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MỞ ĐẦU 

1.  Xuất xứ của Dự án  

1.1. Thông tin chung về Dự án 

Công trình Nhà máy Thủy điện Hạ Rào Quán do Công ty Cổ phần Sông Cầu là 

chủ đầu tư có công suất lắp máy là 6,4 MW, được xây dựng trên sông Rào Quán, thuộc 

địa bàn xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, với diện tích lưu vực 181,8 

km2, đã đi vào vận hành từ năm 2011. Sông Rào Quán chảy uốn lượn qua địa bàn xã 

Tân Hợp với chiều dài khoảng 42km. Nước trên sông dồi dào quanh năm, vào mùa 

mưa lũ, lưu lượng rất lớn và chảy xiết; mùa khô mực nước xuống thấp, bờ sông cao 

nên khó nạo vét để phục vụ cho hoạt động sản xuất. 

Qua thời gian sử dụng, đặc biệt là mùa mưa lũ năm 2020, làm tăng nhanh khối lượng 

bồi lắng trước cửa nhận nước, tăng cao trình đáy hồ, giảm dung tích chứa nước lòng hồ. 

Mặt khác, những năm gần đây thường xuyên xảy ra mưa lũ lớn, gây sạt lỡ, bồi lấp lòng 

sông hạ lưu Nhà máy và do đặc điểm địa hình vùng hạ lưu công trình không thuận dòng 

gây ra dòng xoáy ngược từ hạ lưu về Nhà máy dẫn đến tràn nước vào Nhà máy. Vì vậy, 

việc cải tạo, mở rộng hạ lưu kênh dẫn nước của Nhà máy để hạ thấp mực nước khi lũ về 

nhằm đảm bảo an toàn Nhà máy là rất cần thiết. Chính vì vậy Công ty Cổ phần Sông Cầu 

đề xuất thực hiện Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy 

điện Hạ Rào Quán. 

Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định liên quan của Chính 

phủ, Công ty Cổ phần Sông Cầu đã phối hợp với công ty TNHH Tài nguyên và Môi 

trường RET tiến hành thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án: 

Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán 

nhằm phân tích, đánh giá các tác động đến các yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội, 

gắn liền sản xuất với bảo vệ môi trường. Báo cáo này được xây dựng theo Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành liên quan đến 

bảo vệ môi trường, giúp cho chủ Dự án có được những thông tin cần thiết để lựa chọn 

những biện pháp tối ưu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực 

từ quá trình triển khai, thực hiện Dự án đến các yếu tố môi trường, đồng thời là cơ sở khoa 

học để các cơ quan chức năng về môi trường làm căn cứ trong việc thẩm định, quản lý và 

giám sát những hoạt động của Dự án. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo dự án đầu tư. 

 - UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.  

 - Công ty Cổ phần Sông Cầu là cơ quan phê duyệt dự án đầu tư. 

1.3. Mối quan hệ của Dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do 

cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

Công tác nạo vét lòng hồ là một đầu việc bắt buộc, được nêu trong Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án Nhà máy thủy điện hạ Rào Quán đã được UBND tỉnh 

Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 20/4/2007. Đồng thời để 
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đảm bảo dung tích trử nước trong thời điểm hiện tại và tương lai, công tác nạo vét định 

kỳ hàng năm là hết sức cần thiết do đó việc thực hiện Dự án “Nạo vét bồi lắng, kết hợp 

thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán” là hoàn toàn phù hợp với các 

quy định của nhà nước. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường 

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường 

2.1.1. Văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/11/2010; 

- Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014;  

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012; 

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 29/11/2006; 

- Căn cứ 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 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;  

- Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền nạo vét khoáng sản. 

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản 

lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

- Nghị định số 114/2018/ND-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ về việc quản lý 

an toàn đập, hồ chứa nước. 

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

phí đầu tư xây dựng; 

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

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi 

trường; 

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo 

cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công 

xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; 

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

2.1.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng: 

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

xung quanh; 

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

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

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

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc  

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại đối với bùn từ quá trình xử lý nước thải. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

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

mặt; 

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

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988-Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước bên trong; 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 - Công tác trắc địa trong xây 

dựng công trình - Yêu cầu chung; 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 - Cấp nước -  Mạng lưới đường 

ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế. 

2.2. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến Dự án 

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 4200595778 ngày cấp lần đầu: 12 tháng 4 năm 

2005 và cấp thay đổi lần thứ nhất vào ngày 10/05/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Khánh Hòa cấp cho Công ty Cổ phần Sông Cầu. 

- Bản xác nhận số ...../XN-UBND ngày….tháng….năm 2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc xác nhận khu vực, khối lượng cát thu hồi trong quá trình thực hiện 



Báo cáo ĐTM Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ  

Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Sông Cầu                Trang 4                                                       

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET 

dự án nạo vét khơi thông lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán. 

- Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ Công trình thủy điện Hạ Rào Quán 

số ……./GP-UBND ngày…. tháng … năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho 

Công ty Cổ phần Sông Cầu. 

- Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Thủy điện Hạ Rào 

Quán, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị”;  

- Văn bản số 785/SCT-LQNL về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thuỷ điện Hạ Rào Quán, hạng mục cải tạo hạ 

lưu nhà máy. 

- Văn bản số 4238/STNMT-KS ngày 09/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trưởng Quảng Trị về việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Sông Cầu. 

- Văn bản số 428/UBND-TN ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Sông Cầu nêu trong Công Văn 4238/STNMT-

KS ngày 09/12/2021. 

- Biên bản cuộc họp kiểm tra thực địa và họp bàn về đề nghị tận thu khối lượng 

đất đá hạng mục cải tạo hạ lưu nhà máy và tận thu cát, sỏi trong quá trình nạo vét lòng 

hồ thuỷ điện Hạ Rào Quán ngày 03/12/2021. 

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan 

2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập 

- Căn cứ vào hồ sơ phương án của Công ty Cổ phần Sông Cầu. 

- Các bản vẽ kỹ thuật liên quan. 

2.3.2.  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác 

Căn cứ nguồn tài liệu chính gồm các định hướng về kinh tế xã hội, quy hoạch xây 

dựng có liên quan và các số liệu khảo sát điều tra đánh giá hiện trạng khu vực gồm: 

- Hiện trạng sử dụng đất. 

- Các tài liệu, số liệu kinh tế xã hội do địa phương và các ngành liên quan cung cấp. 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

Chủ Dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU 

Địa chỉ trụ sở: Thôn Lương Lễ, km 58+59, Quốc lộ 9, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng 

Hoá, Quảng Trị 

Đại diện pháp luật: Bà Uông Thị Mai Hương 

Chức vụ:  Giám đốc 

Số điện thoại:  

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG RET 

Địa chỉ: TDP 8, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Trị.  

Người đại diện: Ông Dương Đình Trọng         Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại: 0904734894          

  Những người tham gia thực hiện: 
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TT Họ và tên 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Tham 

gia thực 

hiện 

Nội dung phụ trách 
Chữ 

ký 

I THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN 

 Uông Thị Mai Hương  
Chủ dự 

án 

Chủ trì 

Cung cấp các hồ sơ, thông 

tin liên quan đến Dự án, 

Chủ trì thực hiện. 

 

II THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO 

1 Dương Đình Trọng  
Giám 

đốc 

Nghiên cứu, tổng hợp 

chỉnh sửa báo cáo. 

 

2 
Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

CN.QL 

môi trường 
Cán bộ 

Đánh giá tác động môi 

trường và đưa ra biện pháp 

giảm thiểu trong giai đoạn 

thi công. 

 

3 Lưu Đức Thắng 
Ths. Địa 

chất 

Chuyên 

gia 

Khảo sát hiện trạng dự án, 

thiết kế hệ thống công trình 

bảo vệ môi trường. 

 

4 Đặng Vũ Thắng 
Kỹ sư địa 

chất 
Cán bộ 

Lập bản vẽ công trình bảo 

vệ môi trường. 
 

5 Trần Ngọc Hoàng 
Kỹ sư môi 

trường 
Cán bộ 

Đánh giá tác động môi 

trường và đưa ra biện pháp 

giảm thiểu trong giai đoạn 

vận hành. 

 

6 Phan Đức Hạnh 

CN Khoa 

học môi 

trường 

Cán bộ 
Tổng hợp báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 
 

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

* Các phương pháp ĐTM: 

- Phương pháp làm việc nhóm: Lập nhóm ĐTM, gồm cử nhân môi trường, 
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kỹ sư môi trường, cán bộ đo đạc, kỹ sư hoá, sinh học... Mỗi thành viên của nhóm tùy 

thuộc vào chuyên môn ở từng chuyên ngành để phụ trách các chuyên đề khác nhau, 

sau đó, nội dung chuyên đề của mỗi thành viên phụ trách sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo 

luận trong nhóm trước khi đi đến ý kiến thống nhất, và cuối cùng là tổng hợp các 

chuyên đề lại thành một báo cáo hoàn thiện cuối cùng. Phương pháp này được sử dụng 

trong toàn bộ báo cáo ĐTM. 

- Phương pháp lập bảng liệt kê: Phân tích quá trình thực hiện Dự án. Phương pháp 

này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của Dự án và các tác động 

môi trường. Phương pháp này được sử dụng để phân tích tác động của dư án đến môi 

trường (Chương 3 của ĐTM). 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng thông qua lấy ý kiến 

đại diện của UBND, UBMTTQ. Các ý kiến thu nhận được này sẽ được phân tích, sàng 

lọc và đưa vào trong báo cáo. Phương pháp này được sử dụng để thực hiện phần tham 

vấn cộng đồng (chương 5 của ĐTM). 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng dựa trên hệ số ô 

nhiễm của nguồn thải được xác lập bởi các Tổ chức, Viện nghiên cứu khi đánh giá tải 

lượng ô nhiễm nước, khí thải, bụi,… của các hoạt động Dự án để dự báo mức độ 

tác động đến môi trường xung quanh (Chương 3 của ĐTM)  

- Phương pháp so sánh: Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải 

và so sánh với các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam. Phương 

pháp này dùng để đánh giá chất lượng hiện trạng môi trường tại khu vực dư án (Chương 

2 của ĐTM) 

- Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung Dự án để dự báo nguồn 

phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện Dự án đến các 

yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội (Chương 3 của ĐTM). 

- Phương pháp ma trận: Sử dụng bảng ma trận phân tích các tác động của các giai 

đoạn Dự án đến môi trường. Phương pháp này được sử dụng tại Chương 3 của ĐTM. 

- Phương pháp viết báo cáo: Nội dung được trình bày dựa trên khung được quy 

định ở phụ lục II của 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 có chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tình hình thực tiễn của Dự án. Phương 

pháp này được sử dụng trong toàn bộ báo cáo ĐTM. 

* Các phương pháp khác: 

- Phương pháp khảo sát: Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng 

dẫn của cán bộ thông thạo địa hình). Phương pháp này được dùng để thu thập thông 

tin phục vụ cho viết báo cáo (Chương 2 và 3 của ĐTM). 

- Phương pháp đo đạc: Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc 
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có độ chính xác cao như: 

+ Máy phân tích nước nhãn hiệu DREL/2400 và DREL/2800; 

+ Máy đo độ ồn: QUEST; 

+ Máy đo khí độc: Multicheck 2000;  

+ Máy đo bụi: EPAM 5000. 

Phương pháp này được sử dụng để phân tích mẫu hiện trạng môi trường dự án 

(Chương 2 của ĐTM) 

- Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập các nguồn tài liệu liên quan phục vụ 

quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn 

khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM. Phương pháp này được áp dụng để thu thập số 

liệu cho toàn bộ báo cáo ĐTM. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

- Tên dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện 

Hạ Rào Quán 

- Địa điểm thực hiện: xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Sông Cầu 

- Phạm vi, quy mô, công suất:  

+ Diện tích nạo vét: 8,1ha 

+ Tổng trữ lượng nạo vét: 118.458 m3, trong đó trữ lượng thu hồi là: 94.766,84 

m3 

+ Công suất: 25.000 m3/năm 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

* Các hạng mục công trình chính: 

- Nạo vét lồng hồ kết hợp thu hồi cát, sỏi bằng các thiết bị máy móc: thuyền hút 

cát, máy bơm, máy xúc, máy ủi và ô tô vận chuyển. 

* Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Bãi tập kết cát, sỏi. 

- Nhà điều hành container. 

- Các công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có tác động xấu đến môi 

trường 

5.2.1. Các tác động chính trong giai đoạn thi công xây dựng cơ bản 

Các tác động chính trong giai đoạn thi công Dự án được trình bày ở bảng dưới 

đây: 
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TT Hoạt động tạo nguồn gây tác động Nguồn gây tác động 

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 
Xây dựng các công trình phụ trợ và 

hạng mục bảo vệ môi trường 

Bụi, đất loại thải 

Chất thải rắn 

Chất thải nguy hại 

2 Hoạt động của cán bộ, công nhân. 

Nước thải sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Nước mưa chảy tràn. 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 
Hoạt động của các phương tiện vận tải, 

máy móc, thiết bị thi công 

Tiếng ồn, chấn động; 

Gia tăng lưu lượng vận tải và các 

sự cố về mất an toàn giao thông; 

Sự cố mất an toàn lao động. 

2 Hoạt động của công nhân 

Ảnh hưởng đến an ninh trật tự; 

Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã 

hội. 

5.2.2. Các tác động chính trong giai đoạn nạo vét 

Các tác động chính trong giai đoạn Dự án đi vào nạo vét được trình bày ở bảng 

dưới đây: 

TT 
Hoạt động tạo nguồn gây 

tác động 
Nguồn gây tác động 

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt động nạo vét và vận 

chuyển sau nạo vét từ lòng 

hồ về bến bãi tập kết 

Bụi, khí thải động cơ; 

Chất thải nguy hại; 

Rò rỉ nhiên liệu, sự cố tràn dầu.... 

2 

Vệ sinh của công nhân trên 

các thuyền hút cát; sinh hoạt 

và vệ sinh của CBCNV tại 

khu vực bãi tập kết cát, sỏi. 

Nước thải sinh hoạt; 

Nước mưa chảy tràn đem theo chất bẩn từ bề 

mặt bãi tập kết; 

Chất thải rắn sinh hoạt; 

Mùi hôi từ các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, bể 

tự hoại... 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 
Hoạt động nạo vét và vận 

chuyển cát, sỏi về bãi tập kết 

- Tiếng ồn từ hoạt động của máy móc 

- Làm khuấy trộn lượng trầm tích đáy khu vực 

dự án từ đó làm tăng độ đục và thành phần nước 
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TT 
Hoạt động tạo nguồn gây 

tác động 
Nguồn gây tác động 

trong khu vực dự án; 

- Có thể làm thay đổi dòng chảy; 

- Có thể gây ra hiện tượng xói lở và bồi lắng lòng 

hồ; 

- Làm thay đổi địa hình đáy khu vực lòng hồ; 

- Ảnh hưởng đến độ ổn định của đường bờ; 

- Giảm số loài động vật thủy sinh tại khu vực dự 

án; 

- Làm tăng khả năng xâm thực bờ, ảnh hưởng 

đến khu vực đất nông nghiệp 2 bên bờ hồ; 

- Có thể xảy ra các sự cố: tràn dầu; tại nạn giao 

thông đường thủy; tuột cáp neo đậu thuyền hút 

cát; tai nạn lao động; sạt lở bờ sông. 

2 
Hoạt động vận chuyển cát, 

sỏi đi tiêu thụ 

- Tiếng ồn 

- Bụi, khí thải động cơ 

- Tai nạn giao thông 

- Sự cố hư hỏng đường giao thông 

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

đoạn của dự án 

5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

a. Nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: 0,8m3/ngày 

+ Nước thải xây dựng: 2m3/ngày 

+ Nước mưa chảy tràn: 552,6 m3/ngày đêm 

Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải: BOD5, Chất rắn lơ lửng (SS), Amoni, 

Photphat, Coliform… 

b. Bụi và khí thải: 

+ Bụi: khuếch tán từ quá trình đào đắp, phương tiện vận chuyển…. 

+ Khí thải: từ máy móc, phương tiện vận chuyển có sử dụng xăng, dầu diesel. 

+ Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải: bụi, NOx, SO2, CO, VOC 

c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 5kg/ngày 

+ Chất thải nguy hại: 10kg/tháng 

Thành phần chất thải: bao bì nilon, giấy vụn, thức ăn thừa, giẻ lau….  
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5.3.2. Giai đoạn vận hành dự án: 

a. Nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: 1,6m3/ngày 

+ Nước mưa chảy tràn: 552,6 m3/ngày đêm 

Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải: BOD5, Chất rắn lơ lửng (SS), Amoni, 

Photphat, Coliform… 

b. Bụi và khí thải: 

+ Bụi: khuếch tán từ hoạt động bốc xúc cát, sỏi tại bãi tập kết, từ phương tiện vận 

chuyển cát, sỏi…. 

+ Khí thải: từ máy móc, phương tiện có sử dụng xăng, dầu diesel. 

+ Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải: bụi, NOx, SO2, CO, VOC 

c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 10kg/ngày 

+ Chất thải nguy hại: 10kg/tháng 

Thành phần chất thải: dầu thải, bao bì nilon, nhựa, thủy tinh, giấy vụn, thức ăn 

thừa, giẻ lau…. 

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

5.4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng 

1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải 

a. Giảm thiểu ô nhiễm nước thải trong sinh hoạt: 

- Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên tuyển dụng công nhân 

trong khu vực lân cận, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai 

đoạn thi công.   

- Nước thải xám thu gom về xử lý tại bể lắng lọc 02 ngăn, bể lắng lọc có tổng thể 

tích 6 m3 (DxRxC = 3m x 2m x 1m), được xây bằng gạch, vữa xi măng chắc chắn. 

- Bố trí 01 nhà vệ sinh lưu động tại khu vực công trường để thu gom và xử lý 

nước thải đên của công nhân. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ nước mưa chảy tràn 

- Đào mương thu gom nước có tiết diện hình thang kích thước 0,6 x 0,4 m, sâu 

0,5 m, tổng chiều dài khoảng 35m. 

- Xây dựng bờ chắn và hố lắng: tại bãi tập kết bố trí bờ chắn có chiều dài 20 m, 

bờ chắn cao hơn mặt bằng 1 m, rộng 0,6 m nằm ở phía giáp bờ hồ của bãi tập kết để 

gom thu nước về hố lắng, để lắng cát, bùn đất trước khi chảy xuống hồ thủy điện Hạ 

Rào Quán hạn chế cặn lơ lửng bị cuốn theo ra hồ thủy điện Hạ Rào Quán làm đục nước 

trong hồ. Nước mưa chảy tràn từ khu vực thi công khu nhà điều hành được chảy theo 

hướng địa hình và bùn đất sẽ được ngăn lại bởi bờ chắn. Sau đó nước được đưa vào hố 
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lắng 2 ngăn có kích thước 5 x 3 m, sâu 1,5 m, trước khi thoát ra hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xâm nhập vào 

đường thoát nước gây tắc nghẽn. Tần suất kiểm tra và nạo vét được quy định tối thiểu 

là 01 tuần/lần.  

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 

làm bồi lấp, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng thu và thoát nước của hệ 

thống.  

- Không đổ chất thải rắn (chất thải xây dựng, cát, đá...) và chất thải dầu cặn của 

thiết bị xuống dòng chảy. Mọi loại chất thải sẽ được thu gom, phân loại và chuyển đến 

vị trí tập kết tại khu vực lưu giữ chất thải đúng quy định. 

2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 

a. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

- Bố trí 02 thùng đựng rác 50 lít có nắp đậy kín đặt tại khu vực dự án để thu gom 

rác thải. Đồng thời, hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Hướng 

Hóa vận chuyển rác thải đi xử lý. 

b. Thu gom và xử lý chất thải rắn xây dựng: 

- Toàn bộ các loại chất thải rắn xây dựng cơ bản sẽ được thu gom vào các vị trí 

đã quy định sẵn trên khu vực thi công.  

+ Loại 1: bao gồm sắt, thép vụn, bao bì ni long, catton, … loại thải này được thu 

gom hàng ngày và bán cho cơ sở tái chế. 

+ Loại 2: bao gồm gạch vụn, đá rơi vãi….loại bỏ, loại thải này sẽ thu gom tại bãi 

thải tạm, và chuyển dần về bãi thành phẩm nguyên liệu san lấp để làm nguyên liệu đắp 

nền, móng nhà, đường giao thông. 

- Giám sát thường xuyên để đảm bảo các chất thải rắn xây dựng không bị rơi vãi, 

rửa trôi xuống cống rãnh khu vực xây dựng làm ách tắc dòng chảy.  

- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý vật 

liệu, giáo dục nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý.  

3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải nguy hại 

Các chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào thùng đựng chất thải nguy hại loại 50 

lít có nắp đậy kín, dán biển cảnh báo chất thải nguy hại và bố trí vào nơi khô ráo trên 

công trường, có lợp mái che tạm. Sau khi kết thúc thi công sẽ tiến hành hợp đồng thuê 

đơn vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 

02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Yêu cầu chủ phương tiện bảo dưỡng thay dầu mỡ, và sửa chửa các phương tiện 

tại các gara thuộc trung tâm huyện Hướng Hóa, thay dầu máy trên địa bàn mà không 

thực hiện tại các khu vực thi công nhằm hạn chế phát sinh dẻ lau nhiễm mỡ, dầu 

mỡ…thải trên công trường. 
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4. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải 

a. Kiểm soát phát thải của các máy móc, phương tiện tham gia thi công: 

- Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải: Các 

phương tiện tham gia thi công sẽ được kiểm tra sự phát thải khí theo TCVN 6438:2005. 

Tất cả thiết bị sử dụng cho xây dựng phục vụ cho dự án này sẽ được Đăng kiểm Việt 

Nam cho phép về sự phát thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg, ngày 01/9/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Bảo dưỡng định kỳ: Bảo dưỡng phương tiện và máy móc thi công định kỳ để 

giảm ô nhiễm không khí phát sinh.  

b. Giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh từ phương tiện vận chuyển: 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiêu 

chuẩn khí thải phát sinh ít;  

+ Không chuyên chở vật liệu vượt trọng tải quy định; vật liệu chuyên chở trên xe 

sẽ được che chắn để tránh phát tán bụi;  

+ Làm ẩm vật liệu để để tăng cường hiệu quả giảm bụi. Sử dụng các xe có nắp 

hoặc che bạt để vận chuyển vật liệu, tránh các loại vật liệu như cát, sỏi rơi vãi, phát tán 

ra môi trường trong quá trình vận chuyển.  

- Kiểm soát và quản lý môi trường nơi phương tiện ra vào khu vực thi công: Tại 

khu vực xây dựng sẽ quy định giờ vận chuyển vật liệu vào nhà máy tránh giờ cao điểm 

công nhân đi làm hoặc tan tầm, quy định vị trí tập kết vật liệu để bốc dỡ phục vụ cho 

thi công. 

- Làm ẩm khu vực bãi thi công và trên tuyến đường vào khu phụ trợ: Phun nước 

làm ẩm để tránh phát tán bụi. Tần suất phun nước tối thiểu là 2 lần/ngày vào những 

ngày không mưa và 04 lần/ngày vào những ngày nắng nóng hoặc hanh khô.  

- Dùng vòi phun tiêu chuẩn: Sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để làm ẩm bề mặt nơi 

có thể phát sinh bụi nhưng không tạo ra lầy lội ở khu vực xung quanh  

- Sử dụng xe trên thùng có đặt téc chứa nước để phun tưới ẩm những đoạn đường 

bao gồm: tuyến đường đất từ bãi tập kết nối ra đường QL9 và trên tuyến đường QL9, 

đặc biệt là đoạn giao với đường vào bãi tập kết (áp dụng phun ẩm vào những thời điểm 

có nắng nóng, khô hanh) để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại khu vực thi công: 

- Tổ chức thi công hợp lý: Thi công dứt điểm từng công đoạn, từng hạng mục công 

trình. Thực hiện tốt công tác quản lý và giám sát thi công trên khu vực thi công. 

- Áp dụng công nghệ tiên tiến: Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới 

hoá trong vận hành và tối ưu hoá quá trình thi công.  

5.4.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận 

hành dự án 

1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải 
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Để bảo vệ môi trường nước khỏi những tác động trong suốt quá trình nạo vét dự 

án, biện pháp khống chế và thu gom chất thải được thực hiện như sau: 

a. Xử lý ô nhiễm nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động như: tắm giặt, vệ sinh chân tay, 

nước thải từ ăn uống,… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất tây rửa, 

coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,… Nước thải xám được 

thu gom về xử lý tại bể lắng lọc 02 ngăn, bể lắng lọc có tổng thể tích 6 m3 (DxRxC = 3m 

x 2m x 1m), được xây bằng gạch, vữa xi măng chắc chắn.  

+ Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của 

cán bộ, công nhân tại khu bãi tập kết sẽ được thu gom và xử lý qua bể tự hoại của nhà 

vệ sinh. 

Chủ dự án sẽ xây dựng nhà vệ sinh tại bãi tập kết với 01 bể tự hoại với tổng thể 

tích 3m3, kích thước 2m x1,25m x 1,5m hoàn toàn đảm bảo có thể xử lý nguồn ô nhiễm 

nước thải sinh hoạt. 

b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: 

- Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước bằng cách xây dựng hệ thống thu gom và lắng 

đọng tại mặt bằng bãi tập kết. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn rác thải, dầu mỡ không để 

mưa kéo theo gây ô nhiễm nguồn nước. 

Để ngăn chặn việc nước mưa chảy tràn kéo theo bùn, đất, cát, gây ảnh hưởng tới 

chất lượng nước hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Chủ đầu tư sẽ đào hệ thống mương thu 

gom nước có tiết diện hình thang kích thước 0,6 x 0,4 m sâu 0,5 m, tổng chiều dài 

khoảng 35 m. 

Để lắng lọc nước mưa chảy tràn công ty bố trí 01 hố lắng có kích thước (5 x 3) m sâu 

1,5m, tổng dung tích 22,5 m3 được chia làm 02 ngăn, tại đây nước mưa chảy tràn sẽ được 

xử lý lắng cặn bùn đất theo nguyên tắc tự lắng đọng, đảm bảo nước tràn giảm bớt độ đục 

trước khi chảy ra môi trường xung quanh.  

Ngoài ra, tại khu mặt bằng dự án công ty bố trí bờ chắn có chiều dài 20 m, cao bờ 

chắn hơn mặt bằng 1 m, rộng 0,6 m để gom thu nước về hố lắng. 

Nước sau xử lý qua hố lắng đạt: QCVN 40: 2011/BTNMT (cột B), QCVN 08-

MT: 2015/BTNMT (cột B1) trước khi thải ra môi trường. 

c. Đối với nước thải sản xuất: Vấn đề được quan tâm nhất đối với nước thải sản 

xuất là làm đục nước trogn hồ, gây xáo trộn thủy vực do hàm lượng chất rắn lơ lửng 

cao. Giải pháp được lưạ chọn là: 

+ Lựa chọn vị trí đặt gương nạo vét ở phía hạ nguồn mục đích giảm thiểu tác động 

của dòng nước đến hoạt động của thuyền; 

+ Trong quá trình nạo vét cần phải thu gom dầu rơi vãi, rò rỉ: Dầu Diesel thất 

thoát khi sửa chữa động cơ phải được vệ sinh bằng giẻ lau và được thu gom vào thùng 

đựng riêng có dán nhãn CTNH và có nắp đậy chắc chắn để tránh rò rỉ ra ảnh hưởng 

đến chất lượng nước hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Khi cần thiết thì vận chuyển động cơ 

lên bờ để sửa chữa. 
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+ Nạo vét bằng phương pháp cuốn chiếu từ hạ nguồn lên thượng nguồn (khu 1 

đến khu 4) không tiến hành nạo vét tràn lan trên nhiều đoạn khúc sông của hồ thủy 

điện; 

2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải 

* Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực bãi tập kết cát, sỏi: 

- Không tập trung các phương tiện vận chuyển cùng một lúc để tránh khí phát thải 

tập trung, nhằm hạn chế các chất ô nhiễm có trong khí thải phát tán vào môi trường 

không khí. 

- Đầu tư các phương tiện bốc xúc, vận chuyển hiện đại, đăng kiểm định kỳ tại các 

cơ quan quản lý để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải ra môi trường. Không 

sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ có mức phát thải vượt quá quy chuẩn cho phép.  

- Hạn chế bốc xúc cát, sỏi vào những ngày khô nóng, có gió lớn để hạn chế bụi 

cuốn, đồng thời tiến hành phun ẩm bãi tập kết vào những ngày thời tiết khô nóng, có 

gió, với tần suất 2 lần/ngày. 

- Xịt rửa bánh xe vận chuyển trước khi ra khỏi bãi tập kết, không để xảy ra tình 

trạng bùn đất cát rơi vãi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động như áo quần, mũ, kính, găng tay,... cho 

công nhân. 

- Bảo vệ hành lang cây xanh xung quanh bãi tập kết và trồng thêm cây xanh xung 

quanh để vừa tạo vi khí hậu khu vực vừa có tác dụng chắn bụi phát tán ra môi trường 

xung quanh.  

* Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển: 

- Không chở cát cao quá thùng xe theo quy định để hạn chế cát, sỏi rơi vãi dọc 

tuyến đường vận chuyển gây nên bụi cuốn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông 

và người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển. 

- Hạn chế tốc độ xe và sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng cuốn 

bụi gây ô nhiễm môi trường cho dân cư xung quanh và người tham gia giao thông.  

- Tiến hành thu dọn triệt để cát, sỏi rơi vãi trên tại đoạn đường liên xã để không 

ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của người và phương tiện trên đoạn đường này. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện vận chuyển 

cùng một lúc để tránh khí phát thải tập trung, tạo điều kiện các chất ô nhiễm phát tán 

trong môi trường không khí. 

- Sử dụng xe trên thùng có đặt téc chứa nước để phun tưới ẩm những đoạn đường 

thuộc bao gồm: tuyến đường từ bãi tập kết nối ra đường QL9 và trên tuyến đường QL9, 

đặc biệt là đoạn giao với đường vào bãi tập kết (áp dụng phun ẩm vào những thời điểm 

có nắng nóng, khô hanh) để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường.. Tăng tần suất phun 

ẩm 4 lần/ngày vào những ngày nắng lớn, có gió.  

Khi tiến hành đầy đủ các biện pháp giảm thiểu như trên thì nồng độ bụi, khí thải 

phát sinh trong môi trường không khí sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 
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* Khí thải phát sinh từ khu vực nạo vét: 

- Sử dụng các thuyền hút cát, thiết bị nạo vét đã qua đăng ký, đăng kiểm để giảm 

tiêu hao nhiên liệu, đảm bảo lượng khí thải ra môi trường nằm trong giới hạn cho phép;  

- Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị.  

3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Tại khu vực nạo vét trong hồ (trên thuyền hút chở cát): mỗi chiếc bố trí 01 thùng 

chứa rác 20lít có nắp đậy kín. 

+ Tại khu vực bãi tập kết: Bố trí thùng 02 thùng chứa rác loại 50 lít để thu gom 

rác thải sinh hoạt tại khu vực bãi tập kết. 

Định kỳ 3 - 5 ngày công ty sẽ tiến hành thu gom và xử lý chung cùng với rác thải 

sinh hoạt của nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán. 

* Chất thải nguy hại: 

- Thu gom và lưu giữ đúng quy cách: Các chất thải nguy hại như dầu mỡ thải, giẻ 

lau dính dầu, hộp sơn… phát sinh từ hoạt động thi công sẽ được thu gom vào các thùng 

phuy riêng biệt (loại cho dầu thải, loại cho chất thải chứa dầu và loại cho các chất thải 

nguy hại khác) để thu gom, phân loại, lưu trữ tạm thời theo đúng quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản 

lý chất thải nguy hại. 

+ Đối với giẻ lau do sửa chữa và lau chùi máy bị nhiễm dầu nhớt, đệm mút tại hố 

ga khu vực rửa phương tiện sẽ thu gom chứa vào 01 thùng phuy tôn 50l có nắp đậy 

được đặt tại kho chứa CTNH của nhà kho. 

+ Dầu mỡ, dầu nhớt thải không được chôn lấp, sẽ thu gom và đưa 01 phuy tôn 

chứa 50 lít có nắp đậy được đặt tại kho chứa CTNH tại khu vực bãi tập kết. 

+ Công ty sẽ bố trí kho chất thải nguy hại có diện tích khoảng 5 m2 nằm trong nhà 

kho. 

- Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: 

+ Loại thùng chứa 50 lít có nắp đậy kín. 

+ Vỏ có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học 

với CTNH bên trong, có khả năng chống thấm cao; 

+ Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi 

trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít 

nhất 30cm mỗi chiều, được ghi rõ, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. 

- Công tác xử lý chất thải nguy hại: 

+ Theo định kỳ 1 năm 2 lần chủ đầu tư sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị được 

cấp giấy phép hành nghề đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định hiện 

hành của Pháp luật Việt Nam; 

+ Thực hiện đầy đủ đăng ký quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi 
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trường theo đúng quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5.5. Chương trình giám sát chất lượng môi trường  

5.5.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn: 

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: 

+ K1: Tại khu vực thượng nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 

16°38'29.0"N 106°45'23.3"E. 

+ K2: Tại khu vực hạ nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 16°38'43.0"N 

106°46'08.1"E. 

+ K3: Tại khu vực bãi tập kết cát, sỏi của dự án. Tọa độ: 16°38'38.1"N 

106°45'06.9"E. 

+ K4: Trên tuyến đường liên thôn đoạn qua khu dân cư cách khu vực hồ khoảng 

250m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'24.7"N 106°45'32.8"E. 

+ K5: Trên tuyến đường Hồ Chí Minh Tây, cách khu vực hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán khoảng 700m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'18.9"N 106°45'51.4"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự 

cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

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

khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Quan trắc chất lượng nước mặt: 

- Chỉ tiêu giám sát: pH; DO; BOD5; COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform. 

- Vị trí giám sát: Nước mặt tại hồ thủy điện Hạ Rào Quán, cách chân đập khoảng 

200m về phía Tây. Tọa độ:  16°38'42.9"N 106°46'08.0"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự 

cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

c. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH: 

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu gom và 

xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong bản ĐTM đã được phê duyệt. 

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự 

cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố: 
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- Các chỉ tiêu giám sát: giám sát hiện tượng xói lỡ, sự ổn định của bờ sông và 

giám sát khả năng tạo hố xoáy, hàm ếch; các thiết bị phòng chống cháy nổ và các thiết 

bị ứng cứu sự cố khẩn cấp. 

- Địa điểm giám sát: Tại khu vực nạo vét và bãi tập kết và hai bên bờ hồ đoạn qua 

khu vực nạo vét. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

5.5.2. Giám sát trong quá trình vận hành dự án 

 a. Giám sát môi trường không khí 

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: 

+ K1: Tại khu vực thượng nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 

16°38'29.0"N 106°45'23.3"E. 

+ K2: Tại khu vực hạ nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 16°38'43.0"N 

106°46'08.1"E. 

+ K3: Tại khu vực bãi tập kết cát, sỏi của dự án. Tọa độ: 16°38'38.1"N 

106°45'06.9"E. 

+ K4: Trên tuyến đường liên thôn đoạn qua khu dân cư cách khu vực hồ khoảng 

250m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'24.7"N 106°45'32.8"E. 

+ K5: Trên tuyến đường Hồ Chí Minh Tây, cách khu vực hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán khoảng 700m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'18.9"N 106°45'51.4"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự 

cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

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

khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Chỉ tiêu giám sát: pH; DO; BOD5; COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform. 

- Vị trí giám sát: Nước mặt tại hồ thủy điện Hạ Rào Quán, cách chân đập khoảng 

200m về phía Tây. Tọa độ:  16°38'42.9"N 106°46'08.0"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự 

cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

c. Giám sát công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước về môi trường. 
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- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khuôn viên Dự án. 

d. Giám sát sự cố và công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp 

- Các chỉ tiêu giám sát: giám sát hiện tượng xói lỡ, sự ổn định của bờ sông và 

giám sát khả năng tạo hố xoáy, hàm ếch; các thiết bị phòng chống cháy nổ và các thiết 

bị ứng cứu sự cố khẩn cấp. 

- Địa điểm giám sát: Tại khu vực nạo vét, bãi tập kết và hai bên bờ hồ của khu 

vực nạo vét. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý Nhà nước về môi trường. 
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Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1.  Thông tin chung về Dự án 

1.1.1. Tên dự án:  Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy 

điện Hạ Rào Quán 

- Địa điểm: Lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán, và khuôn viên nhà máy, thuộc địa 

bàn xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. 

1.1.2. Chủ Dự án 

- Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Cầu 

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Lương Lễ, km 58+59, Quốc lộ 9, Xã Tân Hợp, Huyện 

Hướng Hoá, Quảng Trị 

- Đại diện pháp luật: Bà Uông Thị Mai Hương 

- Chức vụ:  Giám đốc. 

- Số điện thoại: 02333.781.678 

1.1.3. Vị trí địa lý 

Khu vực thực hiện dự án: có tổng diện tích là 8,1ha, nằm trong lòng hồ thủy điện 

Hạ Rào Quán và được chia thành 4 khu vực với tọa độ ranh giới theo hệ tọa độ VN2000, 

KT trục 106ᴼ15’, múi chiếu 3ᴼ của mỗi khu vực được xác định dưới bảng sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ địa lý khu vực Dự án 

Điểm 

góc 
X (m) Y (m) 

Khu 1 (S = 1,32 ha) 

1 1841199,479 555168,491 

2 1841094,156 555266,961 

3 1840986,063 555105,814 

4 1841024,977 555080,161 

5 1841110,584 555195,190 

6 1841174,508 555137,237 

Khu 2 (S = 2,51 ha) 

7 1841090,991 554346,439 

8 1841042,504 554395,839 

9 1840764,799 554122,394 

10 1840814,601 554085,526 

Khu 3 (S = 2,15 ha) 

11 1840719,635 553977,485 

12 1840673,899 554008,025 

13 1840571,015 553829,908 

14 1840503,053 553632,066 

15 1840553,291 553613,521 

16 1840612,744 553797,328 
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Điểm 

góc 
X (m) Y (m) 

Khu 4 (S = 2,12 ha) 

17 1840548,536 553553,325 

18 1840506,824 553515,668 

19 1840651,456 553393,193 

20 1840897,058 553348,853 

21 1840903,660 553398,243 

22 1840667,637 553440,264 

Tổng diện tích S = 8,1 ha 

Phạm vi giới hạn khu vực nạo vét như sau: 

- Phía Bắc là lưu vực của lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán; 

- Phía Đông là lưu vực của lòng hồ và đập của hồ thủy điện Hạ Rào Quán,  

- Phía Tây là lưu vực về phía thượng nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. 

- Phía Nam là lưu vực lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán. 

 

 

Hình 1. 1: Vị trí khu vực dự án trên Google Map 

Khu vực bãi tập kết: có diện tích là 2.466m2 nằm trên bờ và bãi bồi của lòng hồ 

thủy điện Hạ Rào Quán với tọa độ ranh giới theo hệ tọa độ VN2000, KT trục 106ᴼ15’, 

múi chiếu 3ᴼ được xác định dưới bảng sau: 
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Bảng 1. 2. Tọa độ địa lý khu vực bãi tập kết 

Điểm 

góc 
X (m) Y (m) 

1 1840909,62 553309,15 

2 1840930,02 553339,14 

3 1840901,42 553355,90 

4 1840860,78 553358,35 

5 1840854,21 553325,48 

6 1840868,39 553322,68 

Phạm vi giới hạn khu vực bãi tập kết như sau: 

- Phía Bắc giáp với tuyến đường đất; 

- Phía Đông tiếp giáp hồ thủy điện Hạ Rào Quán,  

- Phía Tây là tuyến đường nhựa liên thôn. 

- Phía Nam của tiếp giáp hồ thủy điện Hạ Rào Quán. 

1.1.4. Hiện trạng mặt bằng khu đất: 

* Khu vực nạo vét: 

Khu vực thực hiện dự án là mặt nước lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Trong khu 

vực thực hiện dự án không có các công trình thủy lợi, không có cầu kiên cố hay cầu 

tạm bắc qua sông, không có bến đò ngang, không có các công trình nuôi trồng thủy 

sản, không có các công trình văn hóa, tôn giáo hay di tích lịch sử, không có các công 

trình thủy lợi lớn. Vị trí thực hiện dự án có khoảng cách đảm bảo an toàn trong quá 

trình hoạt động đến khu dân cư và môi trường khu vực.  

 

Hình 1. 2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 
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* Khu vực bãi tập kết: 

Hiện trạng khu đất được chủ dự án chọn làm địa điểm tập kết cát, sỏi thu hồi từ 

quá trình nạo vét lòng hồ là vùng đất bãi nồi ven hồ. Khu vực này có diện tích khoảng 

2.466m2 với địa hình khá bằng phẳng thuận lợi cho công tác tập kết cát, sỏi và vận 

chuyển đi tiêu thụ.   

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

về môi trường 

* Khu dân cư:     

Khu vực thực hiện dự án nằm ở trong lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán, không có 

dân cư sinh sống gần khu vực dự kiến cải tạo. Chỉ có một hộ dân sinh sống rãi rác dọc 

tuyến đường liên thôn chạy dọc theo hồ thủy điện, cách khoảng 250m về phía Nam 

của khu vực nạo vét. Khoảng cách từ khu vực dự án đến khu dân cư là khá xa và được 

ngăn cách bởi cây cối, đồi núi nên tác động là không đáng kể.  

* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Khu vực thực hiện dự án không có các yếu 

tố nhạy cảm về môi trường gồm nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy 

sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, 

di sản thiên nhiên khác; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và 

yếu tố nhạy cảm khác về môi trường. 

* Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi Dự án:  

-  Khu vực kinh doanh du lịch sinh thái Homi Camp: Nằm cách khu vực nạo vét 

khoảng 200m về phía Nam. Khi thực hiện dự án sẽ có thể gây ra các tác động về tiếng 

ồn, khí thải động cơ từ thuyền hút cát, ảnh hưởng đến hoạt động nghỉ dưỡng của du 

khách.  

- Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán: Nằm cách dự án khoảng 700m về phía Đông. 

- Hệ thống khe suối, ao hồ: khu vực thực hiện dự án nằm trong lòng hồ thủy điện Hạ 

Rào Quán. 

- Khu vực trồng cây: dọc hai bên bờ hồ thủy điện là khu vực đồi trồng cây của người 

dân. 

* Hiện trạng cơ sở hạ tầng: 

- Hệ thống giao thông: từ khu vực dự án đã có tuyến đường nhựa nối ra đường Quốc 

lộ 9. Tất cả các tuyến đường này đều đã được bê tông hóa, thuận tiện cho quá trình vận 

chuyển cát, sỏi đi tiêu thụ và hạn chế hư hỏng. 

- Cấp điện: khu vực thực hiện dự án đã có mạng lưới điện quốc gia cấp cho khu 

vực dân cư.  

- Cấp nước: hiện tại thì xung quanh khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước. Người 

dân sử dụng nước từ nguồn giếng khoan và giếng đào. 

- Thoát nước:  

+ Đối với khu vực thực hiện dự án hiện tại chưa có hệ thống thoát nước, nước 
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mưa chảy tràn thoát theo địa hình dẫn về sông Rào Quán. 

+ Tình trạng ngập lụt: trong khu vực thực hiện dự án và các khu vực lân cận 

chưa từng xảy ra hiện tượng ngập lụt do có cao độ cao hơn nhiều so với mực nước 

biển và có khả năng thoát nước tốt. 

- Hệ thống thông tin liên lạc (cáp quang, điện thoại) của Bưu điện  tỉnh. 

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

án  

a. Mục tiêu của Dự án 

- Công tác nạo vét sẽ hạ thấp cao trình đáy hồ, giảm nguy cơ bùn cát tràn qua 

đường hầm dẫn nước, đi vào hệ thống tua bin làm giảm tuổi thọ công trình, tăng cường 

đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, góp phần điều hướng dòng chảy, hạn chế xói 

lở bờ sông. 

- Công tác nạo vét định kỳ hàng năm là hết sức cần thiết để đảm bảo dung tích trữ 

nước trong thời điểm hiện tại và tương lai. 

- Tận thu khối lượng cát, sỏi nạo vét để bán cho các đơn vị xây dựng trên địa bàn, 

lấy nguồn thu đó phục vụ trở lại công tác nạo vét. 

b. Loại hình: 

Dự án thuộc loại hình nạo vét bồi lắng kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ thủy điện. 

c. Quy mô, công suất của Dự án 

* Quy mô diện tích: 

- Diện tích nạo vét: 8,1 ha 

- Diện tích bãi tập kết: 348m2 

* Công suất nạo vét: 

Công suất nạo vét A =25.000m3/năm  

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

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Với tính chất là dự án nạo vét bồi lắng kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ thủy điện 

cho nên hạng mục công việc chính của dự án là nạo vét lòng hồ.  

 a. Giải pháp thiết kế: 

Căn cứ vào đặc thù loại hình của dự án nạo vét cát, sỏi vì vậy dây chuyền sản xuất 

của dự án là toàn bộ quy trình nạo vét cát, sỏi của dự án gồm các công đoạn: Mở vỉa 

 Tạo diện nạo vét  Thuyền hút cát  Vận chuyển về bãi tập kết  Bãi thành phẩm 

 Tận thu để tiêu thụ. Tương ứng với mỗi công đoạn trong quy trình nạo vét, chế biến 

cát, chủ dự án sẽ lựa chọn các thiết bị phục vụ tương ứng. 

Khi được cấp có thẩm quyền cho phép, công ty sẽ tiến hành nạo vét theo hình 

thức cuốn chiếu, dứt điểm từng phạm vi. Công tác nạo vét được tiến hành từ phía hạ 

lưu lên thượng lưu, từ trên xuống dưới.  

Khu vực nạo vét là bãi bồi và sát chân đập, cao trình từ 81,997,2m, công tác nạo 

vét thực hiện nhằm đưa đáy hồ xuống cao trình từ 79,9296,36 m. Phạm vi sau kết 
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thúc nạo vét sẽ là môi trường thuận lợi để các vật liệu rời lắng đọng, do lưu tốc dòng 

chảy giảm đột ngột, qua đó, hạn chế được lượng vật liệu bồi lắng đi sâu vào hạ lưu 

lòng hồ.  

b. Trang thiết bị phục vụ hoạt động nạo vét 

Các trang thiết phục vụ cho hoạt động nạo vét lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào 

Quán được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 3. Tổng hợp thiết bị chính phục vụ sản xuất 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số lượng 

yêu cầu 

1 Thuyền hút Công suất 40 m3/h 03 

2 Máy xúc thủy lực gầu ngược Dung tích gầu 1,2 m3 01 

3 Ô tô vận tải Tải trọng 7 tấn 02 

4 Máy gạt 75CV 01 

5 Ô tô điều hành sản xuất 07 chỗ 01 

6 Sàng phân loại 50 tấn/h 01 

Nguồn: Thuyết minh Phương án nạo vét của Dự án. 

c. Khối lượng nạo vét: 

Khối lượng nạo vét lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 1. 4. Bảng tính trữ lượng nạo vét  

TT 
Diện tích 

(m2) 

Chiều dày 

trung bình 

(m) 

Trữ lượng (m3) 

Thu hồi 

(80%) 

Thải loại 

(20%) 

Tổng nạo 

vét 

Khu vực 1 13.233,50 1,95 20.671,12 5.167,78 25.838,90 

Khu vực 2 25.080,60 1,4 28.935,24 7.233,81 36.169,05 

Khu vực 3 21.493,70 1,2 20.787,28 5.196,82 25.984,10 

Khu vực 4 21.171,50 1,4 24373,20 6.093,30 30.466,50 

Tổng 80.979,3  94.766,84 23.691,71 118.458,55 

Nguồn: Thuyết minh Phương án nạo vét của Dự án. 

Như vậy tổng khối lượng nạo vét là 118.458,55 m3, trong đó: 

+ Khối lượng cát, sỏi tận thu: 94.766,84 m3 

+ Khối lượng thải loại: 23.691,71 m3 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

a. Bãi tập kết 

Bãi tập kết cát, sỏi có diện tích là 2.466m2, được sử dụng để tập kết cát sỏi trước 

khi bốc xúc lên xe vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 
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b. Nhà điều hành: 

Nhà điều hành được xây dựng ở bãi tập kết, đây là nơi làm việc và ăn nghỉ của 

cán bộ công nhân viên trực tiếp lao động tại khu vực dự án. Do thời gian thi công trong 

năm không nhiều nên chủ dự án sẽ bố trí một nhà điều hành dạng container với diện 

tích khoảng 100m2.  

Khu vực nhà điều hành gồm phòng làm việc, phòng ăn nghỉ cho công nhân, nhà 

kho.  

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

(1). Công trình xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

* Nước thải đen:  

+ Trong giai đoạn thi công: bố trí 01 nhà vệ sinh lưu động đặt gần lán trại để thu 

gom nước thải đen từ hoạt động vệ sinh của công nhân. 

+ Trong giai đoạn nạo vét: xây dựng hầm tự hoại với thể tích khoảng 3m3 (kích 

thước DxRxC = 2m x 1,25m x 1,5m) nằm dưới nhà vệ sinh để thu gom và xử lý nước 

thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

* Nước thải xám: bể lắng lọc 02 ngăn, bể lắng lọc có tổng thể tích 6 m3 (DxRxC = 

3m x 2m x 1m), được xây bằng gạch, vữa xi măng chắc chắn  

b. Thoát nước mưa chảy tràn:  

Xây dựng rãnh thu gom và rãnh thoát nước có tiết diện hình thang kích thước 0,6 

x 0,4 m sâu 0,5 m, tổng chiều dài khoảng 35 m. Tại phía giáp với bờ hồ của bãi tập kết 

bố trí bờ chắn có chiều dài 20 m, cao bờ chắn hơn mặt bằng 1 m, rộng 0,6 m nằm ở 

phía giáp bờ sông của bãi tập kết để gom thu nước về hố lắng, để tránh cát, sỏi chảy 

xuống hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Nước được dẫn vào hố lắng có kích thước 5 x 3 m 

sâu 1,5 m, sau khi được lắng lọc sẽ được đưa trở lại lòng hồ thông qua cửa xả. 

(2). Công trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

Đặt 02 thùng rác loại 50 lít có nắp đậy kín tại khu vực nhà điều hành để thu gom rác 

thải sinh hoạt. 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng trên địa bàn huyện tiến hành 

thu gom, xử lý theo quy định. 

(3).Công trình thu gom chất thải nguy hại 

- Tất cả các loại chất thải nguy hại trên được thu gom vào lưu chứa vào thùng chứa 

có nắp đậy và được dán nhãn cảnh báo, thùng chứa chất thải nguy hại được lưu chứa trong 

kho chứa riêng.  

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại: có diện tích khoảng 5m2, được bố trí trong khu 

vực nhà điều hành ở bãi tập kết 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý các loại 

chất thải nguy hại trên và thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng thông tư 

02/2022/BTNMT quy định về quản lý và xử lý chất thải nguy hại. 

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

a. Nguyên vật liệu sử dụng: 

Nhu cầu nhiện liệu, điện nước của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 5. Tổng hợp nhiên, nguyên liệu phục vụ nạo vét trong năm 

TT 
Tên nguyên, nhiên 

liệu 

Đơn vị 

định mức 

Định mức 

tiêu hao 

Nhu cầu 

nguyên 

liệu hàng năm 

1 Nhiên liệu 

A Dầu diezel  lít/m3 1,57 39.250 lít 

B 
Dầu thuỷ lực, mỡ bôi 

trơn 
kg/m3 0,46 11.500 kg 

2 Nguyên, nhiên liệu khác 

A Điện năng KWh/m3 0,05 1.250 KWh 

B Nước công nghiệp m3/ngày 10 2.000m3 

C Nước sinh hoạt lít/người.ngày 100 400.000 lít 

(Nguồn: Thuyết minh Phương án của Dự án) 

* Cung cấp nhiên liệu:  

Nguồn cung cấp nhiên liệu xăng, dầu, mỡ bôi trơn ... cho các thiết bị nạo vét sẽ 

được Công ty xăng dầu khu vực trên huyện Hướng Hóa cung cấp thông qua các hợp 

đồng kinh tế. 

b. Cung cấp điện: 

Nguồn điện cung cấp cho khu vực lán bãi tập kết của dự án được lấy từ hệ thống 

điện của Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán. 

c. Cung cấp nước: 

* Nước sinh hoạt 

- Nước phục vụ cho hoạt động của dự án chủ yếu là cung cấp nước sinh hoạt cho 

20 người trên công trường. Ngoài ra còn một số lượng phục vụ cho công tác chữa cháy, 

nước tưới đường được sử dụng xe tẹc để tưới. 

- Nhu cầu cấp nước được tính toán theo tiêu chuẩn cấp nước của Bộ xây dựng 

(TCXDVN 33-2006) thì lượng nước cần cho 1 người là: 80120 l/ người, áp dụng đối 

với khu vực dự án là 100 l/người, tương ứng 0,1 m3/người; 

+ Khối lượng nước cần cho sinh hoạt là: 

    Qsh = 20 x 0,1 = 2 m3/ng.đ 

+ Lượng nước phục vụ cho công tác cứu hoả tạm tính bằng 50% Qsh tương ứng 

là 1 m3/ng.đ. 

+ Tổng lượng nước cho toàn dự án là Q = 2 + 1 = 3 m3/ng.đ 

- Nguồn cung cấp nước:  

+ Đối với nước sinh hoạt: với địa hình tự nhiên của khu vực dự án, nguồn nước 

cung cấp cho dự án là nguồn nước ngầm.  
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+ Nước phục vụ sản xuất, cứu hoả được lấy trực tiếp từ nguồn nước hồ thủy điện 

Hạ Rào Quán thông qua các thiết bị bơm hút. 

+ Đối với nước uống: chủ Dự án sẽ bố trí bình nước lọc loại 20l đặt tại lán trại và 

trên thuyền hút cát để phục vụ cho cán bộ, công nhân lao động. Bình nước lọc được 

mua ở các đại lý trên địa bàn xã Tân Hợp. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Sử dụng thuyền hút tự hành để hút cát, sỏi và vận chuyển về bãi tập kết. Sau đó 

cát, sỏi được tập kết lên bãi bằng máy xúc thủy lực.  

Hình 1. 3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình nạo vét: 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, hệ thống lựa chọn áp dụng cho nạo vét lòng hồ thủy 

điện Hạ Rào Quán kết hợp thu hồi cát, sỏi là ngang một bờ công tác, sử dụng thuyền 

hút. Sau khi tạo diện nạo vét tại Khu 1 phía Đông của hồ thủy điện, gần chân đập, tiếp 

tục nạo vét theo hướng từ hạ lưu đến thượng lưu. Cát, sỏi sẽ được thuyền hút, hút theo 

Máy xúc – ô tô 

Cát, sỏi lòng hồ 

Thuyền hút 

Nước, bùn 
Cát, sỏi 

Sử dụng bơm hút đẩy 

cát lên bãi tập kết 

Nước Cát, sỏi Sạn 

Thải 

Tiêu thụ 

Khí thải; 

Nước thải; 

Rác thải; 

Sự cố tràn dầu; sạt 

lở… 

Khí thải; 

Tiếng ồn; 
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luồng đến hết chiều dầy lớp cát theo thiết kế độ sâu nạo vét được phê duyệt, rồi mới 

dịch chuyển sang vị trí nạo vét mới (luồng mới). 

- Thuyền hút được đưa đến định vị ở gương nạo vét đầu tiên, dùng ống hút hút 

cát, sỏi lên thuyền và vận chuyển về bãi tập kết. 

- Phương pháp nạo vét: Thuyền hút làm việc theo sơ đồ hình giẻ quạt, hút cát từ 

trên xuống dưới theo từng lớp. 

- Sau khi hút cát đầy thuyền, róc nước, cát được vận chuyển về bãi tập kết, tại 

đây cát, sỏi nằm ở bờ hồ và được bơm đẩy lên bãi tập kết. 

- Từ bãi tập kết, sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích gầu 0,6m3 để bốc 

cát tại bãi lên ô tô phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, để tiến hành làm các 

công tác phụ trợ cho máy xúc tại bãi tập kết, dự án lựa chọn sử dụng thêm loại máy ủi 

có công suất 75CV. 

- Sử dụng ô tô có tải trọng từ 7 tấn để vận chuyển cát, sỏi đến nơi tiêu thụ. 

Hoạt động này làm phát sinh bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tiếng ồn và các sự cố môi trường: sự cố 

tràn dầu, sạt lở, cháy nổ, tai nạn,....Các tác động này sẽ được trình bày cụ thể trong 

Chương 3. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Thi công bãi tập kết vật liệu, lán trại 

Để bố trí chỗ ăn, ở tạm thời cho công nhân làm việc tại dự án cũng như chỗ tập 

kết cát, sỏi, đơn vị thi công sẽ bố trí nhà điều hành, bãi tập kết cát sỏi. 

+ Sử dụng máy ủi 110CV để san gặt mặt bằng. 

+ Tập kết nguyên vật liệu để xây dựng. 

+ Tiến hành xây dựng nhà điều hành và các công trình phụ trợ.  

+ Xây dựng và bố trí các công trình bảo vệ môi trường: nhà vệ sinh, hố lắng nước 

thải xám, rãnh thu gom và hố lắng nước mưa chảy tràn. 

1.5.2. Trình tự nạo vét 

a. Thi công diện nạo vét đầu tiên 

Diện nạo vét đầu tiên được thi công ở Khu 1 với mục đích tạo gương nạo vét đầu 

tiên cho thuyền hút, sỏi làm việc  

* Các thông số kỹ thuật 

Diện nạo vét đầu tiên được thi công với các thông số như sau: 

- Cao độ đáy:    + 80 m. 

- Kích thước trung bình:   25 x 20 m 

- Diện tích trên mặt:   500 m2. 

- Diện tích đáy:    500 m2. 

* Khối lượng thi công 

Khối lượng cát, sỏi thi công tạo diện nạo vét đầu tiên: 975 m3. 

* Thiết bị thi công 

Thiết bị thi công diện nạo vét đầu tiên chính là các thiết bị phục vụ cho công tác 
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nạo vét sau này, bao gồm: thuyền hút và vận chuyển cát, sỏi. 

* Phương pháp thi công 

Khi được cấp có thẩm quyền cho phép, công ty sẽ tiến hành nạo vét theo hình 

thức cuốn chiếu, dứt điểm từng phạm vi. Công tác nạo vét được tiến hành từ phía hạ 

lưu lên thượng lưu, từ trên xuống dưới.  

Khu vực nạo vét là bãi bồi và sát chân đập, cao trình từ 81,997,2m, công tác nạo 

vét thực hiện nhằm đưa đáy hồ xuống cao trình từ 79,9296,36 m. Phạm vi sau kết 

thúc nạo vét sẽ là môi trường thuận lợi để các vật liệu rời lắng động, do lưu tốc dòng 

chảy giảm đột ngột, qua đó, hạn chế được lượng vật liệu bồi lắng đi sâu vào hạ lưu 

lòng hồ.  

Khu vực nạo vét có thành phần chủ đạo là cát, sỏi. Dùng thuyền hút cát chuyển 

về bãi tập kết. Thông qua hệ thống sàng tuyển, sản phẩm sau phân loại được dự trữ tại 

bãi chứa. Sử dụng máy xúc lật, xúc bốc lên xe đưa đi tiêu thụ theo đường bộ. 

Khi khách hàng không yêu cầu cao về tính đồng nhất của sản phẩm, cát, sỏi sạn 

xô bồ được xúc bốc trực tiếp lên phương tiện vận chuyển, chuyên chở đến nơi tiêu thụ.   

Toàn bộ phần đá quá cỡ (nếu có) sẽ được thu gom làm vật liệu kè bờ chống xói 

lỡ, đồng thời góp phần hiệu chỉnh dòng chảy ở phạm vi lân cận khu vực nạo vét. 

b. Trình tự nạo vét 

Trên cơ sở đặc điểm của địa chất, địa hình khu vực, kế hoạch nạo vét và phù hợp 

với hệ thống nạo vét dự kiến lựa chọn áp dụng, trình tự nạo vét được lựa chọn như sau: 

- Từ vị trí tại phía Đông Bắc của Khu 1 (giáp ranh giới mốc số 1 và 2), được nạo 

vét theo hướng từ hạ lưu đến thượng lưu. Cát, sỏi sẽ được thuyền hút, hút theo luồng 

đến hết khối lượng khoáng sản nằm dưới vùng ngập nước 

- Công tác nạo vét theo thứ tự từ Khu 1 đến Khu 4, hết khoảnh này chuyển sang 

khoảnh khác. Hướng phát triển của công trình theo hướng từ hạ lưu lên thượng lưu. 

- Quá trình nạo vét sẽ được tiến hành như trên cho đến khi kết thúc. 

Bảng 1. 6. Lịch nạo vét lòng hồ 

TT Khối lượng nạo vét 
Đơn 

vị 

Năm nạo vét 

1 2 3 4 KTKT 

1 Khối lượng nạo vét m3 18.458 25.000 25.000 25.000 25.000 

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

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

Thời gian nạo vét: 5 năm kể từ ngày cấp phép. 

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng 

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu: 4.000.000.000 đồng (Chiếm 80%). 
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                     Vốn vay: 1.000.000.000 đồng (Chiếm 20%) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Sông Cầu.  

* Lực lượng lao động trong quá trình xây dựng cơ bản 

Dự kiến số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp tại công trường trung bình khoảng 

10 người.   

* Lực lượng lao động trong quá trình vận hành Dự án 

Dự kiến số lượng cán bộ, công nhân trong quá trình nạo vét là 20 người.  

Bảng 1. 7. Thành phần nhân lực hoạt động 

STT Thành phần nhân lực 
Số lượng 

thiết bị 

Số lượng 

nhân công 

I Gián tiếp  05 

1 Giám đốc điều hành  01 

2 Phó giám đốc  01 

3 Kế hoạch, vật tư  01 

4 Hành chính, bảo vệ, kế toán  01 

5 Kỹ thuật, cơ điện, lái xe  01 

II Trực tiếp sản xuất  15 

1 Quản đốc, trực ca  01 

2 Công nhân vận hành thuyền hút 02 08 

3 
Công nhân vận hành máy xúc 

(gầu ngoạm + gầu ngược) 
02 04 

4 Tạp vụ  02 

 Tổng  20 

 

* Chế độ làm việc phụ thuộc vào các điều kiện sau: 

- Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam. 

- Chế độ thuỷ văn, thuỷ triều, dòng chảy. 

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu khu vực và các đặc thù làm việc 

trên mặt nước. Căn cứ vào các điều kiện trên, chế độ làm việc được xác định như sau: 

- Số ngày làm việc trong năm:  200 ngày.  

- Số tháng làm việc trong năm:  09 tháng. 

- Số ngày làm việc trong tháng:  22 ngày. 

- Số ca làm việc trong ngày:  02 ca. 

- Số giờ làm việc trong ca:  4 giờ. 

Áp dụng thời gian làm việc trong ngày:  Thời gian làm việc từ sáng 7h – 11h, 

chiều 13h – 17h. Không được nạo vét vào ban đêm.  
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Chương 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế 

2.1.1. Điều kiện về địa hình, địa chất 

a. Điều kiện địa hình: 

Khu vực nạo vét  thuộc lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán.  

Địa hình vùng dự án thuộc địa hình sườn thung lũng của vùng đồi núi thấp. Đồi 

núi có độ cao từ 100 đến 250m. 

Hai bên bờ hồ là đất trồng cây có địa hình tương đối thoải và đang được người 

dân trồng các loại cây rừng sản xuất như keo, tràm… 

b. Điều kiện địa chất, khoáng sản: 

* Địa tầng 

+) Đá biến chất khu vực - Hệ tầng A Vương: 

Đới sườn tàn tích (edQ): gồm đất á sét vừa - nặng màu nâu, nâu vàng, vàng nhạt, 

vàng, chứa ít sỏi sạn, đất ít ẩm, trạng thái cứng. 

Đới đá phong hoá mãnh liệt (IA1): đá phiến thạch anh-felspat-mica bị phong hoá 

mãnh liệt thành đất á cát nặng - á sét nhẹ màu xám vàng, xám nâu, vàng nhạt, chứa 

khoảng 10-20% sỏi sạn thạch anh phong hoá màu trắng đục, đất khô, trạng thái cứng. 

Đới đá phong hoá mạnh (IA2): đá phiến thạch anh-felspat-mica bị phong hoá 

mạnh màu xám trắng, xám xanh, đây là đá biến chất nhiệt động có thành phần gồm: 

thạch anh, felspat, mica, có ít calcit, sunlphur, các khoáng vật trong đá phân bố thành 

dải song song, kiến trúc hạt tấm biến tinh, nõn khoan trong đới này bị vỡ vụn, đá mềm 

bở, dùng búa đập nhẹ là vỡ.  

Đới đá phong hoá vừa (IB): đá phiến thạch anh-felspat-mica bị phong hoá vừa 

màu xám trắng, xám xanh, đây là đá biến chất nhiệt động có thành phần gồm: thạch 

anh, felspat, mica, có ít calcit, sunlphur, các khoáng vật trong đá phân bố thành dải 

song song, kiến trúc hạt tấm biến tinh, đá trong đới này bị nứt nẻ mạnh, khe nứt hở, 

bám ôxit màu nâu, nõn khoan lấy lên bị dập vỡ mạnh, đá cứng trung bình, dùng búa 

đập mạnh là vỡ.  

Đới đá phong hoá nhẹ, nứt nẻ (IIA): đá phiến thạch anh-felspat-mica bị phong 

hoá vừa màu xám trắng, xám xanh, đây là đá biến chất nhiệt động có thành phần gồm: 

thạch anh, felspat, mica, có ít calcit, sunlphur, các khoáng vật trong đá phân bố thành 

dải song song, kiến trúc hạt tấm biến tinh, đá trong đới này ít bị nứt nẻ, đá cứng, dùng 

mìn mới phá được.  

+) Đá magma xâm nhập - Phức hệ Quế Sơn: 

Đới sườn tàn tích (edQ): gồm đất á sét vừa - nặng màu nâu, nâu vàng, vàng nhạt, 

vàng, chứa ít sỏi sạn, đất ít ẩm, trạng thái cứng. 

Đới đá phong hoá mãnh liệt (IA1): đá granitogneis, granitbiotit bị phong hoá 

mãnh liệt thành đất á cát nặng-á sét nhẹ màu xám vàng, vàng nhạt, chứa khoảng 15-
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20% sỏi sạn thạch anh phong hoá màu trắng đục, đất khô, trạng thái cứng. 

Đới đá phong hoá mạnh (IA2): đá granitogneis, granitbiotit bị phong hoá mạnh 

màu xám trắng, xám xanh, bị ép định hướng, thành phần giàu thạch anh, felspat, biotit-

mutcovit, ít sunphur. Trong đá xuất hiện các khoáng vật thứ sinh sericit, kaolinit, calcit. 

Đá có cấu tạo định hướng dạng gneis, trong đá có ít mạch thạch anh nhiệt dịch xuyên 

cắt, nõn khoan trong đới này bị vỡ vụn, đá mềm bở, dùng búa đập nhẹ là vỡ.  

Đới đá phong hoá vừa (IB): đá granitogneis, granitbiotit bị phong hoá vừa màu 

xám trắng, xám xanh, bị ép định hướng, thành phần giàu thạch anh, felspat, biotit-

mutcovit, ít sunphur. Trong đá xuất hiện các khoáng vật thứ sinh sericit, kaolinit, calcit. 

Đá có cấu tạo định hướng dạng gneis, trong đá có ít mạch thạch anh nhiệt dịch xuyên 

cắt, đá trong đới này bị nứt nẻ mạnh, khe nứt hở bám ôxit màu nâu đỏ, nõn khoan trong 

đới này lấy lên bị dập vỡ mạnh, đá cứng trung bình, dùng búa đập mạnh là vỡ.   

Đới đá phong hoá nhẹ, nứt nẻ (IIA): đá granitogneis, granitbiotit bị phong hoá 

vừa màu xám trắng, xám xanh, bị ép định hướng, thành phần giàu thạch anh, felspat, 

biotit-mutcovit, ít sunphur. Trong đá xuất hiện các khoáng vật thứ sinh sericit, kaolinit, 

calcit. Đá có cấu tạo định hướng dạng gneis, trong đá có ít mạch thạch anh nhiệt dịch 

xuyên cắt, đá cứng, ít bị nứt nẻ, dùng mìn mới phá được đá.  

Kiến tạo và tân kiến tạo 

- Vị trí kiến tạo vùng dự án diện tích vùng dự án thuộc phần rìa phía Nam của 

miền vỏ lục địa tuổi Paleozoi sớm giữa Việt – Lào. Vào Paleozoi muộn – Mesozoi 

muộn và Cenozoi, chúng có chế độ kiến tạo Rift nội lực do ảnh hưởng của quá trình 

tách giãn biển Đông. 

- Các hệ thống đứt gãy: Trên bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 có 11 đứt gãy bậc IV 

(FIV1 đến FIV11) và 5 đứt gãy bậc V (FV1 đến FV) xem bản đồ ĐCCT. 

Tổng hợp các kết quả giải đoán ảnh vệ tinh, bản đồ địa hình 1:25.000, khảo sát 

thực địa và kết quả phân tích đặc điểm các đới phá huỷ đứt gãy kiến tạ. Kết quả cho 

thấy, lưu vực và vùng dự án có các hệ thống đứt gãy sau đây: 

- Hệ thống đứt gãy phương Đông Bắc – Tây Nam. 

- Hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc – Đông Nam. 

- Hệ thống đứt gãy phương Á Vĩ tuyến. 

- Hệ thống đứt gãy phương Á Vĩ tuyến. 

+ Đặc điểm động học của các đới phá huỷ đứt gãy: 

Khu vực khảo sát phân tích nằm ở xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá và xã Đărkong 

ở phía tây tỉnh Quảng Trị. Hồ thuỷ điện hình thành trên thung lũng Rào Quán. Các 

thành tạo địa chất lộ ra thuộc hệ tầng A Vương, hệ tầng Hữu Niên, các thành tạo phun 

trào bazan Plioen 

Đệ tứ và xân nhập granit phức hệ Quế Sơn. Đất ở đây bị phá huỷ biến dạng, dập 

vỡ, phát triển thành nhiều khe nứt. 

* Khoáng sản: 

Khu nạo vét nằm trong các bãi bồi và trầm tích lòng thuộc trầm tích lòng sông, 

tại thời điểm thăm dò nằm hoàn toàn ở dưới mực nước sông (100%). Địa hình ở đây 
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là bãi cát, sỏi chìm giữa sông, có độ cao từ 0,6 - 0,61m). Góc nghỉ ướt của cát thay đổi 

từ 22o30'-23o40'. Thân khoáng cát, sỏi thường gặp với các thành phần phổ biến là cát, 

sỏi hạt vừa đến thô lẫn ít bụi sét ở phần trên mặt, dễ sập lở. Thân khoáng hầu hết không 

bị phủ, chúng nằm trực tiếp lên thành tạo cổ hơn phía dưới, cách mực nước ở độ sâu 

0,5- 3,8m (T.2) có lẩn cuội tảng kích thước từ 40-50mm. 

Qua kết quả lộ trình đo vẽ, quan trắc đơn giản ĐCTV- ĐCCT, phân tích mẫu cơ 

lý, đo góc dốc tự nhiên ngoài trời tại các doi cát, v.v…cho thấy địa tầng của các khu 

vực là trầm tích Đệ Tứ. Thành phần thạch học là cát, sỏi, cuội tảng thạch anh, cát kết, 

đá phiến hạt mịn đến thô màu xám vàng lẫn ít bột, sét ở phần trên mặt màu xám sẩm, 

trạng thái của lớp nhìn chung bở rời, dễ sập lở. Cần hết sức chú ý đến vấn đề góc dốc 

bờ moong khi nạo vét quặng. 

Tóm lại, diện tích thăm dò khoáng sản cát sỏi tại khu vực nói trên có địa hình địa 

mạo đơn giản, không có các hiện tượng địa chất động lực xẩy ra, bởi vậy đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT cũng đơn giản, ảnh hưởng không nhiều đến điều kiện nạo vét. 

2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng 

Khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang đậm vét của khí hậu 

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 hanh. Mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa 

Đông Bắc kèm theo mưa bão và lũ lụt 

- Chế độ nhiệt:  

Chế độ nhiệt của vùng chia làm hai mùa rõ rệt. Nhiệt độ không khí thấp vào mùa 

Đông (từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau), cao vào mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 11), 

nhiệt độ cao nhất vào tháng 6, giai đoạn này gió Tây Nam hoạt động mạnh, không khí 

bình quân nhiều năm tại trạm Khe Sanh là 22,6°C. Nhiệt độ chênh lệch trong ngày là 

khá lớn từ 7-10°C. 

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: ºC) 

Tháng\ 

năm 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tháng 1 19,8 19,8 18,6 19,4 19,4 20,9 16,8 18,7 19,3 18,5 19,4 

Tháng 2 22,3 21,3 22,9 15,2 15,2 23,1 19,3 19,5 22,8 20,0 22,1 

Tháng 3 21,1 22,3 24,2 21,6 21,6 23,8 18,3 22,2 24,3 22,6 25,5 

Tháng 4 25,4 26,8 24,9 26,1 26,1 26,1 24,0 26,9 26,0 26,9 26,4 

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

Tháng 6 30,8 31,1 29,8 29,2 29,2 31,0 29,7 29,6 28,8 30,8 30,9 

Tháng 7 29,1 29,3 29,7 30,0 30,0 30,2 29,5 29,2 28,3 30,0 28,8 

Tháng 8 28,1 28,2 28,4 29,2 29,2 28,3 28,4 29,2 28,4 29,4 29,6 

Tháng 9 27,1 26,7 27,2 27,2 27,2 28,0 27,2 26,7 26,6 28,5 29,3 
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Tháng\ 

năm 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tháng 10 25,5 26,2 24,9 25,9 25,9 25,0 24,5 25,7 24,6 25,7 25,7 

Tháng 11 23,7 25,2 21,5 22,8 22,8 22,9 23,9 25,1 23,1 24,9 26,0 

Tháng 12 18,7 21,2 22,4 19,9 19,9 21,6 18,6 22,3 18,1 19,6 21,9 

Cả năm 301,6 305,8 301,6 293,6 293,6 310,7 287,8 304,8 299,4 307,3 317,3 

Bình quân 

năm 
25,1 25,5 25,1 24,5 24,5 25,9 24,0 25,4 24,9 25,6 26,4 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 

- Độ ẩm: 

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

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

Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 67-68%. Độ ẩm trung bình các năm được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2. 2. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %) 

Tháng\năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tháng 1 87 89 91 89 89 90 89 92 89 87 87 

Tháng 2 90 91 88 89 89 83 93 90 91 90 89 

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

Tháng 4 85 83 86 84 84 84 90 85 88 87 83 

Tháng 5 73 78 83 81 81 77 82 74 80 74 69 

Tháng 6 67 68 73 74 74 72 75 74 78 74 71 

Tháng 7 75 71 71 70 70 73 74 76 83 75 77 

Tháng 8 77 80 80 73 73 82 81 74 84 78 78 

Tháng 9 89 86 82 85 85 81 85 89 89 82 79 

Tháng 10 90 88 89 89 89 87 92 88 91 90 87 

Tháng 11 89 88 86 85 85 89 90 91 93 91 88 

Tháng 12 88 87 89 86 86 89 88 90 85 88 88 

Cả năm 999 998 1007 993 993 990 1030 1013 1042 1007 983 

Bình quân 

năm 
83 83 84 83 83 83 86 84 87 84 82 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 

- Chế độ mưa:  
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Chế độ mưa được chia thành 2 mùa: Mùa mưa nhiều từ tháng 8 đến tháng 01 năm 

sau và các tháng còn lại là mùa mưa ít. Trong khu vực lượng mưa nhiều tập trung vào 

tháng 9 đến tháng 12 (chiếm từ 65÷75% lượng mưa cả năm). 

Bảng 2. 3. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm) 

Tháng/năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tháng 1 33,5 116 117,4 37,5 37,5 59,2 131,8 73,4 11,6 23,1 46,2 

Tháng 2 17,4 88,1 2,7 49,3 49,4 17,2 9,6 23,2 35,3 17,7 39,9 

Tháng 3 64,8 20,1 99,2 15,0 14,1 37,8 86,8 16,8 50,5 22,1 19,5 

Tháng 4 25,3 35,5 20,3 33,2 33,2 114,6 42,5 90,1 61,0 29,6 158,9 

Tháng 5 71,2 43,9 148,7 142,0 141,9 47,6 119,1 171,0 93,1 20,6 5,0 

Tháng 6 12,8 - 103,7 28,2 28,2 75,1 43,7 92,4 282,2 143,5 97,2 

Tháng 7 118,3 83,7 35,3 56,0 58,5 155,8 61,8 30,5 154,7 93,9 114,5 

Tháng 8 316,9 412,3 171,1 41,1 41,1 291,3 60,2 59,3 88,2 172,6 99,4 

Tháng 9 597,3 517,5 192,8 423,1 423,1 258,3 555,3 613,1 767,6 63,5 300,3 

Tháng 10 822 393,6 1.081,5 999,1 1.019,1 821,1 1213,9 356,9 572,0 462,7 427,3 

Tháng 11 452,1 108,3 540,2 393,7 393,7 362,9 523,8 210,4 518,3 381,9 482,1 

Tháng 12 500,7 294,6 161,7 173,5 174,5 232,2 238,2 233,6 46,9 268,2 156,7 

Cả năm 3.032,3 2.113,6 2.674,6 2.391,7 2.414,3 2.473,1 3.086,7 1.970,7 2.681,4 1.699,4 1.947,0 

Bình quân 

năm 
252,7 176,1 222,9 199,3 201,2 206,1 257,2 164,2 223,5 141,6 162,3 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 

* Gió, bão:  

Quảng Trị chịu ảnh hưởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai 

mùa gió chính: Gió Phơn Tây Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 10, gió mùa Đông 

Bắc xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Tốc độ gió trung bình năm lớn nhất 

được đo tại trạm Khe Sanh đạt 2,4m/s. 

Mùa bão lũ thường là mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Với địa hình sườn dốc 

và rất dốc, mưa lớn, chiều rộng sông suối ngắn nên lũ thường xảy ra rất mạnh gây xói 

mòn đất và sạt lở mạnh ở các công trình, đường sá. 

* Động đất: 

Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tập II năm 1997, dự án thuộc vùng chấn 

động cấp 6 (MSK) với tần suất lặp lại B1>0,005 (chu kỳ T1<200 năm, xác suất xuất 

hiện chấn động P>1. Trong khoảng thời gian 20 năm) và nằm trong vùng chấn động 

cực đại Imax = 7 (MSK-64). 

2.1.3. Điều kiện về thủy văn, hải văn 

* Nước mặt 

Nguồn nước trên mặt ở khu vực đập đầu mối phụ thuộc vào lưu lượng của sông 

và các suối nhánh. Nước trên sông Rào Quán và các suối nhánh về mùa khô ít nước, 

nhiều nơi lộ đá gốc và ghềnh trên sông. Nước sông trong ít phù sa. Về mùa mưa, nước 

sông suối lên nhanh, dòng chảy mạnh, vận tốc lớn kéo theo lượng đất cát lớn từ các 
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khe rãnh đổ vào. Dòng nước mãnh liệt đó cuốn trôi các vật cản trên đường vận chuyển 

của nó. Chính sự hung hãn của nó cẩn được chỉnh trị để phục vụ cuộc sống của người 

dân nơi đây. Đó chính là lí do để các nhà đầu tư tập trung vốn để xây dựng nhà máy 

thuỷ điện nơi đây. 

* Nước ngầm 

Nước dưới đất vùng dự án có các dạng tồn tại như sau: 

+ Tầng chứa nước khe nứt trong đá Cambri - Ordovic (e - o). 

Tầng chứa nước khe nứt này lộ chủ yếu ở diện tích bên trái sông Rào Quán và 

một phần bên phải sông ở phía Đông. Thành phần thạch học các đá của hệ tầng A 

Vương chủ yếu là hạt mịn, nhưng có các tập cát kết dạng quarzit xen kẽ. Các đá này ở 

trên mặt bị phong hoá thành sét, cát cùng các mảnh dăm tàn dư, phía dưới rắn chắc, 

nứt nẻ không đều và giảm dần theo chiều sâu. Nhiều nơi, dọc theo các suối nhánh, 

nước từ trong mạch đá cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng A Vương (QT48) chảy ra, rỉ 

ra. Nước trong mát, nhưng lưu lượng nhỏ. Vị trí xuất lộ nước ở diện tích hệ tầng A 

Vương so với mực nước dâng bình thường khoảng 25m. Độ sâu phân bố của tầng chứa 

nước này chưa quan sát được, nhưng phải lớn hơn 25m. 

+ Tầng chứa nước khe nứt trong đá Jura (j1) 

Tầng chứa nước khe nứt j1 lộ chủ yếu ở bên phải sông Rào Quán, ở phía Đông 

vùng dự án (QT 17 … QT40). Nước lộ ra chủ yều từ các tầng đá hạt thô (cuội sạn, cát 

kết màu xám gụ), lưu lượng rất nhỏ. 

+ Tầng chứa nước khe nứt trong đá bazan (M/N2-q11) 

Tầng chứa khe nứt nằm trong đới phong hoá dở dang của đá bazan. Nước rỉ ra ở 

những nơi mà dưới đó có tầng cách nước với đá hạt mịn của hệ tầng A Vương và hệ 

tầng Hữu Niên (Viết lộ QT97). 

2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Xã Tân Hợp có một vị trí địa lý hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển 

kinh tế của huyện Hướng Hóa, là cửa ngỏ của huyện Hướng Hóa và khu thương mại 

Đặc biệt Lao bảo, có nhiều công trình kinh tế trọng điểm của Tỉnh, huyện như công 

trình thuỷ lợi, thuỷ điện Quảng Trị, Công trình hạ thuỷ điện Rào quán, công trình Bảo 

tàng lịch sử chiến tranh Tà cơn.. Địa bàn trải dài dọc theo Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí 

Minh. Địa phương có diện tích tự nhiên 3.345,74 ha, với nhiều tiềm năng thế mạnh đất 

đai là điều kiện thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây lâm nghiệp. 

a) Dân số và lao động: 

Xã có 5 thôn bản, dân số 1.224 hộ, 5.146 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc anh em đang 

sinh sống: Kinh, Vân kiều, Pa cô. 

b) Giáo dục:  

Xã có 1 trường mẫu giáo, 1 trường phổ thông cơ sở, chất lượng giáo dục được 

đảm bảo theo kế hoạch và ngày càng cải tiến các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ 

cho nền giáo dục trong xã. 
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c) Y tế:  

Trên địa bàn xã có một trạm y tế. Các trang thiết bị y tế của trạm ngày càng được 

đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu khám, cấp thuốc cùng với một đội ngũ y tá, bác sỹ 

có chuyên môn. 

- Các hoạt động về văn hoá, thông tin, thể thao cũng ngày càng được nâng cao và 

hưởng ứng rộng rãi. 

d) Hệ thống giao thông: 

Xã Tân Hợp có tuyến đường Quốc lộ 9 chạy qua, nền đường rộng, mặt đường bê 

tông nhựa chất lượng tốt. 

Hệ thống đường giao thông liên thôn liên xã hầu hết đã được bê tông hóa tạo điều 

kiện thuận lợi  

e) Cấp thoát nước: 

- Cấp nước: Xã Tân Hóa sử dụng nguồn nước chủ yếu từ nước máy, nước giếng 

khoan và giếng đào. Trong khu vực dự án sẽ sử dụng giếng khoan để cung cấp cho các 

hoạt động của Dự án. 

- Thoát nước: Nước thải chưa có hệ thống thu gom chung của xã. Nước thải của 

các hộ dân được dẫn về xử lý tại bể tự hoại và thấm xuống đất. 

f) Cấp điện: 

Hiện tại, dân cư xã Tân Hợp đã được cấp điện sinh hoạt, khu vực Dự án đã hệ 

thống điện sinh hoạt đi qua nên Dự án sẽ đấu nối để sử dụng phục vụ sinh hoạt. 

g) Vệ sinh môi trường 

+ Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại tại từng hộ gia đình. 

+ Nước mưa khu vực được thu gom theo hệ thống mương thoát nước mưa dọc 

theo các thửa đất và chảy theo hướng dốc địa hình về phía Đông.   

+ Rác thải khu vực được thu gom, đựng vào thùng chứa rác và hợp đồng với đội thu 

gom rác của xã để tiến hành thu gom, vận chuyển đi xử lý. 

h) Hệ thống thông tin liên lạc  

Đến năm 2021, xã Tân Hợp đã có mạng internet, sóng điện thoại đến UBND xã, 

tất cả các thôn trong xã đều có lưới điện đến tận thôn bản. 

Tất cả các thôn đã được phủ sóng truyền hình. 

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

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường  

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền khu vực làm cơ sở cho việc 

đánh giá tác động sau này khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị 

tư vấn và Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh đã tiến hành lấy mẫu và đo tại 

hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, không khí. 
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a. Hiện trạng môi trường không khí 

- Các thông số đo đạc và phân tích tại khu vực Dự án bao gồm: Tiếng ồn, Bụi 

tổng (TSP) và các chất khí độc hại CO, SO2, NO2. 

- Ngày lấy mẫu: 6/9/2022 

- Vị trí các điểm quan trắc môi trường không khí: 

+ K1: Tại khu vực thượng nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 

16°38'29.0"N 106°45'23.3"E. 

+ K2: Tại khu vực hạ nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 16°38'43.0"N 

106°46'08.1"E. 

+ K3: Tại khu vực bãi tập kết cát, sỏi của dự án. Tọa độ: 16°38'38.1"N 

106°45'06.9"E  

+ K4: Trên tuyến đường liên thôn đoạn qua khu dân cư cách khu vực hồ khoảng 

250m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'24.7"N 106°45'32.8"E. 

+ K5: Trên tuyến đường Hồ Chí Minh Tây, cách khu vực hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán khoảng 700m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'18.9"N 106°45'51.4"E. 

Bảng 2. 4. Chất lượng môi trường không khí 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT K1 K2 K3 K4 K5 

1  Độ ồn dBA 63,2 61,4 59,1 56,8 57,9 ≤ 70(1) 

2  Bụi µg/m3 139,4 128,5 132,4 140,5 136,1 ≤ 30 

3  NO2 µg/m3 50,8 47,3 49,3 43,3 52,3 ≤ 0,2 

4  SO2 µg/m3 61,4 56,2 58,1 52,7 66,1 ≤ 0,35 

5  CO µg/m3 4.072 4.229 4.136 3.882 3.967 ≤ 0,3 

Ghi chú 

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

khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

- (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: 

Tại thời điểm quan trắc tiếng ồn kết quả cho thấy: tiếng ồn tại các vị trí quan trắc 

có giá trị đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. 

Từ kết quả phân tích khí và bụi tại bảng trên cho thấy: các khí CO, SO2, NO2, và 

bụi tổng tại vị trí lấy mẫu có giá trị nhỏ hơn mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT (cột trung bình 1 giờ). 

b. Hiện trạng môi trường nước mặt 

- Các thông số đo đạc và phân tích tại khu vực Dự án bao gồm: pH; DO; BOD5; 

COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform. 

- Ngày lấy mẫu: 6/9/2022 
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- Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước mặt: 

+ NM: Nước mặt tại hồ thủy điện Hạ Rào Quán, cách chân đập khoảng 200m về 

phía Tây. Tọa độ:  16°38'42.9"N 106°46'08.0"E.  

Kết quả phân tích số liệu như sau: 

Bảng 2. 5. Chất lượng môi trường nước mặt 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

1  pH -- 7,28 5,5 – 9  

2  DO mg/L 5,34 ≥ 4 

3  TSS mg/L 26 50 

4  BOD5 mg/L 10 15 

5  COD mg/L 19 30 

6  NH4
+_N mg/L 0,105 0,9 

7  PO4
3-_P mg/L 0,038 0,3 

8  Coliform MPN/100mL 3.600 7.500 

Ghi chú: 

QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích ở bảng trên, so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1: Dùng cho mục đích tưới 

tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự 

hoặc các mục đích sử dụng như loại B2) cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích đều có 

giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Điều này cho thấy chất lượng nước 

mặt hiện tại chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Hệ sinh thái khu vực bao gồm hệ sinh thái thuỷ sinh và hệ sinh thái trên cạn. Hệ 

sinh thái trong khu vực khá phong phú về chủng loại và số lượng.    

2.2.1.1. Hệ sinh thái thuỷ sinh: 

a. Thực vật nổi: 

Qua một số kết quả khảo sát khu vực sông Rào Quán và hồ, ao phụ cận khu vực 

thực hiện dự án thì có 3 ngành tảo: tảo lam, tảo silíc và tảo lục. Số lượng loài thực vật 

nổi như trên chưa đủ phản ánh hết thành phần thực vật nổi thực có trong tự nhiên. 

Thành phần thực vật nổi, tảo silíc có số lượng loài phong phú nhất. Sông có nhiều loài 
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tảo Silíc trong khi đó ao, hồ lại có nhiều loài tảo lục, tảo lam. 

b. Nhóm thực vật thuỷ sinh bậc cao: 

Nhóm thực vật thuỷ sinh bậc cao thường xuất hiện ở các thuỷ vực nước đứng 

dạng ao, hồ, đầm. Tại khu vực thực hiện dự án thấy xuất hiện một số loại như bèo Nhật 

Bản, rau muống, và bèo tổ ong, bèo tấm, và bèo cái. 

c. Động vật nổi: 

Trong khu vực thực hiện dự án có các loài động vật nổi thuộc các nhóm trùng 

bánh xe, chân mái chèo, râu ngành và taxon ấu trùng côn trùng. Số lượng động vật nổi 

như trên cũng chưa thể hiện đầy đủ thành phần động vật nổi thực có trong thiên nhiên. 

Trong thành phần loài, nhóm giáp xác râu ngành có thành phần loài phong phú nhất. 

Thành phần loài động vật thuỷ sinh có sự khác nhau theo từng hình thức thuỷ vực.  

d. Động vật đáy: 

Trong khu vực thực hiện dự án có các động vật đáy thuộc các nhóm tôm, cua, 

trai, ốc, ấu trùng côn trùng và giun ít tơ. Trong thành phần loài, chủ yếu là các loài 

phân bố rộng rãi. Không có các loài đặc trưng quý hiếm cần bảo vệ. Nhóm động vật 

thân mềm hai vỏ chủ yếu phân bố ở vùng ven bờ sông, đáy là bùn cát. 

e. Cá: 

Hệ thống cá khu vực dự án có đặc trưng của hệ cá thuộc hệ thống sông Rào Quán. 

Trong thành phần loài có thể phân biệt hai nhóm chính đó là cá tự nhiên và cá nuôi. Tại 

các thuỷ vực dạng sông chỉ có các loại cá tự nhiên. Một số các thuỷ vực là các lồng nuôi 

gia đình bên cạnh đàn cá tự nhiên còn nuôi một số loài như cá chép, trôi, mè, rô phi. 

2.2.1.2. Hệ sinh thái trên cạn 

a. Thực vật: 

Thực vật trên cạn mang đặc tính của hệ thực vật thuộc khu vực bãi bồi ven sông. 

Trong đó có nhiều loài có giá trị sử dụng: Làm cảnh, làm thuốc, làm rau ăn cho người 

và gia súc, cây ăn quả,… Hệ thực vật bao gồm các loài cây đặc trưng cho hệ sinh thái 

nông nghiệp, cảnh quan khu vực bãi bồi ven sông đồng thời có những nét cảnh quan 

vùng đồi núi. Thảm thực vật trong khu vực có thể được phân biệt thành 4 dạng như 

sau: 

+ Hệ sinh thái cây trồng nông nghiệp ngắn ngày:  

Đây là loại hình chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng quỹ đất sử dụng trong khu 

vực. Những cây trồng chính ở đây là lúa, ngô, đậu, sắn,….các loại rau ngắn ngày.  

+ Hệ sinh thái vườn nhà:  

Vườn nhà là loại hình có hầu hết ở các vùng nông thôn. Chủng loại cây vườn 

chủ yếu là các cây ăn quả phổ biến của vùng đồi núi như mít, táo, na, ổi, bưởi, đu đủ, 

chuối,... Ngoài ra còn có một số loại cây trồng làm hàng rào như tre, duối, cây gỗ như 

xoan…. 

+ Hệ sinh thái rừng trồng và hệ thống cây lâm nghiệp phân tán:  
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Nằm trong vùng có tính chất bán sơn địa, tuy vậy diện tích đất lâm nghiệp chỉ 

là những vùng đồi, núi thấp đã bị nạo vét và sử dụng lâu đời lại thiếu biện pháp cải tạo 

nên đất bị thoái hoá, nhiều chỗ mất hẳn lớp phủ thực vật, trơ sỏi đá. Tập đoàn cây lâm 

nghiệp đơn điệu, chủ yếu là cây keo lá tràm, keo mỡ, một vài loài bạch đàn và ít thông 

caribe. Trong các loài cây trên, bạch đàn đã gây tác động bất lợi cho thảm thực vật tự 

nhiên dưới tán làm cho chúng không phát triển được. 

+ Trảng cỏ và cây bụi:  

Hiện nay trên khu vực gò đồi không còn rừng tự nhiên mà chủ yếu là trảng cây 

bụi, trảng cỏ thấp. Thành phần thực vật trong trảng cỏ cây bụi nghèo nàn, chủ yếu 

thuộc họ cỏ lúa, ở nơi gò đồi thường gặp các cây như sim, mua, thầu táu, lành ngạnh, 

các loại dương xỉ…. 

b. Khu hệ động vật có xương sống ở trên cạn: 

Đặc điểm khu hệ động vật có xương sống ở cạn trong khu vực đặc trưng cho cảnh 

quan bãi bồi ven sông. Trong đó, chủ yếu là các nhóm thú có kích thước bé như nhóm 

thực vật gặm nhấm phát triển như họ chuột.. Trong thành phần động vật có xương sống 

trong hệ sinh thái ở cạn khu vực này không có các loài quý hiếm cần được bảo vệ. 

Nhìn chung, chủng loại các loài động, thực vật trong khu vực tương đối phong 

phú nhưng số lượng ít, không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo 

vệ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện Dự án ít gây ảnh hưởng đến đặc trưng của hệ 

sinh thái vùng Dự án. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

Các đối tượng bị tác động bởi dự án và các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án được liệt kê ở bảng sau: 

Bảng 2. 6. Bảng mô tả các đối tượng bị tác động bởi dự án và các yếu tố nhạy cảm 

về môi trường khu vực thực hiện dự án 

Đối tượng bị tác động/ Yếu 

tố nhạy cảm về môi trường 
Mô tả Tác động có thể xảy ra 

Công nhân tại công trường 

Nhóm cán bộ công nhân 

viên và lao động trực tiếp 

trong quá trình nạo vét. 

Ảnh hưởng sức khỏe, an toàn 

lao động, dịch bệnh. 

Khu vực dân cư xung quanh 

dự án 

Một hộ dân sinh sống rãi 

rác dọc tuyến đường liên 

thôn chạy dọc theo hồ 

thủy điện, cách khoảng 

250m về phía Nam của 

khu vực nạo vét 

Tiếng ồn, bụi, khí thải trong 

quá trình nạo vét, tập kết cát 

sỏi. 
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Đối tượng bị tác động/ Yếu 

tố nhạy cảm về môi trường 
Mô tả Tác động có thể xảy ra 

Khu cắm trại Homi Camp 
Nằm cách khu vực nạo vét 

khoảng 200m. 

Khí thải, tiếng ồn ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh doanh du 

lịch 

Nhà máy thủy điện Hạ Rào 

Quán 

Nằm cách dự án khoảng 

700m về phía Đông 

Bụi, tiếng ồn, giao thông 

Sự cố về an toàn hồ đập 

Hạ lưu Sông Rào Quán 

Khu vực hạ lưu nằm sau 

hệ thống tua bin, nơi tiếp 

nhận nguồn nước từ hồ 

thủy điện. 

Bồi lấp, ô nhiễm nguồn nước 

Khu vực hoa màu trên tuyến 

đường vận chuyển 

Một số diện tích hoa màu: 

lúa, ngô dọc đường vận 

chuyển 

Bụi, hạn chế sinh trưởng của 

cây trồng 

Khu dân cư dọc tuyến đường 

vận chuyển 

Các hộ dân sống hai bên 

đường QL9 
Bụi, khí thải, tiếng ồn 

2.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm 

kinh tế - xã hội của khu vực 

Dự án Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ 

Rào Quán là rất cần thiết để nhằm hạ thấp cao trình đáy hồ, giảm nguy cơ bùn cát tràn 

qua đường hầm dẫn nước, đi vào hệ thống tua bin làm giảm tuổi thọ công trình, tăng 

cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, góp phần điều hướng dòng chảy, hạn 

chế xói lở bờ sông.   
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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 

Các nguồn gây tác động chủ yếu phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn thi 

công xây dựng được tóm tắt và trình bày trong bảng 3.1 dưới đây:  

Bảng 3. 1. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 

Hoạt động chuẩn bị mặt 

bằng: san gạt tạo bãi tập 

kết, xây dựng nhà điều 

hành, thi công các hạng 

mục công trình bảo vệ môi 

trường 

- Bụi, khí thải từ các xe ủi san lấp mặt bằng. 

- Chất thải rắn: đất đá dôi dư 

2 
Hoạt động tập kết nguyên, 

vật liệu, thiết bị 

- Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển, bốc xếp 

nguyên vật liệu, thiết bị 

3 
Sinh hoạt của công nhân tại 

công trường. 

- Nước thải, chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

trên công trường. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.1.1.1. Nguồn gây tác động đến môi trường liên quan đến chất thải 

1. Bụi và khí thải 

a. Nguồn gốc phát sinh:  

- Bụi khuếch tán từ quá trình san gạt mặt bằng bãi tập kết; 

- Bụi từ bãi tập kết nguyên vật liệu, bốc dỡ nguyên vật liệu; 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; 

- Bụi phát sinh do hoạt động thi công các hạng mục phụ trợ 

b. Dự báo tải lượng: 

* Bụi khuếch tán từ quá trình san gạt bãi tập kết. 

Bãi tập kết cát, sỏi được chủ đầu tư lựa chọn để làm nơi chứa cát sỏi và xây dựng 

nhà điều hành phục vụ cho quá trình nạo vét lòng hồ. Mặt bằng bãi tập kết sẽ được tiến 

hành san gạt bằng phẳng. Theo ước tính khối lượng san gạt mặt bằngkhoảng 100m3. 

Trung bình, khi thực hiện đào hoặc đắp 1m3 đất sẽ phát sinh khoảng 0,75kg bụi, 

trong đó có 10% là bụi lơ lửng (Nguồn: Giáo trình môi trường trong xây dựng –TS. 

Nguyễn Khắc Cường – Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh). 

Với khối lượng san gạt đã được xác định như trên thì ước tính lượng bụi phát thải 

ra ngoài môi trường là 100m3 x 0,75 = 75kg. Thời gian thực hiện thi công san gạt mặt 
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bằng khoảng 5 ngày, thời gian làm việc 8 tiếng/ngày, như vậy lượng bụi do hoạt động 

đào đắp là 1,9 kg/giờ  0,52g/s. 

 Nồng độ bụi do đào đắp đất: 

- Cơ sở tính toán: Áp dụng phương pháp GAUSS cho nguồn thải thấp 

- Điều kiện ban đầu: Nồng độ nền = 0: C (x,y,z) = 0 

- Điều kiện phản xạ hoàn toàn tại mặt đất. 

- Công thức tính toán nồng độ chất ô nhiễm tại mặt đất dọc theo trục gió: 

 

 

 

 

Bảng 3. 2. Hệ số khuếch tán khu vực 

Loại tầng kết  y (x)  z ( x) 

A – B 0,32.x. (1 + 0,0004.x)-0,5 0,24.x.(1+ 0,004.x)-0,5 

C 0,22.x.( 1 + 0,0004.x)-0,5 0,12.x 

D 0,16.x.( 1 + 0,0004.x)-0,5 0,14.x.( 1 + 0,0003.x)-0,5 

E – F 0,11.x.(1 + 0,0004.x )-0,5 0,08.x.( 1 + 0,0005.x)-0,5 

                        Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Trần Ngọc Chấn, 2001 

- Xét chiều cao hiệu quả phát tán ô nhiễm: H = 10m. 

- Tốc độ gió trung bình: u = 3,2 m/s  Trạng thái khí quyển cấp A-B. 

- Tải lượng phát thải: 0,47 g/s. 

Nồng độ bụi tại các vị trí khác nhau được trình bày trong bảng sau 

Bảng 3. 3. Nồng độ bụi do san gạt tại các vị trí khác nhau 

Khoảng cách 

(m) 

Nồng độ bụi 

(µg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ)( µg / m3 ) 

10 0,74701  

 

300 

20 152,462 

30 244,6068 

50 220,2388 

70 177,6854 

90 113,6535 

100 92,86441 

 

Nhận xét: 

- Theo kết quả tính toán như trên, lượng bụi phát sinh do hoạt động san gạt mặt 

bằng không lớn, nồng độ bụi từ khoảng cách 10m đến100m đều nằm trong giá trị giới 

hạn cho phép của quy chuẩn (QCVN 05:2013/BTNMT là 300 µg/m3). 

C(x)=
M

p.u.dv.dz
.e

H

2.dz 2
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Như vậy bụi phát sinh do hoạt động tại dự án chủ yếu gây ảnh hưởng tới công nhân 

trực tiếp thi công trên công trường. 

* Bụi từ bãi tập kết nguyên vật liệu 

 Bụi chủ yếu phát sinh nhiều tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu như: cát, đá xây 

dựng, xi măng,… Trong đó, xi măng được chứa trong các bao kín, gạch đá, sắt thép có 

tính nguyên khối nên bụi phát sinh tại vị trí này không lớn. Lượng bụi phát sinh lớn 

nhất tại bãi chứa cát xây dựng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, gió mạnh. Dự báo 

nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức từ 0,1 - 0,3mg/m3 và có thể lên đến 0,5 - 

0,7mg/m3 khi đổ đá, cát xây dựng. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của nguồn 

phát sinh này nhỏ, chỉ ảnh hưởng tức thời đến các lái xe hay công nhân ở gần đó, chủ 

yếu ở mức độ khó chịu hay bụi mắt. 

* Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu: 

Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng và kết nối thuận lợi với các tuyến giao 

thông nên việc cung cấp nguyên vật liệu vào công trường được sử dụng bằng hướng 

đường bộ. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như đá xây dựng 

các loại, xi  măng, sắt, thép,… sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình 

đốt nhiên liệu của các động cơ như: bụi, NOx, SO2, CO, VOC. 

Để đáp ứng tiến độ thi công của công trình, hàng ngày cần có khoảng 4 xe (tải 

trọng 10 tấn) để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng dự án, dự án thực 

hiện thi công trong thời gian 6 tháng. 

Theo hệ số đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới WHO, tải lượng bụi và các 

chất ô nhiễm tính cho loại xe có tải trọng từ 3,5-16 tấn, với xe chạy dầu Diezen, tốc độ 

trung bình 8-10Km được xác định như sau: 

Bảng 3. 4. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Khí thải 
Tải lượng ô nhiễm 1xe 

(Kg/10km đường dài) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/4xe/10km) 

Tải lượng ô nhiễm 

(g/m.s) 

SO2 0,0429 0,1716 8,8.10-6 

NOx 0,118 0,56 2,9.10-5 

CO 0,06 0,24 1,23.10-5 

Bụi 0,009 0,036 1,9.10-6 

VOC 0,026 0,104 5,3.10-6 

Ghi chú: S = 0,25% là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (Theo Petrolimex) 

Để tính toán nồng độ khí thải của các phương tiện giao thông, Tư vấn sử dụng công 

thức sau: 
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Trong đó: 

C: Nồng độ khí thải 

M: Tải lượng nguồn thải 

u: Vận tốc gió (lấy u= 3,2m/s) 

z: Hệ số khuếch tán theo phương thẳng đứng. 

Hệ số khuếch tán z là hàm số theo khoảng cách (x) và độ ổn định khí quyển, 

được tính theo công thức Slade: z=0,53.x0,73 

  H : Chênh lệch chiều cao giữa mặt đường so với mặt đất xung quanh(H=0,5m) 

Bảng 3. 5. Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông ra 

vào khu vực dự án 

Khoảng cách x (m) 
Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

1 0,000116 0,000539 0,001777 0,000754 0,000325 

2 0,000090 0,000419 0,001380 0,000585 0,000252 

3 0,000078 0,000361 0,001190 0,000505 0,000218 

5 0,000065 0,000300 0,000988 0,000419 0,000181 

10 0,000050 0,000233 0,000767 0,000325 0,000140 

20 0,000039 0,000181 0,000595 0,000253 0,000109 

50 0,000028 0,000129 0,000426 0,000181 0,000078 

100 0,000022 0,000100 0,000331 0,000140 0,000060 

200 0,000017 0,000078 0,000257 0,000109 0,000047 

500 0,000012 0,000056 0,000184 0,000078 0,000034 

QCVN 

05:2009/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 - 

Nhận xét: 

Từ kết quả tính toán tại bảng 3.5 cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ 

các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trình từ các khoảng cách khác 

nhau đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT – quy chuẩn môi 

trường không khí xung quanh, do đó mức độ tác động đến môi trường không khí xung 

quanh dự án là không nhiều. 

Tuy nhiên bụi, khí thải phát sinh trong thời gian dài (6 tháng) sẽ gây ảnh hưởng đến 

sức của công nhân trực tiếp thi công dự án và các khu vực dân cư lân cận công trình 

cũng như làm mất thẩm mỹ cảnh quan khu vực. 

Đánh giá chung: 

Qua khảo sát hiện trạng giao thông, hoạt động của các phương tiện ra vào khu vực 

dự án và kết hợp với các kết quả tính toán ở trên, có thể kết luận mức độ tác động của 

các phương tiện đến môi trường tại khu vực dự án như sau: 
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- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công có nồng độ 

thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép. 

- Đây là các nguồn ô nhiễm di động nên rất khó kiểm soát và sẽ có thể gây các tác 

động xấu đến môi trường xung quanh nếu các phương tiện không được bảo dưỡng tốt 

cũng như không có những biện pháp quản lý thích hợp. 

- Nồng độ bụi phát sinh trên thực tế có thể cao hơn so với kết quả tính toán nếu 

mặt đường giao thông tại dự án bị phủ đất, cát. 

- Nhìn chung, ô nhiễm môi trường không khí do các loại khí thải (NOx, SO2, CO) 

mang tính tạm thời và cục bộ (tại khu vực có các hoạt động xây dựng hoặc dọc theo 

đường giao thông). Do đó, các biện pháp giám sát tại các vị trí có khả năng bị ô nhiễm 

không khí sẽ giúp chủ dự án đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đã thực 

hiện và yêu cầu các biện pháp tăng cường nếu cần thiết. 

c. Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng: 

- Đối với bụi khí thải tại công trường thi công bãi tập kết: vào thời điểm nắng, gió 

nếu không áp dụng biện pháp giảm thiểu thì bụi sẽ tác động trực tiếp đến công nhân 

làm việc trực tiếp tại công trường. Bao quanh bãi tập kết là khu vực đất trồng cây nên 

bụi và khí thải sẽ tác động nhẹ đến thảm thực vật và sức khỏe của công nhân tại công 

trường dự án.  

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển: Đối tượng chịu tác 

động chính là người dân tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống dọc các tuyến 

đường vận chuyển (đường QL 9). Trên tuyến đường vào khu vực bãi tập kết, bụi và 

khí thải sẽ tác động đến thảm thực vật ở khu đất dọc tuyến đường. 

* Mức độ tác động: 

- Khi con người tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các 

bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ... Các hạt bụi đi vào phổi gây kích thích cơ học, thúc 

đẩy quá trình xơ cứng phổi và là nguyên nhân của các bệnh về đường hô hấp. Những 

hạt bụi có kích thước nhỏ (đường kính < 0,3m) có thể đi sâu vào phổi và đặc biệt 

nguy hiểm khi chúng mang các hyđrocacbon mạch vòng có độ độc cao.  

- Bụi phát tán vào môi trường không khí sẽ phủ lên bề mặt lá, làm giảm khả năng 

quang hợp, giảm năng suất sinh học cũng như tốc độ sinh trưởng và phát triển của thực 

vật. Tuy nhiên, với quy mô và thời gian hoạt động của Dự án thì tác động này không 

đáng kể. 

- Đối với môi trường bị ô nhiễm các khí độc có trong khí thải động cơ có thể gây 

ra các tác động khác nhau lên sức khoẻ con người tùy thuộc nồng độ và thời gian tiếp 

xúc. 

- Nhìn chung, khu vực Dự án thoáng rộng, không có hoạt động sản xuất công 

nghiệp, không có các khu nhà cao tầng, nên nồng độ các chất ô nhiễm sẽ dễ pha loãng, 

phát tán ra môi trường không khí xung quanh nên nhiều tác hại, độc tính của các chất 

khí ô nhiễm đến cơ thể con người ở mức độ không lớn. Tuy nhiên, quá trình tích tụ các 

chất ô nhiễm này trong môi trường cũng như trong cơ thể người (nhất là đối với công 
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nhân thi công) về lâu dài sẽ gây ra những tác động ảnh hưởng tiêu cực nếu không có 

các biện pháp giảm thiểu. Tác động đáng kể nhất là bụi gây mất mỹ quan, ảnh hưởng 

đến hoạt động giao thông và gián tiếp gây ra các sự cố tai nạn giao thông. 

2). Nguồn gây tác động đến môi trường nước 

a. Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường. 

+ Nước thải đen phát sinh từ hoạt động vệ sinh của CBCN; 

+ Nước thải xám phát sinh từ việc rửa mặt, tay chân,…của CBCN. 

- Nước thải xây dựng. 

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất rắn lơ lửng, rác bẩn bề mặt. 

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động: 

* Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường. 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên cơ sở định mức lượng nước 

cấp và số lượng công nhân. Lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 80% lượng nước 

cấp (Theo TCXD 33:2006 tiêu chuẩn dùng nước cho công nhân khoảng 

100l/người.ngày). Tại thời điểm cao nhất, số lượng công nhân tham gia thi công trên 

công trường vào khoảng 10 người. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong một 

ngày là: 10 x 100 x 80% = 0,8 m3/ngày.  

Nguồn nước thải sinh hoạt và chất thải rắn của công nhân tại khu vực công 

trường  cũng là một nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung 

quanh. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. Nước thải không 

xử lý có thể là nguồn gây bệnh truyền nhiễm đối với người dân trong khu vực thông 

qua việc sử dụng nước bị ô nhiễm. 

Nước thải sinh hoạt không qua xử lý sẽ chảy vào hồ thủy điện Hạ Rào Quán gây 

ô nhiễm nguồn nước sông. 

* Nước thải xây dựng công trình: 

 Nước thải xây dựng phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là nước trộn bê tông, 

nước rửa xe, máy móc thi công nên nước thải có thể chứa lẫn đất cát, rác thải, dầu mỡ 

thải… Lượng nước thải này phát sinh khoảng 2m3/ngày. 

* Nước mưa chảy tràn:  

- Nước mưa chảy tràn là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường trong 

quá trình thi công. Đối với một công trường thi công, lượng đất, cát, chất cặn bã, cặn 

dầu mỡ, các chất thải sinh hoạt vương vãi là đáng kể. Nồng độ cũng như dạng ô nhiễm 

phụ thuộc vào tính chất bề mặt phủ.  

- Lượng nước mưa chảy tràn trên mặt bằng diện tích bến bãi của Dự án được tính 

toán theo công thức:  

Với lượng mưa ngày lớn nhất là 747mm/ngày (Ngày xuất hiện 14/10/2016), 
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lượng mưa chảy tràn trên diện tích khu vực thi công, được tính như sau:  

Q = Ψ×F×q 

Trong đó:  

Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt đối với khu vực công trình (đối với bề mặt khu bãi 

tập kết là 0,3); 

F: Diện tích khu vực bãi tập kết của dự án; F = 2.466 m2 

q: Lượng mưa lớn nhất ngày: 747mm/ngày.đêm; 

Kết quả tính toán: Q = 552,6 (m3/ ngày.đêm). 

Nước mưa chảy tràn sẽ chảy theo hướng địa hình và đổ ra hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán. Mặc dù khối lượng nước mưa chảy tràn không nhiều tuy nhiên nếu không được 

thu gom, xử lý thì sẽ gây ra các tác động như sau: 

- Dầu và cặn dầu bị cuốn theo nước mưa và phát tán ra xung quanh tác động đến 

hệ sinh thái, gây ô nhiễm môi trường đất và nước. 

- Mặt phủ bị xói mòn, gây bồi lắng hệ thống thoát nước của khu vực bãi tập kết. 

- Nồng độ chất dinh dưỡng, chất hữu cơ trong nước cuốn trôi bề mặt là đáng kể, 

dễ gây tình trạng phú dưỡng và ô nhiễm hữu cơ khu vực hồ thủy điện Hạ Rào Quán 

đoạn qua khu bãi tập kết. 

3.  Tác động do chất thải rắn:  

a. Nguồn phát sinh 

- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường; 

- Chất thải rắn xây dựng; 

- Chất thải nguy hại, bao gồm: giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ rơi vãi. 

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động 

* Chất thải sinh hoạt:  

Do thi công trong khuôn viên và mặt bằng đã được san lấp bằng phẳng nên chất 

thải rắn không bị phát tán ra môi trường xung quanh. Chất thải rắn sinh hoạt thời điểm 

cao nhất sử dụng 20 công nhân. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bao gồm: các loại túi 

nilong, chai bình đựng nước, thức ăn thừa, vỏ hoa quả....theo tài liệu Quản lý chất thải 

rắn (NXB xây dựng), khối lượng rác thải sinh hoạt tính bình quân cho người Việt Nam 

khoảng 0,35-0,8 kg/người/ngày, với điều kiện sinh hoạt cụ thể của dự án lấy ở mức 0,5 

kg/người/ngày (điều kiện sinh hoạt ở mức trung bình). Tổng lượng phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng là: 10 x 0,5 = 5 (kg/ngày). Lượng chất thải rắn 

này được thu gom xử lý cùng lượng chất thải rắn sinh hoạt của khu vực công trình. Đối 

với chất thải rắn thông thường, sắt thép vụn, dây điện….. được thu gom theo để bán 

sắt vụn, tái chế. 

Rác thải nếu không được thu gom thì có thể gây mùi hôi do sự phân hủy của rác 

thải hữu cơ và rơi vãi làm mất mỹ quan khu vực. Đặc biệt khi có mưa sẽ bị nước mưa 

chảy tràn cuốn trôi làm mất mỹ quan khu vực, cản trở dòng chảy của hệ thống thoát 
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nước mưa bãi tập kết và phát tán gây ô nhiễm hồ thủy điện Hạ Rào Quán. 

* Chất thải rắn xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng, chất thải rắn bao gồm: Xi măng, gạch, cát, đá, 

gỗ, vụn nguyên liệu,...hoặc việc tập trung nhiều công nhân xây dựng làm phát sinh rác 

thải sinh hoạt tại khu vực công trường. Rác thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại 

chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ (trừ bao bì, nylon). 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng công trình là không nhiều và có 

thể được thu gom và tái chế, tái sử dụng cho các mục đích khác nên chủ đầu tư sẽ chú 

trọng thu gom, tránh làm rơi vãi phát tán vào môi trường xung quang. Chủ đầu tư sẽ 

đặt các thùng chứa trên công trình để thu gom các chất thải này, sau đó phân loại các chất 

thải xây dựng có thể tái chế, bán phế liệu và những chất thải không tái chế được thì được hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để đi đổ thải tại bãi rác thải xây dựng. 

* Chất thải nguy hại 

Các chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, hộp 

sơn từ quá trình hoạt động của máy móc thiết bị thi công các hạng mục phụ trợ với tải 

lượng khoảng 10kg/tháng. 

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu 

không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi 

thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất đá và bị cuốn trôi theo nước 

mưa chảy tràn làm ô nhiễm đất đá, mất mỹ quan khu vực và ảnh hưởng đến nguồn 

nước hồ thủy điện Hạ Rào Quán.  

3.1.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương 

tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục phụ trợ.  

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào 

số lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, 

thiết bị cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm của một 

số loại máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải được trình bày cụ thể ở bảng sau:  

Bảng 3. 6. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và thiết bị thi công 

Phương tiện 
Mức ồn phổ biến  

(dBA) 

Mức ồn lớn nhất 

(dBA) 

Ô tô có trọng tải < 3,5 tấn 85 – 90 103 

Ô tô có trọng tải > 3,5 tấn 90 – 95 105 

Máy ủi 85 – 90 115 

Nguồn: Trung tâm Khoa học Công nghệ GTVT 

Từ bảng trên cho thấy, mức áp âm trung bình trên công trường dao động trong 

khoảng từ 85 - 95 dBA. Khi có nhiều máy móc, phương tiện và thiết bị thi công hoạt 
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động cùng lúc sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng làm phát sinh tiếng ồn lớn hơn khi các 

máy hoạt động riêng lẻ. 

* Tiếng ồn trong môi trường lao động: 

Tiếng ồn tại khu vực công trường thi công được đánh giá theo QCVN 

24:2016/BYT. Tiếng ồn chung tối đa hoặc tiếng ồn chung cho phép trong suốt ca lao 

động 8 giờ không được vượt quá 85 dBA, mức cực đại không được vượt quá 115 dBA. 

Nếu tổng thời gian tiếp xúc trong ngày không quá: 

+ 4 giờ, mức áp âm cho phép là 88 dBA;  

+ 2 giờ, mức áp âm cho phép là 91 dBA;  

+ 1 giờ, mức áp âm cho phép là 94 dBA;  

+ 30 phút, mức áp âm cho phép là 97 dBA; 

+ 15 phút, mức áp âm cho phép 100 dBA; 

+ 30 giây, mức áp âm cho phép 115 dBA. 

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 85dBA. 

Vì vậy, trong quá trình thi công, tùy theo đặc điểm công việc mà nhà thầu thi công 

sẽ bố trí số giờ làm việc không quá thời gian quy định để đảm bảo sức khỏe cho cán 

bộ, công nhân làm việc tại công trường. 

* Tiếng ồn trong khu vực thông thường: 

 Đối với một hộ dân sinh sống rãi rác dọc tuyến đường liên thôn chạy dọc theo hồ 

thủy điện, cách 400m về phía Nam của bãi tập kết: Quá trình xây dựng tại bãi tập kết, 

khối lượng thi công ít nên tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động này không gây ảnh hưởng 

đến các hộ dân này. 

* Đánh giá mức độ và phạm vi tác động 

Như đã phân tích ở trên, tiếng ồn tại khu vực xây dựng công trình phụ trợ tại bãi 

tập kết không gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư mà chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân làm việc tại công trường. 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất ngủ, 

mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khỏe 

của người chịu tác động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ 

làm thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho 

CBCNV, chủ dự án sẽ trang bị cho CBCNV tham gia trực tiếp tại khu vực nạo vét và 

sàng rửa cát, sỏi các phương tiện bảo hộ lao động để giảm tác động tiếng ồn gây ra. 

b. Sự cố an toàn giao thông 

Hoạt động vận chuyển vật liệu thi công các hạng mục tại bãi tập kết làm gia tăng 

lưu lượng và mật độ các phương tiện vận tải trên các tuyến đường vận chuyển (chủ 

yếu là tuyến đường QL9). Tuyến đường này tập trung khá đông phương tiện lưu thông 

và dân cư sinh sống hai bên đường. Do vậy, nếu không có kế hoạch vận chuyển hợp lý 

sẽ làm tăng nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.  

Vì vậy, Chủ dự án sẽ bố trí các phương tiện vận chuyển hợp lý trên  tuyến đường 

này để hạn chế các tác động tiêu cực có thể xảy ra. 
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c. Sự cố an toàn lao động 

Hoạt động thi công xây dựng tiềm ẩn nhiều sự cố tai nạn lao động. Những sự cố 

này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:  

- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể dẫn 

đến các sự cố đáng tiếc xảy ra trong giai đoạn thi công.  

- Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động đó chính là thiếu 

trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an 

toàn lao động của công nhân thi công. Do đó, Chủ dự án sẽ có kế hoạch thi công, điều 

động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học, bảo đảm nội quy an toàn 

lao động cho lực lượng công nhân thi công trên công trường để hạn chế đến mức thấp 

nhất tai nạn lao động. 

d. Tác động đến kinh tế - xã hội 

Việc tập trung đông công nhân tại công trường có thể làm xuất hiện các tệ nạn xã 

hội, tình trạng uống rượu, đánh bạc tại khu vực xây dựng. Đồng thời, cũng làm phát sinh 

mâu thuẫn nội bộ công nhân, giữa công nhân với công nhân các công ty khác và người 

dân địa phương trên địa bàn. Các tác động này nếu xảy ra sẽ gây mất an ninh trật tự địa 

phương. 

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

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

a. Kiểm soát phát thải của các máy móc, phương tiện tham gia thi công: 

- Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải: Các 

phương tiện tham gia thi công sẽ được kiểm tra sự phát thải khí theo TCVN 6438:2005. 

Tất cả thiết bị sử dụng cho xây dựng phục vụ cho dự án này sẽ được Đăng kiểm Việt 

Nam cho phép về sự phát thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg, ngày 01/9/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Bảo dưỡng định kỳ: Bảo dưỡng phương tiện và máy móc thi công định kỳ để 

giảm ô nhiễm không khí phát sinh.  

b. Giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh từ phương tiện vận chuyển: 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiêu 

chuẩn khí thải phát sinh ít;  

+ Không chuyên chở vật liệu vượt trọng tải quy định; vật liệu chuyên chở trên xe 

sẽ được phủ bạt kín để tránh phát tán bụi;  

+ Làm ẩm vật liệu để để tăng cường hiệu quả giảm bụi. Sử dụng các xe có nắp 

hoặc che bạt để vận chuyển vật liệu, tránh các loại vật liệu như cát, sỏi rơi vãi, phát tán 

ra môi trường trong quá trình vận chuyển.  

- Kiểm soát và quản lý môi trường nơi phương tiện ra vào khu vực thi công: Tại 

khu vực xây dựng sẽ quy định giờ vận chuyển vật liệu vào nhà máy tránh giờ cao điểm 

công nhân đi làm hoặc tan tầm, quy định vị trí tập kết vật liệu để bốc dỡ phục vụ cho 
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thi công. 

- Làm ẩm khu vực bãi thi công và trên tuyến đường vào bãi tập kết: Phun nước 

làm ẩm để tránh phát tán bụi. Tần suất phun nước tối thiểu là 2 lần/ngày vào những 

ngày không mưa và 04 lần/ngày vào những ngày nắng nóng hoặc hanh khô.  

- Dùng vòi phun tiêu chuẩn: Sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để làm ẩm bề mặt nơi 

có thể phát sinh bụi nhưng không tạo ra lầy lội ở khu vực xung quanh  

- Sử dụng xe trên thùng có đặt téc chứa nước để phun tưới ẩm những đoạn đường 

bao gồm: tuyến đường đất từ bãi tập kết nối ra đường QL9 và trên tuyến đường QL9, 

đặc biệt là đoạn giao với đường vào bãi tập kết (áp dụng phun ẩm vào những thời điểm 

có nắng nóng, khô hanh) để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại khu vực thi công: 

- Tổ chức thi công hợp lý: Thi công dứt điểm từng công đoạn, từng hạng mục công 

trình. Thực hiện tốt công tác quản lý và giám sát thi công trên khu vực thi công. 

- Áp dụng công nghệ tiên tiến: Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới 

hoá trong vận hành và tối ưu hoá quá trình thi công.  

 Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

Các biện pháp đề xuất đều dựa trên nguyên tắc giảm thiểu ngay từ nguồn phát 

sinh, các biện pháp này không chỉ tạo ra hiệu quả giảm bụi, khí thải cao mà còn có cơ 

sở để điều tiết hoạt động nhằm giảm mức độ ô nhiễm tại các đối tượng nhạy cảm. 

Để tăng tính khả thi của biện pháp đề xuất, các nội dung này sẽ được đưa vào điều 

khoản thầu trong hợp đồng kinh tế với các nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện 

pháp kiểm tra để yêu cầu nhà thầu cũng như tư vấn giám sát thực hiện đúng hợp đồng. 

Chủ dự án cam kết chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án đạt QCVN 

05:2013/BTNMT. 

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn 

a. Đối với nước thải sinh hoạt: 

* Đối với nước thải đen:  

Bố trí nhà vệ sinh di động để thu gom nước thải vệ sinh của công nhân hàng ngày. 

Công trình vệ sinh di động sau khi thi công xong sẽ được tháo dỡ, chất thải sẽ thuê đơn 

vị hút hầm cầu đưa đi xử lý trả lại cảnh quan cho khu vực. 

Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau: 

+ Chiều dài: 950 mm 

+ Chiều rộng: 1.300 mm 

+ Chiều cao: 2.500 mm 

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít 

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít  

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi 

nước, công tắc. 

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu. 
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Hình 3. 1. Sơ đồ nhà vệ sinh tự hoại di động 

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.  

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ 

khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt 

việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước. 

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới 

thông qua hệ thống ống dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý 

bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) 

và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra 

ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). 

Nước thải sau khi qua hầm đạt Cột B1 QCVN 14:2008/BTNMT– Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra môi trường. Còn chất thải trong 

bể chứa của nhà vệ sinh lưu động sẽ được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng 

định kỳ 6 tháng/1 lần hút đưa đi xử lý. 

* Đối với nước thải xám: Đào một hố lắng 2 ngăn có thể tích mỗi ngăn khoảng 

2m3 (dài 2m, rộng 1m, sâu 1m) có lót bạt gần khu vực lán trại để lắng rồi thoát ra hố 

tự thấm kích thước 2m3 (dài 2m, rộng 1m, sâu 1m). Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ 

so với khả năng tiếp nhận của môi trường, sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố 

này sẽ được lấp lại. 

b. Đối với nước thải xây dựng: 

- Thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, 

cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước của khu vực. 

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước. 

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay sử dụng các loại máy trộn 
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tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm 

môi trường. 

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, sử dụng các thùng phuy lớn rửa thiết 

bị rồi tận dụng nước lại để trộn vữa. 

c. Đối với nước mưa chảy tràn: 

Để giảm thiểu các loại nước thải trên, chủ dự án sẽ áp dụng một số biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu của nguồn thải này, cụ thể: 

- Đào rãnh nước: bao gồm rãnh thu gom và rãnh thoát nước có tiết diện hình thang 

kích thước 0,6 x 0,4 m, sâu 0,5 m, tổng chiều dài khoảng 35m. 

- Xây dựng bờ chắn và hố lắng: tại bãi tập kết bố trí bờ chắn có chiều dài 20 m, 

bờ chắn cao hơn mặt bằng 1 m, rộng 0,6 m nằm ở phía giáp bờ hồ của bãi tập kết để 

gom thu nước về hố lắng, để lắng cát, bùn đất trước khi chảy xuống hồ thủy điện Hạ 

Rào Quán hạn chế cặn lơ lửng bị cuốn theo ra hồ thủy điện Hạ Rào Quán làm đục nước 

trong hồ. Nước mưa chảy tràn từ khu vực thi công khu nhà điều hành được chảy theo 

hướng địa hình và bùn đất sẽ được ngăn lại bởi bờ chắn. Sau đó nước được đưa vào hố 

lắng 2 ngăn có kích thước 5 x 3 m, sâu 1,5 m, trước khi thoát ra hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán. 

Tính toán khả năng thoát nước mưa tuyến mương có thể đáp ứng được lưu lượng 

nước mưa cho dự án hay không, chúng tôi đã đưa ra các công thức tính toán như sau: 

Q = V x Dcắt ngang  

Trong đó:  Q: Lưu lượng nước chảy qua cống thu (m3/s) 

  V: Vận tốc dòng chảy qua cống = 1 (m/s)  (Theo Bảng 12, TCVN 

7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế) 

  Dcắt ngang: Diện tích mặt cắt ngang cống = (0,4+0,6)/2 x 0,5 = 0,25 (m2) 

Lượng nước mưa chảy qua mương thoát nước lớn nhất là 1 x 0,25 = 0,25m3/s, 

lượng nước mưa chảy tràn của khu vực bãi tập kết là 552,6 m3/ngày đêm tương ứng 

với 0,001 m3/s. Như vậy, hệ thống mương thoát nước mưa của Dự án đảm bảo thoát 

nước mưa trong ngày có lượng mưa lớn nhất. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xâm nhập vào 

đường thoát nước gây tắc nghẽn. Tần suất kiểm tra và nạo vét được quy định tối thiểu 

là 01 tuần/lần.  

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 

làm bồi lấp, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng thu và thoát nước của hệ 

thống.  

- Không đổ chất thải rắn (chất thải xây dựng, cát, đá...) và chất thải dầu cặn của 

thiết bị xuống dòng chảy. Mọi loại chất thải sẽ được thu gom, phân loại và chuyển đến 

vị trí tập kết tại khu vực lưu giữ chất thải đúng quy định. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt:  
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Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 5 kg/ngày. Tuy 

nhiên, dự án sẽ bố trí 02 thùng đựng rác 50 lít có nắp đậy kín tại khu vực dự án để thu 

gom rác thải. Đồng thời, hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện 

Hướng Hóa vận chuyển rác thải đi xử lý. 

* Giảm thiểu chất thải xây dựng: 

Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau: 

- Khối lượng đất đào được tận dụng để đắp san nền địa hình khu vực dự án. 

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom 

bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vửa... sử dụng vào việc đắp đường; 

- Các loại chất thải còn lại như sắt thép thừa, bao bì xi măng, dây buộc sẽ được 

thu gom hàng ngày và liên hệ với đơn vị thu mua phế liệu thu mua định kỳ 2 ngày/lần;  

- Các loại chất thải không tái sử dụng được sẽ hợp đồng với Ban Quản lý các công 

trình công cộng huyện Hướng Hóa để đổ thải theo đúng quy định. 

* Chất thải rắn nguy hại: 

 Các chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào thùng đựng chất thải nguy hại loại 

50 lít có nắp đậy kín, dán biển cảnh báo chất thải nguy hại và bố trí vào nơi khô ráo 

trên công trường, có lợp mái che tạm. Sau khi kết thúc thi công sẽ tiến hành hợp đồng 

thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 

02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Yêu cầu chủ phương tiện bảo dưỡng thay dầu mỡ, và sửa chửa các phương tiện 

tại các gara thuộc trung tâm huyện Hướng Hóa, thay dầu máy trên địa bàn mà không 

thực hiện tại các khu vực thi công nhằm hạn chế phát sinh dẻ lau nhiễm mỡ, dầu 

mỡ…thải trên công trường. 

3.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong xây dựng: 

Để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình xây 

dựng đến các khu vực lân cận sẽ áp dụng các biện pháp sau đây:  

- Không sử dụng các loại thiết bị phát tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn quy định đối 

với các loại phương tiện vận chuyển. 

- Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi công phù 

hợp, để mức độ ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. 

b. Giảm thiểu tác động do hoạt động giao thông vận tải: 

Chủ dự án yêu cầu nhà thầu xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa và 

hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro về tai nạn giao thông của các xe tải phục vụ công 

tác xây dựng dự án như: kiểm tra các lái xe việc chấp hành các quy định về tốc độ, chế 

độ đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đường ngoài khu công nghiệp và 

tuyến đường dẫn vào khu vực dự án. 

+ Hạn chế thấp nhất việc lưu thông các xe phục vụ công tác xây dựng dự án vào 

giờ cao điểm; không chở quá tải trọng cho phép, không sử dụng các phương tiện cũ 



Báo cáo ĐTM Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ  

Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Sông Cầu                Trang 57                                                       

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET 

hết thời gian đăng kiểm.  

+ Các lái xe và công nhân vận hành máy móc, thiết bị thi công phải tuân thủ các 

quy định về an toàn thi công, không được uống rượu, bia trong thời gian làm việc. 

+ Hướng dẫn giao thông: Bố trí người hướng dẫn giao thông để đảm bảo các 

phương tiện ra vào khu vực thi công hợp lý, không ảnh hưởng đến hoạt động thi công 

và hoạt động giao thông xung quanh khu vực. 

c. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động: 

Trong quá trình xây dựng sẽ thực hiện những quy định bắt buộc về vệ sinh an 

toàn lao động trong xây dựng; trong sử dụng điện, an toàn trong phòng cháy chữa cháy 

và an toàn phòng cháy nổ. 

Đặc biệt sẽ quan tâm và thực hiện công tác an toàn tại các khu vực nguy hiểm 

trên khu vực thi công, đặt rào chắn, biển báo nguy hiểm. Khu vực thi công vào ban 

đêm sẽ được chiếu sáng.  

d. Hạn chế tác động do tập trung công nhân: 

- Quản lý công nhân: Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu đảm bảo cung cấp các điều kiện 

sinh hoạt cho công nhân trên khu vực thi công. Đảm bảo công nhân được chăm sóc về sức 

khoẻ trong thời gian thi công, đăng ký tạm trú, tạm vắng đầy đủ cho công nhân.  

- Giáo dục, tuyên truyền: Nghiêm cấm các tệ nạn uống rượu, đánh bạc tại khu vực 

xây dựng, nội bộ công nhân, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

- Sử dụng lao động địa phương: Đề xuất các nhà thầu ưu tiên sử dụng những lao 

động phổ thông tại địa phương để làm những công việc đơn giản. 

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 hoạt động. 

Hoạt động nạo vét lòng hồ của Công ty sẽ làm phát sinh chất thải ra môi trường 

xung quanh, gây ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội 

của khu vực (đây là giai đoạn gây tác động tiêu cực nhất trong các giai đoạn thực hiện 

dự án). Các tác động này mang tính chất liên tục và kéo dài trong suốt thời gian hoạt 

động của dự án. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn này được tóm tắt và trình bày 

trong bảng dưới đây. 

Bảng 3. 7. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động 

TT 
Hoạt động tạo nguồn gây 

tác động 
Nguồn gây tác động 

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt động nạo vét và vận 

chuyển sau nạo vét từ lòng 

hồ về bến bãi tập kết 

Bụi, khí thải động cơ; 

Chất thải nguy hại; 

Rò rỉ nhiên liệu, sự cố tràn dầu.... 
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TT 
Hoạt động tạo nguồn gây 

tác động 
Nguồn gây tác động 

2 

Vệ sinh của công nhân trên 

các thuyền hút cát; sinh hoạt 

và vệ sinh của CBCNV tại 

khu vực bãi tập kết cát, sỏi. 

Nước thải sinh hoạt; 

Nước mưa chảy tràn đem theo chất bẩn từ bề 

mặt bãi tập kết; 

Chất thải rắn sinh hoạt; 

Mùi hôi từ các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, bể 

tự hoại... 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 
Hoạt động nạo vét và vận 

chuyển cát, sỏi về bãi tập kết 

- Tiếng ồn từ hoạt động của máy móc 

- Làm khuấy trộn lượng trầm tích đáy khu vực 

dự án từ đó làm tăng độ đục và thành phần nước 

trong khu vực dự án; 

- Có thể làm thay đổi dòng chảy; 

- Có thể gây ra hiện tượng xói lở và bồi lắng lòng 

hồ; 

- Làm thay đổi địa hình đáy khu vực lòng hồ; 

- Ảnh hưởng đến độ ổn định của đường bờ; 

- Giảm số loài động vật thủy sinh tại khu vực dự 

án; 

- Làm tăng khả năng xâm thực bờ, ảnh hưởng 

đến khu vực đất nông nghiệp 2 bên bờ hồ; 

- Có thể xảy ra các sự cố: tràn dầu; tại nạn giao 

thông đường thủy; tuột cáp neo đậu thuyền hút 

cát; tai nạn lao động; sạt lở bờ sông. 

2 
Hoạt động vận chuyển cát, 

sỏi đi tiêu thụ 

- Tiếng ồn 

- Bụi, khí thải động cơ 

- Tai nạn giao thông 

- Sự cố hư hỏng đường giao thông 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Bảng 3. 8. Các nguồn tác động đến môi trường liên quan đến chất thải 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động Thời gian và mức độ 

tác động 

1 Hoạt động của các 

máy móc phục vụ 

nạo vét: thuyền hút 

- Khí thải của các máy móc có 

chứa thành phần ô nhiễm như 

SO2, NOx, CO, CO2, THC, bụi,…  

- Thời gian tác động: 

Khi các phương tiện 

được vận hành để nạo 
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cát, máy bơm, máy 

xúc, ô tô vận 

tải….. 

- Rò rỉ nhiên liệu vào môi trường. 

- Chất thải nguy hại là dầu thải và 

giẻ lau dính dầu mỡ. 

vét 8 giờ/ngày. 

- Mức độ tác động: 

Cao  

2 Vệ sinh của công 

nhân trên các 

thuyền hút cát; 

sinh hoạt và vệ 

sinh của CBCNV 

tại khu vực bãi tập 

kết cát, sỏi. 

- Nước thải sinh hoạt từ khu vệ 

sinh, văn phòng có chứa các thành 

phần ô nhiễm chủ yếu như vi sinh, 

dầu mỡ, Photpho, Nitơ, NH4, chất 

hữu cơ,...  

- Nước mưa chảy tràn đem theo 

chất bẩn 

- Thời gian tác động: 

Trong suốt thời gian 

nạo vét là 8 giờ/ngày. 

- Mức độ tác động: 

Cao  

 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Mùi hôi thối sinh ra từ quá trình 

phân hủy nước thải tại bể tự hoại. 

1. Ô nhiễm không khí: 

a. Nguồn phát sinh:  

- Khí thải phát sinh từ các máy móc thiết bị nạo vét như: thuyền hút cát 

- Bụi cát khô phát sinh từ khu vực bãi chứa cát, sỏi; 

- Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển, cát, sỏi rơi vãi; 

- Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu nhà vệ sinh, thùng chứa rác, mùi hôi phát sinh 

từ quá trình phân hủy chất rắn hữu cơ.  

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động:  

* Ô nhiễm do khí thải tại khu vực nạo vét: 

- Nguồn phát sinh: nguồn khí thải chủ yếu phát sinh từ động cơ vận hành phương 

tiện nạo vét có sử dụng dầu Diezel. Khí thải động cơ là những khí thải độc hại cho sức 

khỏe con người, trong đó: tro bụi, SOx, NOx, COx và hydrocarbon. 

 - Khu vực phát sinh: phạm vi phát sinh khí thải của thuyền hút tại khu vực nạo 

vét và trong quá trình vận chuyển cát từ khu nạo vét về bãi tập kết cát, sỏi của công ty. 

- Thời lượng phát sinh: trung bình là 8 giờ/ngày 

- Tải lượng: Lượng nhiên liệu tiêu hao cho 1m3 cát, sỏi hút từ lòng sông vận 

chuyển đến bãi bốc là 1,472 lít. Căn cứ trữ lượng nạo vét là 25.000 m3/năm sẽ tiêu tốn 

khoảng 36.800 lít dầu diezel/năm = 30.176 kg/năm (Với tỷ trọng của dầu diezel là 1 lít 

= 0,82kg) 

Thải lượng ô nhiễm được xác định theo công thức sau: 

 

Trong đó:  Q: Thải lượng ô nhiễm (kg); 

          B: Lượng nhiên liệu đốt (kg);  

K: Hệ số ô nhiễm. 

Nhiên liệu nạo vét: B = 30.176 kg/năm = 30,176 tấn/năm. 

Q = B x K 
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Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với hệ số ô nhiễm (K) khi đốt cháy 01 tấn 

dầu sẽ đưa vào môi trường lượng SO2 = 0,4 kg , NOx = 2,6 kg; CO = 0,7 kg; THC = 

0,354 kg; Andehyt = 0,24 kg; Tro bụi 0,18 kg. Thay vào công thức trên ta có tải lượng 

ô nhiễm do hoạt động nạo vét trong 1 năm như sau: 

Bảng 3. 9. Tải lượng ô nhiễm không khí do các hoạt động nạo vét cát, sỏi 

                                Thông số 

 

Hoạt động gây ô nhiễm 

Bụi 

(kg) 

SO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

CO 

(kg) 

Andehy

t 

(kg) 

THC 

(kg) 

Hoạt động nạo vét  5,43 12,07 78,46 21,12 7,24 10,68 

* Đối với bụi cát khô phát sinh tại khu vực bãi tập kết: 

Trữ lượng nạo vét của dự án trong 01 năm là 25.000m3 , trong đó trữ lượng thu 

hồi là 80%, bằng 20.000 m3, tương đương 28.000 tấn (1m3 cát tương ứng với 1,4 tấn - 

Theo số liệu Sổ tay thực hành kết cấu Dự án - Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí 

Minh).  

Theo tài liệu của Viện khoa học công nghệ xây dựng - Bộ xây dựng về xác định 

hệ số ô nhiễm do hoạt động bốc xúc 01 tấn cát, sỏi thì lượng bụi phát sinh trung bình 

là 0,4kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Với khối lượng cát, sỏi tập kết là 28.000 tấn/năm. 

Vậy khối lượng bụi phát sinh trong quá trình bốc xúc cát, sỏi tại bãi tập kết là:    

Bảng 3. 10. Khối lượng bụi phát sinh trong quá trình san lấp 

KL. bốc xúc 

(tấn) 

Hệ số ô nhiễm 

bụi (kg/tấn) 

KL. Bụi phát 

sinh  

(kg) 

Tải lượng bụi 

 (kg/ngày) 

Tải lượng bụi 

(g/s) 

28.000 0,4 11.200 56 1,94 

 

Ghi chú: Thời gian làm việc là 200 ngày/năm, ngày làm việc 8h  

Bụi sinh ra trong quá trình tập kết, bốc xúc cát, sỏi phát tán trên diện tích rộng 

nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. 

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các 

kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của 

hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không 

ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ 

bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức: 

   C =       

 

Trong đó: C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3); 

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích: 

)e 1(
H u.

L .E ut/L-s 
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               Es = Mbụi/(L  W) (mg/m2.s) 

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 1,18 g/s = 1.180 mg/s. 

U: Tốc độ gió strung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp 

không khí (m/s), lấy u = 2,4 m/s; 

 H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m; 

 L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của 

hộp không khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 11.  Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc xúc  

L (m) W (m) 
Nồng độ C           

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

10 10 1,6485 

0,3 

21 21 0,4250 

22 22 0,3969 

30 30 0,2620 

50 50 0,1592 

65 65 0,0852 

100 100 0,0470 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích tập kết như trên, nồng độ bụi 

còn phụ thuộc vào hoạt động bốc xúc, tính chất của cát, sỏi và đặc điểm thời tiết cụ thể tại 

từng thời điểm.   

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời 

khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m khoảng 0,05  - 1,65 mg/m3, tuy nhiên, đặc tính 

bụi ở đây chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng tại điểm phát sinh, 

do đó, trong vòng bán kính 30m nồng độ bụi lớn hơn 0,30 mg/m3; ngoài phạm vi bán kính 

30 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3. So sánh với quy định trong QCVN 

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

(quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng 

độ bụi phát sinh tại bãi tập kết có hoạt động bốc xúc và gần đó theo hướng gió thì nồng 

độ bụi sẽ vượt quy định, ngoài phạm vi 30m thì nồng độ bụi nằm trong quy định.   

Vì vậy đối tượng bị tác động chủ yếu là cán bộ công nhân làm việc tại bãi tập 

kết. 

* Ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển sản phẩm từ 

bến bãi tập kết đi tiêu thụ: 

Lượng nhiên liệu tiêu hao do quá trình vận chuyển được tính trên 01 m3 cát, sỏi 

là 0,65 lít. 
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Như vậy lượng nhiêu liệu tiêu thụ trong 01 năm (công suất nạo vét 

25.000m3/năm, khối lượng lượng thu hồi là 20.000m3):  

 0,65 x 20.000 = 13.000 lít/năm = 10.660 kg/năm = 10,66 tấn/năm 

  (Với tỷ trọng của dầu diezel là 1 lít = 0,82kg)  

Thời gian làm việc của bộ phận sản xuất là 200 ngày, 1 ngày làm 8 giờ.  

Vậy lượng nhiên liệu tiêu thụ trong một giờ: 6,7 kg/h. Thông thường quá trình 

đốt nhiên liệu khí dư là 30%. Khi nhiệt độ khí thải là 2000C thì lượng khí thải khi đốt 

cháy 01kg DO là 38m3. Như vậy, lưu lượng khí thải là 0,7 m3/s  

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với hệ số ô nhiễm (K) khi đốt cháy 01 tấn 

dầu sẽ đưa vào môi trường lượng SO2 = 0,4 kg , NOx = 2,6 kg; CO = 0,7 kg; THC = 

0,354 kg; andehyt = 0,24 kg; Tro bụi 0,18 kg. 

Tải lượng chất ô nhiễm do hoạt động của dự án được tính toán trong bảng sau: 

Bảng 3. 12. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí trên tuyến vận chuyển 

Các chỉ tiêu ô nhiễm TPS SO2 NOx CO THC 

Tải lượng ô nhiễm (kg/năm) 3.223,44 7.163,2  46.560,8 12.535,6 6.339,43 

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 10,74 23,88 155,20 41,79 21,13 

Tải lượng ô nhiễm (g/s) 0,37 0,83 5,39 1,45 0,73 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) 182,27 408,87 2.655,17 714,29 359,61 

Nồng độ chất ô nhiễm 

(mg/Nm3) 

23,0 514,77 3.342,86 899,29 452,75 

QCVN19:2009/BTNMT 

(mg/Nm3) 

200 500 850 1.000 - 

QCVN19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ. 

Lượng bụi, khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển trên tuyến đường 

tiêu thụ sản phẩm không lớn hơn nữa do tuyến đường vận chuyển thoáng và các xe vận 

chuyển sản phẩm đi tiêu thụ không đồng thời tập trung cùng thời điểm và cùng cung 

đường nên khí thải được hòa loãng trong không khí không tác động lớn đến môi trường 

xung quanh. 

* Các chất khí, mùi hôi phát sinh từ khu vệ sinh, thùng rác 

Dự báo là không đáng kể, do nhà vệ sinh được vệ sinh thường xuyên trong ngày 

nên khả năng phát sinh mùi hôi, khí độc từ các khu vực này đến môi trường xung quanh 

là không xảy ra. 

2. Tác động đến môi trường nước: 

a. Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhân viên làm 

việc tại khu vực nạo vét và ở bãi tập kết (bao gồm cả nước thải đen và nước thải xám): 

+ Nước thải đen phát sinh từ hoạt động vệ sinh của CBCN; 
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+ Nước thải xám phát sinh từ việc rửa mặt, tay chân,… của CBCN. 

- Nước thải phát sinh trong quá trình nạo vét trong lòng hồ thủy điện; 

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất rắn lơ lửng, rác bẩn bề mặt. 

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động: 

* Nước thải sinh hoạt của công nhân: 

- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được tính toán dựa trên số lao 

động làm việc tại đây: Theo dự kiến nhân sự, số lượng cán bộ công nhân viên tham gia 

hoạt động nạo vét tại khai trường và tại bãi tập kết là 20 người. Do các công nhân này 

cũng ăn uống tại khu vực bãi tập kết sau giờ làm nên lượng nước dùng cho nhu cầu vệ 

sinh, sinh hoạt của mỗi công nhân trong 01 ca được tính theo quy định TCXDVN 

33:2006 là 100 l/người.ca. 

- Thành phần: gồm cặn bã thực vật, rau, hoa quả, các chất bài tiết của người, vi 

sinh vật và vi trùng gây bệnh. 

- Lưu lượng: với tổng số cán bộ công nhân viên là 20 người, lượng nước thải 

phát sinh theo ước tính bằng 80% lượng nước cấp, như vậy một ngày tối đa tại khu vực 

dự án phát sinh lượng nước thải là: 80% x 100 lít/người.ngày x 20 người = 1,6 m3/ngày.  

Trong đó: 

+ Nước thải xám (nước rửa chân tay, rửa mặt...) chiếm khoảng 80% tổng lượng 

nước thải là 1,28 m3/ngày; 

+ Nước thải đen (dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân) chiếm khoảng 20% tổng 

lượng nước thải là 0,32 m3/ngày. 

Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy 

và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, 

chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, COD, hàm lượng chất rắn lơ 

lững, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), coliform,... cao.  

Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số 

ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua 

xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh 

ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành nạo vét được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3. 13. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng theo WHO         

(g/người/ngày) 

Tải lượng ước tính cho 

20 người (g/ngày) 

BOD5 45 - 54 900 – 1.080 

COD 72 - 103 1.440 – 2.060 

Chất rắn lơ 

lửng 

70 - 145 1.400 – 2.900 
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Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng theo WHO         

(g/người/ngày) 

Tải lượng ước tính cho 

20 người (g/ngày) 

Dầu mỡ 10 - 30 200 – 600 

Tổng nitơ 6 - 12 120 – 240 

Amoni 2,4 - 4,8 48 – 96 

Tổng 

phôtpho 

0,6 - 4,5 12 – 90 

Tổng 

Coliform 

106 - 109 

MPN/100ml 

20*106 – 20*109 

MPN/100ml 

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các 

chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau: 

C = C0xN/Q     

Trong đó:  C là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) 

   C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm) 

   N: số công nhân (người) 

   Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm) 

Bảng 3. 14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất  nhiễm Nồng độ ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột B (mg/l) 

BOD5 2.812,5 – 3.375 ≤ 50 

COD 4.500 – 9.062,5 - 

Chất rắn lơ lửng 625 – 1.875 ≤ 100 

Dầu mỡ 375 - 750 ≤ 20 

Tổng nitơ 150 - 300 ≤ 50 

Amoni 15 - 30 ≤ 10 

Tổng phôtpho 3,75 – 281,25 ≤ 10 

Tổng Coliform 
62,5*106 – 62,5*109 

MPN/100ml 

≤ 5.000 

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa 

qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm trong nước thải có 

hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép của Quy chuẩn. 

Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường 

thì nguồn thải này sẽ gây ô nhiễm nước dưới đất khu vực và khi thời tiết có mưa nguồn 

thải này theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Bên cạnh đó, nguồn 
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thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ 

công nhân, gây mất mỹ quan khu vực. 

* Nước thải sản xuất: 

- Nguồn phát sinh: chủ yếu là nước chảy từ cát lấy ở đáy sông lên khoang thuyền 

hút cát và nước chảy từ cát tại bãi tập kết cát. 

- Lượng nước này chứa một lượng lớn chất rắn lơ lững (bùn, cát) và sẽ được thải 

trực tiếp trở lại hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Lượng nước này khi thải ra sẽ làm tăng độ 

đục trong nguồn nước (đoạn hạ lưu địa điểm nạo vét), ảnh hưởng đến đời sống thủy 

sinh vật sống trong khu vực hạ lưu sông và làm mất mỹ quan hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán.  

- Tổng lượng nước phát sinh từ quá trình nạo vét cát, sỏi chiếm khoảng 20% tổng 

lượng nạo vét ≈ 5.000 m3 nước/năm.  

Tốc độ lắng tự do của bùn cát có thể dự đoán theo bảng sau:  

Bảng 3. 15. Tốc độ lắng tự do của bùn cát 

Kích thước hạt < 0,1 0,1 – 0,25 0,25 – 0,5 0,5 – 2 > 2 

Thành phần % 2,34 4,46 6,92 83,45 2,83 

Tốc độ lắng 

mm/s 
1,22 < 3,74 17,16 190,72 488,24 

Do quy mô nạo vét nhỏ và nạo vét vào những ngày khô nên lượng nước thải phát 

sinh sẽ giảm, lúc này tốc độ dòng chảy nhỏ nên khả năng gây vẫn đục theo chiều dài 

lưu vực sẽ ngắn làm cho khả năng tự lắng và tự làm sạch của dòng nước sẽ nhanh. 

* Nước mưa chảy tràn: 

- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn trên các phương tiện nạo vét và khu bãi 

tập kết. Nguồn thải này có tải lượng phụ thuộc vào lượng mưa của khu vực, do đó thay 

đổi theo mùa, theo ngày và diện tích khu vực thực hiện dự án. Theo số liệu của Trung 

tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Trị thì lượng mưa lớn nhất ngày là 747mm/ngày 

(ngày xuất hiện 14/10/2016) thì lượng mưa chảy tràn trên khu vực dự án, được tính 

như sau: 

Q = Ψ×F×q 

Trong đó:  

Ψ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc 

Bảng 3. 16. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 
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TT Loại mặt phủ Hệ số () 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

(Nguồn: TCXDVN 51:2006) 

F: Diện tích mỗi khu vực công trình của dự án;  

q: Lượng mưa lớn nhất ngày: 747mm/ngày.đêm; 

Bảng 3. 17: Lưu lượng nước mưa chảy tràn khu vực nạo vét và bãi tập kết 

TT Khu vực 
Diện 

tích (m2) 

H֓ s֝ d¸ng 

chӶy bԚ 

mԊt * 

LҼ֯ng 

mҼa 

(mm/ng.Ľ) 

LҼ֯ng 

mҼa 

(m 3 /ng.Ľ) 

1 Khu vực nạo vét 81.000 0,3 747 18.152 

2 Bãi tập kết 2.466 0,3 747 552,6 

(Nguồn: (*) Mạng lưới thoát nước – Tiến sỹ Nguyễn Trung Việt – Trần Thị Mỹ Diệu)  

+ Tại bãi tập kết: Nước mưa trên toàn bộ khu vực bãi tập kết cuốn theo những 

thành phần gây ô nhiễm khác nhau bị rơi vãi, rò rỉ,... trên mặt đất.  

Thành phần ô nhiễm chủ yếu trong nước mưa chảy tràn là đất cát, rác thải... có 

thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, do mặt 

bằng của dự án không chứa các chất bẩn độc hại nên sẽ hạn chế được thành phần chất 

ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn. So với các nguồn thải khác thì nước mưa chảy tràn 

được đánh giá là khá sạch. Vì vậy, nước mưa chảy tràn thoát theo địa hình xuống hồ 

thủy điện Hạ Rào Quán. Tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý thì nước mưa 

chảy tràn sẽ cuốn theo bùn cát, chất bẩn gây ô nhiễm hồ thủy điện Hạ Rào Quán. 

+ Tại khu vực nạo vét: Khi thời tiết khu vực có mưa thì việc nạo vét cát, sỏi trên 

hồ thủy điện Hạ Rào Quán sẽ dừng lại, do đó khả năng tác động do nước mưa chảy tràn 

được xem là không đáng kể. 

3. Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn: 

a. Nguồn phát sinh:  

- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên khai trường, bãi tập kết 

- Chất thải nguy hại, bao gồm: giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ rơi vãi,… 

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: trên các thuyền nạo vét và khu vực văn phòng điều hành bến 

bãi thành phẩm cát, sỏi. 

- Khối lượng phát sinh: Với tính chất sinh hoạt của Dự án thì khối lượng rác mỗi 

người thải ra khoảng 0,5 kg rác thải sinh hoạt. Như vậy, với số lượng cán bộ, công 

nhân tham gia xây dựng dự án khoảng 20 người, thì tổng lượng rác thải sinh hoạt thải 

ra trong quá trình xây dựng ước tính khoảng: 0,5 kg/người.ngày x 20 người = 10  

kg/ngày. 
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Thành phần chủ yếu của nguồn thải này là giấy ăn, các loại lon nước, túi nilon, 

bao bì, hộp đựng thức ăn... tải lượng thải này phụ thuộc vào ý thức của công nhân lao 

động tại khu vực. Tuy khối lượng rác thải sinh hoạt ít nhưng nếu không thu gom, xử 

lý hợp lý sẽ là nguồn phát sinh các loại côn trùng gây bệnh. Vì vậy, trong thời gian nạo 

vét chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp quản lý, thu gom và xử lý phù hợp để tránh 

gây ô nhiễm môi trường khu vực. 

* Chất thải rắn sản xuất: 

Do đặc thù của công tác nạo vét cát, sỏi lòng hồ thủy điện nên sẽ có một khối 

lượng thải loại từ quá trình nạo vét, chủ yếu là bùn, các tạp chất hữu cơ và rác ở trên 

bề mặt lớp cát nạo vét. Theo báo cáo thuyết minh phương án nạo vét của dự án thì khối 

lượng thải loại chiếm khoảng 20% trữ lượng cát sỏi nạo vét, tương đương là 

23.691,71m3. Lượng bùn, cặn và tạp chất này được đổ trở lại moong nạo vét cũ và do 

ảnh hưởng của dòng chảy mà được lấp đầy theo thời gian nạo vét. 

- Thời gian: phát sinh thường xuyên trong quá trình nạo vét (theo thời gian nạo 

vét của dự án). 

* Chất thải nguy hại: 

Do các thiết bị, máy móc được thay dầu mỡ tại các gara ô tô trong khu vực nên 

dự báo lượng dầu mỡ bôi trơn, dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ phát sinh tại khu 

vực nạo vét và bãi tập kết có khối lượng ít (khoảng 1 - 2kg giẻ lau/tháng, 2 – 3 lít dầu 

mỡ bôi trơn, dầu mỡ thải/tháng). Ngoài ra, còn phát sinh lượng bóng đèn hỏng, pin, ắc 

quy hỏng, vỏ bao dính CTNH khoảng 1kg/tháng. Tổng khối lượng khoảng 10kg/tháng. 

Tuy nhiên lượng chất thải ở đây nếu không được thu gom sẽ ảnh hưởng mạnh đến chất 

lượng nước của khu vực, qua đó ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh vật, làm mất cân 

bằng hệ sinh thái lòng hồ và dòng sông.  

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải khi thực hiện dự án có liên 

quan đến chất thải cụ thể được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3. 18. Các nguồn tác động đến môi trường không liên quan đến chất thải 

TT Nguồn tác 

động 

Các tác động Thời gian và 

mức độ tác động 

1 Hoạt động nạo 

vét và bốc xúc, 

vận chuyển cát, 

sỏi đi tiêu thụ 

- Tiếng ồn từ hoạt động của các loại máy móc 

- Làm khuấy trộn lượng trầm tích đáy khu vực 

dự án từ đó làm tăng độ đục và thành phần 

nước trong khu vực dự án; 

- Gây cản trở cho việc đi lại của phương tiện 

vận tải thủy; 

- Làm thay đổi dòng chảy; 

- Có thể gây ra hiện tượng xói lở và bồi lắng 

dòng sông; 

-Thời gian tác 

động: khi các thiết 

bị nạo vét được 

vận hành  

-Mức độ tác động: 

Cao 
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- Sự cố ảnh hưởng đến đập hồ thủy điện. 

- Làm thay đổi địa hình đáy khu vực dự án; 

- Ảnh hưởng đến độ ổn định của đường bờ; 

- Giảm số loài động vật thủy sinh tại khu vực 

dự án; 

- Làm tăng khả năng xâm thực bờ, ảnh hưởng 

đến khu vực bãi bồi canh tác; 

- Có thể xảy ra các sự cố: tràn dầu; tại nạn giao 

thông đường thủy; tuột cáp neo đậu thuyền hút 

cát; tai nạn lao động; sạt lở bờ sông. 

2 Hoạt động vận 

chuyển cát, sỏi 

đi tiêu thụ 

- Tiếng ồn 

- Bụi, khí thải động cơ 

- Tai nạn giao thông 

- Sự cố hư hỏng tuyến đường giao thông 

-Thời gian tác 

động: trong suốt 

quá trình nạo vét 

tại lòng hồ thủy 

điện. 

-Mức độ tác động: 

Trung bình 

1. Ô nhiễm do tiếng ồn và độ rung: 

a. Tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của thuyền hút cát; máy xúc khu 

vực tập kết cát sỏi; ô tô vận chuyển cát, sỏi đi tiêu thụ. Độ ồn phát sinh liên tục trong 

suốt ca sẽ gây ra tác động cộng hưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công 

nhân lao động. Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong nạo vét phụ 

thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như 

hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy móc 

nạo vét và vận chuyển như sau: 

BӲng 3. 19. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng 

Phương tiện Mức ồn phổ biến (dBA) Mức ồn lớn nhất (dBA) 

Thuyền hút 90 - 100 120 

Ô tô có trọng tải < 3,5 tấn 85 - 90 103 

Ô tô có trọng tải > 3,5 tấn 90 - 95 105 

Máy xúc 85 - 90 115 

(Nguồn: Trung tâm KHCN môi trường GTVT)  

Từ bảng trên, dự báo mức áp âm trung bình trên khu vực nạo vét dao động trong 

khoảng từ 90 - 100 dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt quá 120 dBA khi có sự hoạt 
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động cùng một lúc của nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị trong quá trình nạo vét. 

* Cường độ tác động 

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị nạo vét tới khu vực xung quanh được 

tính gần đúng bằng công thức sau: 

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA) 

Trong đó: 

L : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh, dBA 

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA 

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA 

∆Ld =20*lg[(r2/r1)1+a] 

Trong đó: 

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, 

thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm. 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m.  

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt 

đất trống trải a = 0. 

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Công trình có địa hình 

rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0. 

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong 

phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.  

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường 

xung quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện 

trong bảng dưới đây. 

Bảng 3. 20. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị 

nạo vét cơ giới 

TT 
Loại máy 

móc 

(*) Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m dBA 

Mức ồn ứng với khoảng cách 

(dBA) 

Khoảng TB 5m 10m 20m 40m 80m 160

m 
1 

Thuyền hút 

cát 
87-97 92 78,5 72,5 66,5 60,5 54,5 48,5 

2 Xe tải 87-92 89,5 75,5 69,5 63,5 57,5 51,5 45,5 

3 Máy xúc 82-87 84,5 70,5 64,5 58,5 52,5 46,5 40,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: Áp dụng cho khu vực thông thường: ≤70 dBA (6-21h) 

(Nguồn (*): GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học 

Kỹ thuật, Hà Nội – 1997) 
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Mức ồn trong các hoạt động nạo vét được đánh giá cụ thể như sau: 

- Trong môi trường lao động:  

Dự báo mức áp âm trung bình (khoảng cách 1m) trên công trường nạo vét đạt từ 

84,5 - 89,5dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt ngưỡng 90dBA. Mức áp âm sẽ tăng 

khi có nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị hoạt động cùng một lúc. 

Tiếng ồn trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc thì tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt 8 giờ lao động không được vượt quá 

85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với 

tiếng ồn trong ngày không quá: 

+ 4 giờ, mức áp âm cho phép là 88 dBA;  

+ 2 giờ, mức áp âm cho phép là 91 dBA;  

+ 1 giờ, mức áp âm cho phép là 94 dBA;  

+ 30 phút, mức áp âm cho phép là 97 dBA; 

+ 15 phút, mức áp âm cho phép 100 dBA; 

+ 30 giây, mức áp âm cho phép 115 dBA. 

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80dBA.  

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư: 

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực nạo vét: Theo Bảng 3.16 thì tiếng ồn phát sinh từ 

khu vực nạo vét ở khoảng cách > 10m sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn {khu vực thông 

thường ≤70 dBA (6-21h)}. Do khu vực cách khu dân cư gần nhất là 250m nên các tác 

động của tiếng ồn đến người dân sinh sống tại khu vực trên không xảy ra. Tuy nhiên 

trong khu vực xung quanh bờ hồ có khu cắm trại du lịch sinh thái, gần với khu vực nạo 

vét số 3, hoạt động nạo vét sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch nghỉ ngơi của khách tại 

đây. 

+ Tiếng ồn trên các tuyến đường vận chuyển: Trong quá trình hoạt động của dự 

án việc vận chuyển cát phần lớn là trên các tuyến đường có dân cư sinh sống. Dự báo 

mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động 

này chỉ diễn ra trong ngắn khi có phương tiện vận tải đi qua nên các tác động của tiếng 

ồn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân là không lớn. 

Bảng 3. 21. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương), dBA 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 
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*. Phạm vi, đối tượng và mức độ tác động:  

- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn: Là công nhân trực tiếp lao động tại công 

trường (đây là đối tượng chịu tác động chính), cư dân sống hai bên tuyến đường vận 

chuyển. 

- Đánh giá mức độ tác động: 

+ Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất ngủ, 

mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khỏe 

của người chịu tác động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ 

làm thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc. 

+ Hoạt động vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày 

của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển các tác động có thể là: gây 

cảm giác khó chịu, mất tập trung, gây đau đầu, giảm hiệu quả làm việc,... và có thể gây 

mất an toàn, gây cảm giác khó chịu cho người tham gia giao thông trên các tuyến 

đường khi có xe vận chuyển đất đi qua. 

b. Độ rung 

Độ rung sinh ra trong quá trình nạo vét chủ yếu là do hoạt động của các phương 

tiện, máy móc, thiết bị tham gia nạo vét bao gồm từ thuyền hút cát và các thiết vị bốc 

xúc, vận chuyển tại bãi tập kết. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử dụng trong 

nạo vét được trình bày trong Bảng dưới đây: 

Bảng 3. 22. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công 

TT Thiết bị thi công 

Mức rung tham khảo, dB 

(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 30m 

1 Máy đào/máy xúc 80 71 

2 Phương tiện vận tải  74 64 

3 Máy hút 75 65 

Nguồn: Trung tâm KH & CN môi trường - Bộ GTVT 

Từ kết quả ở bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết 

bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m vào khoảng từ 74 - 80dB, còn mức rung 

sinh ra từ khoảng cách 30m đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giá trị 

tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất thương mại, dịch vụ áp 

dụng ở khu vực thông thường). Hoạt động nạo vét nằm dưới đáy lòng sông, cách xa 

khu nhà dân cư gần nhất là 250m, vì vậy các tác động của độ rung đến các công trình 

xây dựng trong khu vực do hoạt động nạo vét là không đáng kể. 

2. Tác động đến kinh tế - xã hội 

Bên cạnh những tác động tiêu cực của quá trình nạo vét như đã phân tích ở trên 

lên các yếu tố môi trường đất, nước, không khí cũng như sức khoẻ con người thì quá 

trình hoạt động của dự án sẽ đem lại những hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của khu 
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vực bao gồm: 

- Thu hồi được nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực để tận dụng phục vụ 

làm vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình tại địa phương. 

- Trong quá trình tuyển cán bộ và công nhân, Công ty sẽ ưu tiên tuyển chọn con 

em địa phương trong khu vực. Do đó sẽ tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 

một bộ phận lao động tại địa phương. 

- Đóng góp một nguồn kinh phí đáng kể cho ngân sách địa phương thông qua các 

khoản thu thuế, phí. 

- Là động lực thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển theo như: thương mại, dịch 

vụ, giao thông vận tải.  

3. Đánh giá tác động tới lòng, bờ hồ và đập thủy điện 

* Tác động đến đập thủy điện 

-  Theo thiết kế của dự án, khu vực nạo vét tại khu 1 có khoảng cách gần nhất đến 

chân đập hồ thủy điện Hạ Rào Quán là 70m. Đây là khoảng cách đảm bảo an toàn đến 

chân đập theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của 

Chính Phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Tuy nhiên quá trình nạo vét nếu 

không tuân thủ khoảng cách an toàn đến chân đập, nạo vét gần chân đập thì có thể gây 

ra các tác động sạt lở, gây ra sự cố về tràn vỡ đâp thủy điện. 

- Trong quá trình nạo vét, thuyền hút cát nếu không tuân thủ quy đinh, di chuyển 

vào khu vực gần chân đập có thể xảy ra va chạm vào chân đập và có thể gây ra sự cố 

đối với đập hồ thủy điện. 

* Thay đổi địa hình lòng hồ, xói lở, bồi tích lòng hồ 

Quá trình nạo vét sẽ làm hạ thấp cao trình đáy hồ trên toàn bộ diện tích được phép 

nạo vét. Khu vực nạo vét là lòng hồ có cao trình thay đổi từ 81,997,2m, công tác nạo 

vét thực hiện nhằm đưa đáy hồ xuống cao trình từ 79,9296,36 m. Cao độ đáy lòng hồ 

hạ thấp có thể khiến lòng hồ bị xói, mái bờ hồ mất chân gây sạt lở bờ hồ. 

- Khả năng tạo các hố xoáy trong quá trình nạo vét: 

Trong giai đoạn này, nếu hoạt động nạo vét cát, sỏi không tuân thủ theo độ sâu 

nạo vét, thì có thể sẽ tạo ra các hố xoáy (bẫy cát) dọc theo tuyến nạo vét và khi có sự 

tác động của dòng chảy sông vào lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán sẽ cuốn trôi một 

lượng đất cát, sỏi bở rời tại các khu vực thượng nguồn và phần cát, sỏi ở bờ hồ về các 

hố này gây xói lở, gia tăng nguy cơ gây mất ổn định hai bên bờ hồ đoạn đi qua khu 

vực nạo vét.  

- Khả năng bồi tích (bồi tụ):  

Quá trình nạo vét cát, sỏi thì bùn sét được xúc lên từ lòng hồ lên cùng với cát, sỏi 

sau khi qua hệ thống sàng rung thì lượng bùn sét này được thải loại trở lại lòng hồ. Do 

đó, nếu quá trình thải bùn sét tập trung một chỗ mà không tiến hành san gạt lòng hồ có 

thể gây hiện tượng bồi tụ gây ảnh hưởng đến dòng chảy trong lòng hồ.  

* Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái, tăng độ đục của nguồn nước 
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- Khu vực nạo vét không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, không có các danh lam 

thắng cảnh được xếp hạng cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch. Theo khảo sát, điều 

tra thực tế thì trong bán kính 1km từ khu vực nạo vét không có vùng sinh thái nhạy 

cảm nào (khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học 

khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập 

nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái 

thủy sinh). Khu vực dự án không có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Nhìn chung khu vực dự án có hệ động thực vật kém phát triển, nghèo nàn về thành 

phần và chủng loại nên quá trình thực hiện dự án không gây ảnh hưởng đến cảnh quan 

thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên và các loài sinh vật.  

- Các tác động trong quá trình nạo vét như làm tăng độ đục của nước trong hồ, sự 

thay đổi địa hình đáy, xáo trộn tầng đáy, bốc mất lớp vỏ cư trú của các hệ thuỷ sinh 

tầng đáy sẽ làm giảm nguồn lợi thuỷ sản tại khu vực nạo vét và khu vực lân cận. 

Quá trình nạo vét cát, sỏi trên sông sẽ thải trở lại môi trường nước một lượng chất 

thải chủ yếu là bùn sét (chiếm khoảng 20% khối lượng nạo vét). Lượng chất thải này 

là vật liệu cấp hạt mịn (đường kính < 0,05mm) lẫn vật chất hữu cơ (mùn thực vật). 

Lượng chất thải này sẽ làm tăng độ đục của môi trường nước xung quanh các phương 

tiện nạo vét đồng thời lan tỏa ra xa theo chiều nước chảy trong bán kính khoảng 200 - 

300m. 

Quá trình nạo vét cát, sỏi trên lòng hồ có thể làm cho nước sông trong khu vực bị 

ảnh hưởng, các tác động cụ thể như sau: 

- Phát tán bùn sét: hoạt động nạo vét sẽ làm khuấy động và rơi vãi lớp bùn hoặc 

cát xuống đáy sông, gia tăng độ đục và thành phần tạp chất của nguồn nước trong khu 

vực dự án thậm chí còn gây ảnh hưởng chất lượng nước vùng hạ lưu khi tiến hành xả 

nước qua tuabin. Mức độ gia tăng độ đục phụ thuộc vào kích thước hạt lơ lửng có trong 

lớp đáy, dòng chảy và phương thức nạo vét. Độ đục tăng cao chủ yếu gây tác động tới 

đời sống của các loài thủy sinh trong khu vực và chất lượng nguồn nước. Tuy nhiên, 

cát là nguồn tài nguyên đem lại lợi nhuận để bù đắp chi phí cải tạo cho chủ dự án vì 

vậy việc phát tán, rơi vãi cát, sỏi trong quá trình nạo vét sẽ được hạn chế tối đa để tránh 

thất thoát. 

- Sự phá hủy trầm tích lắng đọng lâu ngày dưới đáy sông có thể làm ô nhiễm 

nguồn nước. 

- Các chất rắn lơ lửng dạng huyền phù có thể là nguyên nhân gây chết các loài 

thủy sinh dưới nước. Trong quá trình lắng hạt huyền phù có thể gây ngợp thởi cho các 

động vật thủy sinh dưới nước hoặc gây áp lực để chúng phải di chuyển đi chỗ khác. 

- Trong quá trình nạo vét, nếu nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước lớn và kéo dài 

có thể làm giảm lượng ánh sáng đi vào môi trường nước từ đó làm giảm quá trình 

quang hợp của rong tảo và thực vật dưới nước. 

Tuy nhiên, việc nạo vét cát, sỏi tại lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán thuộc địa bàn 

xã Tân Hợp với công nghệ nạo vét phù hợp, diện tích nạo vét nhỏ so với diện tích của 

lưu vực nên không gian ảnh hưởng không lớn. 
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Đồng thời tác động nêu trên chỉ diễn ra tạm thời trong thời gian hoạt động và một 

thời gian ngắn sau đó. Với đặc điểm khu vực Dự án là vùng nước động nên ở vị trí kết 

thúc nạo vét hệ sinh thái sẽ dần tự hồi phục nên tác động này không đáng kể. Mặt khác, 

khu vực Dự án và khu vực lân cận không có các loài động thực vật quý hiếm cần phải 

được bảo vệ nghiêm ngặt nên các tác động về mặt sinh thái sẽ không nghiêm trọng.  

Nhìn chung, hệ sinh thái khu vực nạo vét sẽ có sự suy giảm về số lượng đối với 

từng loài nhưng không có sự suy giảm về số loài, về sự đa dạng sinh học và hệ sinh 

thái sẽ tự hồi phục lại một thời gian ngắn sau khi kết thúc nạo vét. 

* Tác động đến độ ổn định của bờ sông, bờ hồ 

Trong quá trình hoạt động của dự án, nếu nạo vét cát, sỏi không đúng phương 

pháp, không theo khu vực được cấp phép thì có thể gây ra các hiện tượng xói lở, bồi 

tích trong khu vực xung quanh, cụ thể như sau: 

- Tác động đến bờ hồ do hoạt động vận chuyển cát: 

Trong quá trình nạo vét, cát được chở từ khu vực nạo vét về bãi tập kết. Quá trình 

di chuyển của thuyền sẽ tạo ra áp lực lên mặt nước và sinh ra sóng tác động đến 2 bên 

bờ sông. Tuy nhiên do lòng hồ rộng, trung bình 150-160m về mùa khô và số lượng 

chuyến vận chuyển không nhiều, trung bình 4 -5 chuyến/ngày do đó tác động do sóng 

là không thường xuyên và không đáng kể và dọc bờ sông có các loài cỏ, thực vật thủy 

sinh cũng góp phần làm giảm tác động của sóng. Tuy nhiên để đảm bảo thì chủ đầu tư 

cam kết thực hiện vận chuyển đúng luồng lệch, tốc độ di chuyển chậm để hạn chế tạo 

sóng lớn, ảnh hưởng đến bờ sông.  

- Khả năng sạt lở bờ: 

+ Tại khu vực nạo vét 

Nếu nạo vét quá mức (quá công suất cho phép) làm cho nguồn cát, sỏi dịch chuyển 

chưa kịp bổ cập thì sẽ gây sạt lở tại 2 bờ của hồ thủy điện Hạ Rào Quán.  

Theo thiết kế của dự án thì khu vực nạo vét được chia phần 4 khu vực, nằm dọc 

lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán với khoảng cách từ khu vực nạo vét đến 2 bên bờ trung 

bình khoảng từ 20 m- 40m cũng như hiện trạng như trình bày ở chương 2 bờ hồ chủ 

yếu là cây cối phát triển nên quá trình nạo vét đúng thiết kế sẽ không gây sạt lở bờ 

sông tại đây. Tuy nhiên, nếu quá trình nạo vét quá độ sâu cho phép, không để lại mái 

xiên như thiết kế có thể làm cát, sỏi dịch chuyển chưa kịp bổ cập sẽ gây sạt lở. Ngoài 

ra, quá trình nạo vét sẽ làm tốc độ dòng chảy lớn hơn, lòng hồ được mở rộng về phía 

khu vực bị bồi tụ có thể làm tốc độ dòng chảy thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi này là 

khá nhỏ. 

4. Các vấn đề môi trường khác 

a. Tác động đến hệ thống giao thông vận tải:   

Cát, sỏi nạo vét được vận chuyển theo đường bộ phục vụ cho các công trình xây 

dựng của nhà nước và doanh nghiệp và một phần bán cho các hộ dân tiêu thụ trên địa 

bàn và khu vực lân cận. Nếu các xe vận tải chở cát sỏi không tuân thủ trọng lượng sẽ 

tác động lên hạ tầng giao thông gây xuống cấp hệ thống giao thông dọc tuyến vận 
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chuyển, đặc biệt là tuyến đường QL9. 

b. Sự cố tai nạn giao thông: 

* Tai nạn giao thông đường bộ 

Việc nạo vét gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc thiết 

bị phục vụ cho dự án cũng như hoạt động vận chuyển cát, sỏi đi tiêu thụ, điều này tiềm 

ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông. Đặc biệt là trên tuyến đường QL9, nơi có nhiều 

phương tiện giao thông lưu thông. 

* Tai nạn giao thông đường thủy 

Quá trình điều khiển thuyền hút di chuyển trong lòng hồ nếu như không tuân thủ 

các quy định an toàn đường thủy thì có thể xảy ra tai nạn làm chìm thuyền hoặc hư hại 

các cùng bờ hồ. 

* Khi xảy ra sự cố có thể gây những thiệt hại sau: 

 - Gây thương tật và chết người. 

 - Dầu trong bồn chứa nhiên liệu của thuyền sẽ thoát ra làm ảnh hưởng chất lượng 

nước khi va chạm thuyền hay chìm thuyền. 

 - Cát đổ do lật thuyền chở cát làm tăng chất rắn lơ lửng của nước. 

 - Làm hỏng phương tiện vận chuyển. 

* Nguyên nhân gây ra sự cố trên chủ yếu là do yếu tố chủ quan của lái xe, lái 

thuyền nên có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe, lái 

thuyền. 

c. Sự cố tai nạn lao động 

Sự cố tai nạn lao động thường hay xảy ra trong giai đoạn nạo vét. Những sự cố 

này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:  

- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể dẫn 

đến các sự cố đáng tiếc xảy ra trong khi nạo vét.  

- Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động đó chính là thiếu 

trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an 

toàn lao động của công nhân thi công.  

Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự 

cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. 

d. Sự cố mưa lũ 

Đoạn sông khu vực lòng hồ có lưu lượng dòng chảy không ổn định, mực nước 

thay đổi mạnh theo mùa. Vào mùa mưa lũ nước lên nhanh, tốc độ dòng chảy lớn có 

thể vượt quá tốc độ gây xói lở cát, sỏi nhưng cũng mang theo trong mình một lượng 

vật liệu lớn tạo điều kiện cho quá trình xâm thực và tích tụ hoạt động mãnh liệt hơn. 

Vì vậy, khi nạo vét vào mùa mưa lũ dễ gây xói lở, hư hỏng máy móc nên không thể 

thực hiện nạo vét cát, sỏi, các phương tiện phải được đưa lên bờ để hạn chế thiệt hại 

về tài sản. 

e. Sự cố tràn dầu: 

Trên các phương tiện thuyền hút cát thường chứa một lượng nhiên liệu nhất định 
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để vận hành, nếu việc bảo quản không tốt có thể gây ra cháy nổ hoặc rò rỉ ra môi 

trường nước xung quanh. Ngoài ra, sự cố tràn dầu có thể xảy ra tại khu vực mố cầu 

cảng của bến tập kết cát, sỏi do va chạm của thuyền với mố cầu cảng của bến tập kết 

hoặc thuyền đang cập bến để dỡ tải cát, sỏi và vật liệu xây dựng lên bờ thì bị phương 

tiện khác đâm va làm thủng tại vị trí két chứa dầu, dẫn đến dầu tràn ra sông.  

Đối với lưu vực hồ thủy điện Hạ Rào Quán là nơi chứa nước để vận hành thủy điện, 

nước sau khi từ hồ sẽ được xả theo tua bin vào hạ lưu sông, nếu xảy ra sự cố tràn dầu sẽ 

gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và môi trường trong đó ảnh hưởng trực tiếp 

đến đời sống nhân dân và hoạt động canh tác nông nghiệp. Một số nguyên nhân gây ra 

sự cố như sau: 

- Tràn dầu do quá trình tiếp nhiên liệu cho thuyền hút cát không đúng kỹ thuật. 

- Các thuyền hút cát chở quá trọng tải cho phép. 

- Vận hành không đúng luồng quy định. 

- Định hướng lưu thông sai hoặc gặp sự cố hỏng bánh lái. 

- Hệ thống đèn pha, đèn báo sự cố trên thuyền bị hư hỏng khi neo đậu tại khu vực 

bến bãi và khu vực nạo vét vào ban đêm. 

- Vỏ hoặc khoang chứa nhiên liệu của thuyền chở cát bị rò rỉ hoặc xuống cấp sau 

một thời gian sử dụng làm giảm độ bền cấu trúc và hỏng cấu trúc. 

f. Sự cố cháy nổ 

- Việc sử dụng thuyền hút cát cần một lượng dầu chứa trên thuyền để vận hành 

bơm hút. Trong quá trình nạo vét, nếu công nhân sử dụng lửa bất cẩn sẽ có thể gây 

cháy nổ khoang chứa dầu trên thuyền. 

- Tại khu vực nhà điều hành ở bãi tập kết, các hoạt động sử dụng lửa để nấu ăn, 

hệ thống điện nếu xảy ra chập cháy cũng sẽ là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. 

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

3.2.2.1. Đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải: 

1. Về công trình xử lý khí, bụi thải: 

* Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực bãi tập kết cát, sỏi: 

- Không tập trung các phương tiện vận chuyển cùng một lúc để tránh khí phát thải 

tập trung, nhằm hạn chế các chất ô nhiễm có trong khí thải phát tán vào môi trường 

không khí. 

- Đầu tư các phương tiện bốc xúc, vận chuyển hiện đại, đăng kiểm định kỳ tại các 

cơ quan quản lý để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải ra môi trường. Không 

sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ có mức phát thải vượt quá quy chuẩn cho phép.  

- Hạn chế bốc xúc cát, sỏi vào những ngày khô nóng, có gió lớn để hạn chế bụi 

cuốn, đồng thời tiến hành phun ẩm bãi tập kết vào những ngày thời tiết khô nóng, có 

gió, với tần suất 2 lần/ngày. 

- Xịt rửa bánh xe vận chuyển trước khi ra khỏi bãi tập kết, không để xảy ra tình 

trạng bùn đất cát rơi vãi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
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- Trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động như áo quần, mũ, kính, găng tay,... cho 

công nhân. 

- Bảo vệ hành lang cây xanh xung quanh bãi tập kết và trồng thêm cây xanh xung 

quanh để vừa tạo vi khí hậu khu vực vừa có tác dụng chắn bụi phát tán ra môi trường 

xung quanh.  

* Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển: 

- Không chở cát cao quá thùng xe theo quy định để hạn chế cát, sỏi rơi vãi dọc 

tuyến đường vận chuyển gây nên bụi cuốn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông 

và người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển. 

- Hạn chế tốc độ xe và sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng cuốn 

bụi gây ô nhiễm môi trường cho dân cư xung quanh và người tham gia giao thông.  

- Tiến hành thu dọn triệt để cát, sỏi rơi vãi trên tại đoạn đường liên xã để không 

ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của người và phương tiện trên đoạn đường này. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện vận chuyển 

cùng một lúc để tránh khí phát thải tập trung, tạo điều kiện các chất ô nhiễm phát tán 

trong môi trường không khí. 

- Sử dụng xe trên thùng có đặt téc chứa nước để phun tưới ẩm những đoạn đường 

thuộc bao gồm: tuyến đường nhựa từ bãi tập kết nối ra đường QL9 và trên tuyến đường 

QL9, đặc biệt là các đoạn qua khu dân cư và giao với đường vào bãi tập kết (áp dụng 

phun ẩm vào những thời điểm có nắng nóng, khô hanh) để giảm thiểu bụi phát tán ra 

môi trường.. Tăng tần suất phun ẩm 4 lần/ngày vào những ngày nắng lớn, có gió.  

Khi tiến hành đầy đủ các biện pháp giảm thiểu như trên thì nồng độ bụi, khí thải 

phát sinh trong môi trường không khí sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 

* Khí thải phát sinh từ khu vực nạo vét: 

- Sử dụng các thuyền hút cát, thiết bị nạo vét đã qua đăng ký, đăng kiểm để giảm 

tiêu hao nhiên liệu, đảm bảo lượng khí thải ra môi trường nằm trong giới hạn cho phép;  

- Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị.  

2. Về công trình xử lý nước thải: 

* Xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Đối với nước thải đen:  

Được thu gom và xử lý ở bể tự hoại 3 ngăn thể tích 3m3 xây ngầm dưới nhà vệ 

sinh. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt được dẫn ra hố tự thấm thể tích 1m3 có chứa cát sỏi để thấm vào 

đất. (Quy cách xây dựng bể tự hoại được trình bày ở Phụ lục bản vẽ) 
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Hình 3. 2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

* Tính toán khả năng chứa của bể tự hoại: 

Tổng thể tích phần lắng của bể tự hoại W bao gồm thể tích phần chứa nước Wn 

và thể tích phần chứa bùn Wb: 

W = Wn + Wb 

- Thể tích phần nước được tính theo công thức: 

Wn = K × Q = 1,2 × 0,32 = 0,384 (m3) 

Trong đó: 

+ K: Hệ số lưu lượng, K = 1,2 

+ Q: Lưu lượng nước thải đen qua bể tự hoại trung bình ngày: Q = 0,32 

m3/ngày 

- Thể tích phần bùn được tính theo công thức sau: 

Wb = a × N × t × (100 – P1) × 0,7 × 1,2 × (100 – P2)/100.000 

Trong đó: 

+ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngày.đêm 

+ N: Số công nhân viên, N = 20 người 

+ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 90 – 180 ngày.đêm 

+ 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy 

+ 1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại trong bể tự hoại (lượng vi khuẩn 

cần thiết để xử lý cặn tươi) 

+ P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

+ P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = 0,5 × 20 × 90 × (100 – 95) × 0,7 × 1,2 × (100 – 90)/100.000 = 0,378 (m3) 

* Thể tích tổng cộng phần lắng của bể tự hoại sẽ là: 

W = Wn + Wb = 0,384 + 0,378 = 0,762 m3  

Như vậy, tổng dung tích bể tự hoại cần thiết cho dự án là khoảng 0,8 m3.  

Chủ đầu tư sẽ cho xây dựng nhà vệ sinh với hầm tự hoại có thể tích khoảng 3m3, 

kích thước 2m x 1,25m x 1,5 m nên hoàn toàn đảm bảo có thể xử lý nguồn ô nhiễm 

nước thải sinh hoạt. 

-  Đối với nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động như: tắm giặt, vệ sinh chân 

tay, nước thải từ ăn uống,… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất tây rửa, 

coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,… Nước thải xám được 



Báo cáo ĐTM Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ  

Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Sông Cầu                Trang 79                                                       

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET 

thu gom về xử lý tại bể lắng lọc 02 ngăn, bể lắng lọc có tổng thể tích 6 m3 (DxRxC = 3m 

x 2m x 1m), được xây bằng gạch, vữa xi măng chắc chắn. 

* Nước mưa chảy tràn tại bãi tập kết: 

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng bến bãi có thành phần ô nhiễm chủ yếu là các 

chất rắn lơ lửng không có các hoá chất độc hại từ quá trình sản xuất vì không có dầu 

mỡ hay chất thải do quá trình sản xuất cuốn theo nước mưa. Toàn bộ nước mưa trên 

mặt bằng khu vực bến bãi được thu gom theo hệ thống rãnh nước: bao gồm rãnh thu 

gom và rãnh thoát nước có tiết diện hình thang kích thước 0,6 x 0,4 m sâu 0,5 m, tổng 

chiều dài khoảng 35 m. Tại phía giáp với bờ hồ của bãi tập kết bố trí bờ chắn có chiều 

dài 20 m, cao bờ chắn hơn mặt bằng 1 m, rộng 0,6 m nằm ở phía giáp bờ sông của bãi 

tập kết để gom thu nước về hố lắng, để tránh cát, sỏi chảy xuống hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán. Sau đó nước được dẫn vào hố lắng có kích thước 5 x 3 m sâu 1,5 m. Tại đây các 

chất bẩn, cát, sỏi sẽ được lắng trước khi theo cửa xả thoát ra hồ thủy điện Hạ Rào Quán. 

(Sơ đồ bố trí hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn được trình bày ở Phụ lục bản 

vẽ) 

Sơ đồ xử lý nước mưa chảy tràn trên khu vực bãi tập kết như sau:  

 

 

 

 

Tính toán khả năng thoát nước mưa tuyến mương có thể đáp ứng được lưu lượng 

nước mưa cho dự án hay không, chúng tôi đã đưa ra các công thức tính toán như sau: 

Q = V x Dcắt ngang  

Trong đó:  Q: Lưu lượng nước chảy qua cống thu (m3/s) 

   V: Vận tốc dòng chảy qua cống = 1 (m/s)  (Theo Bảng 12, TCVN 

7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế) 

   Dcắt ngang: Diện tích mặt cắt ngang cống = (0,4+0,6)/2 x 0,5 = 0,25 

(m2) 

Lượng nước mưa chảy qua mương thoát nước lớn nhất là 1 x 0,25 = 0,25m3/s, 

lượng nước mưa chảy tràn của khu vực bãi tập kết là 78 m3/ngày đêm tương ứng với 

0,001 m3/s. Như vậy, hệ thống mương thoát nước mưa của Dự án đảm bảo thoát nước 

mưa trong ngày có lượng mưa lớn nhất. 

Nước sau xử lý qua hố lắng đạt: QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (cột B1) trước khi 

thải ra môi trường. 

* Đối với nước thải sản xuất: Vấn đề được quan tâm nhất đối với nước thải sản 

xuất là làm đục nước trong lòng hồ, gây xáo trộn thủy vực do hàm lượng chất rắn lơ 

lửng cao. Giải pháp được lưạ chọn là: 

  Nước chảy ra từ cát chứa trên khoảng thuyền: 

+ Lựa chọn vị trí đặt gương nạo vét ở phía hạ nguồn mục đích giảm thiểu tác động 

của dòng nước đến hoạt động của thuyền; 

+ Trong quá trình nạo vét cần phải thu gom dầu rơi vãi, rò rỉ: Dầu Diesel thất 

Mương thu 

gom, đập chắn 
Hố lắng 
 

Thoát ra môi 

trường 
Nước mưa 

chảy tràn 
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thoát khi sửa chữa động cơ phải được vệ sinh bằng giẻ lau và được thu gom vào thùng 

đựng riêng có dán nhãn CTNH và có nắp đậy chắc chắn để tránh rò rỉ ra ảnh hưởng 

đến chất lượng nước hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Khi cần thiết thì vận chuyển động cơ 

lên bờ để sửa chữa. 

+ Nạo vét bằng phương pháp cuốn chiếu từ hạ nguồn lên thượng nguồn (khu 1 

đến khu 4) không tiến hành nạo vét tràn lan trên nhiều đoạn khúc sông của hồ thủy 

điện. 

  Nước chảy ra từ cát tại bãi tập kết: 

Nước chảy ra từ cát sẽ được thu gom xử lý cùng với nước mưa chảy tràn của dự 

án như sau: 

+ Toàn bộ nước chảy ra từ các đống cát tập kết trên mặt bằng khu vực bến bãi 

được thu gom theo hệ thống rãnh nước dẫn dòng. Tại phía giáp với hồ thủy điện của 

bãi tập kết bố trí bờ chắn có chiều dài 20 m, cao bờ chắn hơn mặt bằng 1m, rộng 0,6m 

nằm ở phía giáp bờ sông của bãi tập kết để gom thu nước về hố lắng, để tránh cát, sỏi 

chảy xuống hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Sau đó nước được dẫn vào hố lắng 2 ngăn có 

kích thước 5 x 3 m sâu 1,5 m. Tại đây các chất bẩn, cát, sỏi sẽ được lắng trước khi 

thoát ra hồ thủy điện Hạ Rào Quán. 

+ Định kỳ nạo vét hố lắng, mương thoát nước tại bãi tập kết. Lượng bùn cát này 

được vận chuyển cho người dân sử dụng dể san lấp mặt bằng hoặc nâng cao nền các 

công trình phụ. 

3. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Với tổng số cán bộ công nhân là 20 người ước tính lượng chất thải sinh hoạt phát 

sinh khoảng 10 kg/ngày, trong đó lượng 30% rác thải hữu cơ như thức ăn thừa được cho 

các hộ dân chăn nuôi, còn lại 70% lượng rác thải vô cơ được thu gom vào thùng chứa 

rác thải sinh hoạt. 

+ Tại khu vực nạo vét trong hồ (trên thuyền hút chở cát): mỗi chiếc bố trí 01 thùng 

chứa rác 20lít có nắp đậy kín. 

+ Tại khu vực bãi tập kết: Bố trí thùng 02 thùng chứa rác loại 50 lít để thu gom 

rác thải sinh hoạt tại khu vực bãi tập kết. 

Định kỳ 3 - 5 ngày công ty sẽ tiến hành thu gom và xử lý chung cùng với rác thải 

sinh hoạt của nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán. 

* Chất thải nguy hại: 

- Thu gom và lưu giữ đúng quy cách: Các chất thải nguy hại như dầu mỡ thải, giẻ 

lau dính dầu, hộp sơn… phát sinh từ hoạt động thi công sẽ được thu gom vào các thùng 

phuy riêng biệt (loại cho dầu thải, loại cho chất thải chứa dầu và loại cho các chất thải 

nguy hại khác) để thu gom, phân loại, lưu trữ tạm thời theo đúng quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản 

lý chất thải nguy hại. 

+ Đối với giẻ lau do sửa chữa và lau chùi máy bị nhiễm dầu nhớt, đệm mút tại hố 
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ga khu vực rửa phương tiện sẽ thu gom chứa vào 01 thùng phuy tôn 50l có nắp đậy 

được đặt tại kho chứa CTNH của nhà kho. 

+ Dầu mỡ, dầu nhớt thải không được chôn lấp, sẽ thu gom và đưa 01 phuy tôn 

chứa 50 lít có nắp đậy được đặt tại kho chứa CTNH tại khu vực bãi tập kết. 

+ Công ty sẽ bố trí kho chất thải nguy hại có diện tích khoảng 5 m2 nằm trong nhà 

kho. 

- Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: 

+ Loại thùng chứa 50 lít có nắp đậy kín. 

+ Vỏ có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học 

với CTNH bên trong, có khả năng chống thấm cao; 

+ Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi 

trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít 

nhất 30cm mỗi chiều, được ghi rõ, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. 

- Công tác xử lý chất thải nguy hại: 

+ Theo định kỳ 1 năm 2 lần chủ đầu tư sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị được 

cấp giấy phép hành nghề đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định hiện 

hành của Pháp luật Việt Nam; 

+ Thực hiện đầy đủ đăng ký quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo đúng quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.2.2.2. Đối với nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung: 

a. Giảm thiểu tiếng ồn: 

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức 

khỏe công nhân nạo vét, đời sống hàng ngày của người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện 

một số biện pháp giảm thiểu sau: 

- Chỉ sử dụng thuyền hút cát, máy xúc, ô tô vận chuyển đã qua đăng kiểm định 

kỳ; 

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng 

thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị nạo vét và vận chuyển sinh ra; 

- Bố trí lịch nạo vét hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân nạo vét, nhất là ở các 

vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân; 

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời 

gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến 

môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển; 

- Đối với các xe vận chuyển: Yêu cầu các lái xe phải chạy đúng tốc độ quy định 

khi chở cát, sỏi đi tiêu thụ nhất là tại đoạn giao giữa đường đất và đường bê tông liên 

xã, giảm tốc độ khi đi qua các khu vực tập trung đông dân cư và không sử dụng còi 

hơi khi đi qua các khu vực này. 
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b. Giảm thiểu độ rung 

- Sử dụng máy hút, động cơ và vòi hút đúng thiết kế và đã qua đăng ký kiểm định 

chất lượng để đảm bảo không gây rung chấn ảng hưởng đến đáy sông và bờ sông trong 

quá trình hút cát lên khoang và đẩy cát từ khoang lên bãi tập kết. 

- Máy xúc cát được đăng kiểm định kỳ và chỉ được hoạt động trong phạm vi bãi 

thành phẩm. 

- Sử dụng các thiết bị vận tải chuyên chở đúng trong tải để đảm bảo giảm thiểu 

tác động của độ rung lên các tuyến đường vận chuyển. 

2. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân 

nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các 

tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia... 

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung 

đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương. 

- Cắm biển báo chỉ dẫn khu vực nạo vét, bãi tập kết để người dân và chính quyền 

địa phương giám sát. 

3. Phương án bảo vệ lòng bờ, bãi sông, bảo đảm sự ổn định của bờ sông, bờ 

hồ, các vùng đất ven sông, hồ và phòng, chống sạt lở bờ sông, hồ 

* Biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập: 

- Chủ dự án thực hiện nạo vét tuân thủ theo Giấy phép hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ Công trình thủy điện Hạ Rào Quán do UBND tỉnh Quảng Trị cấp. 

- Tuyệt đối không nạo vét ngoài phạm vi được cấp phép, không điều khiển phương 

tiện nạo vét di chuyển gần chân đập thủy điện. 

* Biện pháp phòng ngừa tác động do xói lở, bồi tích đáy sông và độ ổn định của 

bờ sông 

- Không tiến hành nạo vét cát vào mùa mưa lũ, khi có sự xáo động lớn về dòng 

chảy trên lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán để hạn chế các sự cố sạt lở dọc hai bên bờ 

hồ và sự cố bồi lắng ở phía hạ lưu của sông. 

- Quá trình nạo vét sẽ để lại mái xiên như đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

- Để tránh tạo các hố xoáy trong quá trình nạo vét, chủ Dự án sẽ nạo vét đúng 

thiết kế đã được phê duyệt, đúng ranh giới diện tích nạo vét được cấp nhằm không gây 

ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Chỉ nạo vét đến độ sâu cho phép; đồng thời định 

kỳ vào cuối tháng 7 và tháng 12 tiến hành đo vẽ lòng hồ nhằm phát hiện các hố xoáy 

có thể tồn tại để tiến hành san gạt đáy sông tạo độ bằng phẳng lòng hồ và báo cáo cấp 

có thẩm quyền để giám sát. Khi san gạt đáy sông sẽ sử dụng xáng cạp để san gạt bùn 

sét từ khu vực bồi tụ sang khu vực các hố xoáy. 

- Đối với sự cố bồi tích bùn sét: Trong quá trình nạo vét chủ Dự án sẽ lưu ý đến 

việc thải bùn sét tránh tập trung một chỗ, đồng thời lượng bùn, sét tại các vị trí bồi sẽ 

được đưa sang san gạt tại các hố xoáy, nên khả năng bồi tích sẽ hạn chế. Định kỳ 1 

tuần/lần chủ dự án sẽ tiến hành san gạt tránh tình trạng bùn sét chất đống. 
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- Đối với sự cố xói lở bờ sông: 

+ Trong quá trình nạo vét chủ Dự án thực hiện quy trình kỹ thuật nạo vét đúng 

như trong thiết kế được phê duyệt, không nạo vét vượt quá công suất cho phép, nạo 

vét đúng trong phần diện tích được cấp phép, không nạo vét ngoài ranh giới được cấp 

phép nhằm tránh sạt lở 2 bên bờ hồ.  

+ Quá trình nạo vét sẽ để lại mái xiên như đúng thiết kế đã được phê duyệt (độ 

dốc nhỏ hơn 22o) 

+ Trường hợp đang nạo vét mà có hiện tượng sạt, lở bờ tại khu vực nạo vét, chủ 

dự án sẽ tạm dừng việc nạo vét, đồng thời báo cáo ngay cho chính quyền địa phương 

và Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị để phối hợp kiểm tra, xác định nguyên 

nhân, mức độ tác động tới lòng, bờ, bãi sông, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. 

* Giảm thiểu thay đổi cảnh quan địa hình đáy lòng hồ: 

Dự án có các biện pháp nạo vét khoa học, hợp lý, nạo vét đúng luồng lạch, đúng 

chỉ giới, biên giới không nạo vét quá phạm vi và chiều sâu cho phép theo quy định 

(cost kết thúc nạo vét từ 79,9296,36 m) do đó hạn chế được sạt lở, xói mòn bờ hồ 

cũng như thay đổi địa hình lòng hồ. 

* Biện pháp bảo vệ bờ sông, bờ hồ: 

Để đề phòng các sự cố phát sinh do quá trình hoạt động nạo vét, dự án sẽ thực 

hiện các công tác phòng tránh và tuân thủ các quy định do cơ quan chức năng nhà 

nước, cụ thể: 

- Hoạt động nạo vét lòng hồ tại các vị trí triển khai nạo vét đều phải được sự đồng 

ý của UBND tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng và phải đảm bảo một số yêu cầu 

sau: 

+ Các phương tiện nạo vét không được neo đậu trong phạm vi bờ 

+ Trong quá trình nạo vét cát, sỏi dự án phải thường xuyên kiểm tra, xem xét nếu 

có diễn biến xấu đối với bờ hồ và các công trình đập, cống. 

+ Không được nạo vét, neo đậu những nơi bờ bị sạt lở. 

- Đối với một số vị trí có nguy cơ bị sạt lở mà nguyên nhân được xác định chủ 

yếu do đặc điểm của bờ vở cao, thân cát dày, nguy cơ sạt lở chủ yếu sảy ra vào mùa lũ 

vì vậy công ty sẽ xây dựng Kế hoạch cụ thể và dừng nạo vét khi có mưa lũ lớn để đảm 

bảo an toàn, trong quá trình nạo vét; phải đảm bảo khơi thông được luồng lạch, giảm 

vận tốc dòng chảy ven bờ. Trong quá trình nạo vét công ty thường xuyên giám sát sự 

biến đổi đường bờ trong khu vực và không nạo vét quá độ sâu cho phép. 

- Chỉ nạo vét trong giới hạn cho phép để bảo vệ bờ vở sông dọc khu vực nạo vét.  

- Nạo vét theo hướng dàn đều ra hai bên trong phạm vi biên giới khai trường. 

Tránh hút sâu đáy lòng hồ tại một chỗ nhằm hạn chế tạo các vực xoáy cục bộ tại vị trí 

nạo vét. 

* Biện pháp giảm thiểu độ đục của nước trong hồ 

Tiến hành nạo vét theo đúng quy định trong thiết kế và kiểm tra, quan trắc thường 
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xuyên để có những điều chỉnh hoạt động kịp thời. Chủ đầu tư áp dụng trong suốt thời 

gian nạo vét cát, sỏi, bao gồm: 

- Chủ đầu tư sẽ thực hiện quan trắc chất lượng nước định kỳ trong thời gian nạo 

vét cát, sỏi để đánh giá diễn biến ô nhiễm nước sông do hoạt động nạo vét cát. 

- Khối lượng nạo vét trong ngày không vượt quá 125 m3/ngày. 

- Nạo vét cát tuân thủ theo đúng thiết kế, nạo vét theo hình thức cuốn chiếu và 

nạo vét ngược chiều dòng chảy của hồ thủy điện Hạ Rào Quán từ hạ lưu đến thượng 

lưu. 

- Hạn chế các phương tiện nạo vét cát đồng thời. 

- Vào những ngày mưa, độ đục của dòng sông tăng, do đó chủ dự án sẽ hạn chế 

nạo vét cát vào những ngày có mưa lớn. 

- Tại mặt bằng bãi tập kết, bố trí hố lắng để giảm thiểu nước mưa chảy tràn kéo 

theo đất cát tại mặt bằng bãi tập kết chảy trực tiếp xuống hồ thủy điện Hạ Rào Quán 

gây đục nước trong hồ. 

* Biện pháp bảo vệ an toàn tại các khu vực nạo vét: 

Mặc dù thời gian tồn tại ngắn, nhưng sự hiện diện của moong nạo vét sẽ làm thay 

đổi lưu tốc hướng ngang của dòng nuớc. Do chiều sâu của moong nạo vét không lớn 

nên độ thay đổi vận tốc hướng ngang có thể nhận định là bé nên chỉ tạo nên những 

điểm xoáy nhỏ và không ảnh hưởng đến việc đi lại của tàu thuyền trong lòng hồ cũng 

như đê điều. Song bên cạnh đó để tránh được sự cố do các điểm xoáy gây ra, do sự 

thay đổi đột ngột mực nước trong hồ tại moong nạo vét (đặc biệt vào mùa hè), Công 

ty tiến hành cắm các biển báo nguy hiểm tại các khu vực sau khi nạo vét trong thời 

gian tối thiểu 2 tháng. 

* Phương án thực hiện thả phao và cắm bảng chỉ dẫn khu vực nạo vét 

+ Thả phao ranh giới: số lượng 16 chiếc, được thả tại 04 điểm góc của 4 khu vực 

nạo vét.  

+ Cắm cọc giám sát đường bờ: số lượng 8 cọc, cắm sát về phía hai bên bờ của 

mỗi khu vực nạo vét, gồm 4 khu vực, mỗi khu vực cắm 2 cọc về phía hai bờ hồ. 

+ Bảng chỉ dẫn vị trí khu vực nạo vét: số lượng 2 bảng. Mỗi bảng được cắm tại 

mỗi bờ của hồ thủy điện Hạ Rào Quán, đoạn dẫn vào hồ. 

4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển 

- Xe vận chuyển cát, sỏi đi tiêu thụ đảm bảo chở đúng tải trọng cho phép. 

- Chủ dự án phải lắp đặt trạm cân tại bãi tập kết để theo dõi lưu trữ thông tin, số 

liệu liên quan đến khối lượng khoáng sản đã nạo vét và xuất bán theo đúng quy định 

tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. 

b. Sự cố tai nạn giao thông 

- Sự cố giao thông đường bộ:  

+ Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông, khi đi qua khu 

vực dân cư yêu cầu lái xe chạy chậm. 

+ Trong quá trình vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ nếu chủ dự án gây hư hỏng 



Báo cáo ĐTM Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ  

Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Sông Cầu                Trang 85                                                       

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET 

đoạn đường nào thì chủ dự án sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Thực hiện phối hợp giảm thiểu tác động cộng hưởng như đã trình bày đối với 

giảm thiểu tác động do tiếng ồn, bụi và khí thải đã trình bày ở trên. 

- Sự cố giao thông đường thủy: 

+ Chủ dự án sẽ sử dụng công nhân lái thuyền đã được đạo tạo, có kinh nghiệm 

vận hành thuyền hút cát để thực hiện các hoạt động nạo vét, hút cát và vận chuyển về 

bãi tập kết. 

+ Yêu câu các công nhận vận hành thuyền hút phải tuân thủ các quy định về an 

toàn giao thông đường thủy khi thực hiện quá trình nạo vét trong lòng hồ. 

c. Sự cố tai nạn lao động 

- Quan tâm đến vấn đề an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe công nhân khi bắt 

đầu đi vào nạo vét. Công nhân lao động tại khu vực nạo vét tuyệt đối thực hiện mọi 

chỉ dẫn, quy định về an toàn lao động. 

- Công nhân vào làm việc ở dây chuyền nạo vét cát sẽ được học tập cách thao tác 

vận hành máy móc thiết bị, các kỹ thuật an toàn một cách kỹ lưỡng. 

- Kiểm tra mức độ an toàn các phương tiện, thiết bị máy móc trước khi vận hành 

trong ngày làm việc.  

- Kiểm tra thực hiện các nội quy, quy định giao thông vận tải đường sông. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ và cứu hỏa (phao cứu sinh, nêm và chăn 

chống thủng, còi, đèn, thùng cát…)  

- Các phương tiện vận chuyển và nạo vét của Công ty được định kỳ đăng kiểm 

với cơ quan quản lý đường sông. 

d. Sự cố mưa lũ 

+ Chủ dự án cam kết trong quá trình hoạt động sẽ nạo vét đúng phạm vi ranh giới, 

đúng công suất được cấp phép; nạo vét buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00, không nạo vét vào những ngày mưa lũ, ngày nghỉ lễ, tết và các ngày 

chủ nhật hàng tuần, không nạo vét vào ban đêm. 

+ Không nạo vét vào mùa bão lũ để hạn chế các sự cố sạt lở dọc hai bên bờ sông 

và sự cố bồi lắng ở phía hạ lưu sông cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động. 

+ Di chuyển thuyền neo đậu tại vị trí đảm bảo an toàn, nhằm hạn chế hư hỏng do 

sự cố mưa bảo gây ra. 

e. Sự cố tràn dầu 

- Các phương tiện nạo vét, vận chuyển thuộc quyền quản lý của dự án đều được trang 

bị vật liệu thấm dầu: chăn thấm dầu, thùng chứa,... để gom dầu rơi vãi (dự kiến trên mỗi 

thuyền bố trí 02 chăn thấm hút dầu (5m2/01 chăn) để thu dầu khi xẩy ra sự cố tràn dầu rồi 

vắt vào thùng chứa chất thải nguy hại bố trí theo các thuyền nạo vét. 

- Tuyệt đối không thải đổ trực tiếp dầu mỡ, giẻ lau dính dầu xuống sông, mà phải 

thu gom vào bờ lưu giữ tạm thời tại kho chứa chất thải nguy hại bố trí khu vực bãi 

thành phẩm cát để xử lý theo quy định.  

- Đề phòng sự cố tràn dầu: thường xuyên kiểm tra thiết bị chứa dầu, khi phát hiện 
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rò rỉ là phải thay ngay. 

- Đề phòng sự va chạm của các phương tiện khi di chuyển (vì có thể gây vỡ bình 

chứa dầu làm dầu chảy ra lòng hồ), phải tuân thủ đi đúng luồng lạch và biển báo hiệu 

trên khu vực lòng hồ nạo vét và tuyến luồng vận chuyển sản phẩm nạo vét về bến bãi 

tập kết. Khi vận hành nạo vét, thuyền hút cát phải neo đậu chắc chắn không để tự trôi 

va chạm với các phương tiện khác. 

- Quá trình nạp nhiên liệu cho thuyền nạo vét phải tuân thủ đúng quy trình, không 

được để rơi vãi xuống lòng hồ.  

- Thường xuyên kiểm tra các thùng đựng nhiên liệu, phát hiện kịp thời sự cố rò rỉ 

dầu. 

- Trường hợp có sự cố tràn dầu, phải thông báo kịp thời đến các cơ quan chức 

năng, phương tiện cứu hộ để xử lý, ngăn chặn, thu hồi và khoanh vùng nơi bị tràn dầu 

bằng các dây phao nhựa. 

- Không được dùng nước để dội rửa tại những vị trí trên phương tiện có dầu nhớt 

rò rỉ, rơi vãi. Trong trường hợp này, dùng giẻ lau chùi và thấm hút dầu mỡ. Các loại 

giẻ này được thu gom vào thùng đựng chất thải nguy hại bố trí theo các phương tiện 

nạo vét. 

f. Sự cố cháy nổ 

Để đảm bảo công tác phòng chống sự cố cháy nổ có hiệu quả, các biện pháp mà 

Dự án sẽ thực hiện như sau: 

- Trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ như bình CO2 và các phương tiện này 

luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Mỗi tàu trang bị tối thiểu 02 bình bọt CO2 

cho công tác PCCC. Tại văn phòng điều hành khu vực bến bãi, Công ty sẽ trang bị và 

đặt 02 thiết bị chữa cháy bình CO2, 02 tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy theo quy định.  

- Trong ca làm việc, công nhân khai thác phải tuân thủ các thao tác kỹ thuật về an 

toàn cháy nổ. Khi phát hiện các sự cố bất thường phải báo cáo ngay với người có trách 

nhiệm để xử lý kịp thời. 

- Nhân viên phải được huấn luyện để thao tác đúng kỹ thuật và nắm vững các 

phương pháp xử lý các sự cố cháy nổ. 

g. Các biện pháp bổ sung 

* Biện pháp quản lý tài nguyên 

- Lắp đặt camera giám sát trên phương tiện nạo vét và tại bãi tập kết; thời gian 

nạo vét trong ngày; buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00, 

không nạo vét vào những ngày mưa lũ, ngày nghỉ lễ, tết và các ngày chủ nhật hàng 

tuần.  

- Cắm biển báo chỉ dẫn khu vực nạo vét, bãi tập kết để người dân và chính quyền 

địa phương giám sát. 

* Giảm thiểu tác động đến bờ sông từ quá trình vận chuyển sản phẩm 

- Yêu cầu lái thuyền chở cát đi đúng luồng lệch được cấp phép, không được đi 

vào các khu vực gần bờ hồ để hạn chế gây áp lực sóng lớn lên bờ. 

- Thuyển chở cát đúng tải trọng cho phép, đi đúng tốc độ quy định. 
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* Sự cố an ninh trật tự 

- Chủ dự án sẽ quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người 

dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia... 

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung 

đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 3.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí  

1. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

a. Đối với nước thải công nhân thi công công trường: Dự án trang bị 01 nhà vệ 

sinh di động phục vụ thi công xây dựng. 

+ Nguyên liệu: Nhà vệ sinh di động là một sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất 

bằng nguyên liệu nhựa composite cốt sợi thủy tinh cao cấp (FRP) và kết hợp chịu lực 

gia cường từ các khung thép. 

+ Thông số kỹ thuật: Nhà vệ sinh di dộng có kích thước cụ thể như sau: Rộng, dài, 

cao: 90x130x242 (cm) 

b. Thu gom chất thải rắn: Bố trí thùng rác loại 50 lít để thu gom và lưu chứa. 

2. Trong giai đoạn vận hành. 

a. Hệ thống thu gom nước thải: 

Chủ Dự án sẽ đầu tư xây dựng hầm tự hoại để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

của công nhân đạt quy chuẩn về môi trường trước khi thoát ra môi trường. Đối với nước 

mưa chảy tràn, chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống mương thu gom, đê chắn và hố lắng để xử 

lý trước khi thải ra môi trường. Chi phí xây dựng các hạng mục này nằm trong chi phí xây 

dựng cơ sở hạ tầng của dự án. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải: 

Chủ dự án sẽ trang bị một chiếc xe chở tẹc nước với dung tích khoảng 5m3 để 

tưới nước giảm thiểu bụi trong những ngày nắng, nóng. Nguồn nước tưới được lấy từ 

máy bơm hút nước từ hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Chi phí thực hiện này khoảng 15 

triệu/năm. 

c. Hệ thống thu gom chất thải rắn. 

Bảng 3. 23. Các hạng mục cần xây dựng và thiết bị để thu gom chất thải rắn 

TT Hạng mục xây dựng 
Diện tích/ 

Thể tích 
Số lượng 

Giá thành 

(đồng) 

1 Thùng chứa CTNH 50 lít 2 4.000.000 

2 Thùng rác sinh hoạt 50 lít 2 4.000.000 

3 Thùng rác thải sinh hoạt 20 lít 2 1.000.000 

4 Kho chứa CTNH 5m2  1.000.000 

 Tổng   10.000.000 
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Chủ dự án hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Hướng Hóa 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định. Dự toán kinh phí khoảng 3 

triệu đồng/tháng. 

3.3.2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Giám đốc Công ty sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, quản lý trực tiếp việc 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân thi công.  

Ngoài ra, các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của dự án.  

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh 

giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm 

thực tế từ quá trình nạo vét của dự án cũng như các dự án tương tự. Các tác động có 

thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin 

cậy cao.  

Bảng 3. 24. Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM đã sử dụng 

TT Phương pháp 
Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 
Dựa theo số liệu thống kê chính thức của 

tỉnh. 

2 

Phương pháp lấy mẫu ngoài 

hiện trường và phân tích 

trong phòng thí nghiệm 

Cao 
- Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện đại 

- Dựa vào phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn 

3 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do 

WHO thiết lập năm 1993 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 

giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với 

điều kiện Việt Nam 

4 
Phương pháp so sánh tiêu 

chuẩn 
Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

5 
Phương pháp lập bảng liệt 

kê và phương pháp ma trận 

Trung 

bình 

Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc 

bán định lượng, dựa trên chủ quan của 

những người đánh giá 

6 
Phương pháp tham vấn cộng 

đồng 
Cao 

Dựa vào ý kiến chính thức bằng văn bản của 

UBND và UBMTTQ xã Tân Hợp 

Báo cáo ĐTM của Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà 

máy thủy điện Hạ Rào Quán đã được chủ đầu tư xây dựng với sự tư vấn của Công ty 

TNHH Tài nguyên và Môi trường RET. Với kinh nghiệm nhiều năm lập báo cáo ĐTM, 

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET đã đánh giá đầy đủ và có đủ độ tin cậy 

cần thiết về các tác động của dự án và đề xuất được các giải pháp khả thi để hạn chế các 

tác động có hại. 

Bên cạnh nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, Công ty TNHH Tài nguyên và Môi 
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trường RET còn nhận được các ý kiến tham vấn củaUỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc cấp xã tại địa điểm thực hiện dự án nên đánh giá các tác động nêu trong báo 

cáo đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương. 

Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo ĐTM này còn định tính hoặc bán định 

lượng do chưa có đủ thông tin, số liệu chi tiết để đánh giá định lượng. 
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Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Kế hoạch quản lý môi trường 

Với tầm quan trọng của công tác quản lý môi trường nêu trên, phần nội dung này 

cần đề cập đến các hoạt động của dự án dưới góc độ bảo vệ môi trường. 

Giám sát, quan trắc môi trường cần phải được tiến hành một cách thường xuyên và 

liên tục trong suốt quá trình thi công, xây dựng dự án và cả ở giai đoạn đưa công trình 

vào sử dụng. 

- Lập báo cáo ĐTM trình cơ quan chức năng phê duyệt. 

-Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường; 

- Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu; 

- Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 

4.2. Chương trình quản lý môi trường 

Công tác quản lý môi trường của Dự án được triển khai thực hiện ngay từ giai 

đoạn đầu xây dựng nhằm giảm thiểu các tác động có hại cho môi trường. Chương trình 

quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các Chương 1, 3 như sau: 
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Bảng 4. 1. Chương trình quản lý môi trường 

Các giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

KP thực 

hiện các 

công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Giai 

đoạn thi 

công xây 

dựng cơ 

bản 

Xây dựng các 

công trình phụ 

trợ 

Phát tán bụi và khí thải 

gây ô nhiễm môi trường 

không khí 

Gia tăng hàm lượng các 

chất ô nhiễm hữu cơ, chất 

rắn lơ lửng, Coliform đối 

với nước mặt. 

Sử dụng nhà vệ sinh di động để thu gom 

nước thải vệ sinh của công nhân hàng; 

Tạo hệ thống mương thoát nước mưa 

dọc khu vực bãi tập kết và 1 hố lắng 

nước mưa chảy tràn. 

Che phủ các điểm chứa nguyên vật liệu, 

máy móc để tránh nước mưa chảy tràn 

cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... 

vào các điểm tiếp nhận. 

Nằm trong 

kinh phí 

xây dựng 

của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suốt thời 

gian hoạt 

xây dựng 

cơ bản  

Chủ dự 

án 

 

-Công 

ty Cổ 

phần 

Sông 

Cầu 

- Sở TN 

và MT 

tỉnh 

Quảng 

Trị; 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

huyện 

Hướng 

Hóa 

Hoạt động của 

công nhân xây 

dựng 

Nước thải, rác thải của 

công nhân 

- Bố trí các thùng đựng rác loại 50 lít tại 

khu vực bãi tập kết để thu gom rác thải 

hàng ngày; 

- Hợp đồng để thu gom rác  thải sinh 

hoạt; 

- Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả 

mặt bằng sau khi kết thúc thi công; 

-  Loại chất thải rắn tái chế được thu gom 

để tái sử dụng. 

- Vệ sinh khu vực công trường mỗi 

ngày; 
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Các giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

KP thực 

hiện các 

công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

- Trang bị găng tay, bịt mặt, quần áo bảo 

hộ cho công nhân 

 

 

 

 

Giai 

đoạn 

vận 

hành  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 

của các 

phương tiện 

nạo vét cát sỏi 

(thuyền hút) và 

vận chuyển 

cát, sỏi về khu 

vực bến bãi; 

- Hoạt động 

vận chuyển 

cát, sỏi đi tiêu 

thụ 

- Bụi, khí thải của các 

phương tiện nạo vét, vận 

chuyển 

- Tiếng ồn 

 

 

 

 

- Kiểm soát các phương tiện vận chuyển. 

- Sử dụng các loại nhiên liệu có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp cho các phương 

tiện nạo vét và vận chuyển. 

- Lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi 

trên mặt bằng bến bãi và đường nội bộ 

từ bến bãi nối với đường QL9 

 - Thường xuyên bôi trơn dầu mỡ, duy tu 

máy nhằm giảm thiểu tiếng ồn 

- Trang bị bảo hộ cho công nhân nhằm 

chống ồn 

 

Suốt thời 

gian hoạt 

động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự 

án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công 

ty Cổ 

phần 

Sông 

Cầu  

- Sở TN 

và MT 

tỉnh 

Quảng 

Trị; 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

huyện 

Hướng 

Hóa 

Tăng độ đục của nguồn 

nước ảnh hưởng đến môi 

trường thủy sinh 

- Trong quá trình nạo vét và vận chuyển 

không để dầu mỡ rơi vãi xuống sông. 

- Chủ dự án sẽ áp dụng quy trình công 

nghệ nạo vét theo đúng thiết kế cơ sở 

được thẩm duyệt. 

Xói lở bờ hồ 

- Thực hiện khai nạo vét theo đúng công 

suất và diện tích được cấp phép 

- Cắm cọc giám sát đường bờ: số lượng 

8 cọc, cắm sát về phía hai bên bờ của 

mỗi khu vực nạo vét, gồm 4 khu vực, 



Báo cáo ĐTM Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, xã Tân Hợp, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án Công ty Cổ phần Sông Cầu                                                                                            Trang 93                                                       

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET  

Các giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

KP thực 

hiện các 

công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

mỗi khu vực cắm 2 cọc về phía hai bờ 

hồ; 

- Trong quá trình nạo vét có sự giám sát 

về chuyên môn và có báo cáo định kỳ 

công tác nạo vét kết hợp thu hồi khoáng 

sản để đảm bảo ổn định các tầng cát và 

bờ hồ.  

Nước thải sinh 

hoạt của cán 

bộ công nhân 

viên tại khu 

điều hành của 

bến bãi tập kết 

Ảnh hưởng đến chất 

lượng nước hồ, sông 

- Sử dụng nhà vệ sinh với bể tự hoại 3 

ngăn thể tích 3m3, để xử lý nước thải sinh 

hoạt khu vực bến bãi tập kết trước khi 

thoát ra khu vực 

- Bố trí 1 bể lắng lọc 6m3 để thu gom 

nước thải xám của công nhân 

Nước chảy 

tràn tại khu bãi 

tập kết 

Ảnh hưởng đến chất 

lượng nước hồ, sông 

- Đào tuyến mương thu gom nước hình 

thang 0,6 x 0,4 m, sâu 0,5 m, tổng chiều 

dài khoảng 35 m.  

- Đào hố lắng 2 ngăn diện tích 15m2, sâu 

1,5m để gom nước chảy tràn.  

- Xây dựng bờ đê chắn dài 20m phía giáp 

hố để chắn cát, sỏi, rác thải chảy vào 

lòng hồ 

Chất thải rắn 

phát sinh từ 

Khối lượng phát sinh 

khoảng 10 kg/ngày 

- Trang bị trên mỗi thuyền hút cát thùng 

đựng rác 20 lít/thùng; 
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Các giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

KP thực 

hiện các 

công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

hoạt động của 

CBCNV 

- Rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà 

văn phòng tại bến bãi được trang bị 02 

thùng đựng rác 50 lít/thùng. 

- Định kỳ 3 - 5 ngày tiến hành thu gom 

và xử lý chung cùng với rác thải sinh hoạt 

của nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán. 

Chất thải nguy 

hại từ các 

phương tiện 

nạo vét, vận 

chuyển 

Khối lượng phát sinh khoảng 

10 kg/tháng gồm: cặn dầu, 

nhớt thải, giẻ lau dính dầu, 

bóng đèn huỳnh quang hỏng 

thải phát sinh trên các 

phương tiện nạo vét và hoạt 

động của khu vực bến bãi.  

- Bố trí 02 thùng 50L tại kho chứa 

CTNH ở khu vực bãi tập kết để thu gom 

rác thải nguy hại. 

- Thu gom chứa vào thùng chứa định kỳ 

thuê công ty đơn vị có chức năng vận 

chuyển xử lý. 

 Sự cố tràn dầu  

Tác động mạnh mẽ đến 

môi trường tự nhiên (môi 

trường đất, nước, không 

khí) và môi trường xã hội, 

đa dạng sinh học khu vực. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng tại tỉnh Quảng Trị (UBND xã 

Tân Hợp, UBND huyện Hướng Hóa, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng 

Trị) cùng giải quyết sự cố. 

- Cắm cọc giám sát đường bờ: số lượng 

8 cọc, cắm sát về phía hai bên bờ của 

mỗi khu vực nạo vét, gồm 4 khu vực, 

mỗi khu vực cắm 2 cọc về phía hai bờ 

hồ; thuê phao quây dầu khi xảy ra sự cố. 
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Các giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

KP thực 

hiện các 

công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

Sự cố cháy nổ 

Thiệt hại về kinh tế cho chủ 

dự án, ảnh  hưởng nghiêm 

trọng đến (môi trường đất, 

nước, không khí) và đa dạng 

sinh học khu vực. 

- Trang bị bình cứu hỏa và một số trang 

thiết bị phòng cháy khác. 

 

Sự cố tai nạn 

giao thông 

Gây hậu quả nghiêm 

trọng đến tài sản và tính 

mạng con người 

- Lập phao, hệ thống cột biển báo hiệu 

đường sông. 

- Đầu tư phao ranh giới khu vực nạo vét 

trên sông đoạn khu vực được cấp phép. 

- Tuân theo Luật giao thông đường bộ, 

đường thủy. 

 

Sự cố tai nạn 

lao động 

Ảnh hưởng đến tính 

mạng công nhân trên 

thuyền và làm việc tại bến 

bãi  

-Tất cả công nhân được học tập nội quy 

an toàn lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ 

lao động (quần áo, mũ, găng tay, giầy), 

riêng công nhân làm việc trên các thuyền 

hút cát được trang bị phao cứu sinh, áo 

phao. 
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4.3. Chương trình giám sát chất lượng môi trường  

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập chương trình giám sát môi 

trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại các nguồn phát sinh ô nhiễm 

trong giai đoạn tiến hành xây dựng và hoạt động hằng năm của dự án nhằm đánh giá hiện 

trạng chất lượng môi trường, cung cấp thông tin môi trường trong khu vực cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng 

Hóa, góp phần vào công tác quản lý môi trường của tỉnh. Kế hoạch giám sát môi trường 

cụ thể như sau: 

4.3.1. Giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng 

a. Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn: 

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: 

+ K1: Tại khu vực thượng nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 

16°38'29.0"N 106°45'23.3"E. 

+ K2: Tại khu vực hạ nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 16°38'43.0"N 

106°46'08.1"E. 

+ K3: Tại khu vực bãi tập kết cát, sỏi của dự án. Tọa độ: 16°38'38.1"N 

106°45'06.9"E. 

+ K4: Trên tuyến đường liên thôn đoạn qua khu dân cư cách khu vực hồ khoảng 

250m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'24.7"N 106°45'32.8"E. 

+ K5: Trên tuyến đường Hồ Chí Minh Tây, cách khu vực hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán khoảng 700m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'18.9"N 106°45'51.4"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

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

khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Quan trắc chất lượng nước mặt: 

- Chỉ tiêu giám sát: pH; DO; BOD5; COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform. 

- Vị trí giám sát: Nước mặt tại hồ thủy điện Hạ Rào Quán, cách chân đập khoảng 

200m về phía Tây. Tọa độ:  16°38'42.9"N 106°46'08.0"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

c. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH: 
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- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu gom và 

xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong bản ĐTM đã được phê duyệt. 

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố: 

- Các chỉ tiêu giám sát: giám sát hiện tượng xói lỡ, sự ổn định của bờ sông và giám 

sát khả năng tạo hố xoáy, hàm ếch; các thiết bị phòng chống cháy nổ và các thiết bị ứng 

cứu sự cố khẩn cấp. 

- Địa điểm giám sát: Tại khu vực nạo vét và bãi tập kết và hai bên bờ hồ đoạn qua 

khu vực nạo vét. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý Nhà nước về môi trường. 

4.3.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động 

a. Giám sát môi trường không khí 

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: 

+ K1: Tại khu vực thượng nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 

16°38'29.0"N 106°45'23.3"E. 

+ K2: Tại khu vực hạ nguồn của hồ thủy điện Hạ Rào Quán. Tọa độ: 16°38'43.0"N 

106°46'08.1"E. 

+ K3: Tại khu vực bãi tập kết cát, sỏi của dự án. Tọa độ: 16°38'38.1"N 

106°45'06.9"E. 

+ K4: Trên tuyến đường liên thôn đoạn qua khu dân cư cách khu vực hồ khoảng 

250m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'24.7"N 106°45'32.8"E. 

+ K5: Trên tuyến đường Hồ Chí Minh Tây, cách khu vực hồ thủy điện Hạ Rào 

Quán khoảng 700m về phía Nam. Tọa độ: 16°38'18.9"N 106°45'51.4"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

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

khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Chỉ tiêu giám sát: pH; DO; BOD5; COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform. 

- Vị trí giám sát:  

- Vị trí giám sát: Nước mặt tại hồ thủy điện Hạ Rào Quán, cách chân đập khoảng 

200m về phía Tây. Tọa độ:  16°38'42.9"N 106°46'08.0"E. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, 



Báo cáo ĐTM Dự án: Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ  

Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án Công ty Cổ phần Sông Cầu                   Trang 98                                                       

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

c. Giám sát công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường. 

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khuôn viên Dự án. 

d. Giám sát sự cố và công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp 

- Các chỉ tiêu giám sát: giám sát hiện tượng xói lỡ, sự ổn định của bờ sông và giám 

sát khả năng tạo hố xoáy, hàm ếch; các thiết bị phòng chống cháy nổ và các thiết bị ứng 

cứu sự cố khẩn cấp. 

- Địa điểm giám sát: Tại khu vực nạo vét, bãi tập kết và hai bên bờ hồ của khu vực 

nạo vét. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý Nhà nước về môi trường. 

 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu giám sát môi trường của Dự án  
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Chương 5: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 

5.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: cơ quan quản 

lý trang thông tin điện tử; đường dẫn trên internet tới nội dung được tham vấn; thời 

điểm và thời gian đăng tải theo quy định. 

Chủ đầu tư đã gửi công văn số … ngày …/…/2022 đến Sở Tài nguyên và Môi 

trường Quảng Trị để đề nghị đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và 

Môi trường tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án Nạo vét bồi lắng, kết hợp 

thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, xã Tân Hợp, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã đăng tải hồ sơ tham vấn của đơn vị 

lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở từ ngày …/…/2022 đến hết ngày 

…/…/2022. 

Link đăng tải:  

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Ngày    tháng   năm 2022, Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân 

Hợp tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động của dự án. Cuộc họp 

diễn ra tại Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã. 

1/. Thành phần tham dự: 

+ Đại diện: Chủ tịch UBND xã 

+ Chủ dự án: Công ty Cổ phần Sông Cầu 

+ Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET  

+ Đại biểu tham dự: người dân xã Tân Hợp 

2/. Nội dung và diễn biến cuộc họp được thể hiện chi tiết ở biên bản lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư đính kèm trong phần phụ lục báo cáo 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản 

Chủ dự án đã gửi văn bản tham vấn tới các tổ chức có liên quan, bao gồm: 

-  Công văn số......ngày .../…/2022 về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường của dự án tới UBND xã Tân Hợp và UBMTTQ Việt 

Nam xã Tân Hợp. 

Các tổ chức được tham vấn đã có các văn bản phản hồi dưới đây: 

- Công văn số …./UBND ngày …./…./2022 của UBND xã Tân Hợp về việc ý kiến 

tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án. 

- Công văn số    /UBMTTQ ngày …./…/2022 của UBMTTQ Việt Nam xã Tân 

Hợp về việc ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của 

dự án. 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Kết quả tham vấn cộng đồng và nội dung tiếp thu hoàn thiện và giải trình của chủ dự 

án được trình bày ở bảng dưới đây: 
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Bảng 5. 1. Kết quả tham vấn cộng đồng và nội dung bổ sung, giải trình của chủ 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 

 Không nhận được - - 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

Chương 3 

Thực hiện tưới nước 

phun ẩm tuyến đường 

vận chuyển trong những 

ngày nắng nóng. 

Báo cáo đã bổ sung tại 

mục 3.2.2.1. Giảm thiểu 

tác động do bụi và khí thải 

như sau: 

- Thực hiện tưới nước 

phun ẩm tuyến đường vận 

chuyển trong những ngày 

nắng nóng. 

Công đồng dân 

cư xã Tân Hợp 

Không thực hiện nạo vét, 

vận chuyển trong giờ 

nghỉ của người dân. 

Báo cáo đã bổ sung tại 

mục 3.2.2.4. Các biện 

pháp bảo vệ môi trường 

khác các biện pháp này. Yêu cầu lái xe hạn chế tốc 

độ khi đi qua khu dân cư  

III Tham vấn bằng văn bản 

Ý kiến 

khác 

Thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp giảm thiểu tác 

động đến môi trường 

được đề xuất trong Báo 

cáo. Có kế hoạch thi công 

hợp lý, hạn chế tác động 

đến hoạt động giao thông 

khu vực. 

Chủ dự án cam kết 

nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường như đề 

xuất trong báo cáo. 

 

UBND xã và 

UBMTTQ Việt 

Nam xã Tân Hợp 

Phối hợp với chính quyền 

địa phương, các cơ quan 

chức năng để đảm bảo an 

ninh trật tự, chấp hành 

các quy định của pháp 

Chủ dự án sẽ phối hợp với 

chính quyền địa phương 

để thực hiện tốt công tác 

giữ gìn an ninh trật tự của 

địa phương.  
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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 

luật về bảo vệ môi trường 

trong quá trình thực hiện 

dự án 

Nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường như đề 

xuất trong báo cáo 

Chủ dự án cam kết 

nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường như đề 

xuất trong báo cáo. 

Chủ dự án sẽ huy động 

toàn bộ nhân lực thiết bị 

để thực hiện thi công dự 

án, đảm bảo tiến độ và 

hoàn thành sớm đưa vào 

hoạt động nhằm giảm 

thiểu tối đa các tác động 

xấu phát sinh trong quá 

trình thi công. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với 

chính quyền địa phương 

để thực hiện tốt công tác 

giữ gìn an ninh trật tự của 

địa phương.  

Tiến hành thi công dự án 

nhanh nhằm giảm thiểu 

tối đa các tác động xấu 

phát sinh trong quá trình 

thi công, ảnh hưởng đến 

đời sống sinh hoạt của 

người dân xung quanh 

Dự án 

Phối hợp với chính quyền 

địa phương để quản lý 

công nhân nhằm ngăn 

chặn mâu thuẫn với người 

dân địa phương và các tệ 

nạn xã hội. 
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KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Nạo vét bồi 

lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán” tại xã Tân Hợp, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có một số kết luận như sau: 

(1) Hiệu quả kinh tế 

Dự án sẽ mang lại tổng thu nhập từ thuế, phí tài nguyên khoáng sản, thuế thu nhập 

doanh nghiệp và thuế GTGT cho Ngân sách Nhà nước; 

Gián tiếp thúc đầy các ngành cung cấp nguyên vật liệu xây dựng tại khu vực dự án 

phát triển, tăng thu nhập; 

Góp phần làm giảm chi phí bảo trì, bão dưỡng và sữa chữa trong quá trình vận hành 

Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán của chủ dự án. 

(2) Hiệu quả về mặt xã hội 

Góp phần giải quyết việc làm và chỗ ở cho một bộ phận lao động tại địa phương; 

Tuy nhiên, dự án có thể gây ra những tác động tiêu cực tới kinh tế xã hội và môi 

trường nếu không áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và hạn chế các tác động có 

hại. Các tác động đó là: 

+ Gây ô nhiễm không khí do bụi, tiếng ồn do hoạt động giao thông, vận chuyển cát, 

sỏi, các hoạt động xây dựng các hạng mục công trình; 

+ Ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. 

+ Có thể xảy ra các sự cố tràn dầu, sạt lở bờ hồ, gây tràn vỡ đập. 

Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế và 

thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm nhằm đạt Tiêu chuẩn/Quy chuẩn môi trường 

theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra. 

Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới 

môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo Tiêu 

chuẩn/quy chuẩn môi trường Việt Nam. 

(3) Hiệu quả về mặt môi trường 

Dự án nạo vét lòng hồ sẽ làm tăng sức chứa của hồ so với thời điểm trước khi nạo 

vét, từ đó góp phần làm tăng khả năng thoát nước cho các khu vực xung quanh, hạn chế 

ngập lụt. 

Tuy nhiên dự án cũng là một trong những nguồn phát sinh các chất ô nhiễm gây tác 

động đến môi trường nước, không khí, đất... Do đó, Chủ đầu tư cam kết sẽ xây dựng các 

công trình khống chế và giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên do các chất ô 

nhiễm gây ra. 

2. Kiến nghị  

Trong thời gian qua Công ty Cổ phần Sông Cầu đã thực hiện đúng các quy định về 

đầu tư và xây dựng trong việc lên kế hoạch cho Dự án “Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi 

cát, sỏi lòng hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán”. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn 
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hoàn thành các thủ tục pháp lý cuối cùng để chuẩn bị tổ chức thực hiện nạo vét bồi lắng 

lòng hồ. Trong thời gian còn lại của quá trình thẩm định và chuẩn bị cho các quá trình 

xây dựng sau này kính mong sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, ban ngành 

có liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng Dự án.  

Công ty Cổ phần Sông Cầu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét báo cáo, 

tổ chức thẩm định, trình lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo Đánh giá tác 

động môi trường để chúng tôi có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Dự án. 

3. Cam kết 

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Cầu xin cam kết trước UBND tỉnh Quảng Trị, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện nạo vét kết hợp thu hồi 

khoáng sản theo Luật khoáng sản quy định, đồng thời đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi 

trường, cụ thể là: 

3.1.Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi 

trường như đã nêu trong Chương 4 của báo cáo 

-  Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt 

động của dự án; 

-  Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình giám sát chất thải, môi trường 

xung quanh trong giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. 

3.2. Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại Chương 5 của báo 

cáo ĐTM 

- Thực hiện nghiêm túc biện pháp giảm thiểu tác động xấu về môi trường đã nêu 

trong Chương 3 của báo cáo ĐTM; 

- Cam kết thực hiện quan trắc môi trường khi dự án đi vào hoạt động, chú ý đến 

các tác động (ô nhiễm bụi, tiếng ồn, nước thải) đến môi trường; giám sát chặt chẽ quá 

trình diễn biến, sạt lở đường bờ khu vực nạo vét; 

- Cam kết báo cáo thường xuyên tình hình công tác bảo vệ môi trường của dự án 

theo lộ trình thực hiện. 

3.3. Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các 

giai đoạn của dự án 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện ngay khi 

báo cáo ĐTM được phê duyệt và hoàn thành trong quá trình hoạt động của dự án. 

- Cam kết nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của Nhà 

nước. 

- Chủ dự án cam kết lắp đặt trạm cân tại bãi tập kết để theo dõi lưu trữ thông tin, 

số liệu liên quan đến khối lượng khoáng sản đã thu hồi và xuất bán theo đúng quy định 

tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ khi dự án đi vào 

hoạt động. 
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- Cam kết khoáng sản thu hồi từ quá trình nạo vét khi đưa ra khỏi bãi tập kết phải 

đăng ký khối lượng khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Cam kết thực hiện đúng quy hoạch thiết kế, độ sâu nạo vét được cấp phép để đảm 

bảo an toàn cho các bờ hồ thủy điện. 

- Cam kết sử dụng phương tiện vận tải với đúng thời gian, trọng tải quy định; cam kết 

đền bù và khắc phục sự cố nếu xảy ra ô nhiễm môi trường; đóng góp duy tu, bảo dưỡng 

sửa chữa đường theo thông báo của UBND tỉnh Quảng Trị. 

- Cam kết dự án chỉ thực hiện nạo vets ban ngày. Thời gian từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều 

từ 13h00 đến 17h00. 

- Trong quá trình nạo vét, nếu có hiện tượng sạt lở bờ tại khu vực nạo vét thì phải tạm 

dừng việc nạo vét, đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương và Sở TNMT để khắc 

phục, xử lý theo đúng quy định 

- Cam kết khi có hiện tượng xô sạt bờ hồ thủy điện do quá trình nạo vét công ty sẽ 

dừng hoạt động nạo vét và có trách nhiệm khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại (nếu có). 

Kính trình UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định 

báo cáo ĐTM, cùng các cơ quan hữu quan quan tâm, xem xét, thẩm định phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét bồi lắng, kết hợp thu hồi cát, sỏi lòng 

hồ Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán” của Công ty Cổ phần Sông Cầu chúng tôi hoàn 

chỉnh thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khoáng sản và các 

quy định của địa phương. 

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường khu vực. 
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PHỤ LỤC I: VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
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PHỤC LỤC III: BẢN VẼ LIÊN QUAN 



TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TIC 

Ha S5 Bong 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Doe Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: 41/UBND-TN 
V/v giâi quyêtd nghj 

cüa Cong ty Co phân SOng Câu 

Quáng Trj, ngày  JR  thángA4  nàm 2022 

KInh giri: 
- Si Tài nguyen Va Môi truYng; 
- Cong ty Co phân Song Câu. 

Xét d nghj cüa các Sâ, ngành, dja phi..rcing: Tài nguyen và Môi tnrng, 
Cong Thucrng, Xây dirng; Van phông UBND tinh, UBND huyn Hi.róng Hóa, 
UBND xã Tan Hçip, Cong ty Co ph.n Song Câu ('dwcfc So' Tài nguyen và Mói 
tru'àng tOng hQp, ã'ê xuât tai Cong van sO 4238/STNMT-KS ngày 09/12/202 1); 
UBND tinh có kiên nhu sau: 

Yêu cu, Cong ty Ct phn Song Cu trén cci si kin thng nht, d xu.t 
cüa các Sâ, ngánh, dja phung ti Cong van nêu trên, chü dng to chüc thirc 
hin các ni dung gtri c quan có thâm quyên xem xét, dê xuât UBND tinh giãi 
quyêt theo dñng quy djnh cüa pháp 1ut./.  /'- 

Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- Chü tich UBND tinh; 
- Các Sec: Xãy thrng, Cong Thng; 
- UBND huyn Hiióng Hóa; 
- Lixu: VT, KTTDP, KTTUfl /I 



UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /STNMT-KS                       Quảng Trị, ngày        tháng 12 năm 2021 

V/v giải quyết đề nghị của Công ty  

Cổ phần Sông Cầu 
 

                                  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 4186/UBND-TN ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Sông Cầu, ngày 03/12/2021, Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm 

tra thực địa và họp bàn giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Sông Cầu về đề 

nghị tận thu khối lượng đất đá hạng mục cải tạo hạ lưu Nhà máy và tận thu cát, 

sỏi trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán (có biên bản kèm 

theo). 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa và ý kiến các thành viên, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh như sau: 

1. Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán do Công ty Cổ phần Sông Cầu làm chủ 

đầu tư trên sông Rào Quán tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa với diện tích lưu 

vực 181,8 Km2, công suất lắp máy 6,4MW, đã đi vào vận hành từ năm 2011. 

2. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Sông Cầu, qua thời gian sử dụng, đặc 

biệt là mùa mưa lũ năm 2020, làm tăng nhanh khối lượng bồi lắng trước cửa 

nhận nước, tăng cao trình đáy hồ, giảm dung tích chứa nước lòng hồ. Mặt khác, 

những năm gần đây thường xuyên xảy ra mưa lũ lớn, gây sạt lỡ, bồi lấp lòng 

sông hạ lưu Nhà máy và do đặc điểm địa hình vùng hạ lưu công trình không 

thuận dòng gây ra dòng xoáy ngược từ hạ lưu về Nhà máy dẫn đến tràn nước 

vào Nhà máy. Vì vậy, việc cải tạo, mở rộng hạ lưu kênh dẫn nước của Nhà máy 

để hạ thấp mực nước khi lũ về nhằm đảm bảo an toàn Nhà máy là rất cần thiết. 

3. Ngày 26/5/2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 785/SCT-

QLNL về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở Dự án thủy điện Hạ Rào Quán, hạng mục cải tạo hạ lưu nhà máy với 

diện tích 0,47ha. 

4. Nhằm đảm bảo tăng dung tích hồ sơ, góp phần cắt lũ cho hạ lưu và đảm 

bảo điều kiện vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, ngày 

26/8/2021, Công ty Cổ phần Sông Cầu có Tờ trình số 50/TTr-CT đề nghị cấp có 

thẩm quyền cho phép Công ty nạo vét lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quan kết hợp 

thu hồi cát, sỏi và khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong dự án 

cải tạo, mở rộng hạ lưu kênh dẫn nước của Nhà máy. 

Trên cơ sở kiểm tra thực địa và ý kiến tham gia của các thành viên, các 

ngành, địa phương thống nhất đề xuất UBND tỉnh như sau: 

1. Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Sông Cầu lập hồ sơ nạo vét 

lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán kết hợp thu hồi cát, sỏi và hồ sơ cấp phép khai 

thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong dự án cải tạo, mở rộng hạ lưu 

kênh dẫn nước của Nhà máy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 



2. Đề nghị Công ty Cổ phần Sông Cầu thực hiện một số nội dung sau: 

- Xác định cụ thể diện tích dự kiến nạo vét lòng hồ, khối lượng nạo vét, 

khối lượng cát dự kiến thu hồi (trong đó trừ ra diện tích xây dựng và đảm bảo an 

toàn đường vào dự án Macca của Công ty TNHH My Anh Khe Sanh); khối 

lượng đá làm vật liệu xây dựng dự kiến khai thác trong phạm vi dự án cải tạo, 

mở rộng hạ lưu kênh dẫn nước của Nhà máy sau khi trừ đi khối lượng để lại để 

phục vụ xây dựng, khắc phục các hạng mục của nhà máy. 

- Đối với dự án nạo vét lòng hồ kết hợp thu hồi cát, sỏi: 

+ Lập hồ sơ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước 

Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị kết hợp thu hồi, khai thác khoáng sản theo quy 

định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 và Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ nộp về Sở Công Thương thẩm 

định, trình UBND tỉnh cấp phép hoạt động theo quy định; 

+ Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Hạ Rào 

Quán không có nội dung nạo vét, đề nghị Công ty bổ sung nội dung này vào báo 

cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt hoặc lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường mới theo quy định. 

+ Sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động trong phạm vị bảo vệ 

hồ chứa nước, Công ty lập hồ sơ đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét 

theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

19/11/2016 của Chính phủ. 

- Đối với việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong dự án 

cải tạo, mở rộng hạ lưu kênh dẫn nước của Nhà máy: đề nghị Công ty lập hồ sơ 

đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tài nguyên và Môi 

trường trong quá trình hoạt động. 

3. Chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với các ngành đề xuất 

UBND tỉnh về việc xây dựng hạng mục đường dân sinh vào khu vực dự án 

Macca đảm bảo hài hòa lợi ích phát triển kinh tế và an toàn vận hành công trình 

nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;                                                                                    
- GĐ; 

- Lưu: VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Khoa 
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Sii/wo : 2 2. 09. 3480/6- I KET QUA THU NGHIEM

TEST REPORT
I 1/09/2022

Trang/Page: l/l

Dcrn vi y6u cdu/ Customer : CONC TY TNHH rAT NCUyTN va. MOI TRTIONG
RET

M

Dia di6m l6y m5u/ Sampling location

Dia chi/ Address

Lo4i mAu/ Type of sarnple

'K;f hiQu mdul Mark of sample

Ngdy lAy (nharn) mlu/ Sunrpling (receiving) date

Ngdy thu nghiQml Date of testing

DiAu kiQn lAy m6u/ Sampling conclitions

Ktit qui thu nghiQm I Testing results

Khu vuc thuong ngu6n cua h6 thuy diQn Ha Rdo Qu6n

Xd TAn Hop, huy6n Huong H6a, tinh Qudng Tri

Ti6ng 6n & kh6ng khi xung quanh

KX.090612

0610912022

07 I 09 12022 - t3 I 09 t2022
! ., ,Troi ndng, gio nhe vd c6c hoat dQng di6n ra binh thuong

TT

No

Th6ng sii

Parumeters

Eon vl
tinh

Unit

Phuong phip

l6y mAu

Sumpling metltod

Phuo'ng phip thir

Test method

K6t quf,

Result

QCVN
26:20101
BTNMT

QCVN
05:2013/
BTNMT

1 DQ 6n dBA TCI/N 7878-2:2018 TCVN 7878-2:2018() 53,1 <70

2 Bpi pg/m3 TCVN 5061:1995 TCVN 5067:1995(-) 124,0 300

J NOz pglnl TCVN 6137:2009 TCVN 613l:2009(.\ 49,8 200

4 SOz pglm3 TCVN 5911:1995 TCVN 5971:1995(-) 55,6 350

5 CO pg/ml HDLM-KKOl HDPT-KKO1(-) 3.675 30.000

Ghi chir/ No/c;
(*) l'htttlgph(ip{ladLrrclJ6 ldrNgu.l,1nLr)116i lnrringctirgnhiin Mcl/xxlr.raLcrcdrtuladh):MONllli
Kl'H: kltinxphtitlritn Notdatccttd: 1,,/l)l,..grt'tt hunphtlhtenctruphtrngphip lLalhul dctacntttlinrtl.

ng Thinh

and at the tine of nteasLtrement..

be reproduced, party or;fully, unle.ssv,rilten approval o.[Duong Huynh Environmetil Co., 1.7'D.

Phg trfch phdng thri'nghi6m
The officer is in churge of the lg

f,)nh Nggc Thriy

BM0l-QT7.8

rHi,, $* e Fr{Frhi

BIIiSD:02/01

*,-lE 
'$Hef{i"E 

F}it'iH TH[JAh]

Ngal BIl: 12/0112019

*l.gt t'*$er*FJ t"*A 5*'*t
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Sii/No : 2 2. 09. 3 I B 0/6-2
KET QUA THU NGHITM

TEST REPORT
I 1/09/2022

Trang/Page: l/l

Donr vi y6u cAu/ Customer

Dia di6m l6y m6u/ Sampling location

Dia chi/ Address

Loai m5u/ Type o/ sample

K;f hi6u mdul Mark of sample

Ngiy lAy (nh6n) mdu/ Sampling (receiving)

Ngdy thir nghiOm I Date of testing

Di6u ki6n ldy mdul Sampling concJitions

Kdt qud thu nghiCm I Testing results

: c6Nc TY TNHH TAI NGUYTN vn na6l rnUoxc
RET

: Khu vuc ha ngr.r6n cira h6 thuy diQn Ha Rdo eu6n
: Xi TAn Hop, huy6n Hu6ng H6a, tinh eu6ng Tri
: Ti6ng 6n & kh6ng khi xung quanh

:KX.090613

date:0610912022

: 07 I 09 12022 - 13 109 12022

: Trcri ning, gi6 nhe vd c6c hoat d6ng di6n ra binh thudng
:

TT

No

Th6ng s5

Parameters

Ecrn vi
tinh

Unit

Phuo'ng phip

l6y mAu

Sampling method

Phutrng phdp thil

Test metltod

K6t qui

Result

QC\rN
26:20101
BTNMT

QCVN
05:2013/
BTNMT

I DQ 6n dBA TCVN 7878-2:2018 TCVN 7878-2:2018(.\ 56,0 <70

2 Bui pglm3 TCVN 5067:1995 TC\rN 5067:1995(-) 129,5 300

-) NOz pglrn3 TCVN 6137:2009 TCVN 6131:2009(+) 57 i 200

4 SOz pg/rn3 TCVN 5911:1995 TCVN 5971:1995() 70,1 350

5 CO pg/rn3 HDLM-KKO1 HDPT-KKOI(-) 3.788 30.000

Ghi chir/ Nole:
(*). Phuong phdp rld rluoc l)d rdi Npyan vd MOi rnritng c6ng nhtin/ Me thotl is occretlitated by MONM:
Kl'H; kh6ngphdt hiAni Nol delecteLl: Ml)1,: gtii han pltat hftn cua phmmgphcip: Metholdetririnn !irit.

The

ng Thinh

and at the tine of tneasuremenl..

be reproduced, porty orfully, unless vrilten approval of Duong lluynh Environillent Co., LTD

Phg trich phdng thfr nghiGm

Nggc Thriy

ffi

BM0l-QT7.8

rHu s# *Hir.iH

BH/SD:02101

eilr lsilAf{H Nl*.tN ruuaru
Ngdy BH: 12104/20t9

ff{E ruE-{Ardft H& r{*t

e###
!i$c€gTs?r1 .6!a8s!r-&!Y



I

Dcnr vi y6u cAu/ Customer

Dia di6m ldy mdul Sampling location
Dia chil Address

Loai mAu/ Type of sample

K1;i hi6u mdul Mark of sample

Ngdy 16y (nhAn) mht/ Sampling (receiving) clare

Ngdy thir nghi€m I Date o.f testing

Di6u kiqn 16y mdul Sampling conditions

Ket qui thir nghiQm I Testing results

: cONc TY TNHH TAI NGUyTN va MoI TRTI0NG
RET

Khu vuc bai tap ket c6t, soi cria du 6n

X5 Tdn Hop. huy6n Hu6ng H6a. rinh euing Tri
Ti€ng 6n & kh6ng khi xung quanh

KX.090614

06/09t2022

07 /09 t2022 - I 3 t09 t2022

Troi ndng, gi6 nhe vd c6c hoat d6ng diSn ra binh thuong

siityo ^ 2 2 " o g. 3,/ 80/6- J
KET QUA THU NGHIBM

TEST REPORT
I 1/09/2022

Trang/Page."l/l

TT

No

Th6ng s6

Parameters

Dcrn vi
tinh

Unil

Phucrng ph6p

I6y miu

Sampling method

Phutrng phfp thir

Test methocl

K6t qui
Result

QC\rN
26:20701
BTNMT

QCVN
05:2013/
BTNMT

I EQ 6n dBA TCVN 7878-2:2018 TCVN 1878-2:2018(r) 54,9 <70

2 Bui pg/m3 TCVN 5067:1995 TCVN 5067:1995(-) 202,5 300
a
J NOz pglm3 TCVN 6131:2009 TCVN 6137:2009t*) 88,3 200

4 SOz pglm3 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995(-) 116.7 3s0

5 CO pglml HDLM.KKOl HDPT-KKOI(-) 3.992 30.000

Ghi chir/ Notc:
(*): l'htrmgphopdddaocRit'ltir NgulAnvdMOt /ttr)ngcitngnhrin lllcthodr.tctctrctlrtutadhvMONt?t:
Kl'H kh6ng phat htan Nol datcctcd: lvll)t.. gir'/i han phtit hien urtt phrrong phtip Mcthotl tlcrcctirtt lrntrtr.

and al the time of mea*rentent..

be reprodtrced, party orfully, unless vrilten approval of Duong Lluynh Environient ci., LTD.

'ory
Phu trfch phdng thir nghiOm

Tlre officer is in cltarge of -

Huj'nh Ngoc Thriy

t-.!}.r]

Duong Hoing Thinh

BMo1-QT7.8

rffiu s* *FliN!-t

Bl t/SD.02l0 t

Cl*l l{l{Ar"i'"1 NlNti Tt{UAri
Ngdy BH: 12104/20t9

CXI r+N*rAPt F"*,t F*+l
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^A
siityo. 2 2. 09. 3 I B 0/6-4

KET QUA THU NGHIEM
TEST REPORT

1 4/09/2022
Trang/Page: l/l

: COXC TY TNHH TAI NGUYPX VA MOI TRUONG
RET

.i: I rOn tuy€n duong ]i6n th6n doan qua khu dAn cu c6ch
khu vuc h6 kho6ng 250mvd phia Nam

: X6 Tdn Hcp, huy6n Huong H6a. tinh eu6ng Tri
: Ti6ng 6n & kh6ng khi xung quanh

:KX.090615

dare:0610912022

: 07 109 12022 * 13 109 12022
J ., ,

: 'l'roi ndng, gi6 nhe vd cdc hoat ddng di6n ra binh thucrng

:

Dcnr vi y0u cAu/ Customer

Dia di6m lAy m6u/ Sampling location

Dia chi/ Address

Loai m6u/ Type oJ'sample

Kli hi6u mdul Mark o.f sample

Ngdy l6y (nh6n) mdv/ Sampling (receiving)

Ngay thu nghiCml Date of te,sting

Di6u ki6n l6y mdul Sampling conditions

Kdt qua thu nghi€m I Testing results

TT

No

Th6ng sii

Purameters

Don vi
tinh

Unil

Phuong ph{p

l6y m6u

Sumpling metltod

Phuong phrlp thir

Test metltocl

K6t qui
Result

QCVN
26:20101
BTNMT

QC\rN
05:2013/
BTNMT

I D0 6n dBA TC\fN 1878-2:2018 TCVN 1878-2:2018() 5 8,0 <70

2 Bui pg/m3 TCVN 5061:1995 TCVN 5067:1995(-) 144,6 300

J NOz pg/rn3 TCVN 6137:2009 TCVN 613l:2009(.) 69,4 200

4 SOz pglml TC\/N 5971:1995 TCVN 5971:1995(-) 83,1 3s0

5 CO pg/fi3 HDLM-KKO I HDPT-KKOI(-) 3 "855 30.000

Ghi chrii ,\rtc.
(*.). l'lturttg phtip tlCr duoc lllt Ior Ngu.vin vii M0t l nilnyi cifig nhdn 14ctlttttl i.t crccradrtutctl h.v MONlll:
Kl'H. khingphtit htitt Not tlctacrctl; Ml)1.; 1|trit hm phdr ltiitt tutr phrrttgphdp Mcthttl tlctcctttn lintt.

und al the lime oJ rneasurernenl..

be reprodtrced, party orfully, unless v,ritten approval of Duong llultth Environntent Co., L7'D.

Phg trich phdng thii nghiGm
Tlte ofJicer is in clrarge of tllg

uj,nh Ngoc Thriy Hoing Thinh

BM()1-Q',t7.8

TRU SO CFIINI.{

BIJ/SD.O2lO I

CF"ii r\iHA&lH nfNt-* TllUAh;

Ngay BI1: 1210412019

*F*E ruHA$F* Lie $*i

,



-
:\*4'

.#s'F

AOSC

Sti/t to : 2 2 " 09 " 3 4 I 0/6- 5
XFT QUA THU NGHIEM

TEST REPORT
I 1/09/202 2

Trang/Page"'lil

Don vi y6u cAu/ Customer

Dia di0m lAy m6u/ Sampling location

Dia chi/ Address

Loai m6u/ Type of sample

Ky hi6u mdul Mark o/'sample

Ngdy lAy (nhan) mdr:/ Sampling (receiving)

Ngdy thu nghidm I Date of testing

Di0u ki6n l6y m6u/ Sampling condirions

KCt qui thu nghi€m I Testing results

: c0xc TY TNHH TAI NGUYpN va naOT rnuoNc
RET

: TrCn tuy6n ducrng HO Chi Minh TAy. c6ch khu vuc h6
thrJry di6n Ha Rdo Qu6n khodng 700m vd phia Nam

: Xd Tdn Hop, huy6n Hu6ng H6a, tinh Qudng Tri
: Titing 6n & kh6ng khi xung quanh

:KX.090616

date:0610912022

: 07 109 12022 - 13 I 09 12022
! ., ,

: Troi ndng, gio nhe vd c6c hoat d6ng di0n ra binh thucrng

:

TT

No

Thdng sii

Purameters

Do'n vi
tinh

Unil

Phuong phip

l6y m6u

Sampling method

Phuong ph6p thir

Test methocl

K6t qun

Result

QCVN
26:20101
BTNMT

QC\rl\
05:20131
BTNMT

I E6 6n dBA TC\rN 7818-2:2018 TC\rN 7818-2:2018() 61,9 <70

2 Bui pg/m3 TCVN 5067:1995 TCVN 5067: 1995(-) 155 ? 300

J NOz pg/m3 TCVN 6137:2009 TCVN 6131:2009() 74,6 200

4 SOz u.glm3 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995(r) BB.O 3s0

5 CO pglrh3 HDLM-KKOI HDPT-KKOI(-) 3.91 I 30.000

Ghi chir/ Nore;
(*): Phrong phtip dd duoc l)O 'lDi NguyAn vit MOi 'l nrlng cdng nhdn,' Method is accrediratcd by MONlllt
KPH: kha)ngphdl hiAn/Not dctectcd: MDI,: 54iiti han phil hiAn cuo phrongphdp,'lt1g15r77.,.ction limtt.

Phg trdch phdng thir nghiQm

and at the time of neasurenrenl..

he reproduced, party orfirlly. unless vrillen approval of Duong Huynh Environment Co., L'l'D.

Hodng Thinh

BMol-QT7.8

TftU S$ eF{ierH

BH/SD:02101

fii-if NHAeiH *ril.tx rNuAr'i

Ngay BH: l,210412019

Cl-!! F*14&r'lF't F{$! S*i

's1.
uj,nh Nggc Thriy



##4.
Dcrn vi yOu c6ui Customer

Eia di6m l6y m6u/ Sampling loccrtion

Dia chi/ Address

Loai m6u/ Type of sample

K;f hiQu md:ul Mark of sample

Ngdy lAy (nhan) mdul Sampling (receiving) clate

Ngdy thu nghiQml Date of testing

Di6u kiQn l6y md:ul Sampling conditions
Phuong phdp l6y mdul Sampling method

K0t qud thu nghiQm I Testing results

Ghi chri/ Note:
(*): l'hmng phdp dd iluoc l)6 'l iti NguyAn vd Mii 'l rudng c6ng nhdnt Method i.s accreditatad blt MON RI.:

(c): Phrongphdpdd duqtc Vlot cAngnhAn (1.A1|1.0596).
KPH: kh6ng phdt hiAnt Not delected; MDI; girii hqn phcit hi(n ctio phrcrng 1thdp, Mathod dclcclion linut.

TK. Hulnh Nggc Thriy

and al the time of measurement..

be reproduced, por0] orfulll, unless v'rillen approval oJ Duong llu1lth Environnent ('o.. I.TD.

SA/No: 22.09.3480/6-6
KET QUA THU NGHIEM

TEST REPORT
I 1/09/2022

Trang/Page: l/l

: colc Ty T|{HH TAr NGUytX Va trol rnuoNc
RET
:HO thty diQn Ha Rdo Qu6n, c6ch chdn dnp khoang 200m

huy6n Hu6ng H6a, tinh Quing Tri

v6 phia Tdy
Xd TAn Hqp,
Nudc mlt
NM.090604
0610912022

07 I 09 12022 - 1 3 I 09 t2022
i,Troi ndng vd c6c hoat d6ng di€n ra binh thuong

TCVN 6663-l:2011. TCVN 6663-3:2016. TCVN 5994-
1995, TCVN 6663-6:2018, TCVN 6663-14:2018, TCVN
8880:2011

TT
No

Thdng s6

Purumeters

Dcrn vi tinh
Unil

Phuo'ng phdp thfr
Test metltod

K6t qui
Result

QCVN 08-MT:2015/
BTNMT _ CQT BI

1 pH TCVN 6492:2011() '7,30 5,5-9
2 DO mgL TCVN 7325:2016\r) 4.52 >4
J TSS mg/L TCVN 6625:2000() 26 50

4 BODs mglL TCVN 6001-2:2008(-) 12 15

5 COD mglL SMEWW 52208:2017(\ z) 30

6 NHqt_N mglL TCVN 6179-1:1996() 0,r88 0rg

7 Poq3 _P "mglL TCVN 6202:2008(-) 0,019 013

8 Colifornt MPN/l00mL SM EWW 922 1 B:20 1 J 
(* )(c\ I .700 7.500

Phg tr6ch phdng thri'nghiQm
The ofJicer is in chorge of thg_

ucrng Hoing Thhnh

BMol-QT7.8

TEU s* c!*iNr.i

Bl I/SD:02101

frHl fq$Af,ll"l rul$il fi.E{JeN

Ngay BH. 1210412019

*Hi ruHeru* FiA. ru*r

*1:








































