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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

(BÁO CÁO TÓM TẮT) 
(Kèm theo Văn bản số 10/CV-WL ngày 7/4/2022 của Công ty cổ phần  

Woodsland Tuyên Quang) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên dự án 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 

Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

2. Chủ đầu tư dự án 

- Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh 

nghiệp 5000815668 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Tuyên Quang cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/4/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 

7 ngày 03/6/2020. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 

3. Quy mô, công trình chính của dự án 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên diện tích quy hoạch 

17,94ha, gồm các hạng mục công trình chính: 

a) San nền 

- Cost san nền phù hợp với quy hoạch san nền Cụm công nghiệp chế biến 

gỗ Tuyên Quang là 25,5m đến 27,0m. 

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất. 

- Đảm bảo thuận lợi giao thông cho toàn Cụm công nghiệp. 

- Độ dốc dọc đường i max ≤ 3%. 

- Đảm bảo độ dốc nền công trình i ≥0,004 thoát nước tự chảy. 

b) Hệ thống giao thông 

- Trục đường giao thông đối ngoại được nối tiếp với trục đường chính từ 

đường Quốc lộ 2 vào Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang: Trục đường 

chạy dọc khu đất theo hướng Bắc Nam, có chiều dài 693m, mặt đường 10m, hành 

lang hai bên đường mỗi bên 3m,  phần đất trồng cây xanh 10m. 

- Giao thông nội bộ: Tùy theo công năng sử dụng của từng dự án để bố trí 

hệ thống giao thông nội bộ, sân, thuận tiện cho sản xuất kinh doanh và được đấu 

nối với trục giao thông chính của Cụm công nghiệp. 

c) Hệ thống cấp, thoát nước 

- Cấp nước sinh hoạt: Nước cấp cho Cụm công nghiệp trước mắt sẽ sử 

dụng hệ thống nước ngầm khai thác tại chỗ. Sau đó sẽ đồng bộ với hệ thống cấp 
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nước sạch chạy dọc theo tuyến đường Quốc lộ 2, hiện đã cấp đến điểm đấu nối 

với đường QL2. 

- Hệ thống thoát nước:  

+ Hệ thống thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt. 

Kết cấu rãnh là loại rãnh mương hở hình phễu. 

Cống qua đường cao độ đỉnh cống ≥ 0,7m tính từ đỉnh cống. 

Hướng thoát nước chính: Thoát về 2 rãnh chính, 1 cống chảy qua đường 

QL2, chảy vào các kênh mương nội đồng sau đó chảy về hệ thống sông suối.  

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: 

Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải ở phía Tây của Cụm công nghiệp đảm 

bảo xử lý được toàn bộ nước thải của Cụm công nghiệp. 

Mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt gồm các hố ga và tuyến cống dẫn 

nước thải có nhiệm vụ thu gom và dẫn nước thải đến các tuyến cống chính của 

mạng lưới thoát nước thải chung toàn Cụm công nghiệp. Nước thải của các Nhà 

máy được xử lý sơ bộ, sau đó được dẫn đến trạm bơm bơm về trạm xử lý nước 

thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi thoát ra suối gần khu vực. 

d) Cấp điện và thông tin liên lạc 

- Điện cấp cho Cụm công nghiệp được sử dụng nguồn điện 35KV hiện đã 

cấp đến trạm hệ thế 500 KVA của Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang. 

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 2 bên trục đường chính vào Cụm 

công nghiệp dùng cột thép mạ kẽm liền cần. Khu vực công cộng, dịch vụ xây 

dựng hệ thống điện chiếu sáng chung theo thiết kế của công trình. 

- Thông tin liên lạc: Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của khu vực. 

đ) Cơ cấu sử dụng đất 

TT 
Vị trí theo 

bản vẽ 
Hạng mục 

Diện tích 

 (ha) 

  
TỔNG DIÊN TÍCH 27,9400 

I 
 

Diện tích đất hành lang, hạ tầng kỹ thuật 9,9933 

1 LÔ A Đất công nghiệp gia công cơ khí 1,7343 

2 LÔ B 
Đât công nghiệp sửa chữa lắp ráp máy móc thiết bị 

phục vụ nông nghiệp, công nghiệp nông thôn. 
2,7875 

3 LÔ B1 Đất công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may. 2,7530 

4 Lô C Đất công nghiệp sản  xuất chế biến thức ăn gia súc. 2,7185 

5 Lô E1 Đất công nghiệp sản xuất phân bón. 2,5541 

6 Lô D, D1 Đất công nghiệp chế biến nông lâm sản 8,0647 
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7 Lô E Đất công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 4,4001 

8 Lô 1 Đất xây dựng khu vực xử lý nước thải. 0,4248 

9 
 

Đất giao thông, vỉa hè, trồng cây xanh, hạ tầng kẽ 

thuật. 
1,7646 

10 Lô 2 Khu nhà văn hóa, thao công nhân và dịch vụ 0,7384 

4. Tiến độ, tổng vốn đầu tư dự án 

a) Tiến độ thực hiện dự án 

- Từ Quý III/2018 đến quý II/2022: Hoàn thiện thủ tục về đất đai, xây dựng, môi 

trường; đền bù giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư xây dựng; cấp phép xây dựng. 

- Từ quý III/2022 đến quý I/2023: Triển khai đầu tư xây dựng và mua sắm, 

lắp đặt thiết bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp. 

- Từ quý II/2023: Hoàn thiện dự án, đưa vào hoạt động, kinh doanh. 

b) Tổng vốn đầu tư: 170 tỷ đồng  

II. NỘI DUNG THAM VẤN  

1. Vị trí thực hiện dự án 

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 

Thắng Quân, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thuộc địa giới hành chính của 

xã: Lang Quán, Thắng Quân, Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 27,94ha. Dự án được xây dựng đồng bộ hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành 

đảm bảo cho phát triển công nghiệp, khớp nối đồng bộ giữa khu vực mới và khu 

vực hiện trạng. 

- Vị trí thực hiện dự án và khu đất dự án có các phía tiếp giáp như sau:  

+ Phía Bắc: Giáp Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang; 

+ Phía Nam: Giáp đồi khu dân cư xã Chân Sơn; 

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư của xã Thắng Quân và khu đất trồng hoa 

màu của các hộ dân xã Lang Quán; 

+ Phía Tây: Giáp khu đất canh tác của xã Lang Quán. 

Bảng 1.Tọa độ các điểm khép góc khu vực dự án 

TÊN 

ĐIỂM 

Hệ tọa độ VN 2000 KTT 106
0
 30

’
 múi chiếu 3 

X (m) Y (m) 

A 2448775.30 431369.41 

B 2448937.78 431370.28 

C 2448880.06 431600.41 

D 2448683.69 435027.09 
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E 2448638.92 431832.67 

F 2448683.50 431600.53 

G 2448883.70 432036.77 

H 2448692.00 432036.79 

I 2448888.21 432157.31 

2. Tác động môi trường của dự án 

Các tác động chính khi triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang được đánh giá thông qua 02 giai đoạn thực hiện dự án, gồm: 

- Giai đoạn thi công xây dựng dự án 

- Giai đoạn vận hành hoạt động dự án. 

2.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh trong quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên tại khu vực 

lán trại, các điểm thi công trên công trường. 

Trong quá trình thi công xây dựng dự kiến có khoảng 40 người. Ước tính 

lượng rác thải sinh hoạt thải ra là 0,5kg/người/ngày, dự báo lượng rác thải sẽ là 

20 kg/ngày. Lượng chất thải này nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây ô 

nhiễm môi trường đất, nước ngầm; sinh mùi hôi thối, ruồi muỗi, gây ô nhiễm môi 

trường không khí, gia tăng nguy cơ dịch bệnh; cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn 

gây ô nhiễm môi trường nước mặt.  

b) Chất thải rắn từ quá trình phát quang thực vật 

Trong khu vực dự án hiện tại có khoảng 24,9 ha là đất nông nghiệp. Theo 

Viện sinh học nhiệt đới, mức sinh khối của đất trồng lúa, trồng cây lâu năm trung 

bình là 5 tấn/ha. Như vậy, ước tính khối lượng sinh khối phát sinh: 24,9 

×5=124,5(tấn). 

Sinh khối thực vật phát quang nếu không có phương án xử lý sẽ là nguồn 

gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm do sự phân hủy các chất hữu cơ. Hơn 

nữa, sự phân hủy này tạo ra nguy cơ sụp lún nền móng công trình xây dựng. Đối 

với các cây thân gỗ nếu để khô rất dễ bắt lửa, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao. 

c) Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng 

Gồm xà bần, gạch, đá, xi măng, sắt thép và gỗ, giấy... từ công việc thi công 

và hoàn thiện công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị. Lượng chất thải rắn này có 

thể gây cản trở các hoạt động khác như giao thông đi lại, mất mỹ quan khu vực; 

nếu tích tụ lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng đất, ảnh hưởng đến đời 

sống các hệ sinh vật sống trong đất. CTR xây dựng còn tác động gián tiếp đến 

nguồn nước trong khu vực, tăng độ đục, gây bồi lắng (cuốn theo nước mưa chảy 
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tràn). Chất thải xây dựng có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động cho công nhân 

thi công trên công trường. 

Ước tính trung bình mỗi ngày phát sinh từ 50   70 kg/ha xây dựng (Nguồn: 

Phạm Ngọc Đăng. Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. Nhà xuất bản Xây 

dựng, năm 2000). Với diện tích xây dựng là 32,79 ha thì tổng lượng CTR xây dựng 

phát sinh là: (50÷70)× 32,79 =1.639,5  2295,3 (kg/ngày) =1,639  2,295(tấn/ngày). 

Một phần trong các chất thải này có thể thu gom sử dụng vào mục đích 

khác, còn các chất thải rắn không tái sử dụng được sẽ thu gom, vận chuyển cùng 

CTR sinh hoạt đến khu xử lý rác tập tập trung của thành phố Tuyên Quang tại xã 

Nhữ Khê, huyện Yên Sơn theo hợp đồng với đơn vị chức năng (Công ty CP dịch 

vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang). 

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

a) Nước thải sinh hoạt 

Dự kiến trong giai đoạn thi công có khoảng 40 công nhân tham gia. Với 

định mức cấp nước sinh hoạt 120lít/người/ngày (8h/ngđ), lưu lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 0,12x40 x 0,8 = 3,8(m3/ngđ) (lượng nước 

thải sinh hoạt bằng 80% lượng nước sạch sử dụng). 

Đối với nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng 

(TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi 

sinh vật. Theo tính toán thống kê cho thấy, khối lượng chất ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt hàng ngày do mỗi người thải vào môi trường (nếu không xử lý) 

như bảngBảng  sau: 

Bảng 2.Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tính cho 1 người 

      Định mức tính cho 1 người 

STT Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngày) Vi sinh 

(MPN/100ml) 

1 BOD5 45 ÷ 54 - 

2 COD 72 ÷ 102 - 

3 TSS 70 ÷ 145 - 

4 Tổng N 6 ÷ 12 - 

5 Tổng P 0,8 ÷ 4,0 - 

6 Tổng Coliform - 10
6
 ÷ 10

9
 

7 Feacal Coliform - 10
5
 ÷ 10

6
 

(Nguồn: Metcaft and Eddy - Wastewater Engineering - Third Edition, 1991) 

Trên cơ sở số liệu tham khảo tại bảng trên cho thấy, tải lượng và nồng độ 

các chất ô nhiễm trong NTSH giai đoạn thi công xây dựng được dự báo trong 

bảng dưới đây: 

Bảng 3. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng các chất ô 

nhiễm (kg/ngày) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

(mg/lít) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A, K=1) 

1 BOD5 3,6 ÷ 4,32 375 ÷ 450 30 
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2 COD 5,76 ÷ 8,16 600 ÷ 850 150
* 

3 TSS 5,6 ÷ 11,6 583 ÷ 1.208 100 

4 Tổng N 0,48 ÷ 0,96 50 ÷ 100 30 

5 Tổng P 0,064 ÷ 0,32 6,7 ÷ 33,3 6
 

6 
Tổng 

Coliform 

8×10
7
 ÷ 8×10

10
 

(MPN/100ml.ngày) 
 3.000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột 

A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước 

thải sinh hoạt khi xả vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

b) Nước thải rửa xe 

Nước thải trong quá trình thi công của dự án chủ yếu phát sinh từ quá trình 

vệ sinh bánh của thiết bị thi công: bánh xe ô tô, bánh xe cẩu…  

Theo kinh nghiệm nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và 

KCN - Đại học Xây dựng Hà Nội, lưu lượng và tải lượng ô nhiễm là đáng kể. 

Lưu lượng nước thải dạng này ước tính tối đa là 8 m3/ngày.đêm (đối với khu vực 

có mật độ xây dựng cao, tập trung). Đối với dự án này, ước tính lượng nước thải 

thi công tối đa là 6m
3
/ngày.đêm. 

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc 

loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ,... Do vậy tác động chính do nước thải thi công 

gây ra chủ yếu là tác động bồi lắng, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước tạm thời. 

c) Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án được tính toán theo phương 

pháp cường độ giới hạn. Theo số liệu thống kê của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 

÷ 1,5 mg N/l; 0,004 ÷ 0,03 mg P/l; 10 ÷ 20 mg COD/l và 10 ÷ 20mg TSS/l). 

Lượng nước mưa chảy tràn được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn 

bằng công thức sau: 

Q = q×F× (Nguồn: TCXDVN 51:2008) 

Trong đó:   

Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn tính toán, m3/s. 

q: Cường độ mưa tính toán, l/s.ha. 

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa, F =28(ha). 

: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P. Bề mặt khu vực phủ đá dăm, với P=5 năm thì =0,6(Nguồn: TCXDVN 

51:2008, Bảng 3-4) 

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức: 

 

Trong đó: 

q: Cường độ mưa tính toán 

P: Chu kỳ lặp lại, Chọn P=5 năm. 
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A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. Tại thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có A= 8.670; b=30; C=0,55; n=0,87(Nguồn: Phụ lục 

B - TCVN 7957:2008) 

t = 15 phút là thời gian tính toán. 

Đối với một trận mưa tính toán, chu kỳ tràn cống P = 5 năm thì cường độ 

mưa tính toán là:  

 

Lượng mưa chảy tràn trên diện tích san ủi mặt bằng F = 28 ha là: 

Q = q×F× = 437,5×32,79×0,6 = 8.607 (lít/s) = 8,61(m
3
/s) 

Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn 

xây dựng dự án được xác định theo công thức: 

G = Mmax×[1 - exp(-Kz×T)]×F  (kg) 

Trong đó: 

Mmax: Lượng chất bẩn tích tụ lớn nhất sau thời gian không mưa T ngày, thông 

thường Mmax = 200   250 kg/ha. Chọn Mmax = 220 kg/ha. 

Kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn, phụ thuộc vào quy mô dự án, Kz=0,2   

0,5/ngày. Đối với dự án này có thể chọn Kz = 0,3/ngày. 

T: Thời gian tích tụ (bằng thời gian giữa 2 lần mưa liên tiếp) (ngày) 

F: Diện tích khu vực dự án là 28ha. 

Trong mùa mưa (tháng 5-10), giá trị trung bình T = 10 ngày thì lượng bụi 

cuốn theo nước mưa là: 

G = 220×[1 - exp(-0,3×10)]×32,79= 6.853(kg) 

Lượng chất bẩn này làm nước mưa chảy tràn bị ô nhiễm (đặc biệt là vào đầu 

cơn). Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ở giai đoạn xây dựng phần 

lớn là các thành phần đất đá tự nhiên do quá trình thi công xây dựng và một 

lượng nhỏ rác thải sinh hoạt vương vãi trên bề mặt. 

Nước mưa cuốn theo đất, đá gây bồi lấp hệ thống thoát nước trong khu 

vực, làm giảm khả năng thoát nước của khu vực dự án, thu h p dòng chảy, giảm 

chất lượng nước sông Lô trong khu vực dự án; có khả năng thấm vào các kẽ đất 

gây ra hiện tượng xói mòn và bồi lắng. 

Việc đánh giá khối lượng đất bị rửa trôi trong quá trình thực hiện dự án là 

rất khó và mang tính tương đối vì nó phụ thuộc vào thời gian thực hiện các công 

việc đào đắp, lượng mưa, biện pháp tổ chức thi công. Các tác động do nước mưa 

chảy tràn gây ra có thể kể đến như bồi lắng mương rãnh, cản trở dòng chảy, làm 

tăng độ đục của nguồn tiếp nhận, giảm chất lượng nguồn nước tiếp nhận,… 

Nếu không có biện pháp giảm thiệu, lượng nước mưa này sẽ cuốn theo đất 

đá xuống khu vực sản xuất nông nghiệp xung quanh công trường làm thiệt hại 

đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của những hộ dân xung quanh. 
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2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động do bụi và khí thải 

Tải lượng bụi và khí thải được tính toán dự báo cho môi trường không khí 

xung quanh. Các nguồn chính phát sinh bụi và khí thải gồm có:  

a) Bụi từ quá trình phá dỡ các công trình hiện hữu trên mặt bằng dự án 

Theo Tài liệu đánh giá nhanh của WHO 1993, Hệ số phát thải bụi do quá 

trình phá dỡ các công trình kiến trúc, san ủi mặt bằng được lấy bằng 1 100 g/m3.  

Theo kết quả tính toán ở trên, khối lượng xà bần từ việc phá dỡ công trình 

khoảng 1839,6(m3). Tổng lượng bụi phát sinh là: 1,839   183,9 kg. Thời gian thi 

công phá dỡ ước tính là 60 ngày thì tải lượng bụi trung bình ngày là 0,061 ÷ 6,13 

(kg/ngày).  

Thể tích bị ảnh hưởng V=S×H (Chiều cao đo các thông số khí tượng H = 10m, 

S là diện tích khu vực dự án, S = 327.900(m2), V=327.900×10 = 3.279.000 (m3). 

Vậy nồng độ bụi trung bình giờ là: (0,061 6,13)×106/(24×3.279.000) = 

0,0008   0,078 (mg/m3). So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT thì giá trị giới 

hạn đối với TSP trung bình giờ là 0,3 mg/m3 cho thấy bụi từ quá trình phá dỡ các 

công trình kiến trúc nằm trong giới hạn cho phép. 

Quá trình phá dỡ công trình kiến trúc trên đất dự án gây tác động trực tiếp 

đối với lượng công nhân thi công, đối với môi trường xung quanh trong điều kiện 

thi công có nắng nóng và gió phát tán ô nhiễm. Đây là nguồn ô nhiễm phân tán 

nên khó kiểm soát và khó xác định được nồng độ chính xác. Con số ước tính này 

chỉ mang tính tương đối, được ước tính trong điều kiện tối đa và thời gian rất 

ngắn do hầu hết các loại bụi này có kích thước lớn nên sẽ không phát tán xa. 

b) Bụi từ hoạt động đào đắp, san nền 

Bảng 4. Hệ số phát thải ô nhiễm trong hoạt động san lấp mặt bằng 

S

TT 
Nguyên nhân gây ô nhiễm Ước tính hệ số phát thải 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt 

bằng, bị gió cuốn lên  
1÷100 g/m

3
 

2 
Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt 

đường phát sinh bụi 
0,1÷1 g/m

3
 

(Nguồn: Tài liệu “Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của Tổ chức Y tế Thế 

giới WHO, 1993) 

Tổng lượng bụi phát thải từ hoạt động đào đắp san nền là:  

(1÷100)× 581.269,74/10
6
 = 0,58   58,13 (tấn) 

Theo tiến độ thực hiện dự án, tổng thời gian thi công dự án dự kiến là 3 năm. 

Quá trình san nền được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trong vòng 1 năm, tương 

đương khoảng 360 ngày làm việc. Do đó tải lượng bụi trung bình ngày là: (0,58   

58,13)×10
3
/300 = 0,97 ÷ 96,9 (kg/ngày). 

Nồng độ bụi trung bình 24 giờ là: (0,93 93,08)×10
6
/(24×3.279.000) = 

0,013
 
÷1,232 (mg/m

3
). 
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c. Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng bị cuốn theo gió 

Theo kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường của tổ chức Y tế Thế giới 

WHO, 1993, ước tính hệ số phát thải của bụi bị gió cuốn lên khi xe ô tô vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng là 0,1   1 g/m3.  

Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển trong giai đoạn thi công là 

1.150.057 tấn, trong đó đất san nền 440.216 tấn. Lượng NVL khác là: 1.150.057 - 

440.216 = 709.841 (tấn). 

Lượng nguyên vật liệu được quy đổi bình quân 1m3 tương đương với 2,5 tấn. 

Lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển là: 283.936,4 m3.  

Tổng lượng bụi phát thải (giá trị max) từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

trong giai đoạn thi công xây dựng: 1×283.936,4/1000 = 283,94 (kg) = 0,283 (tấn). 

Việc cung cấp nguyên vật liệu được thực hiện dựa trên tiến độ xây dựng. Tổng 

thời gian thi công các hạng mục của dự án (hạ tầng kỹ thuật) là 1 năm, tương đương 

với 365 ngày, tải lượng bụi trung bình ngày là: 283,94/365= 0,78 (kg/ngày). 

d. Bụi, khí thải từ các thiết bị tham gia GPMB, san nền 

Chủng loại, số lượng và định mức nhiên liệu tiêu hao từ hoạt động của thiết bị, 

máy móc GPMB, san nền được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. Lượng nhiên liệu tiêu hao từ thiết bị, máy móc tham gia san nền 

S

TT 

Tên máy móc, 

thiết bị 
Công suất 

Số 

lượng 

Loại 

nhiên 

liệu 

Định mức 

tiêu hao nhiên 

liệu (lít 

diesel/ca)  

Tổng lượng 

xăng, dầu 

tiêu 

hao(lít/h) 

1 Máy đào, xúc 1,25 m
3
 3 Diezel 83 35,4 

2 Máy đào, xúc 0,8 m
3
 3 Diezel 65 27,8 

3 
Máy đầm bánh 

hơi tự hành 
16 tấn 2 Diezel 38 10,8 

4 Máy san, ủi  108 CV 2 Diezel 47 13,2 

5 Máy lu rung  25 tấn 1 Diezel 68 9,6 

6 Ô tô tưới nước 6 m
3
 2 Diezel 24 6,9 

7 Ô tô tự đổ  10 tấn 3 Diezel 57 24,3 

 Tổng     128 

(Nguồn: Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng) 

Ghi chú: 1 ca làm việc tính là 7 tiếng. 

Tổng lượng dầu DO tiêu tốn trong 1 giờ làm việc là 128 lít = 0,128 m
3
. 

Thông số về dầu DO được cho b i bảng sau: 

Bảng 6. Thành phần và tính chất dầu DO 

S

TT 
Chỉ tiêu đơn vị Mức qui định (thông dụng) 

1 Trị số xê tan Min 45 

2 

Thành phần cất (
o
C) 

Điểm cất 50% VOL 

Điểm cất 90% VOL 

 

Max 

Max 

 

290 

370 
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S

TT 
Chỉ tiêu đơn vị Mức qui định (thông dụng) 

3 Độ nhớt/40
o
C (mm

2
/s)(cS1) Max 1,8÷5,0 

4 Nhiệt độ bắt cháy cốc kin (
o
C)

 
Min 60,00 

5 Điểm đông đặc (
o
C) Max 9,00 

6 Hàm lượng tro (%Wt) Max 0,02 

7 Hàm lượng nước (%VOL) Max 0,05 

8 Hàm lượng lưu huỳnh (%Wt) Max 0,05 

9 Ăn mòn đồng, 3h/50
o
C Max N-1 

10 Màu sắc (ASTM) Max N-2 

11 Tỷ trọng/15
o
C (g/cm

3
) Max 0,87 

(Nguồn: Petrolimex, 1994) 

Theo bảng trên, tỉ trọng dầu là 0,87 g/cm
3
, tương đương với 870 kg/m

3

 Khối lượng DO tiêu tốn trong 1 giờ hoạt động đồng thời của máy móc, 

thiết bị là: 870×0,128=111,4 (kg/giờ) = 0,11 (tấn/giờ) 

Tải lượng bụi và khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị san ủi mặt 

bằng được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 7. Tải lượng các chất ô nhiễm của máy móc thiết bị san ủi mặt bằng 

Các chỉ tiêu ô nhiễm TPS SO2 NOx CO 

Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu)(*) 4,3 20S (S=0,05%) 65 10 

Tổng tải lượng khí thải (kg/giờ) 0,473 0,0011 7,15 1,1 

Nồng  độ (mg/m
3
) 0,144 0,0003 2,18 0,34 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m
3
) 

(Trung bình 1 giờ) 
0,3 0,35 0,2 30 

đ) Bụi, khí thải từ hoạt động của ô tô vận chuyển 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển là 709.841 tấn. Sử dụng 

phương tiện vận chuyển là ô tô 10 tấn. 

Đặc trưng gây ô nhiễm môi trường không khí của các phương tiện thi công cơ 

giới trên công trường xây dựng của dự án bao gồm: Bụi, SO2, NO2, CO, VOC, 

tiếng ồn, rung động… Tải lượng các chất ô nhiễm được cho bởi bảng dưới đây: 

Bảng 8.Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (cho 1000 km) 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Tải trọng xe 3,5   16T Tải trọng xe > 16T 

Trong TP Ngoài TP 
Đường cao 

tốc 
Trong TP Ngoài TP 

Đường 

cao tốc 

Bụi 0,9 0,9 0,90 1,6 1,6 1,3 

Khí SO2 4,29S 4,15S 4,15S 7,26S 7,43S 6,1S 

Khí NO2 11,8 14,4 14,4 18,2 24,1 19,8 

CO 6,0 2,9 2,9 7,3 3,7 3,1 

VOC 2,6 0,8 0,8 5,8 3,0 2,4 
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+ Tải lượng các chất ô nhiễm: 

Số lượt xe ô tô 10 tấn lưu thông ra vào khu vực dự án ước tính là: 

709.841/10 = 70.984 (lượt). 

Tổng thời gian thi công dự kiến là 900 ngày. Số chuyến vận chuyển vật tư, 

vật liệu trung bình trong 1 ngày là 70.984/900 = 79 (chuyến/ngày). Thời gian vận 

chuyển tạm tính là 8h/ngày. Mật độ xe gia tăng trên đường vận chuyển phục vụ 

dự án là: 79×2/8 ~ 20 (xe/h) (cả lượt đi và lượt về).  

Tải lượng bụi và khí thải từ ô tô vận chuyển trong các ngày cao điểm (áp 

dụng đối với xe tải trọng 3,5 16T, chạy trong thành phố) được xác định như sau:  

Bảng 9. Tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển NVL 

Loại xe Đơn vị  TSP SO2 NO2 CO VOCs 

Xe tải 10 tấn kg/km/h 0,017 0,00004 0,224 0,114 0,05 

e) Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị  

Chủng loại, số lượng máy và định mức tiêu hao nhiên liệu trong giai đoạn 

thi công xây dựng được tổng hợp trong bảng như sau: 

Bảng 10. Số ca máy và lượng nhiên liệu tiêu hao trong giai đoạn thi công 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Công 

suất 

Số 

lượng 

Loại 

nhiên 

liệu 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu (lít 

diesel/ca)  

Tổng lượng 

xăng, dầu 

tiêu hao 

(lít/h) 

1 Máy đào  1,25 m
3
 8 Diezel 83 94,4 

2 Máy đào 0,8 m
3
 8 Diezel 65 74,1 

3 
Máy đầm bánh 

hơi tự hành 
16 tấn 5 Diezel 38 

27,0 

4 Máy san, ủi  108 CV 5 Diezel 39 27,8 

5 Máy lu rung 25 tấn 6 Diezel 67 57,4 

6 Máy trộn bê tông  250 lít 10 Điện - - 

7 Máy trộn vữa  80 lít 10 Điện - - 

8 Ô tô tự đổ  10 tấn 15 Diezel 57 122,1 

9 Ô tô tự đổ  7 tấn 10 Diezel 46 65,7 

10 Ô tô tưới nước 6 m
3
 5 Diezel 24 17,1 

11 Cẩu trục bánh hơi 16 tấn 3 Diezel 33 14,1 

12 Pa lăng điện 6 kWh 1 Điện - - 

13 Tời điện 15 kWh 1 Điện - - 

14 Máy vận thăng 0,8 tấn 5 Điện - - 

15 
Máy hàn điện 

động cơ diezel 
10,2 CV 8 Diezel 3,0 

3,4 

16 
Máy nén khí 

diezel  
600 m

3
/h 3 Diezel 38 

16,3 

17 Máy mài 1 kW 3 Điện -  

18 Máy khoan 145 CV 5 Diezel 83 59,3 

19 Máy bơm nước 10 CV 4 Diezel 6 2,9 

20 Đầm bàn 1 kW 8 Điện - - 
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STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Công 

suất 

Số 

lượng 

Loại 

nhiên 

liệu 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu (lít 

diesel/ca)  

Tổng lượng 

xăng, dầu 

tiêu hao 

(lít/h) 

21 Đầm dùi 1,5 kW 10 Điện - - 

 Tổng     582 

(Nguồn: Dự toán chi tiết dự án và Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 

08/10/2015 của Bộ Xây dựng) 

Ghi chú: 1 ca làm việc tính là 7 tiếng. 

Tổng lượng dầu DO tiêu tốn trong 1 giờ làm việc (trong trường hợp tất cả 

các máy hoạt động đồng thời) là 582 lít = 0,582 m
3
. 

Tỉ trọng dầu là 870 kg/m
3
. Khối lượng DO tiêu tốn trong 1 giờ hoạt động 

đồng thời của máy móc, thiết bị là: 870×0,582 = 506 (kg/giờ) = 0,51 (tấn/giờ) 

Tải lượng, nồng độ bụi và khí thải được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 11. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ máy móc thiết bị thi công 

Các chỉ tiêu ô nhiễm TSP SO2 NOx CO 

Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu)(*) 4,3 20S (S=0,05%) 65 10 

Tổng tải lượng khí thải (kg/giờ) 2,19 0,0052 33,15 5,1 

Nồng độ (mg/m
3
) 0,75 0,002 8,03 1,76 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m
3
) 

(Trung bình 1 giờ) 
0,3 0,35 0,2 30 

Ghi chú(*): Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 

g) Tác động do quá trình phân hủy CTR sinh hoạt 

Phát sinh mùi hôi thối khó chịu, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh 

phát triển mạnh, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh, ảnh hưởng trực 

tiếp đến cán bộ, công nhân trên công trường và người dân khu vực xung quanh. 

2.1.4. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải nguy hại 

Khối lượng găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ; can, hộp đựng dầu máy; thành 

phần nguy hại trong CTR sinh hoạt như pin, sạc điện thoại, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng ước tính vào khoảng 30 kg/tháng.  

Tuổi thọ của ắc quy trung bình là 2 năm. Trước khi tham gia thi công máy móc 

thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng thay thế để hạn chế phát sinh chất thải nguy hại. 

Trong thời gian thi công dự án (3 năm) đối với các máy phải thay ắc quy thì tiến hành 

thay thế và bảo dưỡng tại gara, trung tâm sửa chữa. Dự báo lượng ắc quy hỏng thải bỏ 

do máy thi công thay thế phát sinh trên công trường là không có.  

Lượng CTNH này cần có các biện pháp thu gom, lưu giữ và vận chuyển đi 

xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 06 

năm 2015 bởi nếu không được thu gom xử lý sẽ phát tán ra môi trường gây ảnh 

hưởng đến môi trường đất, nguồn nước, không khí, phá hủy các hệ sinh thái nếu 

thời gian tiếp xúc dài và nồng độ cao. 
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2.1.5. Đánh giá, dự báo tác động do việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

a) Tác động do bị thu hồi đất nông nghiệp 

Đối với người dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng đến 

nghề nghiệp. Việc thu hồi đất canh tác có thể đưa họ vào tình trạng mất phương 

tiện sản xuất, mất nguồn thu nhập, mất nguồn cung cấp lương thực thực phẩm,… 

và đồng thời là nguyên nhân tiềm ẩn nảy sinh những tệ nạn, tác động đến an ninh 

trật tự xã hội. Lao động nông nghiệp thường không có hoặc có trình độ tay nghề 

thấp nên quá trình chuyển đổi việc làm sẽ gặp nhiều khó khăn đối với người dân 

vốn đã quen làm nông nghiệp. 

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát hiện trạng khu vực thực hiện dự án thì 

hiện nay trên địa bàn người dân làm nhiều ngành nghề khác nhau như sản xuất 

kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, cán bộ công chức và các ngành nghề khác. Chỉ có 

một số lượng nhỏ người dân làm đồng ruộng hoặc họ cho thuê đất, hoặc họ canh 

tác theo thời vụ. Việc canh tác không được coi là công ăn việc làm, là nguồn thu 

nhập chính của người dân. Do vậy, với chính sách đền bù phù hợp và sự quan 

tâm của chính quyền thì việc mất đất nông nghiệp sẽ không ảnh hưởng quá lớn 

đến đời sống của người dân, họ sẽ sớm ổn định sản xuất.  

b) Tác động do việc thu hồi đất ở 

Các hộ dân có đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở (ở nhờ hoặc thuê nhà ở 

tạm trong thời gian chờ nơi định cư mới). Điều này làm xáo trộn cuộc sống, thói 

quen sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng đến công việc, việc học hành của các thành 

viên trong gia đình. Thậm chí có thể tác động tiêu cực đến tâm lý người dân.  

Người dân trong khu vực vốn quen kinh doanh, buôn bán nhỏ nên khi phải 

di chuyển chỗ ở họ sẽ gặp khó khăn trong việc buôn bán, mất mặt bằng và nguồn 

khách quen, gây thiệt hại về kinh tế.  

Trước khi thu hồi đất Chủ đầu tư cam kết sẽ tạo cơ hội việc làm cho các 

lao động trong diện bị thu hồi đất khi dự án đi vào hoạt động. Điều này tương đối 

dễ dàng và thuận lợi đối với các dự án sản xuất công nghiệp cần sử dụng nhiều 

lao động phổ thông. 

c) Tác động tiêu cực từ việc đền bù 

Khi chính sách đền bù, hỗ trợ không thỏa đáng sẽ trở thành nguyên nhân 

dẫn đến các tranh chấp, xung đột cộng đồng giữa các bên liên quan.     

Mặt khác, kinh nghiệm thực tế đã cho thấy, khi giao đất cho dự án, người 

dân được đền bù một khoản tiền, thay vì đầu tư vào sản xuất hoặc buôn bán tạo 

công việc ổn định lâu dài, họ xây nhà và sắm sửa đồ đạc, một số ít thì đem đi vui 

chơi và cuối cùng dẫn đến trắng tay, thất nghiệp. Vì vậy ngoài việc đảm bảo đền 

bù theo quy định, Chủ dự án có kế hoạch hỗ trợ, ổn định sản xuất, tạo công ăn 

việc làm ổn định cho họ, đồng thời tổ chức hướng nghiệp, đào tạo nghề nâng cao 

trình độ để kiếm việc làm khác hoặc ưu tiên vào làm việc trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án (theo khả năng và nhu cầu). 
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2.1.6. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

a) Tác động do tiếng ồn 

Trong quá trình thi công, tiếng ồn có thể phát sinh từ các nguồn khác sau: 

+ Tiếng ồn từ các phương tiện vận tải vận chuyển nguyên vật liệu ra vào 

công trình. 

+ Tiếng ồn từ các máy móc sử dụng trong thi công. 

Tiếng ồn từ quá trình thi công xây dựng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 121.Tiếng ồn phát sinh do một số máy móc, phương tiện trong quá trình xây dựng 

  khoảng cách 1,5m 

STT Thiết bị 
Độ ồn   khoảng cách 1,5 

m so với nguồn (dBA) 

1 Máy đào 0,8 - 1,25 m
3
 85 

2 Máy đầm 16 tấn 80 

3 Máy hàn điện động cơ diezel 10,2 CV 75 

4 Máy nén khí diesel 600 m
3
/h 93 

5 Máy trộn vữa 80 lít 83 

6 Máy san ủi 108 CV 78 

7 Ô tô tự đổ 7-10 tấn 77 

8 Máy trộn bê tông 250 lít 78 

9 Máy cắt uốn thép  88 

10 Máy bơm nước 72 

11 Cẩu trục bánh hơi 16 tấn 82 

12 Máy khoan 145 CV 85 

13 Máy mài 1 kW 88 

14 Máy vận thăng 0,8 tấn 90 

15 Đầm bàn 1 kW 77 

16 Đầm dùi 1,5 kW 72 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

Ghi chú:- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, quy định giới 

hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. 

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới các khu 

vực xung quanh được xác định như sau: 

Li = Lp - Ld - Lc    (dBA) 

Trong đó:  

Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m). 

Lp: Mức ồn tại điểm cách nguồn ồn 1,5m.  

Ld: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 

Ld = 20×lg[(r2/r1)1+a]       (dBA) 
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r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m), r1=1,5m. 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m). 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0). 

Lc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Tại khu vực dự án Lc=0. 

Dựa vào công thức trên, tính toán được mức độ gây ồn của các loại thiết bị 

thi công tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 50m, 100m và 200m như 

bảng sau: 

Bảng 13. Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công theo khoảng cách (dBA) 

STT Thiết bị 

Mức ồn 

cách máy 

1,5m 

Mức ồn 

cách máy 

50m 

Mức ồn 

cách 

máy 

100m 

Mức ồn 

cách 

máy 

200m 

1 Máy đào 0,8 - 1,25 m
3
 85 55 49 43 

2 Máy đầm 16 tấn 80 50 44 38 

3 Máy hàn điện động cơ diezel  75 45 39 33 

4 Máy nén khí diesel 600 m
3
/h 93 63 57 51 

5 Máy trộn vữa 80 lít 83 53 47 41 

6 Máy san ủi 108 CV 78 48 42 36 

7 Ô tô tự đổ 7-10 tấn 77 47 41 35 

8 Máy trộn bê tông 250 lít 78 48 42 36 

9 Máy cắt uốn thép  88 58 52 46 

10 Máy bơm nước 72 42 36 30 

11 Cẩu trục bánh hơi 16 tấn 82 52 46 40 

12 Máy khoan 145 CV 85 55 49 43 

13 Máy mài 1 kW 88 58 52 46 

14 Máy vận thăng 0,8 tấn 90 60 54 48 

15 Đầm bàn 1 kW 77 47 41 35 

16 Đầm dùi 1,5 kW 72 42 36 30 

TCVN 24:2016/BYT 85    

QCVN 26:2010/BTNMT  70 70 70 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau : 

L = 10×lg 0,1×Li    (dBA) 

Trong đó: 

L: Mức ồn tại điểm tính toán, dBA 

Li: Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn tổng cộng của các loại thiết bị 

thi công tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 50m, 100m và 200m: 
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Bảng 14. Mức ồn tổng do các phương tiện thi công gây ra (dBA) 

STT Thiết bị 

Mức ồn 

cách máy 

1,5m 

Mức ồn 

cách máy 

50m 

Mức ồn 

cách máy 

100m 

Mức ồn 

cách máy 

200m 

1 Máy đào 0,8 - 1,25 m
3
 85 

67 61 55 

2 Máy đầm 16 tấn 80 

3 Máy hàn điện động cơ diezel 75 

4 Máy nén khí diesel 600 m
3
/h 93 

5 Máy trộn vữa 80 lít 83 

6 Máy san ủi 108 CV 78 

7 Ô tô tự đổ 7-10 tấn 77 

8 Máy trộn bê tông 250 lít 78 

9 Máy cắt uốn thép  88 

10 Máy bơm nước 72 

11 Cẩu trục bánh hơi 16 tấn 82 

12 Máy khoan 145 CV 85 

13 Máy mài 1 kW 88 

14 Máy vận thăng 0,8 tấn 90 

15 Đầm bàn 1 kW 77 

16 Đầm dùi 1,5 kW 72 

QCVN 24:2016/BYT 85    

QCVN 26:2010/BTNMT  70 70 70 

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và máy móc thiết bị thi công trên công trường nằm trong giới hạn 

cho phép đối với khu dân cư ở khoảng cách 50m trở lên theo quy định của 

QCVN 26:2010/BTNMT (áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6 21 giờ). 

b) Tác động do rung 

Nguồn gây rung động trong quá trình thi công xây dựng là máy móc thi 

công, các phương tiện vận tải trên công trường, quá trình đóng cọc bê tông. Gia 

tốc rung L(dB) được tính như sau: 

L = L0 - 10×lg(r/r0) - 8,7×a×(r - r0) 

Trong đó:  

- L: Là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” (m) đến nguồn; 

- L0: Là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0” (m) từ nguồn. Trong trường 

hợp này thì r0 = 10m; 

- a: Là hệ số giảm nội tại của rung động đối với nền sét, a = 0,5; 
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Mức rung của các loại thiết bị được cho bởi bảng dưới đây: 

Bảng 15. Mức rung của các phương tiện thi công (dB) 

Mức rung phụ thuộc vào chủng loại máy móc thiết bị và khoảng cách tới 

các đối tượng bị tác động. Kết quả tính toán mức rung từ hoạt động của các thiết 

bị thi công tới môi trường xung quanh được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 16. Mức rung của các phương tiện thi công theo khoảng cách (dB) 

STT Thiết bị thi công Mức rung cách máy 10m 

1 Máy đào 0,8 - 1,25 m
3
 80 

2 Máy đầm 16 tấn 82 

3 Máy hàn điện động cơ diezel 82 

4 Máy nén khí diesel 600 m
3
/h 79 

5 Máy trộn vữa 80 lít 74 

6 Máy san ủi 108 CV 76 

7 Ô tô tự đổ 7-10 tấn 75 

8 Máy trộn bê tông 250 lít 76 

9 Máy cắt uốn thép  82 

10 Máy bơm nước 75 

11 Cẩu trục bánh hơi 16 tấn 80 

12 Máy khoan 145 CV 78 

13 Máy mài 1 kW 82 

14 Máy vận thăng 0,8 tấn 83 

15 Máy phát điện 75 

16 Đầm dùi 1,5 kW 76 

QCVN 27:2010/BTNMT 

(đối với hoạt động xây dựng, từ 6h÷21h) 
75 

STT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung 

cách máy 15m 

Mức rung 

cách máy 20m 

1 Máy đào 0,8 - 1,25 m
3
 80 56 33 

2 Máy đầm 16 tấn 82 58 35 

3 Máy hàn điện động cơ diezel 82 58 35 

4 Máy nén khí diesel 600 m
3
/h 79 55 32 

5 Máy trộn vữa 80 lít 74 50 27 

6 Máy san ủi 108 CV 76 52 29 

7 Ô tô tự đổ 7-10 tấn 75 51 28 

8 Máy trộn bê tông 250 lít 76 52 29 

9 Máy cắt uốn thép  82 58 35 

10 Máy bơm nước 75 51 28 

11 Cẩu trục bánh hơi 16 tấn 80 56 33 

12 Máy khoan 145 CV 78 54 31 

13 Máy mài 1 kW 82 58 35 

14 Máy vận thăng 0,8 tấn 83 59 36 

15 Máy phát điện 75 51 28 

16 Đầm dùi 1,5 kW 76 52 29 

QCVN 27:2010/BTNMT  75 75 75 
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Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi 

công xây dựng không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và khu 

dân cư trong khoảng 10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép đối với khu 

dân cư ở khoảng cách 15m trở lên theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT 

(Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng đối với khu vực thông thường 

với thời gian làm việc từ 6h   21h). Vì vậy các tác động do rung tới môi trường 

xung quanh là không đáng kể. 

2.1.7. Đánh giá, dự báo tác động đến hệ thống giao thông hiện trạng 

Việc vận chuyển phế thải xây dựng đi đổ, vận chuyển đất nền sẽ làm gia 

tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường quốc lộ 2, đường liên xã..., gia tăng 

nguy cơ tai nạn giao thông, gây thiệt hại về người và của. Ngoài ra việc xuất hiện 

nhiều chuyến ô tô chở phế liệu, vật liệu trên các tuyến đường sẽ cản trở giao 

thông đi lại của người dân, tăng nguy cơ sụt lún, nứt gãy các tuyến đường, tạo 

các ổ gà, phế thải xây dựng rơi vãi ra đường làm đường trơn khi trời mưa, bụi 

vào những ngày nắng nóng. 

2.1.8. Đánh giá, dự báo tác động đến cán bộ, công nhân trên công trường 

a. Tác động từ việc tập trung đông công nhân trên công trường 

Việc tập trung đông công nhân trên công trường (chủ yếu là nam giới) sẽ 

gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương, có thể làm gia tăng các 

tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, lô đề. Ngoài ra do thói quen, phong tục tập 

quán khác nhau có thể gây ra sự xích mích, hiểu lầm giữa công nhân và người 

dân địa phương điều này sẽ gây áp lực cho chính quyền địa phương. Chủ dự án sẽ 

yêu cầu các Nhà thầu có các biện pháp quản lý hiệu quả đối với lực lượng công 

nhân trên công trường.  

b. Tác động tới sức khỏe con người 

Quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị GPMB, san nền làm phát sinh 

bụi, khí thải ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, công nhân thi công và người dân 

khu vực xung quanh, gây ra các bệnh về đường hô hấp, hệ thần kinh, tuần 

hoàn,… (Chi tiết được trình bày ở phần tác động do bụi và khí thải). Ngoài ra 

nước thải, CTR và CTNH phát sinh nếu không có các biện pháp giảm thiểu và 

quản lý hiệu quả sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, đất, không khí, ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người. 

2.1.9. Đánh giá, dự báo tác động đến tài nguyên sinh vật 

Hiện tại, khu vực dự kiến thực hiện dự án chỉ có hệ sinh thái nông nghiệp, tính 

đa dạng sinh học không cao. Thực vật trong khu vực thực hiện dự án chủ yếu là các 

loài cây trồng như lúa (năng suất thấp), cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm 

(xoài, mít, ổi,…), cỏ dại, rau màu. Các loài động vật (lưỡng cư, bò sát, chim) nghèo 

về số loài và mật độ. 

Các tác động đến hệ sinh thái thuỷ sinh nhỏ do hệ sinh thái thuỷ sinh trong 

khu vực dự án chủ yếu là một số loài động thực vật thông thường như ốc, cá, cua, 

không có loài nào có tên trong sách đỏ Việt Nam. 
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2.1.10. Đánh giá, dự báo tác động gây nên b i các rủi ro, sự cố của dự án 

a. Sự cố nổ bom mìn 

 Công tác triển khai thi công xây dựng dự án nếu không tiến hành dò phá bom 

mìn hoặc dò phá bom mìn không triệt để có thể gây thiệt hại đến tính mạng của người 

thi công xây dựng dự án hoặc các tài sản do nổ bom mìn. Hiện nay chưa có đủ các 

thông tin và cũng không thể xác định được sự tồn lưu các loại vật liệu nổ như bom, 

mìn, đạn dược,… từ chiến tranh tại khu vực dự án. 

b. Sự cố xảy ra dịch bệnh, an toàn thực phẩm  

Khi giải phóng mặt bằng sẽ tập trung khoảng 40 lao động trên công trường, 

liên tục trong thời gian dài nên nếu không tổ chức tốt cuộc sống của công nhân và 

cộng đồng dân cư xung quanh; điều kiện sinh hoạt, ăn uống không đảm bảo sẽ có 

nguy cơ xảy ra các dịch bệnh như ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, đau mắt,... và lây lan 

nhanh ra cộng đồng. Điều này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính đối với công 

nhân, người dân địa phương vừa gây áp lực đối với các cơ sở y tế tại địa phương. 

c. Sự cố cháy nổ 

Có thể xảy ra do sinh khối thực vật phát quang để khô bắt lửa gây nên hỏa 

hoạn hoặc từ các máy móc, điện, phương tiện thi công. Sự cố cháy nổ xảy ra gây thiệt 

hại về người và của, gây ô nhiễm không khí, đất, nước mặt. 

d. Sự cố sụt lở đất, sập, lún các công trình 

Trong quá trình thi công có thể xảy ra sự cố sụt lở đất, sập, lún các công trình 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng công nhân, chất lượng và tiến độ công trình. 

Sự cố sạt lở đất trong quá trình thi công các hạng mục công trình gây hư 

hỏngcác hạng mục công trình thuộc dự án, gây tổn thất lớn về kinh tế cho Chủ dự án 

và chậm tiến độ thi công. 

e. Thiên tai, bão lũ 

Khu vực xây dựng dự án có thể bị ngập lụt khi có mưa lũ lớn do gần sát sông 

Lô. Tùy theo mức độ ngập lụt mà gây nên những thiệt hại khác nhau, trong đó điển 

hình là hệ thống thoát nước, kho chứa nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc gây hư hỏng, 

làm tràn dầu mỡ, cuốn theo cát, sỏi, xi măng,…ra môi trường. Mưa bão lớn và lũ lụt  

Có thể gây hư hại, sập đổ hố móng hoặc các công trình đang xây dựng chưa cố 

kết, gây thiệt hại đến tính mạng con người và tài sản. 

Gây ô nhiễm môi trường nước sông khi nước rút do nước cuốn trôi rác trên 

công trường, mặt đường, xăng dầu rơi vãi, ....Tác động đến hệ sinh thái và đời 

sống các vi sinh vật, ảnh hưởng đến môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản ở các 

khu vực xung quanh.  

f. Tai nạn lao động  

Nhìn chung, tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một công đoạn thi công 

nào của dự án. Nguyên nhân là do:  

- Ô nhiễm môi trường, làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết bất lợi (nắng 

nóng kéo dài), có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng, ngất xỉu đối với công nhân 

trong khi lao động. 
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- Do thiết bị, máy móc thi công không đảm bảo kỹ thuật hoặc có sự cố bất ngờ 

gây tai nạn lao động. 

- Tai nạn do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc 

do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động. 

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ quan tâm áp dụng các biện pháp để đảm 

bảo an toàn lao động cho công nhân.  

Nhìn chung, các sự cố này thường gây tác hại đến sức khỏe công nhân, kinh tế 

- xã hội và môi trường, song có thể phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ 

thuật máy móc, thiết bị thường xuyên; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ 

an toàn hàng hải đối với các chủ phương tiện vận tải, cũng như áp dụng các biện pháp 

quản lý an toàn giao thông hiệu quả trên khu vực dự án. 

g. Tai nạn giao thông 

Có thể xảy ra đối với người dân hai bên dọc tuyến đường vận chuyển nguyên 

vật liệu, người tham gia giao thông hoặc đối với công nhân trên công trường do các 

phương tiện thi công và vận chuyển nguyên vật liệu gây ra. Nguyên nhân có thể do 

các phương tiện thi công, vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc do không tuân thủ 

các nguyên tắc về an toàn giao thông. 

Nếu các rủi ro về tai nạn lao động và tai nạn giao thông xảy ra sẽ gây ảnh 

hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân, người dân, gây 

tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có người gặp nạn. Vì vậy, vấn đề đảm 

bảo an toàn cho công nhân tham gia xây dựng và cho người dân sẽ được chủ dự 

án đặc biệt quan tâm.  

h. Sự cố cháy nổ, chập điện 

Sự cố cháy nổ, chập điện có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển và lưu 

giữ nhiên liệu hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên 

các thiệt hại về người và của trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên 

nhân cụ thể như sau: 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 

cố giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì,...) có thể gây ra 

cháy, nổ, hỏa hoạn hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy 

nhiên nếu sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường 

khu vực, đặc biệt là khu vực dự án gần với khu dân cư hiện trạng. 

k. Rò rỉ dầu mỡ thải từ việc bảo dưỡng phương tiện và thiết bị thi công 

Trong quá trình thi công có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ, rơi vãi dầu mỡ thải từ 

quá trình lưu trữ tạm thời tại khu vực dự án, đặc biệt là khi thực hiện sửa chữa và bảo 

dưỡng. Theo số liệu thống kê, khảo sát từ các dự án xây dựng tại Việt Nam thì xác 

suất xảy ra sự cố này là tương đối thấp, khoảng 0,87   6,8%. Tuy nhiên, khi sự cố xảy 

ra trong những điều kiện bất lợi như mưa lớn, lượng dầu mỡ thải bị tràn ra sẽ là nguồn 

gây ô nhiễm môi trường nước ngầm và nước mặt, nguy hiểm không lường hết tới môi 
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trường nước và hệ sinh thái tự nhiên trong khu vực. Sự cố lớn và kéo dài sẽ gây suy 

thoái, thậm chí phá hủy môi trường sống của các loài thủy sinh vật. 

2.2. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường khi dự án đi vào vận hành 

2.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

Nguồn gây tác động 

Bảng 17. Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

STT 
Các loại 

chất thải 
Nguồn gây ô nhiễm Thành phần các chất ô nhiễm 

 

1 
Nước thải 

- Nước thải sản xuất 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân 

huỷ, cặn lơ lửng, kim loại nặng, hóa 

chất đặc trưng, dầu mỡ, vi khuẩn. 

2 
Bụi 

Khí thải 

- Hoạt động sản xuất của các 

nhà máy 

- Quá trình đốt nhiên liệu 

- Từ xe ra vào dự án… 

- Máy phát điện dự phòng 

- Trạm xử lý nước thải 

- Tạo ra khí thải COx, NOx, SOx, 

mùi, bụi, … 

3 
Chất thải 

rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sản xuất  

- Bao bì các loại, giấy loại, túi ni 

lông, các phần dư thừa của thực 

phẩm … 

- Các dạng CTR đặc trưng của từng 

ngành sản xuất 

 

4 CTNH 
- Chất thải lỏng nguy hại 

- Chất thải rắn nguy hại 

- Dầu mỡ thải, hóa chất… 

- Bóng đèn neon hỏng, pin, acquy, 

bình xịt muỗi… 

Đối tượng, quy mô bị tác động 

Bảng 18. Đối tượng, quy mô bị tác động giai đoạn vận hành dự án 

Nguồn gây  

tác động 

Đối tượng  

chịu tác động 

Quy mô tác động 

Không gian Thời gian 
Mức độ 

ảnh hư ng 

1. Chất thải lỏng 

- Nước thải sản xuất 
- Môi trường nước 

mặt 

- Môi trường nước 

ngầm 

- Môi trường đất 

- Hệ sinh thái 

Hệ thống tiếp 

nhận khu vực 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực lớn 

- Nước thải sinh hoạt 
Hệ thống tiếp 

nhận khu vực 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực vừa 

2. Chất thải rắn 

- CTR sản xuất 

- Môi trường đất. 

- Môi trường không 

khí. 

- Cảnh quan khu vực 

Khu vực thực 

hiện dự án và 

vùng lân cận 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực lớn 
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- CTR sinh hoạt 

- Môi trường đất. 

- Môi trường không 

khí. 

- Cảnh quan khu vực 

Khu vực thực 

hiện dự án và 

vùng lân cận 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực vừa 

3. Bụi, khí thải 

- Hoạt động sản xuất 

của các nhà máy 

- Môi trường không 

khí 

- Sức khỏe cán bộ, 

công nhân viên và 

người dân khu vực 

xung quanh dự án 

Khu vực thực 

hiện dự án và 

vùng lân cận 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực lớn 

- Quá trình đốt nhiên 

liệu 

- Môi trường không 

khí 

- Sức khỏe cán bộ, 

công nhân viên và 

người dân khu vực 

xung quanh dự án 

Khu vực thực 

hiện dự án và 

vùng lân cận 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực lớn 

- Quá trình ra vào 

của các phương tiện 

vận chuyển 

- Môi trường không 

khí 

Khu vực tập 

kết nguyên, 

nhiên liệu, 

bãi đỗ xe 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực nhỏ 

- Quá trình phân hủy 

hữu cơ từ trạm xử lý 

nước thải 

- Môi trường không 

khí 

- Sức khỏe công nhân 

Khu vực 

trạm xử lý 

nước thải và 

lân cận 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực nhỏ 

- Hoạt động của các 

phương tiện ra, máy 

phát điện, hệ thống 

điều hòa không khí... 

- Môi trường không 

khí 

Khu vực văn 

phòng, khu 

vực nhà kho. 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

Ảnh hưởng 

tiêu cực nhỏ 

4. Chất thải nguy hại 

- Chất thải lỏng 

nguy hại 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước  

- Môi trường không 

khí 

- Hệ sinh thái 

Khu vực thực 

hiện dự án và 

vùng lân cận 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

 

Ảnh hưởng 

tiêu cực lớn 

- Chất thải rắn nguy 

hại 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước  

- Môi trường không 

khí 

- Hệ sinh thái 

Khu vực thực 

hiện dự án và 

vùng lân cận 

Trong thời 

gian dự án 

hoạt động 

 

Ảnh hưởng 

tiêu cực lớn 

Đánh giá tác động 

Mục đích chính của dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” là nhằm hoàn thiện, đồng bộ 

hệ thống hạ tầng cho khu công nghiệp. Qua đó, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 

tỉnh đầu tư, xây dựng các nhà máy phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của vùng, đóng 

góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Sơn nói riêng và của tỉnh Tuyên 

Quang nói chung. 
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Hiện tại, khu đất quy hoạch Cụm công nghiệp Thắng Quân chưa có cơ sở nào 

hoạt động, do đó môi trường khu vực dự án chưa bị tác động bởi hoạt động sản xuất 

công nghiệp. Vì vậy, các đánh giá tác động môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt 

động chỉ mang tính chất định tính và tương đối. 

Căn cứ vào các ngành nghề dự kiến triển khai trong CCN Thắng Quân, huyện 

Yên Sơn, các vấn đề môi trường tiềm tàng liên quan đến từng loại hình công nghiệp 

có thể dự báo và liệt kê trong bảng sau. 

Bảng 19. Dự báo các vấn đề môi trường tiềm tàng liên quan đến các ngành nghề dự 

kiến triển khai 

STT Ngành nghề Chất thải đặc trưng Các tác động đến môi trường 

1 

Gia công, sửa 

chữa cơ khí, 

luyện kim; chế 

tạo máy, thiết 

bị; tái chế, mạ 

kim loại 

- Khí thải (vận hành máy móc; 

hơi, khí độc liên quan) 

- Nước thải sản xuất 

- Chất thải nguy hại (dầu mỡ, 

hóa chất …) 

- Tiếng ồn 

- Ô nhiễm môi trường không khí khu vực 

dự án và xung quanh. 

- Ô nhiễm nước mặt. 

- Ô nhiễm đất và nước ngầm. 

- Ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

2 
Chế biến nông 

lâm 

- Bụi và khí thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất 

- Phụ phẩm thải loại 

- Tiếng ồn 

- Ô nhiễm không khí 

- Ô nhiễm nước mặt 

- Hệ sinh thái 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe con người 

3 
Chế biến mộc 

dân dụng 

- Bụi, khí thải và hơi dung môi 

- Nước thải sản xuất 

- Gỗ phế thải, vỏ bảo, mùn cưa 

- Ô nhiễm môi trường không khí khu vực 

dự án và xung quanh 

- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, đất 

- Ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

2.2.1.1. Bụi và khí thải 

a. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy 

Các loại bụi và khí thải từ dây chuyền công nghệ: thành phần bụi và khí thải 

dạng này rất khác nhau, phụ thuộc vào từng công nghệ sản xuất như: 

- Ngành sản xuất vật liệu xây dựng: Bụi kim loại, SO2, NO2, CO, H2S. 

- Ngành gia công, sửa chữa cơ khí, hàn xì: Bụi kim loại, SO2, NOx, CO, dung 

môi hữu cơ, hơi và khí độc liên quan. 

- Ngành chế biến nông lâm: Bụi, SO2, NOx, CO, CH4, mùi (H2S, , NH3) 

- Ngành sản xuất hàng mỹ nghệ: Bụi, SO2, hơi dung môi. 

Tùy theo từng loại hình công nghệ cụ thể sẽ có các loại khí thải chứa bụi 

và hơi khí khác nhau. Tuy nhiên, có thể nhận diện sơ bộ các chất ô nhiễm không 

khí như sau: 

- Các chất ô nhiễm dạng hạt: 

+ Bụi: sinh ra trong các quá trình sản xuất, có kích thước từ vài µm đến hàng 

trăm µm. 

+ Bụi sương: là các chất lỏng ngưng tụ có chứa các chất ô nhiễm có kích thước 

từ 20 - 500 µm. 
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+ Khói: từ quá trình đốt nhiên liệu, có hàm lượng cặn cao và quá trình đốt xảy 

ra không hoàn toàn. 

- Các chất ô nhiễm dạng khí: 

Căn cứ vào các ngành nghề dự kiến triển khai trong dự án, có thể xác định 

được các loại ô nhiễm không khí dạng khí bao gồm: 

+ Các hóa chất, phụ gia, các nguyên vật liệu thất thoát, rơi vãi trong quá trình 

sản xuất (ở dạng khí, hơi, lỏng) bay hơi và khuếch tán vào không khí. 

+ Các nguyên vật liệu, dung môi dễ bay hơi ở điều kiện bình thường trong quá 

trình lưu trữ tồn kho. 

+ Khí phân rã từ các nguyên liệu thất thoát, chất thải công nghiệp. 

Việc xác định thành phần, tính chất đặc trưng khí thải của từng loại hình 

công nghiệp cụ thể căn cứ trên quy mô sản xuất, quy trình công nghệ được sử 

dụng. Ngoài ra, còn phụ thuộc rất lớn vào chủng loại nguyên liệu, trang thiết bị 

máy móc và cả kỹ thuật vận hành của công nhân. 

b. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu 

Khói thải từ nguồn đốt nhiên liệu: các loại máy móc thiết bị như nồi hơi, lò đốt, 

máy phát điện... sử dụng các nhiên liệu như xăng, dầu FO, dầu DO... sinh ra khí thải 

với thành phần chủ yếu là bụi, SOx, NOx, THC, ... 

Có nhiều loại ngành nghề dự kiến triển khai thuộc CCN Thắng Quân, do đó sẽ 

sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau (FO, DO, LPG…) để làm chất đốt nhằm 

cung cấp năng lượng cho các công nghệ sản xuất khác nhau. 

Tải lượng ô nhiễm khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu có thể tính toán dựa trên 

hệ số ô nhiễm đặc trưng của từng loại nhiên liệu và các đặc tính kỹ thuật của từng loại 

động cơ như loại nhiên liệu sử dụng, định mức tiêu hao nhiên liệu, quy mô sử dụng. 

c. Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải 

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, 

NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật 

xe qua lại và tình trạng đường giao thông. 

Để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của công nhân viên, sẽ có một 

lượng lớn các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trong phạm vi khu 

vực thực hiện dự án. Khi hoạt động, các phương tiện giao thông sẽ thải ra môi trường 

khói thải và bụi. Đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi. 

Ngoài ra, các phương tiện vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu 

diesel sẽ thải ra môi trường lượng khói thải có thành phần chủ yếu là COx, NOx, 

SOx, carbonhydro, aldehyde, bụi… Tuy nhiên, do diện tích dự án tương đối rộng, 

thảm thực vật tại khu vực dự án tương đối lớn, nguồn ô nhiễm này được phân tán nên 

ảnh hưởng không đáng kể. 

d. Bụi và khí thải từ các khu vực khác 

- Khí thải từ khu vực lưu trữ rác 

Tại khu vực lưu trữ, phân loại và xử lý rác, khí thải gây ô nhiễm không khí phát 

sinh từ quá trình lên men, phân hủy kỵ khí của rác phát sinh mùi hôi. Đây là nguồn 
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thu hút các loài côn trùng, vi sinh vật có khả năng lây truyền bệnh tật và gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân viên trong CCN. 

- Khí thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

Hoạt động thương mại và sinh hoạt của con người cũng sản sinh ra nhiều chất 

thải gây ô nhiễm không khí như sản phẩm cháy do đốt nhiên liệu từ khu vực nhà bếp, 

bụi và khói thải do hoạt động giao thông, khói do hút thuốc lá… 

Khí và mùi thải từ khu vực nhà bếp, nhà ăn… chủ yếu khói thải từ nhiên liệu 

đốt và mùi bốc lên do thức ăn, thực phẩm tồn trữ từ quá trình nấu nướng và ăn uống. 

Tuy nhiên, nguồn ô nhiễm này không đáng kể. 

- Mùi và sol khí từ các trạm  xử lý nước thải 

Mùi hôi tại trạm XLNT tập trung thường phát sinh chủ yếu từ các đơn nguyên 

mà tại đó có quá trình phân hủy kỵ khí với các dạng khí chính như H2S, mercaptan, 

CO2, CH4,… trong đó, thành phần gây mùi hôi thường do H2S và mercaptan, các 

dạng khí gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định như CH4. 

Ngoài ra, xung quanh các trạm xử lý nước thải là nơi sinh ra sol khí sinh học có 

thể phát tán theo gió với khoảng cách vài chục mét. Trong sol khí thường gặp vi 

khuẩn, nấm mốc… có thể là những mầm bệnh hay những nguyên nhân gây dị ứng 

qua đường hô hấp. Các loại vi khuẩn thường gặp trong sol khí phát tán tại các trạm xử 

lý nước thải là E.Coli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột … 

Việc phát sinh mùi hôi và các sol khí từ các trạm xử lý nước thải theo quy trình 

công nghệ thiết kế thì hầu như phát sinh không đáng kể. Qua khảo sát, có thể đánh giá 

tác động này không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh. 

2.2.1.2. Nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Theo tính toán ở trên thì lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích thực hiện dự 

án vào thời điểm lượng mưa lớn nhất là 352 (m3/h) 

Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt dự án như: Chất rắn lơ 

lửng, dầu mỡ, bụi kim loại, dung môi hữu cơ… và thoát ra nguồn tiếp nhận là khe 

nước sẽ gây bồi lắng lòng khe, ảnh hưởng đến dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường 

nước mặt, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh và gián tiếp ảnh hưởng đến sức 

khỏe của cộng đồng dân cư khu vực. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của toàn bộ nhân viên, công nhân trong CCN Thắng Quân 

khi thải ra có chứa cặn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (N, P), các chất hữu cơ (BOD, 

COD), vi sinh … 

Dự kiến dự án sau khi đưa vào vận hành sẽ thu hút khoảng 500 công nhân viên. 

Với lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt ước tính khoảng 80% lượng 

nước cấp (trung bình lượng nước sử dụng là 120 lít/người/ngày.đêm) thì lượng nước 

thải sinh hoạt là: 80% x 120 x 500 = 48.000 lít/ngày.đêm = 48 m3/ngày đêm. 
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c. Nước thải sản xuất 

Theo tính toán ở trên thì nước thải sản xuất ước tính trung bình 80% lượng 

nước cấp. Theo đó, lượng nước thải sản xuất phát sinh là: 422 m3/ngày. 

Nước thải sản xuất phát sinh từ các quá trình sản xuất khác nhau của các nhà 

máy, xí nghiệp có tính chất đa dạng, phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của từng 

loại hình sản xuất cụ thể. Tùy theo từng loại hình công nghệ sản xuất mà nước thải có 

tải lượng, thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau. 

Nước thải từ các quy trình sản xuất với lưu lượng xả thải và tải lượng các chất 

ô nhiễm lớn, nên có nguy cơ gây ô nhiễm cao đối với môi trường nước tại khu vực dự 

án. Nước thải sản xuất sẽ được xử lý đạt giá trị quy định tại cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT tại các trạm xử lý nước thải riêng của từng nhà máy trước khi theo 

hệ thống cống dẫn về khu xử lý nước thải tập trung của CCN. 

Tác động chung của các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất của các nhà 

máy trong CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn đến môi trường nước, đất được tổng 

hợp  trong bảng sau. 

2.2.1.3. Chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Thành phần chủ yếu trong CTR sinh hoạt gồm: 

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa 

+ Các hợp chất có nguồn gốc từ giấy như các loại bao gói đựng đồ ăn, thức 

uống. 

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh… 

+ Kim loại như vỏ hộp,… 

- Tổng khối lượng CTR sinh hoạt có thể ước tính khoảng 0,25 tấn/ngày, 

dựa trên: 

+ Lượng phát thải bình quân: 0,5 kg/người/ngày 

+ Tổng số công nhân ước tính: 500 người 

Trong thành phần rác thải sinh hoạt của dự án chủ yếu là các hợp chất hữu cơ 

và các loại bao bì khó phân hủy như PVC, PE, vỏ lon nước giải khát… khi mức độ 

dịch vụ cao thì tỷ trọng của thành phần này trong rác thải sinh hoạt càng lớn. 

Lượng rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom từ các nhà máy thông qua các thùng 

đựng rác. Sau đó, các nhà máy sẽ ký hợp đồng với Ban Quản lý CCN để thu gom và 

xử lý tại khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn theo quy định. 

Chất thải rắn sinh hoạt khi thải vào môi trường khi phân hủy làm tăng nồng độ 

các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... làm ô nhiễm nguồn 

nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong nước hay tạo điều 

kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân của các dịch bệnh. 

b. Chất thải rắn sản xuất 

Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ các quy trình sản xuất khác nhau của các 

nhà máy có tính chất đa dạng, phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của từng loại hình 
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sản xuất cụ thể. Tùy theo từng loại hình công nghệ sản xuất mà chất thải rắn có thành 

phần và khối lượng khác nhau. 

Bảng 20. Thành phần rác thải sản xuất đặc trưng của các ngành sản xuất 

STT Ngành sản xuất Loại chất thải rắn 

1 Sản xuất vật liệu xây dựng 
- Đất, đá thải 

- Bao bì đựng vật liệu nổ 

2 Gia công, sửa chữa cơ khí, hàn xì 
- Que hàn, kim loại thừa 

- Hộp đựng sơn và dung môi, chổi quét ... 

3 Chế biến nông lâm 

- Các loại nông sản bị hỏng, không đạt chất 

lượng 

- Vỏ, phần thừa của rau, củ, quả 

- Vỏ cây lâm sản, bột cưa, bột bào... 

- Bao bì đựng nguyên, nhiên liệu và chất bảo 

quản 

4 Chế biến mộc dân dụng 

- Gỗ thừa, thực bì, gỗ bào, vụn cưa... 

- Hộp đựng sơn và dung môi, chổi quét ... 

- Dụng cụ hỏng, các bộ phận thay thế trong 

quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị 

c. Cặn, bùn từ trạm xử lý nước cấp và trạm xử lý nước thải 

Thông thường đây là loại chất thải không nguy hại, tuy nhiên trong một số 

trường hợp, chúng có thể chứa các thành phần nguy hại cho môi trường. Vì vậy khi 

bùn cặn từ hệ thống xử lý nước cấp và nước thải phát sinh, Chủ dự án cũng như Chủ 

đầu tư các nhà máy trong CCN sẽ mời đơn vị có chức năng lấy mẫu với sự giám sát 

của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Yên Sơn để phân tích, nếu mẫu bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải 

thuộc chất thải nguy hại thì sẽ xử lý theo đúng quy định của chất thải nguy hại, nếu 

mẫu bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải thuộc chất thải rắn thông thường thì sẽ xử lý 

theo đúng quy định của chất thải rắn thông thường. 

2.2.1.4. Chất thải nguy hại 

Bao gồm chất thải rắn nguy hại (giẻ lau dính dầu, hộp đựng các loại dung môi 

và hóa chất, các thiết bị hỏng hóc ...) và chất thải lỏng nguy hại (dầu, nhớt từ quá trình 

bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị; dung môi hữu cơ; nước thải chứa dầu 

mỡ, kim loại nặng ...). Dạng chất thải này nếu không được thu gom và xử lý đúng 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quản lý chất 

thải nguy hại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thành phần môi trường và sức 

khỏe của công nhân cũng như cộng đồng dân cư lân cận. 

2.2.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

2.2.2.1. Tác động đến môi trường văn hóa, xã hội 

Khi dự án được lấp đầy, tại đây sẽ thu hút khoảng 500 lao động, ngoài tác động 

tích cực là giải quyết được công việc cho một lực lượng lao động lớn tại địa phương 

cũng như các vùng lân cận, còn có các tác động tiêu cực. Cụ thể: 

- Việc tập trung một số lượng lớn công nhân có thể dẫn đến các vấn đề văn 

hóa – xã hội nhất định do mâu thuẫn giữa công nhân đến từ nơi khác và người 

dân địa phương. 
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- Vấn đề chỗ ở, sinh hoạt của công nhân: 

+ Thực tế hoạt động của các CCN, KCN - KCX cho thấy nhu cầu về nhà ở của 

chuyên gia và công nhân là rất cao. 

+ Nếu không kiểm soát được vấn đề lưu trú của công nhân nhập cư, vấn đề thứ 

cấp sẽ nảy sinh liên quan đến việc hình thành các khu nhà trọ với chất lượng thấp, 

cũng như xung đột về văn hóa/tập tục với người dân địa phương. 

2.2.2.2. Tác động đến giao thông khu vực 

Nhu cầu giao thông trong giai đoạn này sẽ gia tăng rất nhiều do các phương 

tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm cũng như đi lại của công nhân. 

Các tác động chính sẽ gồm: gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng 

đường xá và đặc biệt là an toàn giao thông. 

Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm sẽ phụ thuộc vào 

bản thân của các cơ sở công nghiệp. Đối với phương tiện đi lại của công nhân, mức 

độ ảnh hưởng có thể giảm thiểu được bằng giải pháp xây dựng hệ thống dịch vụ xe 

đưa đón công nhân nhằm giảm bớt mật độ xe do dùng các phương tiện cá nhân. 

2.2.2.3 Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Hoạt động của dự án trong giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động sẽ mang 

lại các tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án. Các tác động 

này có thể được giảm thiểu khi Chủ đầu tư các nhà máy trong CCN thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất trong Giấy phép môi 

trường, báo cáo ĐTM của từng nhà máy. 

2.2.2.4. Đánh giá tác động do các rủi ro, sự cố 

a. Sự cố chập điện, cháy nổ 

- Sự cố cháy nổ liên quan đến thiết bị điện do rò rỉ, chập mạch, điện áp không 

ổn định, quá tải điện, hiện tượng sét đánh vào những ngày trời có giông tố. 

- Sự cố cháy nổ do “đốt”: đốt do thù tức, phá hoại, tâm thần, phi tang chứng cứ, 

đốt để lấy bảo hiểm... 

- Sự cố cháy nổ do không thực hiện đúng quy trình khi sử dụng các thiết bị 

máy móc sử dụng điện, nhiên liệu đốt như xăng dầu, gas… 

Sự cố cháy nổ xảy ra, phá hủy các trang thiết bị trong các nhà máy, kết cấu của 

công trình gặp nhiệt độ cao dẫn đến biến dạng, làm sập công trình. Cán bộ, công nhân 

viên làm việc trong các nhà máy gặp các tai nạn đáng tiếc như bỏng, thương tích do 

sập đổ máy móc thiết bị, kết cấu nhà máy, nguy hiểm hơn là thiệt hại đến tính mạng. 

Sự cố cháy nổ gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản. Do đó việc đảm bảo an toàn 

phòng chống cháy nổ khi dự án đi vào hoạt động là hết sức quan trọng, cần có sự 

quan tâm đúng mức. 

- Sự cố cháy nổ tại các nhà máy trong CCN sẽ phá hủy các công trình gây thiệt 

hại đến tài sản của các nhà máy. Nếu không kiểm soát được thì có thể cháy lan sang 

diện tích rừng trồng xung quanh dự án, gây ra sự cố cháy rừng nghiêm trọng. 

- Cháy rừng xảy ra sẽ gây thiệt hại đến diện tích rừng lớn, phá hủy hệ sinh thái, 

thay đổi tính chất đất trên diện tích rừng bị cháy... Lượng mùn để lại sau khi cháy sẽ 
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theo nước mưa chảy xuống khe suối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng 

nguồn nước mặt của khu vực. 

b. Sự cố bão, lũ lụt 

Bão lớn sẽ làm sập phá hủy các công trình, làm gãy các cây xanh. Bên cạnh đó 

bão còn cuốn theo bụi, cát và đá vào không khí làm ô nhiễm môi trường không khí. 

Ngoài việc chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão thì khu vực Dự án hàng 

năm cũng chịu tác động bởi hoàn lưu của các cơn bão gây mưa lớn thường xuyên, nên 

vào mùa mưa lũ sẽ có khả năng bị ngập úng. 

Sự cố bão, lũ lụt không những phá hủy các công trình, sản phẩm gây thiệt hại 

về kinh tế mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng môi trường. Vị trí dự án 

thuộc khu vực thượng lưu nên khi xảy ra sự cố ngập lụt, sẽ đưa các chất ô nhiễm từ 

các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong Cụm công nghiệp vào nguồn nước và theo 

dòng chảy gây ô nhiễm phía hạ lưu, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hoạt động sản 

xuất của cộng đồng dân cư sống trong lưu vực. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng mật độ giao thông đi lại do cán bộ, nhân 

viên đi làm và khách hàng vào khu vực dự án. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến 

nguy cơ tai nạn giao thông gia tăng. Chủ đầu tư cần có phương án đấu nối giao thông 

ra vào khu vực dự án thích hợp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực. 

d. Sự cố tại trạm biến áp 

Các máy biến áp (MBA) là những phần tử chính trong lưới điện, là phẩn tử 

trung gian giữa các lưới điện có các cấp điện áp khác nhau. Đối với MBA, các sự cố 

có thể xuất hiện bên trong hay bên ngoài MBA và khi đó nguy cơ hoả hoạn xảy ra là 

rất cao mà nguyên nhân là rất khó kiểm soát. 

Các sự cố về MBA có thể xảy ra như: 

- Các sự cố bên trong MBA: ngọn lửa có thể làm phá hủy hoàn toàn máy và 

làm cháy bất cứ thiết bị hay công trình gần đó. 

- Nổ trong MBA: tác hại gây ra bởi hồ quang điện bên trong MBA được xác 

định phụ thuộc vào mức tăng áp suất khí gây ra hồ quang. Đường hồ quang dài và 

năng lượng sự cố có thể là năng lượng sự cố của toàn hệ thống dẫn tới sự tăng lên rất 

nhanh của áp suất trong thùng dầu, gây nứt vỡ thùng dầu và có thể gây hỏa hoạn. 

- Cháy trong MBA: Khi sự cố máy biến áp gây nên hoả hoạn, nguyên nhân chủ 

yếu thường liên quan đến dầu máy biến áp. Nếu thùng máy nứt, dầu máy chảy ra 

ngoài, thì khả năng hoả hoạn lại phụ thuộc vào mức độ nhanh nhạy mà hệ thống bảo 

vệ hoạt động kích hoạt máy cắt, và độ nhạy máy cắt hoạt động cắt mạch. Với các hệ 

thống bảo vệ hiện đại độ nhạy cao và máy cắt tác động nhanh thì có rất ít trường hợp 

chảy dầu ra ngoài lại gây hoả hoạn. 

Trong các trường hợp khi mà thùng dầu bị vỡ nhưng không có hoả hoạn xảy 

ra, có thể gây ảnh hưởng lớn tới hệ sinh thái do dầu tràn làm ô nhiễm khu vực. Do đó, 

Chủ đầu tư sẽ quản lý chặt chẽ đối với việc vận hành cũng như sửa chữa, bảo dưỡng 

các MBA phục vụ nhu cầu về điện của các nhà máy trong CCN. 
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3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

3.1. Biện pháp giám thiểu tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

- Các chất thải chai lọ nhựa, giấy vụn...được thu gom, tập kết vào thùng nhựa 

dung tích khoảng 60-100 lít, sau đó bán cho cơ sở thu mua phế liệu; chất thải là thức 

ăn thừa dùng chăn nuôi gia súc, gia cầm cho hộ dân xung quanh hoặc công nhân nếu 

có nhu cầu. 

- Chất thải không tận dụng được thu gom vào 02 thùng rác chuyên dụng, dung 

tích 120 lít đặt tại vị trí lán trại hoặc gần nơi nghỉ giữa giờ của công nhân, để thu gom 

tạm chứa trong ngày. Đồng thời, ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường (Công ty 

CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang) thu gom và vận chuyển xử 

lý lượng chất thải với tần suất 1-2 ngày/lần. 

- Ưu tiên tuyển dụng các lao động địa phương, thời gian làm việc 8h/ngày, ăn 

trưa và nghỉ ngơi tại nhà riêng hoặc tổ chức cho công nhân ăn tại các quán cơm gần 

khu vực dự án. 

b. Chất thải rắn thông thường 

* Chất thải xây dựng 

- Các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Bao xi măng, đầu mẩu thép, 

tôn, gỗ, … được thu gom và bán cho người thu mua phế liệu. 

- Các chất thải: Gạch, đá, cát, sỏi,… trong xây dựng được sử dụng san nền 

ngay trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Quản lý chặt chẽ trong quá trình thi công, sử dụng hiệu quả các nguyên vật 

liệu, tránh thất thoát, lãng phí cũng là một giải pháp để giảm thiểu lượng CTR xây 

dựng, giảm thiểu tác động từ bãi thải xây dựng. 

- Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu sẽ dọn d p mặt 

bằng đến đó và vận chuyển đi chôn lấp luôn. Điều này sẽ giảm được lượng CTR tập 

kết về bãi thải cùng một thời điểm. 

- Không vận chuyển và đổ thải lúc nắng to, gió lớn vì sẽ phát tán nhiều bụi, gây 

ô nhiễm không khí. 

- Các chất thải không thể tận dụng được, Nhà thầu sẽ vận chuyển đến địa điểm 

đổ thải đã được thỏa thuận, cho phép. 

* CTR từ quá trình phát quang thực vật, phá dỡ công trình nhà cửa 

Trước khi tiến hành công tác san nền, Chủ dự án sẽ làm sạch bề mặt bằng cách 

phát quang, thu dọn và xử lý sinh khối thực vật, cụ thể: 

- Lúa cùng các cây trồng khác sẽ được thu hoạch hết và dọn sạch trước khi tiến 

hành triển khai giải phóng mặt bằng và san nền. 

- Cây cối thực vật phát quang trong khu vực có đường kính D = 15 20 cm, 

được chặt nhỏ, phơi khô tận thu làm củi đun nấu.  

- Vật dụng làm bằng gỗ được tận dụng để đun nấu.  
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- Lượng đá, gạch, ngói, bê tông phát sinh từ quá trình phá dỡ các công trình 

được tận thu để san nền.  

- Lưới thép, cọc sắt từ quá trình phá dỡ hàng rào được thu gom, bán phế liệu. 

- Lượng còn lại, chủ đầu tư sẽ vận chuyển đến địa điểm đổ thải đã được thỏa 

thuận, cho phép. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động do nước thải 

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng, nước thải sinh hoạt và nước thải 

thi công phát sinh trong khu vực công trường sẽ gây tác động đến nguồn nước mặt. Vì 

vậy các biện pháp sau sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đó: 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt bằng việc tuyển dụng lao động địa 

phương có điều kiện tự túc chỗ ăn, ở. Bố trí nhân lực hợp lý theo từng giai đoạn 

thi công. 

- Không tổ chức các hoạt động nấu ăn ở trên công trường mà tổ chức cho công 

nhân ăn tại các quán ăn gần khu vực dự án. 

- Với lượng công nhân có mặt thường xuyên trên công trường lúc cao điểm là 

40 người, Nhà thầu thi công sẽ sử dụng 05 nhà vệ sinh lưu động (loại có bể chứa chất 

thải dung tích 500 lít) để xử lý nước thải phát sinh, phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân 

của công nhân và cán bộ trên công trường... Nhà vệ sinh đặt ở góc công trường, luôn 

được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ để đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường chung. Nước thải 

được xử lý qua bể tự hoại trước khi thải ra đường thoát chung của khu vực 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét; không để bùn, đất, rác xâm nhập vào 

đường thoát nước thải. Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công thuê đơn vị có 

chức năng (Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang) đến 

hút bể phốt nhà vệ sinh di động định kỳ 01 tháng/lần (hoặc khi đầy bể) và đem đi 

xử lý theo đúng quy định. 

- Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ được đưa vào tuyến quy hoạch 

hoặc là hệ thống thoát nước tự đào tuỳ theo từng giai đoạn thực hiện xây dựng. Đảm 

bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động xây dựng cũng 

như không gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

b. Nước thải rửa xe 

- Hạn chế vệ sinh máy móc thiết bị trên công trường, khi cần vệ sinh thì đưa 

vào khu vực rửa xe riêng.  

- Bố trí các máy, thiết bị dự phòng. Máy móc thiết bị hoạt động luân phiên, 

tránh hoạt động quá lâu làm nóng máy.  

- Không thải trực tiếp nước thải thi công có chứa hàm lượng bùn đất lớn trực 

tiếp vào lưu vực thoát nước của khu vực dự án. 

- Bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng ra vào khu vực thi công để rửa các phương tiện 

vận chuyển đất đá san lấp, vật liệu trước khi ra khỏi công trường. Cầu rửa xe được 

xây bằng gạch, có hố thu nước thải, dung tích 6m3, kích thước (2×2×1,5)m, kết cấu 

xây gạch, đáy đổ bê tông cốt thép, lắp lưới chắn dầu mỡ tại cửa xả đảm bảo nước thải 



32 

 

lưu tối thiểu là 1,5 giờ trước khi thải vào tuyến thoát tạm thời. Định kỳ sau khoảng 3-4 

ngày, Nhà thầu thi công thay tấm lưới lọc dầu mỡ, thu gom tập kết, lưu giữ trong kho 

chứa chất thải nguy hại. Thường xuyên tiến hành nạo vét bùn và được xử lý đồng thời 

với chất thải rắn thông thường. 

c. Nước mưa chảy tràn 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công đào các rãnh thoát nước xung quanh 

các lô đất với chiều rộng từ 0,5   1,8m; sâu 0,4   1,6m để lắng cặn. Các rãnh này sẽ 

được xây dựng làm rãnh thoát nước mưa của dự án. Đảm bảo nước mưa chảy tràn 

trong khu vực dự án được thu, xử lý và thoát tốt, không gây ứ đọng, ngập úng, bồi 

lắng trong quá trình thi công. 

- Tiến hành các hoạt động đào đắp, san gạt theo đúng kế hoạch đã đặt ra; bố trí 

lịch thi công hợp lý, không thực hiện đào đắp khi trời mưa. 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần các tuyến thoát nước mưa để 

phòng ngừa xô đất, cát, vật liệu xây dựng vào đường tiêu thoát khi có mưa. 

- Che chắn nguyên vật liệu xây dựng cẩn thận, kho tập kết đặt ở nơi cao ráo, 

tránh để nước mưa chảy tràn cuốn theo VLXD xuống nguồn nước mặt. 

- Thường xuyên theo dõi thời tiết; kiểm tra, nạo vét, khơi thông cống rãnh 

không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

- Bố trí người vệ sinh mặt bằng công trường hàng ngày. 

- Không lưu chứa nhiều vật liệu, đất đá thải tại công trường thi công, sử dụng 

hết ngay khi NVL được vận chuyển về dự án; tiến hành bốc xúc, vận chuyển đất đá đi 

đổ thải ngay khi phát sinh. 

3.1.3. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình phá dỡ các công trình kiến trúc 

- Có bạt che chắn với các khu vực xung quanh trước khi phá dỡ. 

- Có kế hoạch phá dỡ các công trình kiến trúc cụ thể, rõ ràng, theo hình thức 

cuốn chiếu, làm đến đâu dọn d p đến đó. 

- Không tổ chức phá dỡ vào những ngày gió to vì sẽ kéo theo một lượng bụi 

lớn phát tán ra khu vực xung quanh.  

- Phun nước tại những khu vực phá dỡ để hạn chế bụi phát tán vào môi 

trường và trên tuyến đường vận chuyển đến khu vực đổ thải với tần suất thực 

hiện: 2 lần/ngày. 

- Không sử dụng các phương tiện chuyên chở, thi công quá cũ và không chở 

nguyên vật liệu quá đầy, quá tải trong quá trình vận chuyển phế thải xây dựng, phân 

bố mật độ giao thông hợp lý để hạn chế bụi phát tán. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển phế thải dùng bạt che chắn cẩn thận 

tránh rơi vãi bụi dọc tuyến đường giao thông. 

- Xe chạy đúng tốc độ, giảm tốc khi qua khu đông dân cư và khu vực đường 

đất xấu. Thùng chở vật liệu kín, tuyệt đối không có tình trạng rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển, không chở quá trọng tải quy định. 
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- Thường xuyên kiểm tra chất lượng đường giao thông, có kế hoạch sửa chữa 

kịp thời các sự cố hỏng hóc, đảm bảo giao thông thuận tiện, tránh ùn tắc làm tăng 

nguy cơ phát thải bụi trên đường. 

- Định kỳ 6 tháng/lần bảo dưỡng các loại xe và thiết bị để giảm tối đa lượng khí 

thải ra. 

- Trên công trường xây dựng, trang bị và yêu cầu người lao động phải có 

đầy đủ bảo hộ lao động, để hạn chế các ảnh hưởng của bụi, khí thải và tiếng ồn 

đến sức khỏe. 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi từ hoạt động đào đắp, san nền, thi công công trình  

Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình này được thực hiện như sau: 

- San lấp mặt bằng theo đúng chỉ giới đỏ và tiến độ đã phê duyệt. 

- Đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ 

cộng đồng ngay từ khi lập đồ án thi công. 

- Triệt để tận dụng địa hình tự nhiên khi san nền, cao độ nền xây dựng bám sát 

địa hình tự nhiên, tránh việc đào và đắp với khối lượng lớn nên sẽ giảm thiểu được 

bụi phát sinh.  

- Xây dựng kế hoạch san lấp mặt bằng và vận chuyển hợp lý. Thi công và vận 

chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn gói, từng đoạn, từng phần, thi công 

đến đâu hết đến đó sẽ giảm lượng bụi phát tán ra môi trường xung quanh. 

- Xây kè chắn bằng tường đá hộc và tướng chắn đá hộc trước khi san nền để 

tránh ảnh hưởng đến khu vực hiện trạng. 

- Tránh tình trạng ngập úng cục bộ trong khu đất Dự án, cần bố trí các rãnh 

thoát nước ra khi trời mưa. 

- Theo dõi thời tiết, hạn chế đào đắp, san nền vào những ngày nắng nóng, gió to. 

- Thường xuyên tưới nước dập bụi trong công trường với tần suất 2 lần/ngày. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển và san lấp mặt bằng hợp lý, thực hiện cuốn 

chiếu, tránh tình trạng có quá nhiều phương tiện, thiết bị máy móc hoạt động đồng 

thời, hạn chế lượng bụi và khí thải phát sinh.  

- Không sử dụng các phương tiện chuyên chở, thi công quá cũ và không chở 

nguyên vật liệu quá đầy, quá tải trong quá trình vận chuyển, phân bố mật độ giao 

thông hợp lý để hạn chế bụi và khí thải phát sinh. 

- Định kỳ 6 tháng/lần bảo dưỡng các loại phương tiện vận chuyển và thiết bị để 

giảm tối đa lượng khí thải.  

- Trên công trường xây dựng sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và yêu cầu 

người lao động phải tuân thủ để hạn chế các ảnh hưởng của bụi, khí thải và tiếng ồn 

đến sức khỏe công nhân. 

- Xe ra vào công trường phải được rửa bánh. 

- Phun nước thường xuyên ở trong công trường và xung quanh khu vực dự án 

với tần suất thực hiện 2 lần/ngày. 
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- Công nhân thường xuyên vệ sinh khu vực xung quanh công trường và đoạn 

từ bãi thải đến công trường. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do quá trình phân hủy CTR sinh hoạt 

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương, ăn uống và nghỉ ngơi tại nhà 

riêng; hoặc tổ chức cho công nhân ăn tại các quán cơm gần khu vực dự án để hạn chế 

lượng CTR sinh hoạt phát sinh. 

- Bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy để hạn chế phát tán mùi, 

khí thải ra môi trường xung quanh.  

- Tổ chức thu gom hàng ngày, không để CTR sinh hoạt tồn tại lâu, các chất 

hữu cơ sẽ phân hủy gây mùi hôi thối khó chịu. 

- Bùn thải từ nhà vệ sinh: Thuê đơn vị có chức năng đến hút bể phốt nhà vệ 

sinh di động định kỳ 1 tháng/lần và đem đi xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài các biện pháp như trên, để giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải nói 

chung, Chủ dự án đề xuất các biện pháp khác như sau: 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng 

đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa 

bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong hiệu suất cao, tải lượng khí 

thải nhỏ và độ ồn thấp, có đầy đủ giấy kiểm định về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm. Lắp đặt các đèn báo 

cháy, đèn tín hiệu và các biển báo cần thiết khác. 

- Không vận chuyển vào thời gian cao điểm có mật độ giao thông cao, vận 

chuyển theo các tuyến đường vành đai, tránh đi qua các khu dân cư đông đúc trong 

thành phố (chợ, trường học, giờ cao điểm). 

- Phun và tưới nước để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình thi công (2 

lần/ngày).  

- Hạn chế vận chuyển vào thời gian nắng to và gió lớn để tránh phát tán nhiều 

bụi vào môi trường. Điều tiết số lượng xe, mật độ xe hoạt động phù hợp với thời gian, 

tiến độ công việc.  

- Hạn chế đào đắp trong các ngày nắng nóng, gió to dễ gây phát tán bụi.  

- Xe vận chuyển không chở quá đầy, có bạt che thùng để hạn chế nguyên vật 

liệu rơi vãi xuống đường và phát tán ra môi trường xung quanh. 

- Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu là từ 6h   21h hàng ngày, không vận 

chuyển vào giờ nghỉ trưa.  

- Các công đoạn như rải nhựa đường, hàn kim loại trong quá trình thi 

công,…sẽ áp dụng các biện pháp che chắn tạm thời để hạn chế sự lan tỏa sang các 

khu vực khác xung quanh, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng dân cư xung 

quanh. Đồng thời trang bị các thiết bị an toàn lao động cá nhân cho công nhân như 

mũ, mặt nạ, quần áo bảo hộ lao động,… 
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- Các xe vận tải không được chở quá tải trọng cho phép với từng loại xe và với 

tính chất cơ lý của nền đường. Tuyến đường vận chuyển và tốc độ lưu thông phải đảm 

bảo theo đúng quy định của Sở giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang. Trong khu vực 

dự án, để đảm bảo an toàn giao thông và không cuốn bụi, tốc độ lưu thông trên đường 

nội bộ từ 5   10 km/h. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu cần có trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ để 

hạn chế bụi ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 

- Không đốt các loại chất thải trong khu vực công trường thi công. 

- Thường xuyên thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý kịp thời đối với CTR sinh 

hoạt, tránh phân hủy CTR hữu cơ sinh mùi, ô nhiễm không khí. 

- Triệt để tiết kiệm nhiên liệu cũng là một biện pháp giảm thiểu khí thải. 

- Lập kế hoạch thi công xây dựng và nhân lực chính xác, cụ thể để tránh chồng 

chéo giữa các quy trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại, các hoạt 

động cơ giới hóa và tối ưu hóa quy trình xây dựng. 

3.1.4. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu do CTNH, Chủ dự án sẽ yêu cầu các 

Nhà thầu thực hiện các biện pháp sau: 

- Bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện thi công, vận chuyển. Kiểm tra, thay 

dầu trước khi tham gia thi công dự án. 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa các phương tiện, máy móc thi công tại khu 

vực dự án.  

- Hạn chế lượng công nhân ở lại lán trại để hạn chế việc phát sinh thành 

phần nguy hại trong chất thải sinh hoạt (như pin, sạc điện thoại, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng) 

- Thu gom toàn bộ CTNH phát sinh và lưu giữ trong 03 thùng phy dung tích 

120 lít/thùng.  

- Chủ dự án lưu giữ tạm thời và quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại 

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 năm 2020. Cụ thể như sau:  

+ Phân loại CTNH khi bắt đầu đưa vào các thùng phy lưu chứa; 

+ Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH cho đơn vị tiếp nhận 

(gồm 3 liên theo quy định, chủ nguồn thải lưu liên số 1), kê khai theo hướng dẫn. 

+ Chủ dự án lập và báo cáo CTNH định kỳ theo mẫu quy định nộp về Sở 

TNMT tỉnh Tuyên Quang. 

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo theo TCVN 6707:2009 về CTNH với kích thước 

ít nhất 30 cm mỗi chiều cho thùng lưu chứa. 

+ Đối với dầu mỡ thải (thể lỏng), kiểm soát tại điểm nạp để đảm bảo mức cao 

nhất cách giới hạn trên của thùng phuy lưu chứa là 10 cm. 

+ CTNH được lưu giữ tại khu tập kết NVL, có mái che, đảm bảo nền kín khít, 

cao ráo, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 
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+ Khu vực lưu giữ đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự 

cố xảy ra. 

+ Lắp đặt biển dấu hiệu cảnh báo phù hợp với loại CTNH theo TCVN 

6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều cho khu vực lưu giữ CTNH. 

- Chủ dự án ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ đến vận chuyển 

và xử lý CTNH. 

3.1.5. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động do thu hồi đất, GPMB 

Như đã dự báo và đánh giá tác động của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

của báo cáo, khi thực hiện dự án sẽ phải thu hồi đất nông nghiệp, đất ở, di dân tái định 

cư, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân,…Để giảm thiểu các tác động này, Chủ 

dự án phối hợp với UBND huyện Yên Sơn sẽ có phương án đền bù GPMB, hỗ trợ 

hợp lý; đồng thời thực hiện đầy đủ các ngh a vụ về tài chính đối với địa phương. 

a. Nội dung cụ thể của phương án đền bù GPMB như sau: 

- Thực hiện theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 

an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Mức tính toán đền bù cho các đối tượng phải đảm bảo đúng đủ theo quy định 

hiện hành, phù hợp với chính sách của nhà nước. 

- Đảm bảo tính hài hòa, công bằng giữa các đối tượng trong phạm vi dự án 

cũng như toàn Tỉnh. 

- Tổ chức triển khai các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

đảm bảo công khai, dân chủ, theo quy định của pháp luật. 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của thành phố Tuyên 

Quang; đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành có liên quan để thực 

hiện hiệu quả. 

- Làm tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng thuận để 

người có đất, tài sản trên đất Nhà nước thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách của 

Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. 

- Về tiến độ cần phải kịp thời, khẩn trương. 

b. Nội dung triển khai công tác GPMB 

- Bàn giao mốc giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư mời đại diện Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Tuyên Quang,  phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Sơn, 

phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Sơn, trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt 

bằng huyện Yên Sơn, Chi cục Thuế huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân xã Lang 

Quang, Thắng Quân, Chân Sơn; Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Yên 

Sơn để bàn giao mốc giải phóng mặt bằng. 
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- Ban hành thông báo thu hồi đất: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị ban hành 

thông báo thu hồi đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Sơn để tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ban hành. 

- Ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư ký 

hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng huyện Yên Sơn để 

lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện việc bồi thường, 

giải phóng mặt bằng. 

- Đo đạc và chuẩn bị hồ sơ địa chính khu đất thu hồi: UBND xã Lang Quán, 

Chân Sơn, Thắng Quân có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và 

giải phóng mặt bằng huyện Yên Sơn triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

- Kê khai, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền với đất: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện. UBND xã Lang Quán, Chân Sơn, Thắng Quân mà người bị thu hồi 

đất có đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất. 

- Lập và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, dự kiến bố trí tái định cư; niêm yết công khai, lấy ý kiến đóng góp của người 

dân trong khu vực có đất thu hồi; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Sơn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và ban hành 

quyết định thu hồi đất. 

- Công bố Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Trung tâm Phát triển 

quỹ đất và GPMB có trách nhiệm gửi Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất thu hồi và niêm yết tại trụ 

sở UBND xã Lang Quán, Chân Sơn, Thắng Quân và tổ chức chi trả tiền bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt. 

- Xử lý khiếu nại, kiến nghị. 

c. Các phương án bồi thường, hỗ trợ 

Chủ dự án đã có phương án bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng, cụ thể như sau: 

- Bồi thường về đất:  

Hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi, đủ điều kiện về bồi thường, hỗ trợ và tái 

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

thi hành luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất. 

Hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi mà không có giấy tờ về quyền sử dụng 

đất thì được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gề Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng 
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giá đất; định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

- Bồi thường về vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi: Áp dụng các quy định trong 

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang 

ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 

05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành 

đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với 

đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, 

lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất và quy trình chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Chính sách hỗ trợ: Áp dụng các quy định trong Quyết định số 05/2015/QĐ-

UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về trình tự, 

thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất và quy trình chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

d. Các biện pháp giảm thiểu khác 

Tiến hành thu hoạch nông sản có trên đất trước khi bàn giao đất cho dự án 

đồng thời bồi thường thiệt hại cho người dân theo giá trị nông sản thu hoạch.  

Trong quá trình thống nhất hỗ trợ đền bù cho người dân, chủ dự án sẽ cùng với 

chính quyền địa phương thống nhất hỗ trợ thêm giai đoạn đầu khi các hộ dân bị mất 

đất sản xuất không có công ăn việc làm, hỗ trợ một phần tiền thuê nhà cho các hộ phải 

di chuyển tái định cư sang nơi ở khác. 

Tạo điều kiện thuận lợi về công ăn việc làm cho đối tượng bị mất nghề sinh 

sống, mất đất nông nghiệp. 

đ. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án mang lại cho địa phương 

Dự án đóng góp cho ngân sách Nhà nước và ngân sách tỉnh. Ngoài ra dự án 

còn nộp thuế gồm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế trước bạ từ hoạt động 

kinh doanh chuyển nhượng bất động sản. 

Những đóng góp về mặt xã hội: 

- Sử dụng đất hiệu quả, hợp lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

- Tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố Tuyên Quang. 

3.1.6. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân và hạn chế tối đa các tác động do 

tiếng ồn và độ rung đến khu dân cư xung quanh, Chủ dự án sẽ yêu cầu các Nhà thầu 

áp dụng các biện pháp sau: 
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- Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng do độ rung:  

+ Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực... 

+ Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối 

đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su... được 

lắp giữa máy và bệ máy, đồng thời được định kỳ kiểm tra, thay thế. 

+ Không thực hiện các công việc gây rung động lớn vào ban đêm (21h   6h 

sáng hôm sau). 

- Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng do tiếng ồn:  

+ Kiểm tra mức ồn của thiết bị, nếu mức ồn lớn hơn giới hạn cho phép thì lắp 

các thiết bị giảm âm. 

+ Không sử dụng các thiết bị quá cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao. 

+ Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các thiết bị máy móc, thực hiện chế độ bổ 

sung dầu mỡ theo định kỳ, thông thường đối với thiết bị mới là 4-6 tháng lần, thiết bị 

cũ là 3 tháng/lần. 

+ Công nhân làm việc trong môi trường phát sinh tiếng ồn sẽ được trang bị 

dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ như mũ che tai hay nút bịt tai.  

+ Ngoài ra, để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến 

hoạt động của khu vực xung quanh, các máy móc gây tiếng ồn lớn sẽ không vận hành 

vào ban đêm và hạn chế vận hành đồng thời để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của 

người dân ở các vùng lân cận. 

3.1.7. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động đến giao thông 

- Tuyên truyền, chỉ đạo các lái xe chạy đúng phần đường quy định, không lạng 

lách đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia 

giao thông khác. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương có kế hoạch phân luồng giao thông hợp 

lý để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công dự án. 

- Quy định các xe phải phủ bạt khi vận chuyển đất đá, đảm bảo hạn chế tối đa 

việc phát tán bụi, gây mất mỹ quan trên tuyến đường vận chuyển, giảm tầm nhìn. 

- Quy định không vận chuyển nguyên liệu vào giờ cao điểm (giờ tan tầm 16h   

17h30 và vào ban đêm), để tránh gây ùn tắc giao thông và tai nạn. 

- Yêu cầu lái xe phải có bằng lái theo đúng quy định của pháp luật, trong quá 

trình lái xe phải tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ. 

- Định kỳ bảo dưỡng xe, máy móc. 

- Giảm thiểu tác động đến chất lượng đường giao thông: Trong hợp đồng kí kết 

giữa chủ dự án với đơn vị cung cấp nguyên vật liệu có điều khoản: Trong quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu phải đảm bảo xe chở đúng tải trọng cho phép của tuyến 

đường và cam kết sẽ sửa chữa, làm lại đường trong trường hợp gây ra các hiện tượng 

sụt lún, nứt gãy đường. 

- Sau khi kết thúc quá trình thi công, chủ dự án có trách nhiệm hoàn trả lại hệ 

thống giao thông như ban đầu cho khu vực. 
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3.1.8. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động đến công nhân 

trên công trường 

Để giảm thiểu các tác động đến an ninh, trật tự địa phương do tập trung đông 

công nhân, Chủ dự án sẽ:   

- Thông báo cho chính quyền và nhân dân biết rõ kế hoạch triển khai dự án. 

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để 

được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình 

thực hiện dự án. 

- Lập hàng rào ngăn cách giữa khu vực có dân cư sinh sống hoặc có đông dân 

cư qua lại với khu vực công trường. 

- Xây dựng, tổ chức lán trại cho đơn vị thi công: Chủ dự án sẽ kết hợp với Nhà 

thầu thi công xây dựng lán trại ngay bên trong khu vực thực hiện dự án. 

- Ưu tiên tuyển dụng các lao động tại địa phương có đầy đủ năng lực theo yêu 

cầu của các nhà thầu và có mong muốn được làm việc.  

- Giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân, cán bộ của dự án 

nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, xung đột với người dân địa phương, đảm bảo an 

ninh trật tự trong khu vực. 

- Bố trí lực lượng bảo vệ giải quyết các vụ tranh chấp, trộm cắp tài sản, đánh 

bạc, lô đề,… 

- Xây dựng nội quy công trường và giám sát sự tuân thủ nội quy đối với các 

cán bộ, công nhân, người dân. Lập danh sách cán bộ, công nhân, nơi thường trú, tạm 

trú để chủ dự án, nhà thầu thi công quản lý nhân sự và thuận tiện cho chính quyền địa 

phương quản lý nhân khẩu. 

3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn 

vận hành hoạt động 

3.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Biện pháp chung: 

- Các nhà máy, xí nghiệp trong  CCN sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về môi 

trường, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bảo đảm thực hiện nguyên tắc 

chung lựa chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm của  CCN đã đặt ra; 

- Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp (nguồn cố định),  CCN yêu cầu từng nhà 

máy phải có các thiết bị xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 

19:2009/BTNMT và  QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải vào không khí, trong đó 

đặc biệt quan tâm đến việc xử lý bụi, NOx, SO2 và andehyde trong khí thải dây 

chuyền sản xuất, lò hơi, lò sấy, … nhằm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng môi trường 

không khí xung quanh và môi trường lao động;  

- Các nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào  CCN bảo đảm tỷ lệ trồng cây xanh, hoa, 

thảm cỏ đạt tối thiểu 10% diện tích nhà máy nhằm cải thiện chất lượng môi trường tại 

từng nhà máy, xí nghiệp; 

-  CCN đảm bảo diện tích cây xanh, công viên, vườn hoa đạt tối thiểu theo 
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thiết kế chi tiết mặt bằng  CCN, trong đó gồm khu cây xanh cách ly khu dân cư 

và vành đai cây xanh dọc đường ngoài  CCN nhằm hạn chế ô nhiễm do khí thải 

giao thông vận tải. 

- Chủ dự án sẽ đầu tư xe phun nước dùng để tưới đường giao thông trong phạm 

vi  CCN nhằm tránh bụi; 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong  CCN thay thế các nhiên liệu 

nhiều chất độc hại bằng nhiên liệu không độc hoặc ít độc hơn (như sử dụng nhiên liệu 

có hàm lượng lưu huỳnh cao bằng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp...); 

- Sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc thay thế phương 

pháp gia công nhiều bụi bằng phương pháp gia công ướt ít phát sinh bụi,... 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, định lượng chính xác nguyên vật liệu, 

chấp hành đúng quy trình công nghệ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu chất 

thải và ô nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp trong  CCN. 

a. Biện pháp giảm thiểu đối với các nguồn thải cố định 

- Khống chế ô nhiễm tại nguồn 

Các phương án khống chế ô nhiễm được chia thành 3 loại :  

+ Khống chế ô nhiễm bằng các thiết bị xử lý chuyên dụng có kèm theo quá 

trình thu hồi chất ô nhiễm chỉ thị cần xử lý. Các phương án này phức tạp, tốn kém 

nhưng làm giảm được tải lượng ô nhiễm, mức độ làm sạch triệt để trước khí thải ra 

ngoài môi trường thông qua ống thải cao.   

+ Khống chế ô nhiễm bằng công nghệ sạch như thay đổi công nghệ mới, thiết 

bị mới, nguồn nguyên liệu phù hợp hoặc đã được tinh chế ngay tại nguồn, thay đổi 

nhiên liệu sạch hơn.  

+ Khống chế ô nhiễm bằng biện pháp pha loãng khí thải tới tiêu chuẩn thải: kỹ 

thuật này đơn giản, đầu tư thấp, dễ thực hiện nhưng không làm giảm được tải lượng 

các chất ô nhiễm thải vào môi trường mặc dù nồng độ thải đạt tiêu chuẩn thải.  

Ngoài ra, còn có các biện pháp mang tính chất phụ trợ như kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ các điểm có nguy cơ rò rỉ,... trồng cây xanh, quy hoạch theo hướng gió chủ 

đạo, phân khu chức năng... 

- Lựa chọn công nghệ, trang thiết bị phù hợp với quy hoạch 

Đây là biện pháp được coi là cơ bản, vì nó cho phép hạ thấp hoặc loại trừ chất 

ô nhiễm không khí hiệu quả nhất. Chủ dự án kiên quyết không cho các loại công nghệ 

cũ, lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm cao được phép hoạt động trong  CCN. 

- Lắp đặt các thiết bị khống chế ô nhiễm tại nguồn 

Các hệ thống có thể được tham khảo sử dụng như: Buồng lắng bụi; Cyclon; 

Lọc túi vải; Lọc ướt; Phương pháp hấp thụ; Phương pháp hấp phụ... 

- Giảm thiểu ô nhiễm bằng công nghệ sạch 

Đây là biện pháp được coi là cơ bản, vì nó cho phép hạ thấp hoặc loại trừ chất 

ô nhiễm không khí có hiệu quả nhất. Nội dung chủ yếu của biện pháp này là hoàn 

thiện công nghệ sản xuất và sử dụng chu trình kín, bao gồm: 
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+ Sử dụng những công nghệ sản xuất không có hoặc có rất ít chất thải.  

+ Thay thế các nguyên liệu, nhiên liệu nhiều chất độc hại bằng nguyên liệu, 

nhiên liệu không độc hoặc ít độc hơn (ví dụ thay thế nhiên liệu nhiều lưu huỳnh như 

than đá, bằng nhiên liệu ít lưu huỳnh như khí đốt, thay dầu có hàm lượng lưu huỳnh 

cao bằng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.....hay dùng điện năng là hướng ngày 

càng phổ biến).  

+ Sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc như thay thế phương 

pháp gia công khô nhiều bụi bằng phương pháp gia công ướt ít bụi... 

+ Sử dụng chu trình kín có tác dụng loại trừ các chất ô nhiễm không khí ngay 

trong qúa trình sản xuất, bằng cách sử dụng tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần các khí 

thải một lần nữa để sản phẩm thải ra ít độc hoặc không độc. 

- Phương án xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

Tất cả các nhà máy trong CCN đều phải tiến hành lắp đặt các hệ thống xử lý 

khí thải hoặc có biện pháp giảm thiểu để xử lý các loại khí thải sinh ra từ nhà máy 

nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường (QCVN 19:2009/BTNMT và 

QCVN 20:2009/BTNTM) trước khi cho phát tán bằng ống khói ra ngoài môi trường; 

môi trường xung quanh CCN phải đạt QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

06:2009/BTNMT. 

- Các biện pháp phụ trợ và kết hợp 

+ Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy, nổ ...) tại các khu 

vực sản xuất.  

+ Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế, hoặc đổi mới các 

máy móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại ra 

môi trường, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ.  

+ Việc vận hành và quản lý thiết bị máy móc cũng như quá trình công nghệ 

cũng là một biện pháp để khống chế ô nhiễm không khí. Nghiêm túc thực hiện chế độ 

vận hành, định lượng chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ 

sẽ làm cho lượng chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và 

lượng thải.  

+ Bố trí hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên các nhà máy sản xuất cũng 

như trên toàn khu vực.  

- Phương pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung do hoạt động của các trang 

thiết bị, máy móc. Các biện pháp đề xuất sau: 

+ Xây dựng phòng đặt máy hợp lý. 

+ Các chân đế, bệ máy cần được gia cố bằng bê tông chất lượng cao. 

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su. 

+ Lắp đặt thiết bị cách âm. 

+ Kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

+ Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ. 
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+ Trang bị các vật dụng cá nhân như nút bịt tai và chế độ ca kíp thích hợp để 

tránh làm việc quá lâu trong khu vực có tiếng ồn cao. 

b. Các biện pháp cải thiện các yếu tố vi khí hậu 

Để cải thiện các yếu tố vi khí hậu khu vực CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn, 

Chủ đầu tư sẽ tuân thủ tỷ lệ diện tích cây xanh đề xuất trong báo cáo. 

Các yếu tố vi khí hậu tại từng nhà máy thuộc phạm vi của các cơ sở sản xuất và 

sẽ được trình bày chi tiết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy phép 

môi trường. 

Các biện pháp cải thiện như sau: 

- Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố 

trí hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên. 

- Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống nhà xưởng, lắp 

đặt trần mái cách nhiệt, chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt, xây dựng 

các hệ thống thông gió làm mát phục vụ cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ 

cao, mật độ nhân lực cao và có nhiều khí độc.  

- Tăng cường trồng cây xanh trên các khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất 

để cải thiện điều kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí 

3.2.2. Các biện pháp giảm thiểu do nước thải 

a. Nguyên tắc chung 

- Lập hồ sơ xin phép xả nước thải của  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn vào 

nguồn nước. 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa tách riêng cho CCN 

Thắng Quân, huyện Yên Sơn. 

- Từng nhà máy hoạt động trong  CCN có hệ thống thu gom nước thải và xử lý 

nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sau đó được dẫn về hệ thống thoát 

nước chung của Cụm công nghiệp. 

- Nước thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN phải 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Các nhà máy trong CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn sẽ sử dụng dịch vụ xử 

lý nước thải tập trung của CCN thông qua hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và các 

nhà máy trong CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn. Trong trường hợp đó, nước thải sẽ 

được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định của  CCN và sẽ trả lệ phí cho Ban quản lý  CCN. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn nhiễm dầu 

Các chất ô nhiễm chính trong nước mưa chảy tràn là dầu mỡ thải và các chất 

rắn nổi bị cuốn trôi. Để xử lý các chất ô nhiễm trên sẽ xây dựng hệ thống tách dầu mỡ 

cho nước mưa. 
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Hình 5. Sơ đồ thiết bị tách dầu mỡ 

 

c. Phương án xử lý nước thải tập trung 

- Nước mưa chảy tràn được dẫn và thu gom vào hệ thống cống, rãnh thoát 

nước và được dẫn về hệ thống tách dầu mỡ. Sau đó tiếp tục được thu gom về hồ sinh 

học phía Đông CCN. 

- Nước thải từ các nhà máy trong  CCN được xử lý qua các công nghệ xử lý 

đặc thù được dẫn về khu xử lý nước thải ở phía Đông khu vực quy hoạch thông qua 

hệ thống cống bê tông ly tâm D500 – D700. 

 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN Thắng Quân, 

huyện Yên Sơn được áp dụng như sau: 

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 500m3/ngày đêm. 
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* Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom xử lý tại bể tự hoại 

cải tiến BASTAF. Nước thải sau xử lý có hàm lượng chất rắn lơ lửng và các chất ô 

nhiễm giảm đáng kể được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN. 

Nước mưa chảy tràn được dẫn và thu gom vào hệ thống cống, rãnh thoát nước 

và được dẫn về hệ thống tách dầu mỡ. Sau đó tiếp tục được thu gom về hồ sinh học 

phía Đông  CCN. 

Nước thải sản xuất được thu gom, xử lý tại các trạm xử lý nước thải đặc thù của 

các nhà máy trong CCN. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B được 

thu gom qua hệ thống cống và hố ga về Khu xử lý nước thải tập trung của  CCN. 

Tại khu xử lý nước thải tập trung nước thải sẽ được xử lý như sau: 

Tổng lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động của  CCN là 422 

m3/ngày đêm. Nước thải về khu xử lý tập trung được dẫn vào bể điều hòa (thể tích đề 

xuất của bể điều hòa là 12 m3 với kích thước dài x rộng x cao = 3m x 2m x 2m) để 

điều hòa lưu lượng và tách dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ. Tại bể phản ứng và bể tạo 

bông, các hóa chất (NaOH, Polime, Na2SO3, ...) được bổ sung nhằm keo tụ các thành 
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phần chất lơ lửng, kim loại nặng. Nước thải sau khi xử lý tại bể phản ứng và tạo bông 

được dẫn về hồ lắng 1 để loại bỏ hết các bông tụ và phân hủy các chất hữu cơ. Tại hồ 

trung gian, diễn ra quá trình phân hủy hiếu khí và khử trùng nước thải. Cuối cùng, 

nước thải được bơm áp lực sang hồ lắng 3 nhằm ổn định và làm sạch thông qua hệ 

thực vật và động vật xử lý ô nhiễm (bèo, lau sậy, cá rô phi, ốc, ...) 

Nước thải của CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn sau khi qua hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt QCVN 40:2011/BTNMT, loại A sẽ được đổ ra môi trường 

tiếp nhận là khe Trươi. 

Để đảm bảo hệ thống thoát nước làm việc hiệu quả, Ban quản lý CCN thiết lập 

quy trình quản lý như sau: 

+ Trước mùa mưa kiểm tra hệ thống kênh mương thoát nước, đường giao 

thông nếu không đảm bảo kết cấu thì cần sửa chữa, gia cố, tránh sạt lở, xói mòn. 

+ Định kỳ nạo vét hệ thống mương thoát nước đảm bảo quá trình thoát nước 

hiệu quả đặc biệt là trước mùa mưa lũ, tránh hiện tượng tắc nghẽn, ngập úng cục bộ 

khi có mưa lớn xảy ra. Tần suất 1 lần/năm vào trước mùa mưa bão (tháng 8 hàng  

+ Định kỳ thực hiện vớt các loài thực vật thủy sinh gồm bèo lục bình, rong, hoa 

sung để đảm bảo quá trình xử lý của hồ đạt hiệu quả. 

+ Định kỳ nạo vét bùn ở các hồ sinh học để các công trình xử lý nước thải đạt 

hiệu quả với tần suất 1 lần/năm trước mùa mưa bão (tháng 8 hàng năm).  

Bùn đất từ quá trình nạo vét kênh mương thoát nước, hồ sinh học đưa về bể 

nén bùn, tách nước, giảm ẩm sau đó được tập trung và xử lý cùng chất thải rắn của 

khu công nghiệp theo đúng quy định. 

d. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất từ  CCN 

d1. Đối với nước thải sinh hoạt 

- Đối với nguồn nước thải nhà ăn, thì sau khi đi qua thiết bị tách dầu mỡ sẽ 

được thu gom vào hố ga, rồi dẫn chuyển đến các bể tự hoại, xử lý cục bộ chung với 

nguồn nước thải sinh hoạt khác (nước tắm rửa, nước thải vệ sinh công cộng…). 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân, khu hành chính được xử lý bằng các bể tự 

hoại riêng biệt.  

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý cục bộ tại các nhà máy sẽ được đưa vào 

hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý cùng với nước thải từ các quá trình khác. 

d2. Đối với nước thải sản xuất 

- Đối với một số nguồn nước thải ít ô nhiễm (nước rửa bụi, nước làm lạnh…) 

có thể sử dụng phương pháp: thu gom, lắng tách tạp chất và sử dụng tuần hoàn. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất của các nhà máy được thu gom và 

xử lý đạt giá trị cột B, QCVN 40:2011/BTNMT tại trạm xử lý nước thải của từng nhà 

máy. Sau đó nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN và 

thải ra nguồn tiếp nhận khi đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Nguyên tắc chung 
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- Tổ chức thu gom CTR thông thường phát sinh từ các nhà máy trong CCN 

vào thùng rác đặt tại các vị trí sản xuất của từng nhà máy và khu sinh hoạt của 

công nhân. 

- Rác thải thu gom theo ngày và được vận chuyển bởi xe thu gom rác chuyên 

dụng của Ban Quản lý CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn về khu xử lý rác thải tập 

trung tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn , cách dự án 30 km. 

- Phí thu gom, xử lý CTR được thu từ các nhà máy, xí nghiệp trong CCN để 

duy trì công tác quản lý môi trường của dự án. 

- Hướng dẫn các nhà máy trong  CCN các văn bản pháp quy hiện hành và 

cập nhật về quản lý chất thải công nghiệp và CTNH cũng như các biện pháp phân 

loại tại nguồn. 

b. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Các nhà máy trong  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn sẽ được yêu cầu: 

- Thu gom CTR sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa quy định để tránh 

sự phân hủy của các hợp chất hữu cơ tác động lên môi trường, sức khỏe cộng 

đồng và nước ngầm bị nhiễm bẩn do nước rỉ rác. 

- Các thùng chứa CTR do các nhà máy tự trang bị và đặt tại các nơi thích hợp 

trong nhà máy để xe chuyên dụng của Ban Quản lý CCN vào thu gom, sau đó được 

vận chuyển đến khu xử lý rác thải tập trung tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn. 

c. Đối với CTR công nghiệp không nguy hại 

Các nhà máy trong  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn sẽ được yêu cầu: 

- Tiến hành phân loại CTR sản xuất để thu gom các loại CTR có thể tái 

chế, tái sử dụng bán cho các cơ sở thu mua. 

- Thu gom vào các thùng chứa quy định. 

- Các thùng chứa CTR do các nhà máy tự trang bị và đặt tại các nơi thích 

hợp trong nhà máy để xe chuyên dụng của Ban Quản lý CCN vào thu gom, sau 

đó vận chuyển đến khu xử lý rác thải tập trung tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn. 

d. Đối với chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại (CTNH) nhất thiết phải được quản lý nghiêm ngặt, thu 

gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đúng kỹ thuật, không để rò rỉ, phát tán ra môi 

trường. Để quản lý hành chính các nhà máy có chất thải nguy hại, Chủ đầu tư sẽ 

xem xét áp dụng những biện pháp sau:   

- Xây dựng phương án quản lý việc thu gom, giảm thiểu, phân loại, lưu giữ 

CTNH và phương án phòng chống sự cố của tất cả các xí nghiệp công nghiệp 

trong  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn; Cụ thể gồm: khối lượng và thành phần 

các loại CTNH phát sinh, cách thu gom, phương tiện thu gom CTNH trong phạm 

vi nhà máy, vị trí lưu giữ tạm thời trong nhà máy, nhân sự được phân công chịu 

trách nhiệm về quản lý CTNH, hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH …  

- Chủ nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại và thực hiện việc quản lý theo đúng quy định. 
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- Yêu cầu các đơn vị, nhà máy có báo cáo định kỳ cho bộ phận chuyên 

trách về môi trường của CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn và các cơ quan chức 

năng về các vấn đề liên quan đến CTNH. 

- Hàng quý, thống kê dữ liệu, tình hình quản lý CTNH ở các đơn vị trong 

phạm vi  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn và các cơ quan chức năng.  

- Phối hợp với các nhà máy trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, công nhân viên trong nhà máy về quản lý CTNH. 

- Chủ dự án yêu cầu các nhà đầu tư thuê đất trong  CCN Thắng Quân, huyện 

Yên Sơn có phát sinh CTNH tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung cơ bản gồm: 

+ Giảm thiểu và phân loại CTNH ngay từ nguồn thải. 

+ Đóng gói CTNH theo chủng loại trong các bao bì thích hợp, đảm bảo các 

yêu cầu về an toàn kỹ thuật, ký hiệu rõ ràng. 

+ Lưu giữ an toàn các CTNH trong khu vực sản xuất, kinh doanh trước khi 

chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Việc lưu giữ chất thải 

nguy hại phải đảm bảo:  

Khu vực lưu giữ CTNH riêng biệt, có rào ngăn, biển báo và các biện pháp 

bảo đảm khác tại khu vực lưu giữ. 

Không để lẫn CTNH với các chất thải không nguy hại và phải cách ly với 

các chất thải nguy hại khác. 

Có phương án phòng chống sự cố, đảm bảo an toàn trong khu vực lưu giữ. 

Hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH. 

Lưu giữ các chứng từ liên quan đến CTNH và cung cấp cho bộ phận 

chuyên trách về môi trường của  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn và cơ quan 

quản lý Nhà nước về môi trường. 

Kiểm tra, xác nhận CTNH trong quá trình thu gom, vận chuyển, lưu giữ, 

xử lý, tiêu hủy đến đúng địa điểm và cơ sở theo quy định của Hợp đồng. 

3.2.4. Biện pháp quản lý và giảm thiểu ô nhiễm do kho chứa nguyên liệu 

Để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí, 

Chủ dự án của từng nhà máy, xí nghiệp cũng như Ban quản lý CCN sẽ phối hợp cùng 

các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho chứa, 

phương tiện vận tải và lập phương án ứng cứu sự cố, cụ thể như sau: 

a. Hệ thống kho bể chứa 

Hệ thống kho chứa nguyên, nhiên liệu sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 

Việt Nam về kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ 

thống chống sét, hệ thống cứu hoả...). 

- Hạn chế tối đa khả năng ngấm của các dầu mỡ thải xuống đất và các tầng 

nước ngầm, để thực hiện công tác này sẽ có chế độ kiểm tra các bồn chứa nhiên 

liệu trước khi đưa vào sử dụng và có chế độ kiểm tra định kỳ trong thời gian khai 

thác, nhất là đối với các bồn chứa ngầm. 
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- Xây dựng hệ thống phòng chống cháy nổ riêng cho khu vực kho chứa 

nhiên liệu như các thiết bị phòng chống cháy, các quy định phòng chống cháy nổ, 

các phương án hành động khi có sự cố cháy nổ xảy ra... 

- Xây dựng hệ thống đường cống thu gom nước mưa chảy tràn và thiết kế 

thi công hệ thống tách dầu mỡ cho nước mưa chảy tràn từ khu vực kho bãi. 

- Dầu mỡ thất thoát thu gom được sẽ cho vào thùng chứa có nắp đậy trước 

khi chuyển sang cơ quan có chức năng xử lý. 

b. Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu 

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập 

xuất nhiên liệu; 

- Các phương tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu lỏng,... (như xe bồn) 

sẽ có đủ tư cách pháp nhân, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi 

vận chuyển trên đường giao thông. 

c. Phương án xử lý sự cố rò rỉ 

Chủ đầu tư của từng nhà máy, xí nghiệp cùng với các cơ quan chức năng 

lập phương án cấp cứu xử lý sự cố rò rỉ, tổ chức, thực hiện diễn tập công tác cấp 

cứu khi xảy ra sự cố thường xuyên. 

3.2.5. Biện pháp hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công 

Sau khi hoàn thành xong các hạng mục của dự án, Chủ đầu tư sẽ phối hợp 

với đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ các công trình tạm như: lán trại, nhà vệ sinh 

di động, khu sinh hoạt, nấu nướng của công nhân…; dọn d p vệ sinh và hoàn trả 

lại mặt bằng cho dự án. 

4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

4.1. Chương trình quản lý môi trường 

Để có thể xây dựng chương trình QLMT của CCN Thắng Quân, huyện 

Yên Sơn; các vấn đề môi trường mang tính ưu tiên cao sẽ được xác lập và chuyển 

hóa chúng thành các kế hoạch hành động cụ thể. 

Các nguyên tắc chính để xây dựng chương trình QLMT của CCN như sau: 

- Lấy ngăn ngừa ô nhiễm là chính. Các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm có 

thể áp dụng cho từng nhà máy trong CCN cũng như cả CCN. 

- Kết hợp giữa từng nhà máy riêng lẻ và nhóm các nhà máy cùng ngành 

nghề hoặc có khả năng hỗ trợ với nhau trong việc tái sử dụng chất thải, giảm 

thiểu tiêu hao năng lượng, nước… sẽ góp phần gia tăng hiệu quả trong kiểm soát 

ô nhiễm. Nói cách khác kết hợp các nhà máy theo mạng giảm thiểu ô nhiễm sẽ 

góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất cũng như BVMT. 

- Mỗi một CCN có những đặc thù riêng, công tác BVMT do vậy sẽ thiết kế 

chuyên biệt cho CCN Thắng Quân có tham khảo kinh nghiệm từ các CCN, KCN 

- KCX khác. 

Các nội dung chính của chương trình QLMT đối với CCN Thắng Quân 

bao gồm: 
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- Dựa trên quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông, cấp điện nước, hệ 

thống thu gom nước mưa, nước thải, chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt riêng 

phù hợp để quản lý các nguồn nước thải, chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt tại 

khu vực dự án; 

- Phối hợp với Sở Công thương, cùng các cơ quan chức năng trong việc 

thẩm định thiết kế kỹ thuật và giám sát các hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khí 

thải và chất thải rắn theo yêu cầu chung về bảo vệ môi trường CCN. 

- Thành phần nước thải sau khi xử lý tại nguồn được kiểm tra thường xuyên tại 

đầu ra của cống thải từ mỗi nhà máy. Phương pháp này cho phép khống chế nồng độ 

đầu ra của nước thải từ mỗi nhà máy, xí nghiệp trước khi được thu gom vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung. Phương pháp giám sát tại mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác thu phí nước thải theo quy định; 

- Điều chỉnh kịp thời các hệ thống xử lý chất thải nhằm thi hành nghiêm chỉnh 

các cam kết đã đưa ra trong báo cáo ĐTM, Giấy phép môi trường của dự án; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước để xây dựng thống nhất 

phương án phòng chống sự cố cháy nổ, rò rỉ nguyên nhiên liệu; 

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, xí 

nghiệp trong CCN; 

- 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 đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt, Giấy phép môi trường và tuân thủ quy 

chuẩn môi trường; 

- Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt 

động của dự án; 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra; 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ 

công nhân viên trong CCN; 

- 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 bảo vệ môi trường. 

4.2. Chương trình giám sát môi trường 

4.2.1. Giám sát môi trường không khí 

Chủ yếu giám sát trong giai đoạn xây dựng dự án 

- Vị trí giám sát: 03 điểm (khu vực thi công xây dựng, cổng ra vào công 

trường và khu vực phía Bắc dự án. 

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, Bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2, tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm). 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNM; QCVN 26:2010/BTNMT 

4.2.2. Giám sát chất lượng nước mặt 
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a. Giai đoạn xây dựng dự án 

- Vị trí giám sát: 02 điểm 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, BOD5, COD, NO3, NH43-, PO43-, dầu 

mỡ, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm). 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2008/BTNMT 

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Vị trí giám sát: 02 điểm 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, BOD5, COD, NO3, NH43-, PO43-, dầu 

mỡ, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm). 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2008/BTNMT 

4.2.3. Giám sát chất lượng nước thải 

a. Giai đoạn xây dựng dự án 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực xử lý nước thải sinh hoạt 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, BOD5, COD, NO3, NH43-, PO43-, dầu 

mỡ, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm). 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT 

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, BOD5, COD, NO3, NH43-, PO43-, dầu 

mỡ, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm). 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT 

4.2.4. Giám sát khác 

a. Giám sát môi trường lao động 

Giám sát chất lượng môi trường lao động định kỳ (độ ồn, rung; độ chiếu 

sáng; khí độc hại,…) tại từng nhà máy, xí nghiệp trong CCN. 

b. Giám sát các nhà máy, xí nghiệp trong CCN  

UBND huyện Yên Sơn sẽ giám sát quá trình thực hiện công tác giám sát chất 

lượng môi trường của các nhà máy trong CCN trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường hay Giấp phép môi trường đã được Cơ quan chức năng phê duyệt. 

c. Giám sát vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp 

Giám sát, kiểm tra sức khoẻ công nhân định kỳ 6 tháng/01 lần tại từng nhà 

máy, xí nghiệp trong CCN; khu điều hành CCN 1 năm/1 lần. 

5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
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5.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

5.1.1. Biện pháp giảm thiểu sự cố nổ bom mìn 

Để tránh những thiệt hại về người và tài sản của người dân do nổ bom mìn, 

trước khi tiến hành san lấp tạo mặt bằng, Chủ dự án tiến hành công tác khảo sát rà phá 

bom mìn theo quy định của Nhà nước. 

- Công tác khảo sát rà phá bom mìn nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng 

và xây dựng cơ sở hạ tầng, được thực hiện trước giai đoạn san lấp tạo mặt bằng. 

- Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng (Đơn vị chức năng của Bộ 

quốc phòng) triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất tại 

khu vực dự án. 

5.1.2. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Chủ dự án giám sát việc đảm bảo an toàn lao động của nhà thầu thi công. Nhà 

thầu thi công chịu trách nhiệm về an toàn lao động trên công trường. Nhà thầu tuân 

thủ quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành và áp dụng các biện pháp cụ thể như sau: 

- Thành lập hệ thống an toàn lao động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm từng cấp 

chỉ huy đến cấp đội, tổ sản xuất. 

- Lập và duyệt biện pháp an toàn lao động cho từng giai đoạn thi công, từng 

hạng mục, từng kết cấu công trình. 

- Tổ chức học tập, huấn luyện về công tác an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ, 

công nhân tham gia trên công trường.  

- Tất cả cán bộ, công nhân tham gia thi công đều có cam kết thực hiện quy tắc 

an toàn lao động. Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân như: Mũ bảo 

hộ, găng tay, khẩu trang, kính hàn, dây đai an toàn (khi thi công trên cao) và có những 

quy định nghiêm ngặt về sử dụng. 

- Lựa chọn các nhà thầu uy tín, nhiều kinh nghiệm thi công trong l nh vực 

liên quan. 

- Thiết lập nội quy an toàn, biển báo, biển cấm trên công trường. Thi công hàng 

rào tạm để ngăn cách công trường với khu vực xung quanh, đặc biệt là tại những nơi 

có khả năng rơi, ngã, điện giật. 

- Trang bị tủ thuốc cấp cứu, bình cứu hỏa tại văn phòng hiện trường, kho và 

các nơi nguy hiểm như nơi đặt máy hàn, … 

- Do diện tích thi công rộng nên chỉ huy công trường phải thông báo tình trạng 

an toàn lao động và khu vực nguy hiểm trong cuộc họp giao ban hàng ngày. 

- Không tiến hành thi công trong các ngày mưa lớn, tập kết nguyên vật liệu gọn 

gàng, đúng nơi quy định. 

- Người tham gia thi công trên công trường phải có độ tuổi nằm trong khoảng 

độ tuổi lao động theo quy định của Nhà nước. Công nhân phải tuân thủ nghiêm chỉnh 

nội quy công trường.  

- Về công tác bảo hiểm: Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được 
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mua bảo hiểm tai nạn xã hội trong suốt thời gian làm việc trên công trường. Toàn bộ 

xe, máy trên công trường được mua bảo hiểm nhân sự.  

- Các thiết bị máy móc phải rõ nguồn gốc, được kiểm tra định kỳ. 

- Vận hành máy móc, thiết bị đúng quy trình. 

- Có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công cho những nơi cần làm việc về 

ban đêm. 

5.1.3. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

Các biện pháp giảm thiểu được Chủ dự án áp dụng nhằm giảm thiểu tai nạn 

giao thông như sau: 

- Bố trí các biển báo về giao thông, biển báo công trường đủ về số lượng và đặt 

tại vị trí dễ nhìn. 

- Tuyên truyền, phổ biến cho người dân thông qua các tổ chức như: Hội cựu 

chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,… để nhắc nhở người dân và 

con em họ về tình trạng giao thông và những tai nạn giao thông có thể xảy ra. Đặc 

biệt là dọc các tuyến Quốc lộ 2.  

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không vận chuyển vào 

thời gian có mật độ giao thông cao và đi qua các khu vực tập trung đông người như 

trường học, chợ,...  

- Lái xe phải có bằng lái phù hợp với loại xe cầm lái, tuân thủ quy định về luật 

giao thông đường bộ (cả khi lưu thông trên đường và cả trang thiết bị trên xe như đèn 

báo, còi, gương,…). 

- Việc cung cấp vật tư vật liệu theo tiến độ thi công xây dựng, vận chuyển về 

khu vực tập kết đến đâu thì sử dụng hết đến đó nhằm hạn chế mật độ xe tải lưu thông. 

Tổ chức thi công hợp lý, tránh chồng chéo. 

5.1.4. Biện pháp giảm thiểu sự cố liên quan đến dịch bệnh, an toàn thực phẩm 

Để giảm thiểu các tác động do vấn đề mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh gây ra 

được dự báo, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tổ chức tốt cuộc sống của công nhân và cộng đồng dân cư xung quanh; đảm 

bảo điều kiện sinh hoạt, ăn uống như cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt, ăn chín, uống 

sôi, nơi ở cao ráo sạch sẽ,... 

- Khuyến khích công nhân địa phương về nghỉ ngơi tại gia đình.  

- Chuẩn bị những dụng cụ, các loại thuốc thông dụng như đau bụng, đau đầu, 

cặp nhiệt độ, bông băng, gạc,... 

- Khi xảy ra dịch bệnh phải báo cáo ngay với Ban chỉ huy công trường, 

BQL dự án, chính quyền địa phương, cơ sở y tế, chuyển người bệnh lên cơ sở y 

tế nơi gần nhất. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để có phương án giải quyết (như 

cách ly khu vực dịch bệnh với khu dân cư xung quanh; khử trùng đồ đạc, quần áo 

của những người nhiễm bệnh; kiểm tra xét nghiệm đối với những người đã tiếp 

xúc với người bệnh,..). 
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5.1.5. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

- Chặt hạ và tận thu tối đa lượng cây xanh, thu gom kịp thời để phơi khô và làm 

củiđốt, không để bừa bãi ra công trường dễ gây hỏa hoạn.  

- Áp dụng tiêu chuẩn về phòng cháy khi thiết kế các công trình. Việc bố trí hệ 

thống phòng cháy trên công trường phải hợp lý, đúng yêu cầu kỹ thuật, thuận tiện cho 

công tác chữa cháy với mật độ đủ lớn.  

- Xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi 

công; thực hiện nghiêm nội quy công trường.  

- Lắp đặt biển báo cấm dùng lửa hay hút thuốc trong công trường, đặc biệt là 

gần khu vực chứa xăng dầu, thiết bị, máy móc, vật liệu dễ bắt lửa. 

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống cháy nổ tại 

kho, lán trại của đơn vị thi công. 

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy như bể nước, cát, bơm, bình 

khí CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy để theo dõi và kịp thời can thiệp, hạn chế các thiệt 

hại về người và của. 

- Chủ đầu tư phối hợp với công an khu vực, cảnh sát phòng cháy chữa cháy 

trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực, phòng chống cháy nổ. 

5.1.6. Biện pháp giảm thiểu rò rỉ dầu mỡ thải  

Để giảm thiểu tác động do sự cố rò rỉ dầu mỡ thải, Chủ dự án sẽ tiến hành các 

biện pháp sau:  

- Không sử dụng các thiết bị, máy móc quá cũ, hết khấu hao; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công (cho cả loại máy 

mới và cũ); 

- Không thay thế, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trên công trường, khi cần bảo 

dưỡng thay thế phải đưa vào trung tâm bảo dưỡng; 

- Kiểm tra hoạt động của máy móc, thiết bị trước khi tham gia thi công dự án; 

đảm bảo hoạt động tốt. 

- Trong trường hợp máy móc, thiết bị gặp sự cố, bắt buộc phải thay thế, sửa 

chữa trên công trường thì bố trí các thùng phuy chứa dầu thải, quản lý tuân theo quy 

định về quản lý chất thải nguy hại. 

- Khi xảy ra sự cố rò rỉ dầu mỡ thải, dừng ngay hoạt động của máy móc thiết bị 

phải báo cáo ngay với chỉ huy trưởng công trường, nhanh chóng di chuyển ra khỏi 

khu vực công trường.  

5.1.7. Biện pháp giảm thiểu sự cố do thiên tai, điều kiện thời tiết 

Để giảm thiểu tác động do thiên tai, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp:  

- Theo dõi thời tiết thường xuyên để bố trí thời gian thi công hợp lý.  

- Không tổ chức thi công vào những ngày mưa bão, công nhân không thi công 

ngoài trời nắng nóng quá lâu.  
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- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường và 

yêu cầu thực hiện nghiêm túc. 

- Chủ đầu tư có phương án ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa 

bão, gió lốc): Che chắn kho nguyên vật liệu, lán trại của cán bộ công nhân viên, 

phòng làm việc tại công trường cẩn thận.  

- Bố trí các máy bơm tiêu thoát nước đề phòng trời mưa lớn dễ gây ngập lụt 

công trường. 

- Bố trí nhân lực túc trực để khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước tại công 

trường khi mưa lớn xảy ra. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc phòng chống, khắc phục 

bão lũ. 

h. Sự cố rủi ro do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng với dân cư địa phương 

Trong quá trình thực hiện dự án sẽ có nhiều công nhân tập trung trên công 

trường, trong đó có nhiều công nhân từ các địa phương khác đến, khác biệt về văn 

hóa, phong tục, tập quán, dễ xảy ra các xích mích, mâu thuẫn. Để giảm thiểu các tác 

động do điều này, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp:  

- Chủ dự án và nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng tối đa lao động địa phương 

đáp ứng được yêu cầu và có nguyện vọng được làm việc. 

- Bố trí lực lượng bảo vệ giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn. Trước hết là 

phân tích làm rõ sự việc, tránh những hiểu nhầm đáng tiếc; ưu tiên phương án hòa 

giải, giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần hợp tác. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm ổn định trật tự an ninh 

xã hội khu vực trong các giai đoạn của dự án. 

- Xây dựng nội quy công trường nghiêm ngặt và giám sát việc thực hiện của 

công nhân; cấm tụ tập uống rượu, đánh bạc, lô đề để tránh xảy ra những xích mích.  

- Tuyên tuyền, giáo dục cho công nhân về trách nhiệm, ngh a vụ và ý thức 

công dân. Giới thiệu cho công nhân về phong tục, tập quán địa phương để tránh 

những hiểu lầm đáng tiếc. 

5.2. Giai đoạn vận hành hoạt động 

5.2.1 Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Chủ dự án sẽ thành lập đội cứu hỏa chuyên nghiệp của  CCN với các trang 

thiết bị cần thiết và được đào tạo đầy đủ các kỹ thuật phòng chống cháy. 

- Thiết kế và thi công hệ thống báo cháy, hệ thống đường ống nước cứu 

hỏa và đài chứa nước cứu hỏa. 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy cụ thể khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

Các nhà máy trong  CCN sẽ được yêu cầu: 

- Thiết kế chương trình phòng chống cháy nổ cho phù hợp đặc thù sản xuất 

công nghiệp của mình. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý 

thông qua các hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan 
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chức năng nhà nước. Các thiết bị này sẽ được lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp 

suất, mức dung dịch trong thiết bị... nhằm giám sát các thông số kỹ thuật; 

- Hệ thống cứu hỏa được kết hợp giữa khoảng cách của các phân xưởng lớn 

hơn 10m đủ điều kiện cho người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng 

rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hoả bố trí đều 

khắp phạm vi các nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bọt, ... 

trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện; 

- Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với 

từng công nhân  trong suốt thời gian làm việc; 

- Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho 

cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các 

bồn chứa dung môi sẽ được lắp đặt các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, 

các thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động; 

- Trong các khu sản xuất, kho nguyên liệu và thành phẩm sẽ được lắp đặt hệ 

thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy 

sẽ được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động; 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không 

mang bật lửa, diêm qu t, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện; 

- Xây dựng đội phòng chống cháy nổ đảm nhiệm cho dự án; 

- Công nhân làm việc trực tiếp trong các nhà xưởng sản xuất, kho chứa 

nhiên liệu sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ; 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa hàng hoá 

nhiên liệu. Bố trí hệ thống chống cháy nổ tại xung quanh khu vực dự án; 

- Dự án có các trang thiết bị chống cháy nổ nhằm cứu chữa kịp thời khi sự 

cố xảy ra. 

5.2.2. Phòng chống sét 

- Thực hiện thiết kế, lắp đặt hệ thống cột thu sét, thu t nh điện chung cho 

toàn  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn với mật độ cột theo tiêu chuẩn quy định. 

- Tại các nóc nhà và công trình có độ cao, các trụ điện cao thế, trung thế và 

các trạm biến áp của  CCN Thắng Quân, huyện Yên Sơn. 

- Lắp hệ thống chống sét cho các vị trí cao trong khu vực dự án; 

- Lắp đặt hệ thống thu sét, thu t nh điện tích tụ và cải tiến hệ thống theo các 

công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho các hoạt động trong khu vực dự án; 

- Điện trở tiếp đất xung kích < 10Ω khi điện trở suất của đất < 50.000 Ω/cm2. 

Điện trở tiếp đất xung kích >10 Ω khi điện trở suất của đất > 50.000 Ω/cm2; 

- Tiến hành lắp đặt hệ thống chống sét chung cho toàn bộ khu vực dự án và 

từng nhà xưởng, công trình kho tàng; 

- Sử dụng loại thiết bị chống sét tích cực, các trụ chống sét được bố trí để 

bảo vệ khắp dự án với độ cao bảo vệ tính toán là 10 - 14m; 

- Tiến hành đầu tư theo tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng. 
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- Các nhà máy trong  CCN cũng có hệ thống chống sét riêng cho từng hạng 

mục công trình. 

5.2.3. An toàn về điện 

- Hệ thống đường điện sẽ đảm bảo có hành lang an toàn, hệ thống bảo vệ 

pha, Role cho các thiết bị sử dụng điện và sẽ được thường xuyên kiểm tra mức độ 

an toàn điện. 

- Sẽ phổ biến hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên về nội quy an toàn 

điện. Trang bị bảo hộ an toàn điện cho công nhân vận hành, sửa chữa điện. 

5.2.4. Biện pháp khắc phục sự cố trong việc lưu giữ và quản lý CTNH 

CTNH được lưu giữ không đúng tiêu chuẩn có thể xảy ra những sự cố sau: 

- CTNH rò rỉ, thất thoát ra ngoài trong quá trình lưu giữ 

- CTNH có khả năng gây cháy, nổ trong quá trình lưu giữ  

- CTNH có thể bị rơi vãi, thất thoát trong quá trình vận chuyển trong  CCN 

Yêu cầu đối với phương tiện lưu giữ tạm thời: 

- Việc phân loại, lưu chứa và dán nhãn đối với CTNH phải được thực hiện 

ngay tại nguồn phát sinh. Đây là hoạt động liên quan đến toàn bộ quy trình thu 

gom, vận chuyển và xử lý sau này, đồng thời giúp cho việc lưu trữ an toàn trong 

suốt giai đoạn trước khi xử lý, tránh xảy ra các sự cố do phản ứng hóa học, sự 

bay hơi, thăng hoa, lây nhiễm và rơi vãi chất thải. Việc dán nhãn chất thải còn có 

ý ngh a khuyến cáo và tránh nhầm lẫn khi đưa chất thải vào quy trình xử lý. 

- Các thiết bị chứa đựng chất thải phải đảm bảo các điều kiện: bền cơ học, 

chịu đựng va đập, có khả năng chịu ăn mòn hóa học, không gây rơi vãi rò rỉ, dễ di 

chuyển và phù hợp với các kỹ thuật thu gom và xử lý. 

- Đối với các thùng chứa dùng để lưu giữ CTNH phải phù hợp với mục 

đích sử dụng, tránh gây ra các sự cố chất thải đổ tràn hay thoát ra ngoài. Thùng 

chứa phải bền đối với sự tác động của các thành phần có trong CTNH.  

- Tùy theo khối lượng và thành phần chất thải của từng nhà máy mà xác 

định dung tích và chế tạo các container chứa rác. Để thuận lợi cho việc lựa chọn 

xe thu gom, container 0,25 m3 và 1 m3 được đề nghị chế tạo lắp đặt ở tất cả các 

nhà máy sản xuất. Dung tích này phù hợp với các nhà máy nhỏ có khối lượng rác 

dưới 250 kg/ngày đêm và các nhà máy có khối lượng rác trên 1.000 kg/ngày đêm. 

Như vậy, khi khối lượng CTR công nghiệp và CTNH tăng thì có thể tăng thêm số 

đơn nguyên. Container có thể chế tạo bằng nhựa PVC, composite hoặc bằng thép 

có lớp chống ăn mòn. 


