện cho bệnh nhân cũng như các cán 
bộ làm việc. 
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- Bố cục mặt bằng và dây chuyền công năng ở các khoa phòng hợp lý, xử lý 
tốt các yêu cầu dây chuyền công nghệ và môi trường khám chữa bệnh của bệnh 
nhân cũng như môi trường làm việc của y bác sỹ tại các cơ sở y tế. 

- Phương án kiến trúc mặt đứng của các hạng mục có hình khối phù hợp với 
tính chất của các cơ sở y tế, đường nét kiến trúc hài hòa và mạch lạc, ngôn ngữ kiến 
trúc hiện đại kết hợp giữa yếu tố bản sắc dân tộc và bản sắc địa phương. Sử dụng 
các mảng lớn và các mảng màu kết hợp với các đường phân vị đứng là các cột tạo 
ra sự bề thế cho công trình.  

- Công trình sử dụng các vật liệu hoàn thiện tiên tiến như: cửa, vách kính 
khung nhôm, tôn chống nóng vừa đảm bảo bền vững trong điều kiện thiên nhiên 
khắc nghiệt, vừa thuận tiện trong sử dụng cho bệnh nhân và y bác sỹ. 

- Trên cơ sở phương án bố trí kiến trúc mặt bằng tổng thể, cần đảm bảo thông 
gió tự nhiên tốt. Ngoài ra, các phòng đặc biệt cần bố trí điều hoà và quạt hút gió, 
các phòng bình thường lắp quạt trần. 

- Ngoài ra, xung quanh bố trí thêm cây xanh vừa để tạo cảnh quan vừa hạn chế 
ảnh hưởng của môi trường bên ngoài cũng như tạo điều kiện tốt cho việc khám và 
chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 

* Giảm thiểu tác động của tia phóng xạ từ hoạt động ở phòng chụp X.Quang, 
khu xạ trị của bệnh viện đa khoa tỉnh: 

Đối với an toàn bức xạ liên quan đến việc chiếu, chụp X.Quang Chủ dự án sẽ 
thực hiện theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử của Quốc hội khóa XII, kỳ 
họp thứ 3, số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; Chỉ thị số 13/2006/CT-
BKHCN ngày 07/6/2006 của Bộ KHCN về việc tăng cường công tác quản lý an 
toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm an 
toàn bức xạ, hạt nhân; Các quy định về đảm bảo an ninh cho các nguồn phóng xạ 
và các quy định pháp luật khác có liên quan: cụ thể, dự án sẽ thức hiện các giải 
pháp sau: 

- Thiết kế phòng chụp X.Quang, phòng xạ trị: với nguồn xạ là các tia 
Rơnghen của các máy X.Quang chẩn đoán và các tia phóng xạ. Giải pháp xử lý 
chống tia X các phòng đặt máy X. Quang như sau: 

+ Phòng chụp X.Quang phải đủ rộng, đảm bảo kích thước phòng tiêu chuẩn. 
Diện tích phòng là 12m2, tường dày 335 xây bằng gạch đặc #75 + Lớp trát vữa 
Barit dày 15. Công thức trộn vữa Barit chống tia X cho 1m2 mặt tường gồm: 20 kg 
bột Barit; 5 kg xi măng P400; 10 kg cát sạn. 

+ Cửa quan sát từ phòng điều khiển nhìn sang máy bằng cửa kính chì dày 
5mm. Cửa vào phòng x.quang phải cấu tạo bằng khung nhôm và bọc chì dày 2mm 
chiều cao thông thuỷ phải đạt 3,6m. 

- Đối nhân viên khu vực có bị tác động bức xạ (bộ phận chiếu, chụp x.quang): 
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+ Tổ chức khám sức khoẻ khi tuyển dụng nhân viên. 
+ Tổ chức theo dõi sức khoẻ nhân viên, khám sức khoẻ theo quy định của Bộ 

Y tế cho nhân viên định kỳ 6 tháng 1 lần. 
+ Trang bị phương tiện bảo hộ, quần áo cản xạ, trang bị liều kế cá nhân cho 

nhân viên và bắt buộc nhân viên sử dụng các trang bị đó khi tiến hành công việc. 
+ Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công 

tác tại phòng chụp X-Quang, khu xạ trị. Các cán bộ khi thực hiện công tác chụp 
phim phải mang đầy đủ bảo hộ lao động. 

+ Hàng tháng đo mức xạ của các tia X để có biện pháp phòng ngừa và xử lý. 
Đối với khu xạ trị: 
Để giảm thiểu các tác động do bức xạ tại khu xạ trị, việc thiết kế khu xạ trị 

tuân thủ theo TCVN 4470:2012 - Bệnh viện Đa Khoa - Tiêu chuẩn Thiết kế, cụ thể 
như sau: 

- Phòng xạ trị được bố trí ở tầng 1 (tầng trệt) hoặc tầng hầm, liên hệ trực tiếp với 
các phòng thay quần áo, vệ sinh, kiểm tra, phòng tư vấn khám và phòng làm việc. 

- Chỉ có một lối vào duy nhất với cánh cửa dày toàn khối có các lớp chắn 
phóng xạ. 

- Phòng bệnh nhân chiếu xạ được bố trí cạnh phòng máy nhưng phải được cấu 
tạo đặc biệt ở các lớp tường chống rò rỉ phóng xạ. 

- Việc che chắn phải được thực hiện ở mọi phía, cả ở những lỗ cửa thông gió, 
ống cấp nhiệt, cửa đi, cửa quan sát và có khoá an toàn không được phép có một lỗ 
rò nào dù là nhỏ nhất. 

- Được cơ quan thẩm định xác nhận độ an toàn phóng xạ sau khi hoàn thiệt 
công tác lắp đặt. 

- Khi thiết kế cần căn cứ vào kiểu máy, cường độ nguồn bức xạ, yêu cầu về vị 
trí, yêu cầu về kết cấu bao che đối với sàn, tường, trần và kết cấu chịu lực. 

* Giảm thiểu ô nhiễm do máy phát điện dự phòng tại các cơ sở y tế: 
Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng: Mặc dù máy phát điện dự 

phòng hoạt động không thường xuyên nhưng các cơ sở y tế sẽ áp dụng các biện 
pháp sau để khống chế khí thải phát sinh: 

- Lựa chọn công nghệ: Chủ dự án sẽ lựa chọn loại máy phát điện mới, ít gây 
ồn, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế phát sinh khí thải. 

- Lựa chọn các nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh và cacbon thấp. Cụ thể, 
hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu sử dụng không vượt quá 0,5%, hàm lượng 
cacbon không vượt quá 76%. 

- Máy phát điện được đặt ở tầng hầm, trong phòng kín, bao bọc bằng tường 
kiên cố và vật liệu cách âm TONMAT (vật liệu TONMAT đã được Trung Tâm 
Khoa học Công nghệ Môi trường - Viện Nghiên Cứu Khoa học kỹ thuật Bảo Hộ 
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Lao Động Việt Nam kiểm nghiệm, đảm bảo giảm thiểu tối đa độ ồn do máy phát 
điện gây ra). 

* Quản lý các phương tiện ra vào các cơ sở y tếnhằm hạn chế tác động do bụi 
và khí thải:  

- Sân bãi, đường liên thông nội bộ tại các cơ sở y tế được xây bằng bê tông 
hoặc rải nhựa nên sẽ giảm thiểu được bụi do phương tiện gây nên. 

- Treo bảng quy định hạn chế tốc độ của phương tiện ra vào khu vực tại các 
cổng ra vào, nơi gửi xe, đỗ xe. Xe gắn máy phải tắt máy khi ra vào gửi xe. 

* Biện pháp trồng cây xanh và bố trí cây cảnh: 
Bố trí hệ thống cây xanh thảm cỏ tạo cảnh quan đảm bảo sự cách ly, thông 

thoáng giữa các khoa tại các cơ sở y tế và khu vực xung quanh. Tỷ lệ cây xanh 
trong bệnh viện phải đạt từ 20% tổng diện tích xây dựng trở lên. Giữa các khối nhà 
chính là khu vực cây xanh thảm cỏ, bồn hoa và hệ thống đường đi dạo. Các loại cây 
lựa chọn chủ yếu là cây cảnh. 

* Biện pháp lò đốt CTR y tế đạt quy chuẩn tại một số cơ sở 
Hiện nay, các cơ sở đã thực hiện xử lý chất thải y tế bằng lò đốt đạt quy 

chuẩn bao gồm hệ thống thu gom và xử lý khí thải. Theo đó, các cơ sở trên địa bàn 
thành phố Đông Hà sẽ tiến hành thu gom và xử lý tại lò đốt của Bệnh viện đa khoa 
tỉnh, các cơ sở tuyến huyện và bệnh viện và Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi 
chức năng tỉnh xử lý tại lò đốt của cơ sở, kết quả giám sát môi trường định kỳ cho 
thây các thông số quan trắc môi trường không khí đều nằm trong giới hạn cho 
phép. 
3.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

a.  Nước thải 
(1). Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã đầu tư 02 hệ thống xử lý nước thải gồm: 
- Năm 2015, đầu tư HTXL nước thải theo công nghệ AAO/MBBR-MBR với 

công suất 200m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý được đầu tư phù hợp với Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - quy mô 500 giường đã 
được phê duyệt tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh 
Quảng Trị; 

- Năm 2017, do số lượng người dân đến khám tăng lên 400-500 người/ngày và 
điều trị khoảng 900 người bệnh viện tiếp tục đầu tư thêm HTXL nước thải theo công 
nghệ RBC - AAO công suất 300m3/ngày.đêm. 

Tổng công suất xử lý của cả 2 hệ thống là 500m3/ngày. Nước thải sau khi xử lý 
đạt yêu cầu cột B, QCVN 28: 2010/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải y tế trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.    



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  

Trang 118 

Đây là 02 hệ thống xử lý đã được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành, do đó 
các thông số kỹ thuật của các bể xử lý được lấy theo số liệu thực tế từ các bản vẽ 
hoàn công công trình xây dựng. Kích thước tại các bể đã được tính toán đảm bảo thời 
gian lưu và xử lý cho từng công đoạn, tránh gây sốc tải cho hệ thống. 

Hiện nay, tổng lượng nước thải phát sinh của toàn bệnh viện tối đa là 393 
m3/ngày (đã bao gồm khối lượng giường bệnh tăng lên tại khu nhà điều trị nội trú 
khoa ung bướu (71 giường), khoa tâm thân kinh (33 giường)) do đó HTXL nước 
thải của bệnh viện đảm bảo xử lý được lượng nước thải phát sinh. 

* Quy trình thu gom nước thải bênh viện:  
- Toàn bộ nước thải của bệnh viện được thu gom theo các đường ống kín dẫn 

về hố gom chung, sau đó được bơm chuyển tiếp bằng 02 máy bơm đến hệ thống xử 
lý. 02 hệ thống này hoạt động song song cùng xử lý nước thải trước khi cho thoát ra 
môi trường. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh 
- Mô tả hệ thống thu gom nước thải:  
+ Nước thải phát sinh từ các khoa khám chữa bệnh, từ sinh hoạt của bệnh nhân và 

người nhà lưu trú được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng mương dẫn 
bằng bê tông cốt thép đặt ngầm so với mặt đất. Để loại bỏ các chất vô cơ kích thước lớn, 
cát sỏi,… trên đường dẫn nước thải bố trí các song chắn rác và các hố ga.  

Nước thải từ các 
khoa khám, chữa 

Lưới chắn rác 

Hố ga 

Nước thải từ lò vi 
sóng xử lý rác thải 

Lưới chắn rác 

Nước thải sinh hoạt của bệnh 
nhân và người nhà lưu trú 

Hố ga 

Hố gom 

HỆ THỐNG XỬ LÝ 
RBC-AAO  

(300 M3/NGÀY) 

HỆ THỐNG XỬ LÝ 
AAO-MBBR/MBR 

(200 M3/NGÀY) 

Thoát ra khe Mụ Lén 

Bơm nước thải 
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Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 3 ngăn, sau đó tiếp tục dẫn 
về hệ thống xử lý. 

+ Nước thải từ lò vi sóng xử lý rác thải: Nước thải ngưng tụ được dẫn về 
HTXLNT bằng ống PVC 42mm. 

+ Hệ thống bơm chuyển tiếp nước thải từ hố gom sang 02 HTXLNT: tại hố 
gom bố trí 02 máy bơm nước thải để bơm nước lên 02 hệ thống xử lý. ở mỗi máy 
bơm có lắp đặt 01 phao điện tử, khi lượng nước thải đầy, các phao điện tử tại mỗi 
máy bơm sẽ tự động bơm nước lên hệ thống xử lý.  

Về công suất máy bơm: máy bơm nước thải đầu inox 304, động cơ liền trục 
bơm 5,5kw-380V, lưu lượng từ 18-60 m3/h, đẩy cao 31-21m. 

- Thông số thiết kế của hệ thống thu gom: 
+ Mương dẫn bằng BTCT dài x rộng x cao: 1500 x 0,5 x 1 m,  
+ Song chắn rác với kích thước khe hở 8 mm. 
+ Hố gom nước thải: Kích thước (L×B×H): (3×2×4,67)m, kết cầu BTCT 

M250, bên trong sơn chống thấm. 
*  Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO/MBBR-MBR công suất 

200m3/ngày đêm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.3. Sơ đồ dây chuyền XLNT theo công nghệ AAO/MBBR-MBR 
- Thuyết minh quy trình xử lý 

Máy cấp khí 

Bồn hóa 
chất (clo) 

Nước thải  

Khử trùng 

Bể khử trùng 

Máy 
plasma 

Bộ lọc rác 

Bơm hóa 
chất 

Xử lý hiếu khí 
MBBR 

Lắng 
(Anamox 2) Bơm 

bùn 

Bùn 
tuần 
hoàn 

Thoát ra môi trường 
(Khe Mụ Lén) 

Xử lý yếm khí 
(Anomox 1) 

Bùn hoạt tính 

Khí sạch 

MODUL 
khử mùi 

Bể 
chứa 
bùn 
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Đối với HTXL nước thải AAO/MBBR-MBR đây là hệ thống xử lý nước thải 
hợp khối bao gồm các bể xử lý yếm khí, hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng.   

Nước thải qua bộ lọc rác dẫn về có nhiệm vụ giữ lại các rác thải vô cơ có kích 
thước lớn như đất, đá, bao bì nhựa, .... sau đó được dẫn qua bể điều hòa nhằm điều 
hòa nồng độ, lưu lượng ổn định cho quá trình xử lý phía sau. 

Nước thải tại hố gom chung được bơm tự động qua bể xử lý sinh học yếm khí. 
Tại đây diễn ra quá trình xử lý Nitơ. Các hợp chất chứa Nitơ trong nước thải dưới 
tác dụng của các vi sinh vật yếm khí chuyển hóa Amoni thành Nitrit, Nitrat, Nitơ 
thông qua quá trình Nitrification và Denitrification dưới sự hỗ trợ của các chủng 
sinh vật Nitrosomonas, Nitrobater, Nitrosococus,..... hiệu quả trong xử lý yếm khí 
đạt hiệu suất 75 - 85%. 

Nước thải từ bể sinh học yếm khí tự chảy vào bể sinh học hiếu khí. Tại bể này, 
khí được thổi từ dưới lên bằng hệ thống sục khí khuếch tán và hòa tan oxy vào nước. 
Trong điều kiện sục khí liên tục, các vi khuẩn hiếu khí sẽ oxi hóa hầu hết các hợp chất 
hữu cơ ô nhiễm có trong nước thải. 

Phương trình cơ bản của quá trình phân hủy: 
Tế bào vi sinh + Chất hữu cơ + O2             Tế bào mới + CO2 + H2O 
Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ tự chảy vào bể lắng. Phần 

bùn hoạt tính được lắng xuống, tập trung ở hố thu bùn dưới đáy bể lắng. Bùn được 
tuần hoàn một phần lại bể sinh học hiếu khí để đảm bảo duy trì lượng bùn ổn định 
cho quá trình phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm. Phần bùn còn lại sẽ được bơm về 
bể phân hủy bùn và định kỳ thu gom xử lý. Phần nước trong trên bề mặt bể lắng sẽ 
thu gom vào bể tiếp xúc khử trùng.  

Nước thải trong bể tiếp xúc khử trùng được châm dung dịch Chlorin, NaOCl 
với liều lượng 4g/m3, để tiêu diệt hết các vi sinh vật gây bệnh trước khi thải ra 
nguồn tiếp nhận. 

Ngoài ra, tại bể khử trùng được trang bị máy khử mùi plasma ozone nhằm hạn 
chế mùi phát sinh trong hệ thống tránh ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Nước thải sau khi xử lý theo đường ống PVC D200 thoát nước thải ra cống 
thoát nước chung trên đường Nguyễn Hữu Thọ. 

Kích thước các bể của hệ thống xử lý AAO/MBBR-MBR như sau: 

TT Công trình Số 
lượng Kích thước xây dựng Thể tích 

(m3) 

1 Bể yếm khí  
(Anomox 1) 05 - Kích thước (L×B×H): (2×4×3)m 

- BTCT M250, bên trong sơn chống thấm 120 

2 Bể hiếu khí 
(MBBR) 03 - Kích thước (L×B×H): (2×4×3)m 

- BTCT M250, bên trong sơn chống thấm 72 

3 Bể lắng 03 - Kích thước (L×B×H): (2×4×3)m 
- BTCT M250, bên trong sơn chống thấm 72 
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TT Công trình Số 
lượng Kích thước xây dựng Thể tích 

(m3) 

4 Bể khử trùng 01 - Kích thước (L×B×H): (2×4×3)m 
- BTCT M250, bên trong sơn chống thấm 24 

6 Bể chứa bùn 01 - Kích thước (L×B×H): (2×1,5×3)m 
- BTCT M250, bên trong sơn chống thấm 9 

 
* Hệ thống xử lý nước thải công nghệ RBC-AAO, công suất 300 m3/ngày 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.4. Sơ đồ dây chuyền xử lý nước thải công nghệ RBC-AAO 
- Thuyết minh quy trình xử lý: Quá trình xử lý xảy ra theo các bước: 
+Thu gom, tách rác: Nước thải từ các bể phốt, khu vệ sinh ở các phòng khoa, 

buồng bệnh và nước thải khu hóa chất đã qua các bể tự hoại với thời gian lưu trên 8 
ngày được thu gom qua hệ thống cống thu có đường kính 150-300mm đến hố thu 
gom. Tại đây có lắp thiết bị song chắn nhằm loại bỏ tạp chất, vật rắn có kích thước 

Song chắn rác 

Bể PST 
(Yếm khí) 

Bể phản ứng RBC 
(Thiếu khí - Hiếu khí) 

Bể FST 
(bể lắng) 

Bể khử trùng 

Thoát ra môi trường 
(Khe Mụ Lén) 

Nước thải khoa phòng 

Bùn 
tuần 
hoàn 

Chất khử trùng 
(Clo) 

Bể chứa 
bùn 
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lớn như ống tiêm, mảnh thủy tinh, bông gạc...đảm bảo cho các thiết bị và công trình 
phía sau hoạt động có hiệu quả . Sau đó nước thải được phân phối vào bể PST nhờ 
bơm chìm nước thải. 

Lượng bùn lắng cặn tại các hố ga sẽ được vệ sinh định kỳ với tần suất 1 
lần/tháng theo dự kiến còn khi đi vào hoạt động nhân viên vận hành sẽ thường xuyên 
kiểm tra để đưa ra tần suất vệ sinh thích hợp tránh tắc nghẽn hệ thống thu gom. 

 Lượng rác đọng trên song chắn rác được vớt bỏ( tách rác thủ công) với tần 
suất 2 lần/ngày cho vào túi nilon đem xử lý như chất thải nguy hại. 

+ Bể PST (yếm khí): 
Gồm 2 ngăn, ngăn lắng và điều hòa. Nước thải từ hố thu gom được bơm lên 

bể  PST tại đây nước thải được phân bố vào ngăn lắng sơ bộ, phân hủy kỵ khí. 
Ngăn lắng có thiết kế hố thu để thu cặn. Sau đó nước thải được dẫn qua ngăn điều 
hòa có lắp đặt bơm sục khí chìm nhằm ổn định lưu lượng, nồng độ và bổ sung oxy 
cho nước thải khi vào bể RBC. Tại bể sử dụng 02 bơm sục khí có Q = 4,99m3/phút, 
đẩy cao 4m, động cơ loại 5,5kw điện áp 3 pha 380V. 

Trong bể diễn ra quá trình phân hủy kị khí, khoảng 20% BOD được xử lý tại 
đây. Đồng thời loại bỏ khoảng 60-70% cặn lơ lửng. Bùn tại ngăn lắng sẽ tiến hành 
hợp đồng với công ty chuyên trách để hút bùn định kỳ và đưa đi xử lý đúng quy 
cách. 

+ Bể phản ứng RBC: 
Phân hủy thiếu, hiếu khí kết hợp. Nước thải từ bể phân hủy yếm khí PST được 

chảy tràn sang bể phản ứng RBC. Tại đây diễn ra 2 quá trình phản ứng thiếu khí và 
hiếu khí kết hợp liên tục. Thiết bị gồm 6 bank. Khi nước thải tưới qua lớp vật liệu lọc 
bằng các phân tử rắn xốp, các vi khuẩn sẽ được hấp thụ, sinh sôi và phát triển trên bề 
mặt vật liệu đó ( vi sinh vật tăng trưởng bám dính). Sau một thời gian, màng sinh vật 
được hình thành và chia làm 2 lớp: lớp ngoài cùng là lớp hiếu khí (oxic), lớp trong là 
lớp thiếu khí ( Anoxic). Trong quá trình quay của các khối đĩa, phần dưới của đĩa 
ngập trong nước thải. Quá trình hấp thụ các chất hữu cơ  dạng hòa tan, keo và vãy 
bùn lên màng vi sinh hình thành trước đó được diễn ra. Khi quay lên phía trên, vi 
khuẩn sẽ lấy oxy để oxy hóa hoàn toàn các chất hữu cơ và giải phóng CO2. Hiệu quả 
xử lý tại bể RBC đảm bảo, xử lý BOD trên 80%, chất dinh dưỡng N,P đạt trên 
35%. 

+ Bể FST (bể lắng): 
Nước thải từ bể phản ứng chảy tràn sang các bể lắng cuối. Tại đây, các cặn 

lắng lơ lửng sẽ được lắng hoàn toàn trước khi sang bể khử trùng. Nước thải sẽ được 
đưa ra ngoài qua hệ thống máng răng cưa. Để đảm bảo hiệu quả quá trình lắng, thời 
gian lưu nước trong bể khoảng 1,5-2h. Bùn lắng được tuần hoàn một phần về bể 
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PST nhằm cung cấp lượng vi sinh vật cho quá trình phản ứng yếm khí, đồng thời dễ 
dàng cho công tác loại bùn. Phần còn lại sẽ được bơm về bể chứa bùn. 

+ Bể khử trùng: 
Nước thải từ bể lắng chảy tràn vào bể khử trùng. Tác nhân khử là Javen 10% 

hoặc Clorin được hòa trộn cùng dòng thải ngay trên đường ống trước bể. Bố trí bể 
khử trùng với mục đích làm tăng thời gian tiếp xúc giữa các tác nhân khử trùng với 
nước thải, tiêu diệt hết vi khuẩn gây bệnh và mầm bệnh. Thời gian tiếp xúc 30 phút, 
có tác dụng xử lý 98% lượng vi khuẩn và đa số mầm bệnh trong nước thải. Nước thải 
sau bể khử trùng được dẫn theo ống thoát rồi xả vào cống thoát chung của khu vực. 

Kích thước các bể hệ thống xử lý RBC-AAO như sau: 
STT Công trình Kích thước(m) Thể tích (m3) 

1 Hố thu gom nước thải (3×2×4,48) 26,88 

2 Bể PST (yếm khí) (13,5×5,5×4,5) 334,13 

3 Bể xử lý sinh học (RBC) (9,25×3,15×2,215) 64,54 

4 Bể FST (5×5×4,03) 100,75 

5 Bể chứa bùn (2×1,5×1,7) 5,1 

6 Bể khử trùng (3×2×2,1) 21 

7 Nhà điều hành (4×2) - 
Để đánh giá nồng độ các chất trong nước thải bệnh viện sau khi qua xử lý, báo 

cáo tham khảo giám sát chất lượng môi trường nước thải của Bệnh viện từ năm 
2017 đến năm 2019 và lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải 03 đợt năm 2020, 
cho kết quả như sau: 
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Bảng 3.21. Kết quả giám sát chất lượng nước thải sau khi xử lý của Bệnh viện đa khoa tỉnh từ năm 2017 đến năm 2019 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

28:2010/BTNMT 
13/11/2017 21/3/2018 04/6/2018 30/7/2018 20/3/2019 09/5/2019 01/11/2019 27/3/2020 Cột B (k=1) 

1 pH - 6,5 6,3 6,2 6,6 7,1 6,7 6,7 6,9 6,8 - 8,5 
2 TSS mg/l 54 6,2 15 KPH(2,5*) 5,8 9,4 31 9,4 100 
3 BOD5 mg/l 22 127 23 8,0 18 7,5 8,4 9,8 50 
4 COD mg/l 39 31,7 34 31 31 23 20 19 100 
5 NO3-N mg/l 14 1,71 22,9 14,4 19,2 22,4 24,1 23,1 50 
6 NH4-N mg/l 8,47 41,8 9,08 6,10 15,3 17,0 5,07 19,4 10 
7 PO4-P mg/l 2,22 3,06 2,96 2,48 3,88 3,25 2,57 3,00 10 
8 Sunfua mg/l KPH(0,06*) - - - - - - - 4,0 
9 Dầu mỡ mg/l 1,05 - - - - - - - 20 

10 Tổng hoạt 
độ α Bq/l KPH (<0,1) - - - - - - - 0,1 

11 Tổng hoạt 
độ β Bq/l KPH (<1,0) - - - - - - - 1,0 

12 Coliform MPN/100ml KPH 1100 7 210 KPH KPH KPH KPH 5.000 

13 Salmonella Vi khuẩn/ 
100ml KPH - - - - - - - KPH 

14 Shigella Vi khuẩn/ 
100ml KPH - - - - - - - KPH 

15 Vibrio 
cholerae 

Vi khuẩn/ 
100ml KPH - - - - - - - KPH 

Ghi chú: Vị trí lấy mẫu: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị; 
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Bảng 3.11. Kết quả phân tích chất lượng nước thải bệnh viện sau khi xử lý 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 
28:2010 
/BTNMT 

Cột B 
(k=1) 

Đợt 1 
(ngày 20/4/2020) 

Đợt 2 
(ngày 24/4/2020) 

Đợt 3 
(ngày 28/4/2020) 

NT2 NT3 NT4 NT2 NT3 NT4 NT2 NT3 NT4 

1 pH - 7,3 6,9 7,1 7,4 6,9 7,2 7,3 6,9 7,3 6,5 - 8,5 
2 TSS mg/l 32 24 13 25 11 19 16 22 26 100 
3 BOD5 mg/l 28 19 12 32 24 14 25 21 10 50 
4 COD mg/l 56 37 21 47 43 24 39 34 18 100 
5 NH4-N mg/l 26,5 44,8 24,0 28,7 41,3 19,5 28,1 42,5 26,0 10 
6 NO3-N mg/l 24,1 23,4 20,3 28,2 27,6 25,8 19,8 19,1 17,3 50 
7 PO4-P mg/l 3,89 4,06 3,46 3,14 3,37 2,89 3,43 3,96 3,68 10 
8 Sunphua mg/l 1,00 0,20 KPH 0,60 KPH KPH 0,80 KPH KPH 4,0 
9 Dầu mỡ mg/l 1,95 1,75 0,90 2,20 2,65 2,15 2,75 2,50 1,85 20 

10 Coliform MPN/ 
100ml 150 KPH KPH 75 6,9 7,2 460 KPH KPH 5.000 

11 Salmonella - Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml KPH 

12 Shigella - Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml KPH 

13 Vibrio 
Cholerae - Âm tính 

/100ml 
Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml 

Âm tính 
/100ml KPH 
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Ghi chú: 
- Vị trí lấy mẫu:  
+ NT2: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải AAO/MBBR-MBR - Bệnh viên 

Đa khoa tỉnh Quảng Trị; Toạ độ: X = 1.857.068 (m); Y= 591.252 (m); 
+ NT3: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải RBC-AAO - Bệnh viên Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị; Toạ độ: X = 1.857.066 (m); Y= 591.252 (m); 
+ NT4: Tại hố gom nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Trị trước khi xả ra môi trường. Toạ độ: X = 1.857.029 (m); 
Y= 591.394 (m); 

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. 
+ Cột B: Quy định giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 
+ K: Hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế, đối với bệnh viện có quy mô 

>300 giường thì k=1  
Qua khảo sát, hệ thống xử lý nước thải AAO/MBBR-MBR được đầu tư năm 

2015, hệ thống xử lý nước thải RBC-AAO đầu tư năm 2017, đây là 02 hệ thống xử 
lý nước thải theo quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 3 hệ vi sinh: kỵ khí, 
thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Dưới tác dụng phân hủy chất ô nhiễm của vi 
sinh vật, các chất vô cơ và hữu cơ có trong nước thải giảm dần, đặc biệt là giảm 
đáng kể hàm lượng N, P, có trong nước thải.  

Các số liệu tại bảng 3.15 và 3.16 cho thấy, kết quả phân tích chất lượng nước 
thải sau xử lý của Bệnh viện qua các đợt khá tương đồng. Hiệu suất xử lý BOD, 
COD, TSS, N, P sau khi qua các bể giảm từ 90-95%, vi sinh vật gây bệnh 98%. 
Hầu hết các chỉ tiêu nước thải sau khi được xử lý khi qua 02 HTXL đều đạt mức 
cột B theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y 
tế. Riêng chỉ tiêu NH4-N tại các đợt lấy mẫu vượt mức theo cột B, QCVN 
28:2010/BTNMT. 

Để giải thích chỉ tiêu NH4-N trong nước thải đầu ra của hệ thống xử lý chưa 
đảm bảo theo QCVN 28:2010/BTNMT có thể do các nguyên nhân như: 

- Quá trình cung cấp khí oxy tại các bể xử lý hiếu khí chưa hiệu quả, thời gian 
sực khí ngắn dẫn đến hiệu quả xử lý chưa cao. 

- Công tác bảo dưỡng định kỳ và việc thay thế các giá thể vi sinh tại hệ thống 
xử lý chưa được thường xuyên.  

- Chưa tiến hành nạo vét bùn tại các bể chứa bùn của hai hệ thống xử lý. 
Do đó, trong thời gian tới bệnh viện sẽ thực hiện các biện pháp như: 
- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý để đảm bảo nước 

thải trước khi xả ra môi trường được xử lý triệt để.  
- Tăng cường thời gian sục khí cung cấp oxy tại các bể hiếu khí để đảm bảo 

hiệu quả xử lý Nitơ triệt để. 
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- Kiểm tra và thay thế các giá thể vi sinh tại HTXL nước thải; 
- Hút bùn tại các bển chứa bùn và đưa đi xử lý. 
Xử lí bùn thải: thực tế hiện nay bùn tại 02 hệ thống xử lý nước thải của bệnh 

viện chưa tiến hành nạo vét và đưa đi xử lý. Do đó, biện pháp xử lý lượng bùn phát 
sinh cho 02 hệ thống xử lý được thực hiện như sau:  

+ Bùn thải từ ngăn lắng được gom về bể chứa và ổn định bùn, tại đây định kỳ 
bệnh viện sẽ thuê đơn vị đủ năng lực về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
nguy hại để hút đi xử lý.  

+ Thời điểm hút bùn thải từ ngăn lắng khi: Lớp bùn đọng dưới đáy đã chạm tới 
cửa ống tràn, có hiện tượng cản trở dòng chảy; Rác nổi tích trữ nhiều gây cản trở dòng 
chảy; Nồng độ bùn trong bể hiếu khí quá cao gây tình trạng thiếu dưỡng khí. 

+ Tần suất hút bùn: Về nguyên tắc ít nhất nửa năm hút 1 lần, tuy nhiên, cần 
căn cứ vào thực tế sử dụng; 

+ Lượng bùn cần hút: Với tỷ lệ chuyển đổi bùn của BOD loại bỏ là 80%, nồng 
độ bùn lắng là 2%. Qua đó, hút chỉ chừa lại ¼ lượng bùn trong bể lắng sơ bộ để 
làm nguồn dinh dưỡng cho vi sinh vật; 

+ Kinh phí tùy theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên. 
Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến nguồn nước tiếp nhận: 
Khe Mụ Lén là một khe nước tự nhiên bắt nguồn từ Khu công nghiệp Nam 

Đông Hà, đây một lưu vực nhỏ, không có số liệu thủy văn, chiều dài của khe tính từ 
khu công nghiệp Nam Đông Hà đến điểm hợp lưu giữa khe Mụ Lén và sông Vĩnh 
Phước là khoảng 880m. Mực nước trong khe được bổ sung bằng nguồn nước mưa 
chảy tràn từ các khu vực xung quanh và mực nước được duy trì ở mức ổn định 
bằng việc thông với sông Vĩnh Phước tại vị trí cách trạm bơm cấp nước cho sản 
xuất nông nghiệp trên sông Vĩnh Phước khoảng 150m về phía hạ lưu.  

Vào mùa khô nắng, khi không có lượng nước mưa bổ sung, mực nước trong 
khe chủ yếu là nước thải từ khu vực khu đô thị Nam Đông Hà, khu công nghiệp 
Nam Đông Hà và nước từ sông Vĩnh Phước lưu thông ngược trở lên khe. Do đó, 
chế độ thủy văn của khe được coi như chế độ tĩnh. Như vậy, nếu lưu lượng nước 
thải được xử lý đạt Quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận, một phần sẽ 
bổ sung lượng nước do bốc hơi, phần còn lại sẽ được bổ sung cho khe.  

Vào mùa mưa, toàn bộ nước mưa chảy tràn từ các khu vực xung quanh theo 
hướng nghiêng địa hình đổ vào khe Mụ Lén làm cho mực nước tăng lên và khe 
cũng được bổ sung nước từ sông Vĩnh Phước. Như vậy, lưu lượng nước thải lớn 
nhất của bệnh viện là 450 m3/ngày đêm (Theo Báo cáo xả nước thải vào nguồn 
nước tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị) so với lượng nước mưa chảy vào khe 
là không lớn. Do đó, vào mùa mưa, lượng nước thải xả ra không ảnh hưởng không 
đáng kể đến chế độ thủy văn của Khe Mụ Lén. 
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Khe Mụ Lén sẽ dẫn nước về sông Vĩnh Phước, tuy nhiên với lưu lượng của 
nước thải bệnh viện là 0,0052 m3/s, không đáng kể so với lưu lượng nước sông 
Vĩnh Phước 1,79 m3/s. 

Tuy nhiên, hiện nay Bệnh viện đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải có công nghệ hiện đại trước khi xả nước thải ra nguồn tiếp nhận. Từ kết quả 
phân tích các chỉ tiêu về chất lượng nước thải sau khi đã qua xử lý cho thấy, các 
thông số gây ô nhiễm môi trường đặc trưng có trong nước thải tất cả đều có giá trị 
nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về nước thải y tế. Như vậy, nước thải phát sinh từ hoạt động Bệnh viện đã 
được xử lý đảm bảo theo các Quy chuẩn bắt buộc về bảo vệ môi trường. Đồng thời 
qua việc lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường tại khu vực tiếp 
nhận nước thải của Bệnh viện cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 
hạn cho phép tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
chất lượng nước mặt, cột B1. Do đó, có thể thấy việc xả nước thải vào nguồn nước 
tiếp nhận là Khe Mụ Lén không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận.   

Vị trí xả thải: 
- Hệ thống dẫn nước thải: Nước thải sau quá trình xử lý đạt cột B, theo QCVN 

28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế sẽ được dẫn theo 
đường ống PVC D200 dài 150m đổ vào mương thoát nước thải của bệnh viện bằng 
BTCT có kích thước (Dài x rộng x cao): (350x0,8x1)m, sau đó đấu nối vào đường 
ống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Thọ giáp phía Nam của Bệnh viện và băng 
qua đường Hùng Vương, theo hướng thoát nước chung của Khu công nghiệp xả thải 
vào nguồn tiếp nhận là khe Mụ Lén cách bệnh viện khoảng 1,1km về phía Đông Bắc 
(Vị trí xả nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã được phê duyệt tại 
Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Quảng trị về việc 
cho phép xả thải vào nguồn nước). 

- Cửa xả nước thải là một đầu của cống thoát nước bằng BTCT D1200 được 
đấu nối vào cống thoát nước phía Nam của Bệnh viện tỉnh trên tuyến đường N2 của 
khu đô thị Nam Đông Hà. 

- Chế độ và phương thức xả nước thải 
- Chế độ xả nước thải: liên tục 24h/ngày.đêm 
- Phương thức xả nước thải: Tự chảy từ cống xả chung của Bệnh viện ra đến 

Khe Mụ Lén đường ống BTCT D1200.  
Đối với công trình xây mới (Nhà điều trị nội trú khoa ung bướu, khu xạ trị, 

Khoa tâm thần kinh): xây mới hệ thống thu gom nước thải tại các công trình gồm 
thu gom nước thải vệ sinh của người bệnh, CBCNV, nước vệ sinh sàn nhà), sau đó 
đấu nối vào hệ thống thu gom đã có. 

+ Thoát nước vệ sinh thu gom theo ống UPVC D110, D140 đổ ra hầm tự hoại 
xử lý sơ bộ, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của bệnh viện. 
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+ Thoát nước sàn + rữa được thu vào ống D60, D76 sau đó đấu nối vào hệ 
thống thoát nước thải của bệnh viện. 

(2). TTYT thành phố Đông Hà 
Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh sẽ được dẫn theo đường ống về hệ 

thống xử lý. Hệ thống xử lý được đầu tư theo công nghệ sinh học hiếu khí có giá 
thể vi sinh bám dính, với công suất xử lý là 250 m3/ngày. 
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Hình 3.5. Hệ thống XLNT TTYT thành phố Đông Hà 
(3). Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải 

- Nguồn nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn bố trí ở 
các khu vực khác nhau sau đó dẫn về hệ thống xử lý chung. 

Bể vi sinh bám dính 1 

Bể vi sinh bám dính 1 

Nước thải bệnh viện 

Song chắn rác 

Bể gom 

Bể điều hòa 

Bể vi sinh bám dính 2 
 

Bể lắng ngang 

Bể khử trùng 

Hồ quan trắc 

Nguồn tiếp nhận 

Chloramine B 
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- Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh sẽ được dẫn theo đường ống về hệ 
thống xử lý chung. 

Hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện được thực hiện bằng phương pháp 
đĩa quay sinh học công nghệ AAO-RBC với công suất thiết kế 120 m3/ngày.đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải 
(4). Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng 
- Nguồn nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua bể tự hoại bố trí ở các khu vực 

khác nhau sau đó dẫn về hệ thống xử lý chung; 
- Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh sẽ được dẫn theo đường ống về hệ 

thống xử lý chung; 
- Nước mưa chảy tràn ở tầng mái sẽ được thu gom bằng tuyến ống nhựa dẫn 

xuống tầng trệt; nước mưa ở bề mặt đất sẽ qua các hố thu sau đó theo hệ thống 
thoát có bố trí hố ga lắng cát trước khi thoát ra cống chung của khu vực. 

Nước thải bệnh viện 

Song chắn 
rác 

Bể gom 

Cụm công nghệ xử lý AAO-RBC 

Bể lắng 
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Nước thải y tế cần được xử lý và khử trùng trước khi thải ra môi trường bằng 
công nghệ xử lý sinh học bằng vi sinh dính bám: Trong quá trình xử lý nước thải 
của Bệnh viện sẽ kết hợp cả phương pháp xử lý sinh học, cơ học và hóa học để khử 
triệt để các thành phần chất thải trước khi thải ra môi trường. 

Sơ đồ công nghệ xử lý sinh học bằng vi sinh dính bám: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ vi sinh dính bám 
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Mô tả sơ đồ công nghệ: 
Nước thải từ mạng lưới thoát nước bệnh viện được loại bỏ các tạp chất có kích 

thước lớn tại song chắn rác, sau đó được tập trung về hố tập trung nước thải. Nước 
thải từ hố tập trung được bơm vào bể điều hòa và lắng bậc 1. Tại đây, nước thải 
trộn với chế phẩm vi sinh bằng phương pháp sục khí lợi dụng các vi sinh vật có sẵn 
trong nước thải duy trì trạng thái lơ lửng, oxi hóa hợp chất hữu cơ thành những chất 
ổn định thuận lợi cho giai đoạn xử lý tiếp theo. Môi trường hiếu khí trong bể đạt 
được do sử dụng các đĩa phân phối khí hạt nhỏ mịn và trung bình phía dưới đáy.   

Tiếp theo nước thải được bơm lên bể Thiếu khí (Anoxit), quá trình phân hủy 
các chất ô nhiễm trong điều kiện thiếu khí với quá trình nitơ hóa rồi qua bể Hiếu 
khí. Thực chất quá trình này là quá trình oxy hóa các Hydrocacbon bằng Nitơ hóa 
trị (+3) và (+5) để trở về Nitơ hóa trị (0). Công nghệ này giảm thiểu được chi phí 
oxy cung cấp cho thiết bị đồng nghĩa với việc giảm chi phí vận hành của hệ thống. 

Tại bể Hiếu khí, quá trình xử lý chất ô nhiễm được diễn ra trong điều kiện sục 
khí liên tục. Các vi khuẩn tồn tại dưới dạng sinh khối bám dính trên bề mặt vật liệu 
(giá thể vi sinh dính bám) với mật độ phù hợp sẽ phân hủy các chất hữu cơ trong 
nước thải. Khí được cung cấp bằng máy thổi khí thông các đĩa phân phối khí hạt 
nhỏ mịn và trung bình phía dưới đáy. Nước thải sau thời gian xử lý được chảy tràn 
qua bể lắng. 

Tại đây, các hợp chất lơ lửng được lắng dưới dạng bùn lỏng. Một phần được 
tuần hoàn về bể Hiếu khí, Thiếu khí, phần còn lại được dẫn về bể phân hủy bùn 
bằng máy bơm bùn. Bùn từ bể: Điều hòa và xử lý sơ bộ+lắng được định kỳ xả về 
bể phân hủy bùn bằng van xả đáy. 

Nước thải từ bể lắng bậc 2 được dẫn qua bể khử trung bằng hóa chất Clo lỏng 
nhằm xử lý triệt để các vi sinh vật, vi trùng còn lại trong nước thải trước khi thải ra 
môi trường tiếp nhận với các thông số ô nhiễm đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Quy 
chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải Y tế. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý, 
thải ra môi trường sẽ đảm bảo theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải y tế. Đây là hệ thống đáng tin cậy với khả năng vận hành cao, 
chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì thấp. 

Với hướng thoát nước tại khu vực từ Bắc xuống Nam vị trí được chủ dự án 
lựa chọn xây dựng hệ thống xử lý nước thải đặt tại góc phía Đông Nam của bệnh 
viện gần với cổng phụ vừa tiện cho quá trình thoát nước cũng như vận chuyển chất 
thải đi xử lý và giám sát, duy tu bảo dưỡng hệ thống. 

(5). Bệnh viện mắt 
- Đối với nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý bằng 

bể tự hoại 3 ngăn. 
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- Đối với nước thải phát sinh từ nhà ăn, nhà tắm được thu gom bằng đường 
ống dẫn qua hệ thống lọc thô qua bể lắng lọc rồi qua hệ thống ống đến rãnh bê tông 
trong khuôn viên Bệnh viện, sau đó dẫn về hệ thống rãnh chung của thành phố. 

- Nước thải y tế: Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh sẽ được dẫn theo 
đường ống về hệ thống xử lý. Hệ thống xử lý được đầu tư theo công nghệ Biofast, 
với công suất xử lý là 6 m3/ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải bệnh viện mắt 
Quy trình xử lý như sau: 
- Từ Bể thu gom nước thải vào ngăn vi sinh yếm khí:  
+ Nước thải từ hố thu gom của Bệnh viện sau khi chảy qua bộ lọc rác, sẽ 

được bơm tự động vào ngăn xử lý yếm khí trong hệ thống, trong ngăn yếm khí có 
gắn một bộ sensor cảm biến mức chuyển nước. 

+ Trong ngăn này sẽ xảy ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và 
dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của các vi sinh vật yếm khí. Vi sinh vật 
sẽ hấp thụ chất hữu cơ trong nước thải phân hủy và chuyển hóa thành khí (70-80% 
là metan và 20-30% là cacbonic). 

- Ngăn xử lý hiếu khí: 
Sau khi xử lý yếm khí, nước thải tiếp tục được bơm qua ngăn hiếu khí. Tại 

đây nước thải sẽ được khếch tán khí O2 bởi hệ thống Supper Aerobic, gọi là kỹ 
thuật siêu khuếch tán. Thiết bị SupAero tạo ra hiệu ứng Sinh học – Động lực (Bio-
Kinetic effect). Nhờ ứng dụng này, quá trình phản ứng vi sinh hiếu khí và hiệu quả 
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oxid hóa sẽ tăng lên gấp 3 lần. 
- Ngăn khử trùng: 
+ Nước thải sau các chu trình yếm khí        hiếu khí        ô xy hóa và lắng 

cặn, được chảy đến ngăn khử trùng. Chlorine được cấp tự động hòa trộn vào nước, 
khử trùng trước khi thải ra môi trường. 

+ Hệ thống xử lý nước thải Biofast được vận hành tự động. 
(6). TTYT Hải Lăng 

- Nguồn nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể 3 ngăn bố trí ở các khu vực 
khác nhau sau đó dẫn về hệ thống xử lý chung. 

- Nước thải y tế: Nước thải được thu gom từ các khoa chức năng, sau khi qua 
song chắn rác, các hố ga được đưa về cụm công nghệ xử lý CN2000, sau đó qua bể 
lắng rồi thải ra môi trường. Công suất xử lý nước thải là 120 m3/ngày. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 3.9. Sơ đồ hệ thống thu gom và XLNT TTYT Hải Lăng 
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(7). TTYT Triệu Phong 
- Đối với nước thải sinh hoạt:  
+ Nước thải đen từ nhà vệ sinh được thu gom và dẫn đến bể tự hoại 3 ngăn 

sau đó thấm xuống đất. 
+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh cá nhân như hoạt động rửa tay 

chân của CBCNV trong TTYT được thu gom theo đường ống đưa về cụm công 
nghệ xử lý Biofast. 

- Nước thải y tế:  
+ Nước thải được thu gom từ các khoa chức năng vào bể thu gom sau đó 

theo đường ống đưa về cụm công nghệ xử lý Biofast. Công suất của hệ thống xử lý 
nước thải là 30 m3/ngày. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.10. Sơ đồ hệ thống thu gom và XLNT TTYT Triệu Phong 

(8). TTYT Gio Linh 
- Nước thải sinh hoạt: 
+ Đối với nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý bằng 

bể tự hoại 3 ngăn. 
+ Đối với nước thải phát sinh từ nhà ăn, nhà tắm được thu gom bằng các 

mương dẫn bê tông trong khuôn viên Trung tâm và chảy ra môi trường ở phía Tây 
Nam của Trung tâm. 

- Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh sẽ được dẫn theo đường ống về hệ 
thống xử lý chung theo công nghệ CN 2000 với công suất 120 m3/ngày đêm trước 
khi thoát ra môi trường ngoài. 

 
 
 

Thu khí 

Hồi lưu bùn 

Bể gom 
nước thải 

Modul vi sinh 
yếm khí tự 

động  

Modul hiếu khí 
oxi hóa super  

Modul 
lắng 

Modul khử 
trùng 

Disinfection 

Xử lý khí thải 
ozone 

Bể chứa bùn 

Đầu vào 

Môi trường 



Báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New  

Trang 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Sơ đồ hệ thống thu gom và XLNT TTYT huyện Gio Linh 
(9). TTYT Cam Lộ 
- Nước thải sinh hoạt:  
+ Đối với nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý bằng 

bể tự hoại 3 ngăn. 
+ Đối với nước thải phát sinh từ quá trình tắm giặt, ăn uống được thu gom 

bằng các mương bê tông về hố ga sau đó được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải 
chung của Trung tâm.  

- Nước thải y tế: Nước thải được thu gom từ các khoa chức năng được thu 
gom bằng ống nhựa về bể thu gom nước thải. Tại bể thu gom được đặt 01 máy 
bơm, bơm nước thải vào cụm công nghệ xử lý Biofast - M. Công suất của hệ thống 
xử lý nước thải là 40m3/ngày.đêm. 
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Hình 3.12. Sơ đồ hệ thống thu gom và XLNT TTYT huyện Cam Lộ 

(10). TTYT Đakrông 
- Nước thải sinh hoạt: Nguồn nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua bể tự 

hoại bố trí ở các khu vực khác nhau sau đó dẫn về hệ thống xử lý chung. 
- Nước thải y tế: Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh sẽ được dẫn theo 

đường ống về hệ thống xử lý chung.  
Sơ đồ công nghệ: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.13. Sơ đồ công nghệ XLNT TTYT Đakrông 
Các công đoạn xử lý như sau: 
Xử lý vi sinh yếm khí: Nước thải từ hố gom của bệnh viện sau khi chảy qua 

bộ lọc rác, sẽ được bơm tự động vào các bể yếm khí. Do duy trì được môi trường 
ổn định và tạo được những điều kiện tốt nhất cho vi sinh họat động, nên hiệu quả 
xử lý tại các bể rất cao. Các chỉ tiêu như BOD, COD có thể giảm từ 65 đến 75%, 
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SS giảm trên 90%, và các chỉ tiêu khác như Nitơ, Amoni, Phốt pho, … được cải 
thiện đáng kể, ngay từ khâu yếm khí. 

Xử lý hiếu khí: Sau khi xử lý yếm khí, nước thải tiếp tục được bơm qua bể 
hiếu khí. Tại đây nước thải sẽ được khuếch tán khí O2  bởi hệ thống Super Aerobic, 
gọi là kỹ thuật “Siêu khuếch tán”.  

- Nước thải sau các chu trình yếm khí - hiếu khí - oxy hoá và lắng bùn, được 
bơm qua bể khử trùng trước khi thải ra môi trường.  

(11). TTYT Hướng Hóa 
- Nước thải sinh hoạt: Nguồn nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua bể tự 

hoại bố trí ở các khu vực khác nhau sau đó dẫn về hệ thống xử lý chung. 
- Nước thải y tế: Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh sẽ được dẫn theo 

đường ống về hệ thống xử lý chung.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ 3.14. Sơ đồ công nghệ XLNT TTYT Hướng Hóa 
b. Nước mưa chảy tràn 

(1). Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa tại bệnh viện như sau: 
 
 

Nước thải từ các 
khoa chức năng 

Bể tự hoại 
(3 ngăn) 

Nước thải 
vệ sinh 

Hố ga 

Bể yếm khí 

Bể lắng và lọc 1 

Bể lắng và lọc 2 

Thải ra ngoài môi trường 
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Sơ đồ 3.15. Sơ đồ thoát nước mưa bệnh viện đa khoa tỉnh 
-  Mô tả hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 
Nước mưa trong bệnh viện phát sinh ở khu vực có mái che và khu vực không 

có mái che:  
+ Đối với những khu vực có mái che sẽ được bố trí tuyến ống nhựa PVC200 

dẫn xuống hệ thống cống thoát ở dưới mặt đất. Các cống thoát này được bố trí 
quanh các khu nhà trong bệnh viện. 

+ Ở những khu vực không có mái che, (sân, thảm cỏ, đường...) nước mưa sẽ 
được thu gom theo một hệ thống mương BTCT có bề rộng 0,5m, cao 0,8m chạy 
xung quanh khuôn viên Bệnh viện. Trong đó, bố trí các hố thu có nắp đậy với song 
chắn rác. Dưới tuyến cống sẽ bố trí các hố ga lắng cát. Hướng thoát chung về phía 
Nam của khu vực sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước đường Hùng Vương.  

+ Nước ngưng từ điều hòa, làm lạnh: Toàn bộ được thu gom bằng máng và 
ống thu nước rồi chảy vào hệ thống thoát nước mưa của bệnh viện trước khi thải ra 
môi trường tiếp nhận 

  + Toàn bộ tuyến thoát được xây dựng bằng Bê tông cốt thép (rộng 0,5m, sâu 
0,8m), thu nước qua song chắn rác và các tấm đan có đục lỗ 5-8mm. 

Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn được thiết kế như sau: 
- Mương thoát nước mưa xây dựng bằng bê tông, bề rộng mương B=400, độ 

dốc i=0,5%, trên có nắp đậy bằng thép Grating.  
- Hố ga, giếng thu: sử dụng tại các điểm đấu nối chuyển hướng giữa các vị trí 

mương kín. Trong đó: 
+ Hố ga Bê tông đá 1x2, M250, phần đáy đúc sẵn, phần thân đổ tại chổ, thành 

hố ga dày 20cm.  
- Nhà điều trị nội trú Khoa ung bướu: Chỉ xây mới hệ thống thu gom nước từ 

khu vực mái công trình và mương thu gom khoảng 100m đấu nối vào mương đã có 
bao quanh khu nhà F. Thoát nước mái được thu vào ống D76 rồi đổ các mương 
thoát nước. Các mương thoát nước B400 thu nước thoát vào hệ thống thoát nước 
chung của Bệnh viện. 

Hệ thống thoát 
nước trên 

đường Nguyễn 
Hữu Thọ phía 

Nam  bệnh 
viện, sau đó 
đấu nối vào 

cống thoát trên 
đường Hùng 

Vương 

 

Hệ thống 
thoát nước 

mưa 
(cống thoát 
nước và các 

hố ga) 

Nước mưa 
chảy tràn 

Các song/lưới chắn rác 

Nước ngưng từ 
điều hòa, làm lạnh 

Máng và ống 
thu nước 
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- Khu xạ trị, khoa tâm thần kinh: xây mới hệ thống thoát nước mưa từ mái nhà 
được thu vào ông đứng bằng nhựa PVC D90-110 sau đó dẩn ra hệ thống mương 
thoát nước đã có chạy dọc tuyến đường nội bộ tại khu nhà H và khu nhà nghỉ người 
nhà bệnh nhân. 

(2). Các cơ sở y tế còn lại 
Nước mưa chảy tràn ở tầng mái sẽ được thu gom bằng tuyến ống nhựa dẫn 

xuống tầng trệt, nước mưa ở bề mặt đất sẽ qua các hố thu sau đó theo hệ thống 
thoát có bố trí hố ga lắng cát trước khi thoát ra ngoài môi trường. 
3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do CTR và CTNH 

(1). Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Toàn bộ hệ thống thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn trong Bệnh viện 

tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
ngày 31/12/2015 của Bộ y Tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.16. Sơ đồ quy trình thu gomCTR bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quy trình phân loại chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị: 

Thu gom 

Vận chuyển 

Lưu giữ  

Hợp đồng với Công 
ty TNHH Trọng 

Vương bán thanh lý 

Chất thải tái chế Chất thải thông thường (CTR 
sinh hoạt CBCNV, bệnh nhân) 

 

Cô lập chất thải 

Thu gom 

Vận chuyển 

Hợp đồng Công ty CP 
Môi trường và công 

trình đô thị Đông Hà thu 
gom và xử lý 

 

Chất thải y tế lây 
nhiễm 

Cô lập chất thải 

Thu gom 

Vận chuyển 

- Xử lý bằng lò vi sóng 
tích hợp nghiền, cắt và 
khử khuẩn  
- Hợp đồng với Công ty 
TNHH MTV Môi trường 
Phú Hà xử lý 

Chất thải rắn của 
Bệnh viện 
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- Mục đích: Chất thải phát sinh tại nguồn được phân loại theo Thông tư liên 
tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015. Thực hành phân loại đúng 
làm giảm kinh phí xử lý chất thải đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sức 
khỏe con người. Rác thải bệnh viện được thu gom và phân loại ngay các nguồn 
phát sinh từ các khu vực khác nhau trong bệnh viện sau đó được đưa tới bỏ vào các 
thùng chứa đặt trong các điểm như: Khoa, phòng, ban, nhà ăn và tất cả các vị trí 
ngoài hành lang Bệnh viện. Toàn bộ bệnh viện có 120 thùng rác các loại. 

Rác thải từ các thùng chứa này sẽ được tập trung phân thành các loại khác nhau 
theo dạng các túi “đã được phân loại tại nguồn”. Sau đó nhân viên của bệnh viện hàng 
ngày sẽ vận chuyển về khu xử lý chất thải góc phía Tây Nam của bệnh viện. 

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các khoa, phòng có phát sinh chất thải 
- Trách nhiệm: 
+ Nhân viên y tế làm phát sinh chất thải phân loại ngay sau khi phát sinh, thải 

bỏ và cô lập vào phương tiện thu gom phù hợp với từng loại chất thải theo quy 
định. 

+Phòng Hành chính quản trị đảm bảo cung cấp cho các khoa, phòng đầy đủ 
các phương tiện chứa đựng phục vụ cho phân loại chất thải đúng quy định. 

+ Mạng lưới KSNK giám sát và chịu trách nhiệm hoạt động phân loại chất 
thải tại mỗi khoa phụ trách. 

- Yêu cầu về thiết bị và vật tư: Thùng, xe thùng và túi nilon đựng chất thải 
theo hệ thống màu quy định, phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện vệ sinh. 

- Cách thực hiện: 
+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng. 
+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót 

túi và có màu vàng. 
+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót 

túi và có màu vàng. 
+ Chất thải giải phẫu: Đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có 

màu vàng. 
+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong 

thùng có lót túi và có màu đen. 
+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có 

nắp đậy kín. 
+ Chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi 

hoặc trong thùng có lót túi và có màu xanh. 
+ Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc 

trong thùng có lót túi và có màu trắng. 
Quy trình thu gom: 
* Thu gom chất thải y tế từ buồng bệnh về nơi tập kết của các khoa: 
- Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về xe lưu giữ chất 
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thải của khoa. 
- Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất 

thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải trong quá trình thu 
gom. 

- Thời gian thu gom: không thu gom trong thời gian khám chữa bệnh, buổi 
sáng: 5h - 6h30, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa hè); Buổi sáng: 5h30 - 7h00, buổi 
chiều: 17h - 18h30 (mùa đông). 

- Đường thu gom: Từ vị trí đặt thùng rác ở các buồng bệnh vận chuyển tới xe 
lưu giữ chất thải của mỗi khoa. 

* Thu gom chất thải y tế từ nơi tập kết của các khoa về nhà lưu giữ chất thải 
tạm thời của bệnh viện: 

- Thời gian thu gom:  
+ Bệnh viện: buổi sáng: 5h - 6h30, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa hè); Buổi 

sáng: 5h30 - 7h00, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa đông). 
+ Vệ sinh công nghiệp: buổi sáng: 5h - 6h30, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa 

hè); Buổi sáng: 5h30 - 7h00, buổi chiều: 17h - 18h30 (mùa đông). 
- Đường thu gom: Từ nơi tập kết rác của các khoa vận chuyển theo thang máy 

riêng (thang máy số 3) về nhà lưu giữ chất thải tạm thời của bệnh viện. 
- Tần suất thu gom: 02 lần/ngày (nhân viên thu gom vận chuyển chất thải từ 

xe lưu giữ chất thải các khoa, phòng về nhà lưu giữ chất thải của Bệnh viện và bàn 
giao chất thải lây nhiễm cho nhân viên xử lý chất thải). 

- Thu gom chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế: Bệnh viện phân 
công 01 nhân viên hàng ngày đến các khoa, phòng tại nơi tập trung chất thải tái chế 
thu gom về nơi chứa chất thải tái chế tạm thời, phân loại, lưu giữ. 

- Thu gom chất thải thông thường: chất thải thông thường được thu gom riêng 
từ nơi tập kết của các khoa, phòng về nhà lưu giữ chất thải tập trung của BV. 

Quy trình lưu giữ chất thải rắn trong bệnh viện: 
- CTYT lây nhiễm: được lưu giữ trong nhà lưu giữ chất thải lây nhiễm không 

quá 48 giờ. Sau đó chất thải được khử khuẩn - tiệt khuẩn chất thải lây nhiễm bằng 
công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý để chuyển toàn bộ 
thành chất thải thông thường, không còn mầm bệnh lây nhiễm, mất hình dạng ban 
đầu. Các loại chất thải không xử lý được thì 02 ngày Công ty TNHH MTV Môi 
trường Phú Hà thu gom, vận chuyển về nhà máy để xử lý. Nhân viên xử lý chất thải 
chịu trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ tất cả bề mặt nhà lưu giữ chất thải lây nhiễm và 
thông thường trong quá trình lưu giữ. 

- Chất thải thông thường: được lưu giữ trong nhà lưu giữ chất thải thông 
thường không quá 24 giờ. Hàng ngày, Công ty CP Môi trường đô thị thành phố 
Đông Hà thu gom, vận chuyển về nhà máy để xử lý. 

- Chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế: được phân loại và lưu giữ 
theo khu vực quy định trong nhà lưu giữ chất thải tái chế. Hàng tuần, Công ty 
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TNHH Trọng Vương đến thu gom, vận chuyển về nhà máy để xử lý. 
- Chất thải nguy hại không lây nhiễm: được phân loại và chứa trong các thùng 

màu đen có biểu tượng, mã CTNH tương ứng và lưu giữ trong nhà lưu giữ chất thải 
y tế tạm thời, nơi lưu giữ có rãnh và hố thu gom, có gờ chống tràn khi gặp sự cố đổ 
tràn chất thải lỏng. 02 ngày Công ty TNHH MTV Môi trường Phú Hà thu gom, vận 
chuyển về nhà máy để xử lý. 

Hiện nay, bệnh viện đã xây dựng khu vực lưu chứa chất thải rắn của bệnh viện 
gồm: phòng chứa rác thải lây nhiễm; phòng chứa rác thải nguy hại; phòng xử lý rác 
thải bằng công nghệ lò vi sóng tích hợp nghiền, cắt và khử khuẩn; phòng lưu trữ rác 
thải thông thường; phòng lưu trữ rác thải sau xử lý. 

Quy trình xử lý rác thải đã thực hiện trong bệnh viện như sau: 
+ Đối với rác thải thông thường (hay gọi là rác sinh hoạt), Bệnh viện đã hợp 

đồng thu gom và mang đi xử lý 01 lần/ngày. 
+ Đối với rác thải y tế gồm: chất thải y tế lây nhiễm, chất thải có nguy cơ lây 

nhiễm, rác y tế nguy hại (không bao gồm kim tiêm, chai lọ thuỷ tinh và chất thải giải 
phẩu) được xử lý bằng công nghệ lò vi sóng tích hợp nghiền, cắt và khử khuẩn 
(Sterilwave 440) và không làm phát sinh khí thải ra bên ngoài môi trường. Rác sau 
xử lý là rác thải thông thường nên sẽ được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt.  

Tần suất xử lý: khối lượng rác thải y tế phát sinh thực tế tại bệnh viện khoảng 
100 kg/ngày, bệnh viện đã đầu tư 02 lò vi sòng, mỗi lò xử lý khoảng 30-40 kg/mẽ. 
Nước thải ngưng tụ được dẫn về HTXLNT bằng ống PVC 42mm. 

+  Đối với rác thải y tế gồm kim tiêm, vật sắc nhọn, chai lọ thuỷ tinh và chất 
thải giải phẩu: hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Phú Hà vận chuyển 
đưa đi xử lý, với tần suất khoảng 2-3 ngày/lần. 

* Quy trình vận hành lò vi sóng Sterilwave 440: Sterilwave là một hệ thống 
hoàn toàn tự động trong quá trình xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm.  

(1) Nạp chất thải: rác thải y tế sau khi phân loại được nạp vào khoang xử lý. 
Trong khoang xử lý có các lưỡi cắt để cắt nhỏ rác thải.  

(2) Nghiền cắt: Khi chu kỳ xử lý bắt đầu, chất thải được cắt nhỏ bởi một lưỡi 
dao với tốc độ quay tối đa của lưỡi cắt > 1.200 vòng/phút . Giai đoạn băm nhỏ này sẽ 
giúp tăng nhiệt độ chất thải và giảm kích thước của nó. 

(3) Gia nhiệt và tiệt trùng: chất thải được gia nhiệt bằng lò vi sóng để đạt được 
nhiệt độ tiệt trùng (20 phút ở 100°C). Vi sóng được cung cấp bởi bộ phát. Vào cuối 
chu kỳ, các chất thải đã xử lý được thải ra từ buồng chứa bằng trọng lực và đưa vào 
thùng chứa chất thải đã xử lý. 

(4) Rác sau xử lý: tính chất của rác sau xử lý được nghiền vụn, khô, tơi xốp, 
không còn hình dạng ban đầu, không còn mầm bệnh lây nhiễm.  

* Hiệu quả xử lý: Để đánh giá hiệu quả xử lý rác thải của hệ thống lò vi sóng 
Sterilwave 440, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Viện Pasteur Nha 
Trang lấy mẫu rác sau xử lý cho kết quả đạt theo QCVN 55:2013/BTNMT về thiết bị 
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hấp chất thải y tế lây nhiễm (Phiếu kết quả kiểm nghiệm lò vi sóng Sterilwave 440 
kèm theo ở phần phụ lục). 

* Hiệu quả về môi trường - xã hội: 
Thiết bị vi sóng Sterilwave - Bertin hoạt động đem lại hiệu quả rất lớn cho bệnh 

viện  trong công tác xử lý chất thải y tế lây nhiễm, các hiệu quả đó được thể hiện như 
sau: 

- Không sử dụng dầu trong quá trình hoạt động; 
- Không phát sinh các khí thải độc hại như các khí CO2, CH4, furan…. 
- Độ mùi thấp, hầu như không có; 
- Không phát sinh nước thải khi đang xử lý 
- Quá trình xử lý tiệt trùng, xử lý triệt để vi khuẩn, không phát tán các chất 

truyền nhiễm ra môi trường; 
- Thời gian xử nhanh 45 phút/mẻ, 30kg/mẻ, có thể xử lý tối đa 400kg/ngày. 
- Chi phí xử lý dự kiến chỉ khoảng 6.000 đồng/kg.  
- Quá trình hoạt động của thiết bị diễn ra tự động vì vậy giảm được tối đa nhân 

viên vận hành, thiết bị chỉ cần 02 người vận hành. 
* Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý:  
- Trang bị thêm khoảng 30 thùng rác các loại  chuyên dụng chứa CTR tại bệnh 

viện đối với khu vực Nhà điều trị nội trú khoa ung bướu, khu xạ trị, khoa tâm thần 
kinh.  

- Tăng cường các giải pháp che chắn tốt cho khu xử lý. Trồng thêm cây xanh 
quanh khu vực xử lý tạo môi trường cảnh quan tốt hơn. 

- Trong quá trình xử lý cần tiến hành bảo dưỡng dao cắt tại thiết bị Sterilwave. 
Khi dao quay với tốc độ lớn dễ xảy ra tình trạng hỏng hóc. 

- Tăng cường công tác kiểm tra vận hành quy trình xử lý CTR y tế lây nhiễm, 
nhằm đảm bảo thiết bị vi sóng Sterilwave được hoạt động theo đúng quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

- Tăng cường công tác tập huấn kiến thức về công nghệ vi sóng Sterilwave cho 
cán bộ nhân viên xử lý tại bênh viện. 

Nhìn chung, các biện pháp thu gom và xử lý rác thải hiện nay tại bệnh viên 
đang được thực hiện có hiệu quả, do đó trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục 
thục hiện và tăng cường công tác kiểm ra, giám sát, bảo dưỡng hệ thống xử lý. 

(2). TTYT thành phố Đông Hà 
- Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần 

Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.  
- Chất thải rắn y tế: Được thu gom, phân loại tại chỗ và hợp đồng với Bệnh 

viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị đốt tại lò đốt rác thải y tế định 
kỳ 4 lần/ tuần, mỗi lần khoảng 5 – 10kg chất thải rắn y tế. 

(3). Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải 
- Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần 
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Công trình và Môi trường Đô thị Quảng Trị vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy 
định.  

- Chất thải y tế: Được thu gom và phân loại nguồn phát sinh từ các khu vực 
khác nhau trong Bệnh viện sau đó đưa đến hệ thống hấp, sấy chất thải rắn theo 
đúng tiêu chuẩn với Công suất xử lý 50kg/giờ, chu trình xử lý 1 giờ và xử lý tại cơ 
sở. 

+ Hệ thống xử lý chất thải rắn của Bệnh viện được xây dựng phía Bắc bệnh 
viện và đưa vào vận hành từ năm 2009. 

+ Lò đốt chất thải rắn y tế được bố trí trong nhà, có công suất thiết kế 50-
60kg/h, sử dụng kiểu lò KW50 của Hàn quốc quốc có 02 buồng đốt (sơ cấp và thứ 
cấp) và buồng xử lý khí thải. Ống khói lò đốt cao 15m so với mặt đất. Đây là kiểu 
lò đốt sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, quy trình vận hành tự động đốt theo thời gian 
cài đặt.  

+ Mô tả quy trình đốt: Toàn bộ chu trình đốt (ngoại trừ công đoạn nạp chất 
thải và công đoạn lấy tro) được điểu khiển tự động bởi PLC (Programmable Logic 
Centre – bộ lập trình). Chất thải rắn y tế được đưa vào buồng đốt sơ cấp và được 
sấy khô bề mặt, dầu được phun và đánh lửa tự động trong buồng đốt sơ cấp, chất 
thải được đốt ở nhiệt độ trên 800oC chuyển hóa dần thành chất khí, lượng tro vô cơ 
(chất thải rắn thông thường) còn lại rất nhỏ (<5%) tự rơi vào ngăn gom tro. Chất 
khí sau khi ra khỏi buồng đốt sơ cấp được dẫn vào buồng đốt thứ cấp, thời gian lưu 
khí tại đây là 2-3s, nhiệt độ đốt 1.300oC. Tại đây các chất khí này tiếp tục được đốt 
hoàn toàn thành các chất chủ yếu là CO2 và nước. Sau khi ra khỏi buồng đốt thứ 
cấp, khí thải được dẫn sang buồng xử lý, tại đây nước được phun sương vào làm 
nguội nhanh nhiệt độ của khí để ngăn chặn sự tạo thành dioxin và furan trước khi 
thải ra môi trường. 

(4). Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng 
Toàn bộ hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trong Bệnh viện tuân thủ 

theo hướng dẫn của Quy chế quản lý chất thải Y tế ban hành kèm theo Quyết 
định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Một số nội 
dung cụ thể như sau: 

- Rác thải bệnh viện được thu gom và phân loại ngay các nguồn phát sinh 
từ các khu vực khác nhau trong bệnh viện sau đó được đưa tới bỏ vào các thùng 
chứa đặt trong các điểm như: Khoa, phòng, ban, nhà ăn và tất cả các vị trí ngoài 
hành lang Bệnh viện. 

- Rác thải từ các thùng chứa này sẽ được tập trung phân thành các loại khác 
nhau theo dạng các túi “đã được phân loại tại nguồn”. 

- Sau khi đến vị trí tập trung, tùy thuộc vào từng loại chất thải cụ thể và 
mức độ phân loại mà rác thải sẽ có biện pháp xử lý tương ứng. Đối với rác thải 
nguy hại được tách và đem đốt bằng lò như đã nêu trên. Lượng tro xỉ tỷ lệ 
khoảng 5-7%.  
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- Đối với rác thải không nguy hại (hay gọi là rác sinh hoạt), Bệnh viện sẽ hợp 
đồng với Trung tâm Môi trường - Đô thị Vĩnh Linh thu gom và mang đi xử lý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.17. Quy trình thu gom và xử lý CTR bệnh viện y học cổ truyền và PHCN 

(5). Bệnh viện mắt 
- Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom và vận chuyển bởi Công ty Cổ phần 

Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định. 
- Chất thải rắn y tế: Được phân loại, thu gom tại nguồn và vận chuyển đến 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xử lý định kỳ 3 lần/tuần. Những vật dụng như quần áo, 
chăn và các vật dụng khác được Bệnh viện đã đầu tư công nghệ giặt, hấp tiệt trùng 
để xử lý hằng ngày. 

- Chất thải y tế thông thường: Bao gồm các vật liệu, bao gói, giấy, thùng 
carton, chai nhựa, chai thủy tinh không ô nhiễm có nguồn gốc phát từ khu vực hành 
chính, từ các khoa trong cơ sở y tế được các cán bộ trong Bệnh viện thu gom vào 
thùng sau mỗi ngày ca làm việc phân loại và thanh lý. 

(6). Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
- Chất thải rắn sinh hoạt của CBCC, bao bì, chai nhựa, thùng caton... không 

độc hại trong Trung tâm khoảng 8-10kg/ngày được thu tập trung tại thùng rác và 
hợp đồng với Công ty TNHHMTV môi trường và công trình đô thị Đông Hà thu 
gom, đưa đi xử lý. 

- Chất thải rắn y tế: Được phân loại, thu gom tại nguồn và vận chuyển đến 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xử lý định kỳ 3 lần/tuần. Những vật dụng như quần áo, 
chăn và các vật dụng khác được Bệnh viện đã đầu tư công nghệ giặt, hấp tiệt trùng 
để xử lý hằng ngày. 

- Chất thải y tế thông thường: Bao gồm các vật liệu, bao gói, giấy, thùng 

Thu gom và phân loại tại 
nguồn 

Vận chuyển về nơi tập trung 

Hợp đồng xử lý 

Rác sinh hoạt Rác y tế 

Đưa vào Lò đốt 

Rác từ các khu vực  
khác nhau 
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carton, chai nhựa, chai thủy tinh không ô nhiễm có nguồn gốc phát từ khu vực hành 
chính, từ các khoa trong cơ sở y tế được các cán bộ trong Bệnh viện thu gom vào 
thùng sau mỗi ngày ca làm việc phân loại và thanh lý. 

(7). TTYT thị xã Quảng Trị 
- Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần 

Công trình và Môi trường Đô thị Quảng Trị vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy 
định.  

- Chất thải y tế thông thường bao gồm:  
+ CTR tái sử dụng được: Thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu; 
+ CTR không tái sử dụng được: Thu gom và vận chuyển xử lý cùng với chất 

thải rắn sinh hoạt. 
- Chất thải y tế: Được thu gom, phân loại tại chỗ và tiếp tục hợp đồng với 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải để vận chuyển và xử lý. 
(8). TTYT Hải Lăng 

- Chất thải rắn y tế: Được thu gom và phân loại ngay các nguồn phát sinh từ 
các khu vực khác nhau trong Trung tâm sau đó đưa tới khu vực lò đốt để xử lý.  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Trung tâm đã hợp đồng với Trung tâm Môi trường 
Đô thị huyện Hải Lăng vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định. 

(9). TTYT Triệu Phong 
- Chất thải rắn sinh hoạt: TTYT đã hợp đồng với Trung tâm môi trường và 

đô thị huyện Triệu Phong thu gom và xử lý định kỳ 3 lần/tuần. 
- Chất thải rắn y tế: Được thu gom và phân loại ngay các nguồn phát sinh từ 

các khu vực khác nhau trong TTYT. TTYT đã đầu tư công nghệ hấp tiệt trùng để 
xử lý. Trung bình mỗi lần hấp 5 kg/ngày, định kỳ 2 lần/ngày.  

(10). TTYT Gio Linh 
- Chất thải rắn y tế: Được thu gom và phân loại nguồn phát sinh từ các khu 

vực khác nhau trong Trung tâm sau đó đưa tới tập kết tại khu vực lò đốt chất thải 
rắn y tế để đốt theo định kỳ. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Trung tâm đã hợp đồng Trung tâm Môi trường và 
Đô thị huyện Gio Linh thu gom và xử lý. 

(11). TTYT Cam Lộ 
- Chất thải rắn y tế: Được thu gom và phân loại các nguồn phát sinh từ các 

khu vực khác nhau trong Trung tâm sau đó đưa tới lò đốt trong Trung tâm để xử lý. 
- Chất thải rắn sinh hoạt: Trung tâm đã chủ động thu gom và hợp đồng với 

HTX Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị huyện Cam Lộ vận chuyển đến xử 
lý đúng nơi quy định. 

(12). TTYT Đakrông 
- Chất thải rắn y tế: Được thu gom, phân loại tại chỗ và chuyển đến lò đốt 2 

lần/tuần.  
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- Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom và hợp đồng với HTX môi trường 
và công trình đô thị huyện Đakrông vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hình 3.18. Quy trình thu gom và xử lý CTR TTYT Đakrông  
(13). TTYT Hướng Hóa 

- Chất thải rắn y tế: Được thu gom, phân loại và chuyển đến lò hấp, sấy xử lý 
của Trung tâm. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom và hợp đồng với Công ty môi trường 
đô thị huyện Hướng Hóa vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thu gom và phân loại tại 
nguồn 

Vận chuyển về nơi tập trung 

Hợp đồng xử lý 

Rác sinh hoạt Rác y tế 

Đưa vào Lò đốt 

Rác từ các khu vực 
Khác nhau 
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Hình 3.19. Quy trình thu gom và xử lý CTR TTYT Hướng Hóa  
3.2.2.4. Giảm thiểu các tác động khác 
a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Để giảm thiểu tiếng ồn tại các cơ sở y tế sẽ áp dụng các biện pháp sau: 
- Bố trí trồng thêm hệ thống cây xanh bao quanh khu vực, trồng xanh khu vực 
- Trong khu vực nhà điều trị, khoa phòng bố trí các quạt thông gió, quạt làm mát.. 

b. Giảm thiểu các sự cố môi trường 
* Sự cố đối với hệ thống xử lý chất thải: 
Để giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành các công trình xử 

lý chất thải, các cơ sở y tế (đơn vị trực tiếp vận hành) sẽ áp dụng các biện pháp như: 
- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn;  
- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; các thiết bị quan trọng phải 
có dự trù để thay thế khi có sự cố.  

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu 
quả hoạt động của hệ thống xử lý, định kỳ 3 tháng/lần nhằm phát hiện các sự cố để 
kịp thời điều chỉnh;  

- Công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có trình độ chuyên môn 
và được đào tạo nắm vững kỹ thuật vận hành. 

- Ngoài ra, khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố cam kết sẽ dừng hoạt động xả thải 
đến khi hệ thống vận hành trở lại an toàn. 

Thu gom và phân loại tại 
nguồn 

Vận chuyển về nơi tập trung 

Hợp đồng xử lý 

Rác sinh hoạt Rác y tế 

Đưa vào Lò đốt 

Rác từ các khu vực 
Khác nhau 
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3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng để không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường của khu 
vực. 

Bảng 3.22. Danh mục các công trình, biện pháp xử lý môi trường của Dự án 
Công trình, biện pháp 

BVMT 
Kinh phí thực hiện  

(1.000 đồng) 
Tổ chức thực hiện, vận 

hành 
Tưới nước giảm bụi tần suất tối 
thiểu 02 lần/ngày 1.000/ngày Chủ dự án và Nhà thầu 

Bể tự hoại 3 ngăn  Thuê 2.000/tháng/khu 
vực Chủ dự án và Nhà thầu 

Xây dựng hệ thống thu gom 
nước mưa chảy tràn có bố trí 
song chắn rác và các hố ga 

Trong chi phí xây 
dựng/khu vực Chủ dự án và Nhà thầu 

Thùng chứa CTR thông 
thường  11.000/khu vực Chủ dự án và Nhà thầu 
Thùng chứa CTNH  2.400/khu vực 
Biển báo (10 cái) 10.000/khu vực Chủ dự án 

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 
3.4.1. Mức độ tin cậy của các đánh giá 

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM Dự án được xây dựng trên cơ sở các thông 
tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các thông tin 
từ báo cáo Dự án đầu tư, báo cáo tình hình phát triển KT-XH của địa phương, các 
số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm và các nguồn tài liệu 
liên quan khác có mức độ tin cậy cao. 

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn 
gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá 
một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian.  
3.4.2. Những điều còn chưa chắc chắn trong đánh giá 

Việc đánh giá tác động của Dự án đến các loài động vật cạn, thủy sinh còn 
hạn chế. Do chưa có tài liệu điều tra chi tiết các loài động vật trong khu vực dự án, 
mặt khác trong khu vực dự án là khu vực gần dân cư sinh sống nên theo suy đoán 
các loài động vật cạn, thủy sinh sẽ hạn chế. Do đó Báo cáo chỉ đánh giá dựa trên 
kết quả tham vấn ý kiến của người dân, khảo sát thực tế tại thời điểm lập báo cáo, 
nên kết quả đánh giá tác động còn hạn chế. 

Việc đánh giá mức độ phát thải khí thải, bụi, tiếng ồn chưa chi tiết của các 
phương tiện giao thông chỉ đánh giá mức độ lớn nhất là phương tiện chạy có tải để 
từ đó đưa ra giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu hợp lý; chưa tách được hình thức 
chạy có tải và chạy không tải. 

Một số tác động nhỏ, mức độ ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và diễn ra 
trong thời gian ngắn nên không được tính toán một cách chi tiết về tải lượng. 
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để đảm bảo cho quá trình chuẩn bị, GPMB, xây dựng các hạng mục công 
trình và quá trình vận hành không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, 
kinh tế - xã hội của địa phương và đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian triển khai của Dự án. Chủ dự 
án sẽ tiến hành xây dựng một chương trình quản lý môi trường như sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng Dự án:  
Chủ dự án sẽ giao cho cán bộ có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thi 

công xây dựng của Dự án. Bên cạnh đó, những cán bộ đó sẽ có trách nhiệm hướng 
dẫn công nhân xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt những qui định trong xây dựng, yêu 
cầu thiết kế kỹ thuật và thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm 
nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường như đã nêu ở phần trên của Báo 
cáo. Báo cáo giám sát môi trường giai đoạn thi công gửi cơ quan quản lý để theo 
dõi và kiểm tra. 

- Giai đoạn đi vào vận hành của Dự án: 
Sau khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án bàn giao cho các cơ sở y tế để để 

thực hiện quản lý các vấn đề môi trường và lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường 
theo quy định của Luật BVMT năm 2020.  
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Bảng 4.1. Chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện Dự án 
Các hoạt 
động của 

dự án 
Các tác động 
môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường 

Kinh phí 
(1.000 đồng) 

Thời gian 
thực hiện 

Trách 
nhiệmthực 

hiện 
Trách nhiệm 

giám sát 

I Giai đoạn sữa chữa, nâng cấp     
Giải phóng 
mặt bằng CTR từ sinh khối 

thực vật 

- Thu gom lại tại vị trí trung tâm giảm 
thiểu lượng sinh khối bằng phương 
pháp đốt 

 
 
 

Trong suốt quá trình chuẩn bị 

Chủ dự án 

Sở TNMT 
tỉnh Quảng 

Trị, 
Phòng TNMT 
các huyện, thị 
xã, thành phố 

-Vận 
chuyển 
nguyên vật 
liệu 

- Bụi và khí thải 
phát sinh từ san 
lấp mặt bằng 

- Bố trí máy móc hoạt động hợp lý 
- Các phương tiện vận chuyển phải có 
bạt che phủ và không chở quá tải. 

 

San ủi, xây 
dựng các 
hạng mục 
của dự án 

- Bụi, khí thải và 
tiếng ồn phát sinh 
từ các phương tiện 
vận tải, máy móc 
thi công 

- Phun nước thường xuyên ở những nơi 
phát sinh nhiều bụi, tần suất tối thiểu 02 
lần/ngày. 
- Không sử dụng các phương tiện đã 
quá cũ. 
- Các phương tiện vận chuyển phải có 
bạt che phủ và không chở quá tải. 

1.000/ngày (phun 
nước) 

Hoạt động 
xây dựng 
các hạng 
mục của dự 
án 

Nước thải từ quá 
trình thi công xây 
dựng, nước thải 
sinh hoạt, nước 
mưa chảy tràn. 

- Thuê nhà vệ sinh có bể tự hoại 03 ngăn 
thể tích tối thiểu 6m3. 
- Dựa vào địa hình các khu vực tạo các 
mương, rảnh thoát nước mưa 
- Quá trình thi công tận dụng tối đa 
nguồn nước để phục vụ cho việc bảo 
dưỡng công trình 

2.000/tháng 
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Hoạt động 
xây dựng 
các hạng 
mục của dự 
án 

CTR xây dựng, 
CTRSH, CTNH 

- CTR xây dựng tái sử dụng cho các muc 
đích khác nhau như: san lấp mặt bằng, 
làm đường giao thông hoặc bán phế liệu. 
- Rác thải sinh hoạt thu gom bỏ vàothùng 
rác loại 120L bố trí ở khu vực lán trại. 
- CTNH lưu vào 01 thùng loại 60L 

 
11.000 

 
 
 

2.400 

Trong suốt quá trình 
thi công xây dựng 

Đ
ơn vị thi công và 

Chủ dự án 

Sở TNMT 
tỉnh Quảng 

Trị, 
Phòng TNMT 
các huyện, thị 
xã, thành phố 

 
 

Sự cố cháy nổ 

- Đưa ra các nội quy cho công nhân 
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. 

    

Hoạt động 
xây dựng 
các hạng 
mục của dự 
án 

Tai nạn lao động, 
tai nạn giao thông 

- Xây dựng nội quy về an toàn lao động 
và vệ sinh lao động nơi làm việc. 
- Trang bị đầy đủ, các phương tiện bảo 
hộ lao động. 
- Lắp đặt 05 biển báo, cảnh báo công 
trường đang thi công xây dựng; 
- Thường xuyên kiểm tra các đường 
dây điện tạm thời. 

    

II. Giai đoạn đi vào hoạt động     
Hoạt động 
khám, điều trị 
của các cơ sở 
y tế 

- Phát sinh bụi, khí 
thải, tiếng ồn 

- Đưa ra nội quy đối với các phương tiện vào ra 
bệnh viện. 
- Bổ sung trồng cây xanh xung quanh các công 
trình. 
- Bố trí hệ thống quạt thông gió, quạt mát tại 
các phòng bệnh  

Theo hợp đồng 
Trong suốt 
thời gian 

hoạt động 
Các cơ sở 
y tế Các cơ sở y tế 

- Nước thải sinh 
hoạt, nước thải từ 
các khoa/phòng  

Mỗi Cơ sở y tế đầu tư Thu gom về khu vực 
xử lý nước thải tại hố gom và bơm lên các 
hệ thống xử lý của các bệnh viện, cơ sở y tế 

Đã đầu tư 
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Nước mưa chảy tràn - Thường xuyên kiểm ra, bảo dưỡng các hệ 
thống thu gom và thoát nước.  

Rác thải sinh hoạt 
Thu gom và hợp đồng với Công ty, Trung 
tâm môi trường và công trình đô thị các 
huyện, thị xã, thành phố đưa đi xử lý. Tần 
xuất 01 lần/ngày 

Theo hợp đồng 

Rác thải y tế  

- Thu gom hành ngày và đưa về khu vực lưu 
trữ chất thải của mỗi CSYT. 
- Chất thải y tế (lây nhiễm, có nguy cơ lây 
nhiễm, rác thải nguy hại): Xử lý theo cụm 
bằng hệ thống xử lý lò vi sóng tích hợp 
nghiền, cắt và khử khuẩn của các đơn vị hoặc 
lò đốt của các đơn vị.  
- Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh: Hợp đồng 
với Công ty môi trường Phú Hà thu gom và 
xử lý chất thải y tế là các vật sắc nhọn, chất 
giải phẫu, tần suất 2-3 ngày/lần. 

Đã đầu tư 

- Bổ sung thêm thùng rác các loại tại các 
công trình đầu tư. 

Khoảng 100 tr.đồng 

Sự cố môi 
trường 

 Sự cố HTXL nước 
thải; Rò rỉ phóng xạ 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy 
trình đã được hướng dẫn;  
- Cửa ra vào phòng xạ trị từ xa phải có khoá 
liên động  
- Trong phòng đặt thiết bị xạ trị phải lắp 
dụng cụ kiểm xạ tự động để báo động về 
tình trạng bất thường khi sử dụng thiết bị. 

Theo quy định 
Trong suốt 
thời gian 

hoạt động 
Các cơ sở 
y tế Các cơ sở y tế 
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4.2. Chương trình giám sát môi trường 
Chủ dự án xây dựng chương trình giám sát chất lượng môi trường và được áp 

dụng trong suốt thời gian vận hành của Dự án. 
Trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát, Chủ dự án sẽ định kỳ 

báo cáo tiến độ, nội dung và kết quả của hoạt động giám sát lên Phòng Tài nguyên 
và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Quảng Trị. Qua đó có thể theo dõi, kiểm soát nguồn thải nhằm đảm bảo trong quá 
trình hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, 
kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô 
nhiễm mà Chủ Dự án thực hiện. 
4.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công 

- Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 
+ Vị trí giám sát: 13 vị trí (01 vị trí/khu thi công) 
+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, độ bụi, CO, NO2, SO2. 
+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT; QCVN 24:2016/BYT. 
+ Tần suất giám sát: 03 lần/năm. 
- Giám sát CTR, CTNH 
+ Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. 
+ Vị trí giám sát: 13 vị trí (01 vị trí/khu thi công) 
+Tần suất giám sát: 03 lần/năm. 
- Giám sát an toàn lao động 
+ Chỉ tiêu giám sát: Giám sát các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố; 

Giám sát việc tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động; Giám sát việc sử dụng các 
phương tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

+ Vị trí giám sát: 13 vị trí (01 vị trí/khu thi công) 
+ Tần suất giám sát: Thường xuyên trong quá trình thi công. 

4.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động 
Tiếp tục thực hiện theo chương trình giám sát môi trường hiên nay của các cơ 

sở y tế. 
4.2.3. Khái toán kinh phí giám sát môi trường hàng năm 
 Dự kiến 50 triệu đồng/năm/khu vực thực hiện dự án 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THAM VẤN 
5.1. Tham vấn cộng đồng 
5.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 
a. Tóm tắt quá trình tham vấn chính quyền các địa phương và các tổ chức liên 
quan 

Nhằm tuân thủ Luật BVMT 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công 
nghiệp tỉnh Quảng Trị đã gửi Công văn số 240/BQLDDCN-KHTC ngày 11 
tháng 3 năm 2022 đến 11 UBND, UBMTTQVN các phường, xã, thị trấn nơi có 
dự án diễn ra trên địa bàn kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
dự án “Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện”. 

 
Bảng 5.1. Các địa phương thực hiện tham vấn và các dự án thành 

phần 

TT Địa điểm Dự án thành phần 

1 Thị trấn Diên Sanh, huyện 
Hải Lăng 

Xây dựng Khoa Nội, Khoa Ngoại và các 
hạng mục phụ trợ Trung tâm y tế huyện Hải 
Lăng 

2 Thị trấn Ái Tử, huyện 
Triệu Phong 

Xây dựng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 
chức năng Trung tâm y tế huyện Triệu 
Phong 

3 Phường 2, thị xã Quảng 
Trị 

Xây dựng mới khoa Sản, Nhi Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Triệu Hải 
Cải tạo, sửa chữa các hạng mục bên trong 
Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị 

4 Phường Đông Lương, TP 
Đông Hà 

Cải tạo cầu nối, Xây mới khu kỹ thuật Bệnh 
viện mắt 
Sơn tường, cải tạo hệ thống thoát nước các 
hạng mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

5 
Phường Đông Thanh, TP 
Đông Hà 

Đầu tư Hệ thống Xử lý Khí thải và cải tạo 
Nhà làm việc Trung tâm kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

6 Phường 5, TP Đông Hà 
Cải tạo, sửa chữa các hạng mục bên trong 
Trung tâm y tế TP Đông Hà 

7 Thị trấn Cam Lộ, huyện 
Cam Lộ 

Xây Nhà vận động trị liệu (không có 
giường bệnh) Trung tâm y tế huyện Cam Lộ 
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TT Địa điểm Dự án thành phần 

8 Thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

Xây mới các khoa kỹ thuật: Khoa Cấp cứu - 
Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa 
phẫu thuật - Gây mê hồi sức Trung tâm y tế 
huyện Gio Linh 

9 Thị trấn Cửa tùng, huyện 
Vĩnh Linh 

Cải tạo khu nhà A, khu phục hồi chức năng 
Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi 
chức năng tỉnh 

10 Thị trấn Krôngklang, 
huyện Đakrông 

Xây dựng nhà Xét nghiệm và chẩn đoán 
hình ảnh Trung tâm y tế huyện Đakrông 

11 
Thị trấn Khe Sanh, huyện 
Hướng Hóa 

Cải tạo, sửa chữa các hạng mục bên trong 
Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa 

 
b. Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư 

Công tác tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư được thực hiện theo hướng 
dẫn của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/1994 của Chính phủ về việc sửa 
đổi bổ sung, một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 
luật bảo vệ môi trường. 

Quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư cho dự án “Đầu tư sửa 
chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện” được thực hiện tại địa 
bàn 8 phường, xã, thị trấn nơi dự án diễn ra có nâng cấp quy mô và xây dựng các 
hạng mục công trình. Chủ trì cuộc họp do UBND các phường, xã, thị trấn và Chủ 
dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công 
nghiệp tỉnh Quảng Trị cùng phối hợp thực hiện. 

* Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng 
- Dự án thành phần: Xây dựng Khoa Nội, Khoa Ngoại và các hạng mục phụ 

trợ Trung tâm y tế huyện Hải Lăng 
- Địa điểm tổ chức: Nhà văn hóa thị trấn Diên Sanh 
- Thời gian: 15h00 ngày 08/06/2022  
Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:  
+ Ông: Trần Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diên Sanh chủ trì 

cuộc họp 
+ Ông: Trần Quốc Ánh - Cán bộ văn phòng - Thư ký cuộc họp. 
- Chủ dự án: Lê Văn Tuấn  - đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Tr. 
- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New. 
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* Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong 
- Dự án thành phần: Xây dựng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 

Trung tâm y tế huyện Triệu Phong 
- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND thị trấn Ái Tử 
- Thời gian: 08h15 ngày 17/06/2022  
Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:  
+ Ông: Lê Xuân Lương - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Tử chủ trì cuộc họp 
+ Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Công chức Địa chính, xây dựng - Thư ký cuộc 

họp. 
- Chủ dự án: Lê Văn Tuấn  - đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Tr. 
- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New. 
* Phường 2, thị xã Quảng Trị 
- Dự án thành phần:  
+ Xây dựng mới khoa Sản, Nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 
+ Cải tạo, sửa chữa các hạng mục bên trong Trung tâm y tế thị xã Quảng 

Trị 
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp UBND phường 2 
- Thời gian: 14h30 ngày 27/06/2022  
Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:  
+ Ông: Nguyễn Thuận - Phó Chủ tịch UBND phường 2 chủ trì cuộc họp 
+ Ông: Nguyễn Anh Khoa - Công chức Địa chính, xây dựng - Thư ký cuộc 

họp. 
- Chủ dự án: Lê Văn Tuấn  - đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Tr. 
- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn xử lý môi trường Sài Gòn New. 
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Bảng 5.1. Kết quả tham vấn cộng đồng của dự án 

TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình 
Cơ quan/ tổ chức/ 
cộng đồng dân cư/ đối 
tượng quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử   
1 Không có ý kiến tham gia   

II Tham vấn bằng hình thức họp lấy ý kiến  
(Nội dung về tham vấn cộng đồng được đính kèm tại Phụ lục)  

 Chương 1. Thông tin về dự án   

1 Đề nghị cung cấp thông tin thời gian triển khai dự án 

Tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ 
năm 2022-2026, hiện nay Chủ dự án đang thực hiện các hồ 
sơ liên quan để sớm triển khai thực hiện dự án theo tiến độ 
được phê duyệt, trước khi triển khai dự án sẽ công bố, niêm 
yết các hồ sơ liên quan về Báo cáo ĐTM cũng như tiến độ 
thực hiện Dự án để các địa phương nắm bắt và theo dõi. 

Khu phố trưởng, khóm 
trưởng trên địa bàn thực 

hiện dự án 

2 Đường dân sinh quanh khu vực dự án phải giữ nguyên 
hiện trạng như trước khi dự án triển khai 

Chủ dự án cam kết sẽ giữ nguyên hiên trạng các tuyến 
đường dân sinh xung quanh khu vực triển khai thực hiện dự 
án. Hạn chế tối đa tác động đến các tuyến đường dân sinh do 
vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị. Trường hợp xảy ra 
hư hỏng, Chủ dư án cam kết khắc phục và sửa chữa kịp thời. 

Khu phố trưởng  và các 
hộ dân chịu ảnh hưởng 
trực tiếp tham gia họp 

 Chương 2. Điều kiện tự nhiên,  kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án  

 Chương 3. Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường, ứng phó sự cố môi trường  

3 Quan tâm công tác xử lý nước thải và khí thải từ các lò 
đốt rác thải trong giai đoạn vận hành của dự án 

Hiện nay, các cơ sở y tế đã được đầu tư lò đốt xử lý chất thải 
y tế và hệ thống xử lý nước thải. Kết quả giám sát môi 
trường định kỳ hàng năm cho thấy hiệu quả xử lý khá tốt và 

Các hộ dân chịu ảnh 
hưởng trực tiếp tham 

gia họp 
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TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình 
Cơ quan/ tổ chức/ 
cộng đồng dân cư/ đối 
tượng quan tâm 

ổn định, chưa có nguy cơ ô nhiễm môi trường trừ một số chỉ 
tiêu về hữu cơ như NH4. Sau khi kết thúc dự án, Chủ dự án 
sẽ bàn giao cơ sở vật chất liên quan để các cơ sở y tế tiếp tục 
thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ Môi 
trường năm 2020. 

4 Có phương án đảm bảo an toàn giao thông khi xe vận 
chuyển vật liệu xây dựng 

Chủ dự án lắp đặt các biển báo, có phương án phân luồng, 
tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng hợp lý, hạn chế tối đa 
vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn giao thông và chất 
lượng môi trường khu vực xung quanh. Chủ dự án yêu cầu 
nhà thầu nghiêm túc thực hiện các giải pháp như sử dụng xe 
có đăng kiểm, lái xe đảm bảo các quy định về an toàn giao 
thông theo Luật Giao thông đường bộ (không sử dụng chất 
kích thích, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn và chạy quá tốc độ 
cho phép...) 

Chủ Tịch UBMT thị 
trấn Diên Sanh 

5 Quan tâm đến giảm thiểu bụi, nước thải, rác thải, tiếng 
ồn phát sinh trong quá trình thi công 

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện 
pháp giảm thải bụi như lắp hàng rào tạm để che chắn phát 
tán bụi, phun ẩm, tưới nước dọc các tuyến đường vận 
chuyển vào khu vực dự án và khu vực lân cận. Khơi thông, 
nạo vét kênh mương thoát nước mưa và nước thải để hạn chế 
tối đa trình trạng ứ đọng nước thải, nước mưa đối với các 
khu dân cư. Yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm việc 
thu gom và tập kết CTR, hợp đồng với các đơn vị có năng 
lực vận chuyển và xử lý định kỳ. Đối với tiếng ồn, Chủ dư j 
án sẽ yêu cầu đơn vị thi công không hoạt động trong giờ cao 
điểm và giờ nghỉ của người dân. 

Các hộ dân chịu ảnh 
hưởng trực tiếp tham 

gia họp 
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TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình 
Cơ quan/ tổ chức/ 
cộng đồng dân cư/ đối 
tượng quan tâm 

6 
Thi công về mùa mưa cần chú ý đến lượng đất cát bám 
trên bánh xe lúc ra vào công trình tránh gây ảnh hưởng 
đến đường giao thông quanh khu vực dự án 

Chủ dự án tiếp thu,  yêu cầu và phối hợp với đơn vị thi công 
đảm bảo vệ sinh môi trường (bùn, cát rơi mãi, lầy lội...) 
trong quá trình vận chyển tránh gây ảnh hưởng đến đường 
giao thông quanh khu vực dự án. 

Công chức đại chính, 
môi trường phường 2 

 Chương 4: Chương trình quản lý và giám sát môi 
trường 

  

 Chương 5. Kết quả tham vấn cộng đồng   
 Kết luận, kiến nghị, cam kết   

7 Cần đảm bảo các cam kết về môi trường như trong báo 
cáo 

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn thi công và vận hành dự án. 

Phó chủ tịch UBND các 
phường, thị trấn 

 Các ý kiến khác   

8 
Các đơn vị y tế cần nghiên cứu và đề xuất với các cấp 
để có biện pháp xử lý nước thải và khí thải triệt để hơn 
tránh ảnh hưởng đến người dân khu vực lân cận 

Chủ dự án sẽ làm việc với các đơn vị y tế và đề nghị thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường (xử lý khí 
thải, nước thải) sau khi bàn giao tiếp tục sử dụng để tránh 
ảnh hưởng đến người dân khu vực lân cận. 

Các hộ dân thị trấn 
Diên Sanh lân cận 

Trung tâm y tế huyện 
Hải Lăng 

III Tham vấn bằng văn bản  (Các công văn trả lời của UBND, UBMTTQ xã Vĩnh Thái) Nội dung Công văn 
đính kèm tại Phụ lục 

 Chương 1. Thông tin về dự án   

1 Đồng tình với vị trí thực hiện dự án trong khuôn viên 
các bệnh viện đang hoạt động Không có ý kiến UBND và UBMTTQ 

các xã, phường, thị trấn  
 Chương 2. Điều kiện tự nhiên,  kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án  

 Chương 3. Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường, ứng phó sự cố môi trường  

2 Đồng ý với các nội dung đánh giá tác động tiêu cực 
của dự án đến môi trường tự nhiên, KT-XH và sức khẻ 

Chủ dư án tiếp thu và cam kết bổ sung phân tích và đánh giá 
kỹ tác động của dự án đối với dân cư trong vùng. 

UBND và UBMTTQ 
các xã, phường, thị trấn 
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TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình 
Cơ quan/ tổ chức/ 
cộng đồng dân cư/ đối 
tượng quan tâm 

cộng đồng, tuy nhiên cần bổ sung phân tích và đánh 
giá kỹ tác động của dự án đối với dân cư trong vùng 

3 Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đên môi trường 
được đề xuất trong báo cáo là phù hợp Không có ý kiến UBND và UBMTTQ 

các xã, phường, thị trấn 

 Chương 4: Chương trình quản lý và giám sát môi 
trường 

  

 Chương 5. Kết quả tham vấn cộng đồng   
 Kết luận, kiến nghị, cam kết   

4 Đề nghị các biện pháp bảo vệ môi trường cần phải 
được thực hiện nghiêm túc Đã bổ sung tại mục cam kết UBND và UBMTTQ 

các xã, phường, thị trấn 

5 
Thực hiện một cách nghiêm túc chương trình quản lý 
và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường. 

Đã bổ sung tại mục cam kết UBND và UBMTTQ 
các xã, phường, thị trấn 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
1. Kết luận 

Bên cạnh những mặt tích cực nói trên, trong các giai đoạn thực hiện Dự án sẽ 
khó tránh khỏi những tác động xấu đến môi trường. Báo cáo đã đưa ra những nhận 
định về các nguồn ô nhiễm đến môi trường do hoạt động của Dự án như sau: 

- Trong giai đoạn chuẩn bị, GPMB các tác động liên quan đến chất thải chủ 
yếu là lượng bụi phát sinh do quá trình san lấp mặt bằng. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng các tác động liên quan đến chất thải chủ 
yếu là: bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn, 
CTR. Bên cạnh đó, còn có các tác động không liên quan đến chất thải như tiếng ồn, 
độ rung... các vần đề tai nạn lao động, tai nạn giao thông có thể xảy ra.  

- Báo cáo đã đánh giá tổng quát và chi tiết về mức độ cũng như quy mô tác 
động do các hoạt động của Dự án đến môi trường không khí, môi trường nước, môi 
trường đất và môi trường sinh thái... 

- Báo cáo đã trình bày đầy đủ các sự cố có thể xảy ra, phân tích và đánh giá về 
nguy cơ xảy ra các sự cố, mức độ nghiêm trọng của các sự cố. 

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các biện pháp 
xử lý đã đề xuất nhằm đảm bảo đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường, Chủ 
dự án sẽ tiến hành kết hợp với các công tác quản lý và giám sát môi trường như đã 
trình bày trong báo cáo ĐTM này. 
2. Kiến nghị 

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp về hiệu quả hoạt động của Dự án, các 
tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra, các biện pháp kiểm soát, 
giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường. Chủ Dự án kiến nghị như sau: 

- Các cơ quan, ban ngành liên quan, chính quyền địa phương tạo điều kiện để 
hoàn thành thủ tục liên quan khác nhằm thực hiện tốt công tác BVMT.  

- Chủ dự án kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt 
báo cáo ĐTM để Dự án sớm được triển khai thực hiện. 
3. Cam kết 

Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường, Chủ dự án cam kết thực hiện như 
sau: 

- Trong giai đoạn chuẩn bị, giải phóng mặt bằng: Thực hiện đúng vị trí cũng 
như diện tích đất đã được lựa chọn xây dựng Dự án. 

- Trong giai đoạn xây dựng, thi công công trình: Triển khai các hoạt động xây 
dựng đảm bảo tiến độ, đúng các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường đã trình 
bày trong báo cáo ĐTM. 

- Chủ dự án sẽ tuân thủ Luật BVMT, các Nghị định, Thông tư, các quy chuẩn 
kỹ thuật chuyên ngành và quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường và các văn bản 
khác có liên quan. 
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- Chủ dự án cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu trong 
quá trình thi công và bàn giao vận hành hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác 
động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, gây ô 
nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ  LỤC 1 
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN 
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PHỤ  LỤC 2 
HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CÁC CƠ SỞ Y TẾ 

 

 

 

 



UY BAN NHAN DAN
TiNH QUANG TRJ

S3:

CQNG HoA XA HQI cHi! NGHIA VIJ):T NAM
Blie I~p - T" do - H~nh phue

QuangTri, ngay..lf thanUV'iim 20/4

QUYETBJNH
Phe B~

"Trung phiro, th\fC fluh Quang Trj"

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRJ

Can eu Lu~t t3 ehue HFJND va UBND ngay 26 thang II nam 2003;

Can eu Lu~t Bao v~ moi tmimg ngay 29 thang II nam 2005;
Can eu Nghi dinh s3 35/2014/NFJ-CP ngay 29/412014 eua Chinh pM ve

sua d3i, b3 sung mlit s3 dieu eua Nghi dinh s3 29/20111ND-CP ngay 18/412011
eua Chfnh pM quy djnh ve danh gia moi tmimg ehi€n IWle, danh gia tae dling
moi truOng, cam v~ m6i tmemg;

Can eu Thong tu s3 o 1/20 I2/TT-BTNMT ngay 16 thang 3 nam 2012 eua Bli

v~ moi tnrimg dO'Dgian; Thong tu s3 22/2014/TT-BTNMT ngay 05/5/2014 eua
Bi) Tili nguyen va Moi tmimg quy dinh va hu6ng dftn thi hanh Nghi djnh s3
35/2014/NFJ-CP ngay 29/4/2014 eua Chlnh pM;

cae
tae bao Vo moi tmimg eua Trung tam Ki€m nghiom thu3e, my phim, th\l"ephim
tinh Quang Tri ngay 19 thang 12 nam 2014;

Xet nQi dung an BaD v~ m6i tnremg chi ella Trung Him Ki€m
nghi~m thu3e, my phim, th\l"ephim tfnh Quang Trj da dWle hoan ehfnh glri kern
Van ban s3 51IBV ngay 23 thang 12 nam 2014 eua Trung mm Ki€m nghiom
thu3e, my phim, th\l"ephim tinh Quang Tri;

Xet d~ nghi eua Giam d3e Sa Tili nguyen va Moi tmimg t~i TiJ trinh s3
2633/TTr-STNMT ngay 24 thang 12 nam 2014,

QUYET BJNH:
Bi~u I. PhO duYot FJe an Bao Vo moi tnrimg chi ti€t (sau day gQi la FJe an)

eua Trung tam Kiem nghi~m thu3e, my phim, th\l"e phim tfnh Quimg Tri (sau
day gQi la Co slY)vai cae ni)i dung eM y€u sau day:

I. Vi tri, quy rna ho~t di)ng:

1.1. Vi tri:
T~i Phuimg FJong Thanh, tbanh ph3 FJong Ha, tinh Quang Tri, ranh gim

tiep giap nhu sau:
+ Phia Bie, Tily Bie giap voi hil ca eua nguiJi dan phuimg FJong Thanh;



+ Phia Dong Blic giap vm duimg quy ho~ch di ra duimg Ph~m Ngii Lao;
+ Phia Tiiy, Nam giap rui)ng hia.
1.2. Quymo:

T5ng di<1ntich 111\\tbing cua Trung mm: 1090 m'; g6m cac h~g m~c chinh:
- K~t ctlu h~ tfing:

+ H~ th6ng ctlp di~n: Dugc l:ly tif lum di~n cua thimh ph6 doc theo duimg
L9 lA ella

+ th6ng cdp nu6'c: H~ th6ng dUOng bug cdp va nuac
ngu6n nuac may cua Cong ty TNHH MTV C:lp nuac va Xay d\lng Quang Tri.

+ th6ng thmi! nuac: nuac mai duqc thu VilO cae bug dUng PVC
ella

c6ng thoat ra h~ th6ng thoat nuac chung a phia Nam.

+ H~ th6ng giao thOng ni)i bi), cay xanh da dugc xay d\fl1g hoim chinh.

+ H~ th6ng PCCC da xiiy d\fl1ghoim chinh, baD g6m: B~ nuac 54 m', bam
chUa chay, duimg 6ng chUa chay, lang, voi, 12 binh CO" h~ th6ng cimh baD chay.

- Cac h~ng m~c hilnh chinh va ki~m nghi~m: Kh6i nhil 3 t:lng vm t5ng di~n
tich xay d\fl1g la. 1.188m' g6m co 07 phOng lam vi~c; 10 phOng ki~m nghi~m,

chua xe dip

m6i

+ th6ng xu H~ th6ng xu theli Trung tam su
d~ng cong ngM BIOFAST va dugc xay d\fl1g nam 20 II vai cong su:lt thi~t k~
12m3/ngay.dem; h~ th6ng cae binh lQc cation-anion xu kim lo:;ti niP1g
phong thi nghi~m.

+ H~ th6ng xu nuac thili v~ sinh: Xay d\lng hoan chinh 03 phOng v~ sinh
va bf l\l ho~i 03 ngan.

+ H~ th6ng xu khi thai: H~ th6ng tu hUt, duimg 6ng thu gom, thoat khi,
xu khi trong phong thi nghi~m, kho chua hoa chilt.

+ H~ th6ng xu ch:lt thai rin: Thimg d\fl1grac tron.g cac phOng va toan bi)
Trung tam (lo~i 10lit, 30 lit va 240 lit). Nha kho chila chat thili nguy h~i so dugc

2. Yeu cau v~ m6i tnrbng v6i Ca

2.1. Th\lC hi~n dung va dAy du cac giai phap, bi~n phap, cam k~t vf baD v~
m6i

tmac khi thili ra moi tmimg.

2



2.3. Tu>,~t d6i kh6ng sir dung cae lo~i may moe, thi€t bi, nguyen li~u, nhien
dim

eua pMp lu~t hi~n Mnh.

2.4. Trong thiYihan t6i da la 12 tMng k€ tit ngay kY Quy€t dinh nay phai
hoan thilnh viee xiiy d\Il1g, thit nghi~m va nghi~m thu cae bi~n phap e6ng trinh
bao v~ m6i truemg, chi duQ'c c6ng trinh bao v~ m6i truang vao
di)ng .ehinh th~e sau khi dii d!-,ge co quan phe duy~t £le an Bao v~ m6i truim~

chuc xem so, tra v~ chi eua
coso.

lIi€u 2. Trong qua mnh th\Ie hien n€u ni)i dung hoat di)ng eua Co ni)i
dung eua £le an co thay d6i, CM Co phili co van bim bao cao vm UBND tinh
va chi duge th\Ie hi~n nhfrng thay d6i sau khi co van ban chAp thu~n.

lIi€u 3. Quy€t dinh nay co hi~u l\Ie thi hanh ke tit ngay kyo

CMnh Van phOng UBND tinh, Giam d6e cae Sa: Tai nguyen va M6i truimg,
Y t€; CM tjch UBND thanh ph6 £l6ng Ha, Giam d6e Trung mm Ki€m nghiem
thu6e, my phAm, th\Ie phAm tinh Quang Trj va Thu tru<'rngcae co quan lien quan
ehiu trach nhiem thi hanh Quy€t dinh nay.!.

Not
Di~u3;
VT, NN.

Nguy~n Quiin Ch,nh

3
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UY BAN NHAN DAN
TiNH QUANG TRI

56: /QD - UBND

CONG HoA xA HOI cHiJ NGHiA VII):T NAM
Dl)e I~p - TV do - H~nh phue

Quang ngay.F{

QUYETDINH
moi chi cua err

Lang"

BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRI

Can eu Lu~t t6 chUc HDND va UBND ngay 26 thang II nam 2003;

Can cu Lu~t Bao v~ moi truimg ngay 29 thang II nam 2005;
Can cu Nghj djnh s6 35/2014/ND-CP ngay 29/4/2014 cua Chinh pM v~

sua d6i, b6 sung m(il s6 di~u cua Nghj djnh s6 29/201l/ND-CP ngay 18/412011
cua Chinh pM quy djnh v~ danh gia moi truimg chien IUllC,danh gia lac d(ing
moi truOng, cam ket bao v~ m6i trubng;

Can cu Thong tu s6 0112012/TT-BTNMT ngay 16 thang 3 nam 2012 cua BI)
Tili nguyen va Moi truimg quy djnh v~ I~p, IhAm djnh, phO duy~1 va kiem Ira, xac
nh~n vi~c th\l'c hi~n D~ an Baa v~ m6i tNang chi l~p va dang US an Bao
ve moi truimg don gian; Thong tu s6 22/2014/TT-BTNMT ngay 05/512014 cua
BI) Tai nguyen va Moi lruimg quy djnh va huang d1in Ihi hanh Nghj djnh s6
3512014/ND-CP ngay 29/412014 cua Chinh pM;

X6t kien cae nganh va dia phuong lien quan Bien ban kiSm tra cong
tac bao ve moi lruimg cua Benh vi~n Da khoa Hili Lang ngay 06 lhang II nam
2014;

X6t dung an v~ m6i tru<'mg chi tiet eua B~nh vi~n Da khoa HAi
Lang da dUllc hoan chlnh gtii kern Van ban s6 49/CVMTr-BV ngay 03 thang 12
nam 2014 cua B~nh vien Da khoa Hai Lang;

Xet d~ nghi ella Giam d6c Sa nguyen va M6i twang To trinh
2639/TTr-5TNMT ngay 24 thang 12 nam 2014,

_ QUYET DINH:

m@u 1. PhO dUYelD@an Bilo ve moi truimg chi tiel (sau day g9i la D~ an)
cua Benh vien Da khoa Hai Lang (sau day g9i la Co sa) vm cac n(ii dung cM
ySu sau day:

I. Vj tri, quy mo ho~t d(ing:

1.1. Vi lri:

T~; Khom 2, Ihj tdn Hili Lang, hUYen Hai Lang, Ilnh Quang Trj, ranh giai
tiSp giap -nhu sau:

- Phia Dong glap duimg Le Thj Tuyet.

- Phia Tay giap khu dan cu.



- Phia Nam giap dulmg Hung Vuong.

- Phia Bile giap dih nghia dia.

1.2. Quymo:

T6ng di~n t1eh m;;t hkg eua B~nh vi~n: 19.815 m'; g6m cae h<mgm\le ehinh:

- Ket cdu ha dng:

+ satano nuac
ngu6n nuac nghi~p d.p nuac huy~n

+ H~ th6ng thoat nuae: Ranh thoat nuae toan b o mM bing eua B~nh vi~n,

+ H~ th6ng giao thOng noi bo da dUlle xily d\Il1g hoan ehinh.

+ H~ th6ng PCCC dil xily d\Il1ghoan ehinh, bao g6m: Be nuae 100m', bom
chua ehay, dulmg 6ng chua ehay, lang, voi, binh CO" binh bot MFZ4 ...

- Cae hang m\le kham chUa b~nh: kh6i hanh ehinh: nM 2 tling; kh6i kham
da khoa va dUlle: nM 02 tling; Khoa H6i sue cdp euu, Nhi va khoa ph.lu thu~t:
nM 2 tling; khoa eh.ln doan hinh anh va xet nghi~m: nM 2 dng; khoa ngoai t6ng
hqp, kh~a noi -I,ily:nM 2 tling; khoa don~ y - khoa san: nha t.lng; khoa ki~m
soat nhiem khuiln va nM gi~t la: nha I tilng; Khoa lily: 01 tang; nM t~p the 1
tling; rue xa sinh vien 01 tling; Hoi trulmg: 01 dng; Kho ehinh: 01 tlin g; nM
xac: dng; tin, xe may,

bao v~ m6i
+ H~ th6ng xu nuae thai: DUlle xily d\Il1g vai eong su.lt thiet ke

120m'/ngay dem, su d\lng eong ngh~ CN 2000 g6m cae hang m\le H6 t~p trung;
be dieu bOa, Thiel bi hqp kh6i CN 2000, Be lling lamen, be khu trUng; be philn
huy bun, dua vao v~n hanh nam 2008.

+ H~ th6ng xu nuae thai sinh hoat: Xily d\Il1g hoan ehinh be l\l hoai 03
ngiln vai t6ng the tich 60 m', sau do ehay ra h~ th6ng xu nuae thai.

+ H~ th6ng xu ehilt thai riln: Lo d6t eh.lt thai dn y te dUlle xily d\Il1g tai
phia Bile B~nh vi~n vo; eong ngh~ 10 d6t nhi~t phan hai bu6ng thap rna FE -15
Chuwastar eua Nh~t eong suit 15-20kglh va dua vao v~n hanh tiT nam 2010.
Ch.lt thai rlin y te thong thulmg dUlle t~p trung vao thUng rae e6ng phIl phia
Dong Bile sau do hqp d6ng vai HTX dieh moi trulmg do thi Hai Lang dua di

Co sa:

2.1. Th\le hi~n dung va dliy du cae giai phap, bi~n phap, cam ket ve bao v~
dii trong D~

xu dang con
bUQc dl,mg, cae quy
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2.3. Tuy~t d6i khong su d\lng cac lo~i may moc, thi~t bi, nguyen li~u, nhien
boa chdt bi Nam thee quy

cua phap IUat hi~n himh.

2.4. Trong thm h~ t6i da la 12 thang k~ tu ngay ky Quy~t djnh nay phai
hoan thanh vi~c xay d\fl1g, tM nghi~m va nghi~m thu cac bi~n phap cong trinh

v~ truOng, dua moh VaD
d(mg chinh thuc sau khi dii duqc quan pM duy~t D8 an Bao v~ moi trulmg

gidy
chuc xem sa, tra th\lc v~ m6i chi

sa,
dung cua D8 an co thay d6i, CM Ca phai co van bim bao cao vai UBND Hnh
va chi dugc th\lc nhiing sall khi co van ban chdp

3. Quy~t djnh nay co hi~u h"c thi hanh k8 til ngay kyo

Chanh Van phimg UBND Hnh, Giam d6c cac Sa: Titi nguyen va Moi tnrlmg,
t~; Chu tjch UBND huy~n Hai Lang, Giam d6c Renh vi~n Da khoa Hill Lang va

Thu tnrang cac quan lien quan chiu lrach nhi~m thi hanh Quy~t djnh nay./.1W

Nui nl,pn:
3;

- LUll: VT, NN.

Nguy~n Quan Chinh
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iJy BAN NHAN DAN
TiNH QUANG TRJ

2IQD-UBND

C<)NGHOAxAH<)ICuUNGHlA
DQc T., do - phllc

Quang Tri, ngay thang ( nam 2016

QUYETDINH
V~ vi~c cho phep ml6'c thai vao ngnbn ntr6'c

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRJ

Can cu Lu~t T6 chue ehinh quy6n dia phuong ngay 19/6/2015;

Can eu Lu~t Titi nguyen nu6'e 17/2012/QH13 ngay 21/6/2012;

Can eu Nghi dinh s6 20 1/2013/ND-CP ngay 27111/2013 ella Chfnh phU quy
dinh chi till! thi hanh m{>ts6 di6u ella Lu~t Titi nguyen nu6'e;

Can eu Thong tu s6 27/2014/TT-BTNMT ngay 30/5/2014 ella B{>Titi
nguyen va Moi truimg quy dinh viee dang khai thae nu6'e dum dih, miu hb sa
dp, gia h~, di6u ehinh, edp lai gidy phep tai nguyen nu6'e;

Can eu QuySt dinh s6 1012015/QD-UBND ngay 27/512015 ella UBND tinh
v6 viee ban hanh Quy dinh quilO tai nguyen nu6'e tren dia ban tinh Quang Tri;

Xet don d6 nghj edp gidy phep xa nuae thai vao ngubn nu6'e ella Benh vien
Da khoa Hu6'ng Hoa ngay 21/04/2016 va Hb sa kern thea;

Xet d6 nghj ella Giam d6e Sa Titi nguyen va Moi truimg tai Til' trinh s6
1060/TTr-STNMT ngay 18/5/2016,

QUYET DINH:
Di~u Cho phep Benh vien Da khoa Hu6'ng Hoa duqe xa nuae thai vao

ngubn nuae tai thi trk Khe Sanh, hUYenHu6'ng Hoa vm cae n{>idung sau:
I. Ngubn tiSp nh~n nuae thai: Muong thoat nu6'e chung thi trk Khe Sanh

2. Vi tri nm xa nuae thai:
- Thi trk Khe Sanh, hUYenHu6'ng Hoa.
_ Toa d{>vi trf xa nuae thai vao ngubn nu6'e (thea he toa d{>VN 2000, KTT

106°15', mlli ehiSu 3°):
X: 1838817 Y: 551189

3. Phuong thue xa nuae thai: Sau khi xu dat Quy ehudn xa thai, nuae
thai tai b6 khU trling eu6i e(lOg thea he th6ng muong din ehity ra muong thoat
nuae ella thi trdn Khe Sanh sau d6 ehity v6 nhanh ella su6i La La thea phuong
thue ehay.

4. ChS d{>xa nu6'e thiti: Lien t\Ie trong ngay.
5. Luu luqng xa nu6'e thai 16'nnhdt: 20 m /ngay dem; 0,83 m3/giil'



6. Giai h:;m thOng s6, n6ng d(\ chit 0 nhi~m duqe phep xa thili (QCVN
28:2010/BTNMT (Gia tri C, e(\t B)):

TT ThonQ so Dan vi OCVN 28:20101BTNMT leot
nH - 65 85

2 TSS mol] 120

3 BOD, moll 60
4 COD moll 120

5 Sunfua moll 48
6 NH.-N 12

NO,-N mQ/I 60
8 PO -P mQIl 12
9 Dau mg/l 24
10 Coliform MPN/100ml 5.000

7. Thai h~n ella giiy phep: 10 nam.
Di~u 2. Cae yeu d.u d6i vai Benh vien Da khoa Huang Hoa:
I. TUM tM cae n(\i dung quy dinh t~i DiSu I ella giiy phep nay.
2. ThVe hien quan trie nuae thili va nuae ngu6n tiSp nh~n nhu sau:
_ Vi tri quan trie: 0 I mfru t~i vi tri diu ra he th6ng Iy nuae thai.
_Cae thong s6 quan trie: Nhu khoan 6 DiSu 1.

- Tin suit quan trie: 04 lin/nam.
3. Hang nam, twae ngay 30/12 t6ng hqp baa cao gui co quan eip phep (qua

So' Tii nguyen va Moi twang) vS tinh hinh Iy nuae thili, xa nuae thai vao
ngu6n nuae va cae vin dS philt sinh trong qua trinh Iy nuae thili; cae kSt qua
quan trie lUll Im;mg, chit luqng nuae thili va nuae ngu6n liSp nhiin thea quy dinh
t~i khoan 2 DiSu nay.

4. ThVe hien cae nghla thea quy dinh t~i Khom 2 DiSu 38 Lu~t Tii
nguyen nuac; cae quy dinh ella philp lu~t vS tai nguyen nuae va philp lu~t khae co
lien quan.

5. Chiu sv kiSm tra ella co quan quan Iy tai nguyen nuae Trung uang va
dia phuang. Baa cao kip thai vS So' Tii nguyen va Moi twang sv e6 bit thuang
anh huang xiu tai chit luqng, s6 luqng nuae va moi truang do xa nuac thili gay
ra dS co bien philp Iy.

6. Thve hien n(\p Ie phi cip giiy phep ho~t d(\ng tai nguyen nuae, phi baa
m6i truemg vai dQng xa nuac vao ngu6n nuac.

DiSu 3. Benh vien Da khoa Huang Hoa duqe huang cae quySn hqp philp
thea quy dinh t~i khom I DiSu 38 Lu~t Tii nguyen nuae va cae quySn Iqi hqp
philp khile thea quy dinh ella philp lu~t.
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Di~u 4. T6 chuc thvc hi~u:
I. Sa Tili nguyen va Moi truang thOng bile che B~nh vi~n £)a khea Hu6ng

Hea ni)p phi, I~ phi thee quy dinh cua phap lu~t;
huy~n Hu6ng Hea chi d?e PhOng Tili nguyen va Moi truang

huy~n Hu6ng Hea, thi trfrn Khe Sanh thee doi, ki@m tra, giam sat vi~c
chfrp hiluh phap lu~t d61 vai vi~c xa nuae thill cua B~nh vi~n £)a Khea Hu6ng
Hea.

Di~u 5. Quy@tdinh nay co hi~u Ivc thi hilnh k@tit ngay kYoCh~ nhfrt chin
mum (90) ngay truac khi glfry phep h@th?n, n@uB~nh vi~n £)a khea Hu6ng Hea
eim ti@pWc xa nuac thili thee quy dinh t?i £)i@uI eua gifry phep nay !hi phili lam
tM t\lCgia h?n gifry phep thee quy djnh.

Chanh Viin phimg tinh; Giam d6e Tili nguyen va Moi tmang;
TM tru6ng cac Ban, nganh lien quan; CM tjeh huy~n Hu6ng Hea;
Chu tich thi tran Khe Sanh va GIam d6c B~nh vi~n £)a khea Hu6ng Hea
chiu trach uhi~m thi hilnh Quy@tdinh nay.!.

Nu; nhiin:
- Nhu 5;
- CI,lCqmin 1y TNN;
- Luu: VT, NN.

TM. BAN NIlAN DAN
KT.,CHiJ.TlCH
PHO CHU TlCHt--

NguyfD QUaD

3















 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ  LỤC 3 
HÌNH ẢNH CÁC CƠ  SỞ  Y TẾ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

 

           Hình 1: Cổng chính Bệnh viện                  Hình 2: Khu vực vườn hoa 

 

 

 

 
                                    Hình 3, 4: Khu vực nhà điều trị 

 

 

 

 
                                 Hình 5, 6: Khu vực lưu chứ  CTR y tế 

 

 

 

 

  
                           Hình 7, 8: Hệ thống xử  lý nước thải y tế 

2. Trung tâm y tế thành phố  Đông Hà 

 

 



 

 
 

Hình 1, 2: Cổng chính và khu vực điều trị            

         

 

 

 

 
                                   Hình 3,4: H ệ thống xử  lý nước thải y tế        

 

 

 

 

 

     
             Hình 5,6: Bể chứa nước thải và đ iểm xả thải ra môi trường sau xử  lý   

 

 

 

3. Bệnh viện mắt tỉnh Quảng Trị 

          

 

 



 

 

       Hình 1: Khu vực khám, chữa bệnh               Hình 2: Khu vực lưu giữ  CTR y tế 

   

 

 

 

 
Hình 3, 4, 5: Hệ thống xử  lý nước thải y tế 

4. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
 

 

 

 

 
Hình 1, 2, 3: Hệ thống cơ  sở  hạ tầng 

 

 

 

 

 

Hình 4, 5: Hệ thống xử  lý nước thải y tế 
5. Bệnh viện Phục hồi chức năng 
 

 

 

 



 

 

 

Hình 1, 2: Cổng chính và khu vực khám, chữa bệnh 
 

 

 

 

 

 

Hình 3, 4, 5: Bể chứa và hệ thống xử  lý nước thải 
6. Trung tâm y tế huyện Gio Linh 

 

 

 

 
Hình 1, 2, 3: Cổng chính; Khu vực khám chữa bệnh và hệ thống xử lý nước thải 

 

 

 
 

7. Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải 

  

 

 



 

 

8. Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị 

 

 

 

 

 

9. Trung tâm y tế huyện Hải Lăng 

 

 

 

 

 

 

10. Trung tâm y tế huyện Triệu Phong        11. Trung tâm y tế huyện Đakrông 
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