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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Tên dự án: Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và 

vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Địa điểm xây dựng: Tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Chủ đầu tƣ xây dựng công trình: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. 

Đại diện chủ đầu tƣ: Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực huyện 

Yên Sơn. 

Đây là dự án đầu tƣ xây dựng mới khu tái định cƣ thuộc dự án Di dân khẩn 

cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn 

thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ  

Dự án phù hợp với Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hƣớng đến năm 2020;  

Phù hợp với chƣơng trình bố trí dân cƣ các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó 

khan, biên giới, hải đảo, di cƣ tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và 

định hƣớng đến năm 2020 theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của 

Thủ tƣớng Chính phủ.  

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động 

môi trƣờng (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ 

thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

a. Các văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020. 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. 

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/6/2019. 
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- Luật số 62/2020/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14. 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

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

chi phí đầu tƣ xây dựng.  

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng. 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi bổ xung một số 

điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trƣởng bộ TNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng 

-  Thông tƣ số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hƣớng 

dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

b. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

- Thông tƣ số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; Thông tƣ số 65/2015/TT-BTNMT ngày 

21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; Quyết định 

số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và 

quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 10/2019/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ trƣởng 

Bộ Y tế; Thông tƣ số 02/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế. 
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2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 

các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án. 

- Quyết định 390/QD-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quyết định về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án di dân 

khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Quyết định 1529/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định về việc phê duyệt dự án di dân khẩn cấp ra 

khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn 

Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.  

- Quyết định 357a/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021của Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Sơn Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu tái định cƣ thuộc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ 

ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã 

Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập đƣợc sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM. 

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cƣ thuộc dự án di 

dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Số liệu khí tƣợng, thủy văn của tỉnh Tuyên Quang 

- Các số liệu điều tra, khảo sát về tình hình kinh tế - xã hội của xã Tiến 

Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Các số liệu quan trắc, phân tích, khảo sát hiện trạng chất lƣợng môi 

trƣờng khu vực triển khai dự án do Công ty TNHH dịch vụ Hoàng Thanh Long 

phối hợp với đơn vị tƣ vấn có đủ năng lực quan trắc và phân tích môi trƣờng thực 

hiện. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực huyện Yên Sơn (Đại diện 

chủ đầu tƣ) đã phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ Hoàng Thanh Long là đơn 

vị tƣ vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án di dân khẩn cấp ra 

khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn 

Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

3.1. Cơ quan chủ trì lập báo cáo 

Đại diện chủ đầu tƣ: Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực huyện 

Yên Sơn. 

Địa chỉ: Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
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Chủ đầu tƣ có trách nhiệm : 

- Cung cấp các số liệu về dự án : quy mô, phƣơng án xây dựng, công nghệ 

xây dựng. 

- Cử cán bộ hƣớng dẫn đoàn cán bộ của đơn vị tƣ vấn lập báo cáo ĐTM thực 

hiện công việc điều tra, đo đạc, lấy mẫu, phân tích đánh giá hiện trạng môi trƣờng 

khu vực dự án. 

- Gửi báo cáo ĐTM đến chính quyền địa phƣơng để xin ý kiến tham vấn và 

tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi dự án. 

- Làm đơn đề nghị thẩm định và nộp hồ sơ báo cáo ĐTM tại Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng Tuyên Quang đề nghị xin thẩm định. 

3.2. Cơ quan tƣ vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

Tên đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Thanh Long 

- Đại diện: Ông Lƣơng Thế Giang  - P. Giám đốc. 

- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 102, đƣờng Lý Nam Đế, phƣờng Tân Quang, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

3.3. Nội dung công tác thực hiện lập báo cáo 

Sau khi ký hợp đồng, Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Thanh Long đã thành 

lập 02 tổ làm việc: 

* Tổ biên soạn báo cáo đã thực hiện: 

 Nghiên cứu quy mô, quy trình hoạt động của Dự án. Trên cơ sở thiết kế 

quy hoạch của dự án phân tích, đánh giá các nguồn tác động và các đối tƣợng bị 

tác động liên quan đến chất thải, các nguồn tác động không liên quan đến chất 

thải trong các giai đoạn thực hiện dự án. 

 Tính toán, định lƣợng các nguồn phát thải bụi, khí thải, nƣớc thải, chất 

thải rắn và các chất thải trong quá trình thực hiện dự án. 

 Liệt kê các đối tƣợng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín 

ngƣỡng, di tích lịch sử tại khu vực dự án, các đối tƣợng khác trong vùng dự án 

và các vùng kế cận bị tác động bởi chất thải, các yếu tố không phải là chất thải 

và dự báo các rủi ro về sự cố môi trƣờng khi triển khai dự án. 

 Tổng hợp các chuyên mục trên và tiêu chẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về môi trƣờng hiện hành, báo cáo phân tích đánh giá các tác động của dự án gây 
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ra đối với môi trƣờng tự nhiên, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng, các tác 

động tích cực và tiêu cực đối với kinh tế xã hội của khu vực dự án. 

 Trên cơ sở nhận dạng, định lƣợng các nguồn thải, tổ chuyên gia đề xuất 

các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động xấu và phòng ngừa ứng phó 

sự cố môi trƣờng nhằm mục đích giảm thiểu xuống mức thấp nhất tác động đến 

môi trƣờng và kinh tế xã hội. 

* Tổ điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích đánh giá hiện trạng môi 

trƣờng khu vực dự án đã thực hiện: 

 Thu thập các số liệu về điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện về khí tƣợng – 

thủy văn khu vực dự án và đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội xã Tiến 

Bộ. 

 Lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng vật lý 

khu vực dự án bao gồm: chất lƣợng môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc 

ngầm, chất lƣợng  môi trƣờng đất tại khu vực dự án để làm cơ sở phân tích các 

tác động trực tiếp của dự án do các nguồn khí thải, nguồn nƣớc thải, nguồn chất 

thải rắn đối với môi trƣờng, đa dạng sinh học và sức khỏe con ngƣời. 

 Đơn vị tƣ vấn tiến hành tổng hợp, biên soạn Báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng theo quy định để trình thẩm định và phê duyệt cho dự án. 
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* Danh sách các cán bộ trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

Bảng 1: Danh sách các cán bộ trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

 

TT Tên cán bộ thực hiện 
Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Chức vụ 

1 LƢƠNG THẾ GIANG Kỹ sƣ địa chất Phó Giám đốc 

2 NGUYỄN VĂN LÂM Kỹ sƣ trắc địa Cán bộ 

3 
NGUYỄN VĂN 

HUYNH 

Kỹ sƣ địa chất thủy văn 

- ĐCCT 
Cán bộ 

4 PHAN THÚY HÀ 
Kỹ sƣ khoa học môi 

trƣờng 
Cán bộ 

5 
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG 

Cử nhân khoa học môi 

trƣờng 
Cán bộ 

 

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1 Các phƣơng pháp ĐTM 

* Phương pháp danh mục môi trường 

Phƣơng pháp danh mục là một trong những phƣơng pháp đƣợc sử dụng 

rộng rãi trong quá trình thực hiện ĐTM. 

Dựa trên cơ sở thuyết minh quy hoạch của dự án, phân chia thành các danh 

mục tác động phát sinh trong các công đoạn, phân tích các tác động đến môi 

trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất, đa dạng sinh học và kinh tế 

xã hội. 

* Phương pháp sơ đồ mạng lưới 

Phƣơng pháp này nhằm chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián 

tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động đến 

môi trƣờng tự nhiên và các yếu tố kinh tế xã hội trong quá trình thực hiện dự án. 

* Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm 

Dựa trên các hệ số, mô hình tính toán tải lƣợng ô nhiễm của Tổ chức Y Tế 

thế giới (WHO) đã và đang đƣợc áp dụng phổ biến cùng với các số liệu liên 

quan đển tính toán mức độ, phạm vi ảnh hƣởng trong quá trình hoạt động thi 

công các hạng mục công trình trong quá trình sản xuất. Trên cơ sở các hệ số ô 

nhiễm, phƣơng pháp cho phép dự báo các tải lƣợng ô nhiễm về không khí, nƣớc, 

chất thải rắn. 

* Phương pháp mô hình hóa 

Sử dụng các mô hình tính toán để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm trong 

môi trƣờng không khí và môi trƣờng nƣớc, từ đó xác định mức độ, phạm vi ô 
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nhiễm môi trƣờng không khí và môi trƣờng nƣớc do các hoạt động của dự án 

gây ra. 

4.2 Các phƣơng pháp khác 

* Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 

Điều tra khảo sát thực địa và thu thập các số liệu về điều kiện địa lý, tự 

nhiên, kinh tế - xã hội của xã Tiến Bộ. 

Thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lƣợng hiện trạng môi trƣờng đƣợc 

thực hiện tại khu vực triển khai dự án và các khu vực lân cận. Các mẫu môi 

trƣờng đã đƣợc thu thập, đo đạc, phân tích các thông số gồm: Môi trƣờng không 

khí, môi trƣờng nƣớc ngầm và môi trƣờng đất trong khu vực triển khai dự án. 

* Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Đại diện chủ dự án gửi công văn tham vấn đến chính quyền địa phƣơng, 

kèm theo báo cáo ĐTM của dự án và tổ chức họp tham vấn ý kiến cộng đồng dân 

cƣ gần khu vực dự án.Tham vấn cộng đồng, phổ biến thông tin cho những ngƣời 

bị ảnh hƣởng bởi dự án là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực 

hiện dự án. Đảm bảo cho họ tham gia tích cực đóng gớp ý kiến, giảm khả năng 

phát sinh mâu thuẫn và giảm thiểu rủi ro làm chậm dự án, tăng tối đa hiệu ích 

kinh tế và xã hội của vốn đầu tƣ. 

* Phương pháp tổng hợp, so sánh 

Tổng hợp các số liệu thu thập đƣợc so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trƣờng, rút ra những kết luận về ảnh hƣởng các hoạt động, thi 

công, bốc xúc và vận chuyển nguyên vật liệu. Đồng thời đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu phòng ngừa các tác động xấu đến môi trƣờng, kinh tế xã hội. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

5.1.1.Tên dự án:  

“Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng 

phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang” 

5.1.2. Tên chủ dự án 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. 

Đại diện chủ đầu tƣ là Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực huyện 

Yên Sơn. 

Đại diện là ông: Phạm Anh Sơn.       Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 

Tiến độ thực hiện dự án: 2016-2022 

* Quy mô đầu tƣ xây dựng: 
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- Khu tái định cư số 01: Tổng diện tích quy hoạch 18.664m
2
 

 Trong đó:  

+ Đất ở nông thôn: 5.316 m
2; 

+ Đất dự trữ công cộng: 417 m
2
; 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 2.849 m
2
; 

+ Đất cây xanh: 4.056 m
2
; 

+ Đất giao thông: 6.026 m
2
. 

- Khu tái định cư số 03: Tổng diện tích quy hoạch 32.043m
2
 

Trong đó: 

+ Đất ở nông thôn: 12.216 m
2; 

+ Đất dân cƣ tự điều chỉnh: 2.539 m
2
; 

+ Đất dự trữ công cộng: 1.487 m
2
; 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 8.702 m
2
; 

+ Đất cây xanh: 1.766 m
2
; 

+ Đất giao thông: 5.333 m
2
. 

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

5.1.3.1. Các hạng mục công trình chính:  

a. San nền.   

+ San nền mặt bằng cho 66 hộ dân cƣ thôn Ngòi Cái bao gồm đất ở với 

tổng diện tích = 13.019 m2. 

- Khối lƣợng nền đƣợc tính theo phƣơng pháp lƣới ô của từng hộ qui 

hoạch, một số ô nhỏ theo địa hình để tính khối lƣợng cho phù hợp với thực tế. 

Nền đƣợc đắp bằng đất đồi không lẫn đá. Đất đƣợc đắp bằng từng lớp và 

đầm chặt. Khối lƣợng đất đào là chủ yếu, phần đắp không đáng kể, khi đắp phải 

đào đất hữu cơ dầy 40 cm lớp này đƣợc một phần dồn lại một góc dùng làm đất 

trồng cây, phần còn lại vận chuyển đổ đi.  

b. Đƣờng giao thông: 

- Điểm đầu: tại ngã 3 giao với đƣờng nhựa liên xã cách UBND xã Tiến 

Bộ 150m 

- Điểm cuối: thôn Ngòi Cái 

- Chiều dài tuyến: L = 6.443,83 m. 

Thiết kế nền, mặt đường: 

Nền đƣờng: Nền đƣờng đƣợc thiết kế có kích thƣớc hình học theo đúng 

quy mô mặt cắt ngang nhƣ trên. Mô đuyn đàn hồi nền đƣờng trong mọi trƣờng 

hợp không nhỏ hơn 400daN/cm. 
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Thiết kế nền đường đắp: 

- Áp dụng tại các đoạn tuyến đi qua vùng trũng, bị ngập nƣớc cần phải tôn 

cao nền đƣờng. Độ dốc mái taluy đắp 1/1-:-1/1.5; 

c. Cấp nƣớc: Cấp nƣớc tự chảy, nguồn cấp nƣớc cách khu Tái định cƣ 

2,408 km. Xử lý sơ bộ bằng bể điều hòa (đầu nguồn) và bể chứa nƣớc sạch 

(ngoài khu Tái định cƣ) trƣớc khi dẫn cấp cho các hộ dân.  

- Đập chắn + hố thu nước đầu nguồn:  

- Ngăn dòng chảy tại khe kẹp giữa 2 núi tạo thành đập nƣớc nhỏ. Đập 

chắn này thiết kế bằng BT có chiều cao 1.5m chiều dài L= 6.5m (cấu tạo xem 

bản vẽ). Mặt đập chắn rộng 0.4m, đáy rộng 1.4m chiều sâu chôn dƣới lớp đất đá 

0.7m. Trƣờng hợp khi thi công nếu thấy lớp đất đá này chƣa đảm bảo đặt móng 

thì cần báo tƣ vấn kết hợp CĐT xử lý để đảm bảo đập chắn ổn định về mặt kết 

cấu.  

- Xây dựng cụm bể lắng lọc + chứa có dung tích 50m
3
. 

Bể đƣợc xây dựng tại cọc G21+12m có cao độ 180.m có cấu tạo: Bể đƣợc 

chia làm các ngăn lắng, lọc, chứa có KT phủ bì: 6,1*5,2m, cao từ đáy lên mặt 

đan bể 2,08m  

- Xây dựng 1 bể chứa điều hòa 10m
3
 cuối  mạng: 

Bể này có tính chất điều hòa lƣu lƣợng nƣớc trên mạng vào những giờ 

dùng nƣớc cao điểm khi bể 50m
3 

cấp về không đủ thì bể 10m
3
 sẽ cấp ngƣợc lại 

cho 1 số hộ ở cuối nguồn và ngƣợc lại khi mạng tiêu thụ không dùng thì nƣớc từ 

bể 50m
3
 sẽ chảy về bể 10m

3
. 

Bể đƣợc xây dựng tại cuối khu dân cƣ có cao độ 169.5.m có cấu tạo: Bể 

đƣợc chia làm 2 ngăn chứa có KT phủ bì: 2,84*3,51m, cao từ đáy lên mặt đan 

bể 1,58m. bể đƣợc xây dựng thành 2 ngăn có cấu tạo  

d. Khu tái định cƣ số 01: 

* San nền: Tận dụng địa hình, thiết kế san nên giật cấp nhằm giảm tối đa 

khối lƣợng đào với độ dốc san nền 0,5%. 

* Đƣờng giao thông: Xây dựng đƣờng trục chính Bề rộng nền đƣờng: 

6,0m; Vỉa hè mỗi bên rộng 4m, có rãnh thoát nƣớc mặt đƣờng; Bán kính bó vỉa 

RMin = 8,0m; Độ dốc ngang mặt đƣờng: iN = 2% dốc về phía rãnh thoát nƣớc; 

Độ dốc ngang vỉa hè: iH = 2%; Xây rãnh thoát nƣớc với kích thƣớc rãnh BxH = 

400x600.  

* Cấp nƣớc: Cấp nƣớc tự chảy, nguồn cấp nƣớc cách khu Tái định cƣ 

2,408 km. Xử lý sơ bộ bằng bể điều hòa (đầu nguồn) và bể chứa nƣớc sạch 

(ngoài khu Tái định cƣ) trƣớc khi dẫn cấp cho các hộ dân.  

* Thoát nƣớc: Xây dựng rãnh thu nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc mƣa bằng 

rãnh xây, kích thƣớc (BxH) = 400 x 600 mm chạy dọc Khu tái định cƣ. Nƣớc 

thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng bể phốt của từng hộ gia đình trƣớc khi chảy ra hệ 
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thống thoát nƣớc chung.  

- Cấp điện: Xây dựng trạm hạ thế 100kVA-35/0,4kV và hệ thống đƣờng 

dày 0,4kV cấp cho các hộ dân. 

e. Khu tái định cư số 03: 

- San nền: Đào đất san nền tạo mặt bằng bố trí dân cƣ độ dốc thoát nƣớc 

nền nhà 0,5%, độ dốc thoát nƣớc đƣờng nội bộ từ 1% -4%. San nền giật cấp 

nhằm hạn chế khối lƣợng đào đắp, cao độ hoàn thiện nền nhà cao hơn cao độ 

tim đƣờng 30 -45cm. Hệ số mở mái taluy 1,0/0,75. 

- Đƣờng giao thông: Xây dựng mới đƣờng trục chính liên thôn nền 

đƣờng 6,0m vỉa hè (2x4,0)m, đƣờng nội bộ khu tái định cƣ: Nền đƣờng 4,0m vỉa 

hè (2x4,0)m 

- Cấp điện: Hệ thống điện sinh hoạt 0,4kV, Trạm biến áp. Nguồn điện 

35kV. 

 - Cấp nƣớc: Đƣờng ống nƣớc tự chảy, nguồn nƣớc cách khu Tái định cƣ 

khoảng 4,5km. 

 - Thoát nƣớc: Quy hoạch hệ thống thoát nƣớc chung, bao gồm rãnh có 

tấm nắp đậy bê tong cốt thép, kích thƣớc BxH =(0,4x0,6)m; cống thoát nƣớc vị 

trí tụ thủy có đƣờng kính 1,5m  

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

động xấu đến môi trƣờng: 

Dự án phục vụ cho công tác tái định cƣ của ngƣời dân do đó khi đi vào 

hoạt động chủ yếu là hoạt động xây dựng nhà ở của ngƣời dân đƣợc di chuyển 

tới khu tái định cƣ. Hoạt động này diễn ra không thƣờng xuyên và nhỏ lẻ, phụ 

thuộc vào điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực. 

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

các giai đoạn của dự án: 

5.3.1. Đánh giá tác động của các nguồn liên quan đến chất thải giai 

đoạn xây dựng 

 Nước thải sinh hoạt 

Số lƣợng cán bộ, công nhân dự kiến trong giai đoạn thi công khoảng 20 

ngƣời. Tính toán khối lƣợng nƣớc sử dụng lớn nhất/công nhân/ngày là: 60 lít. 

Lƣợng nƣớc thải chiếm 80% tổng lƣợng nƣớc sử dụng. Tổng khối lƣợng nƣớc 

thải là: 

(20 ngƣời x 60 lít/ngày) x 80%/1000 = 0,96 m
3
/ngày. 

Theo thống kê đối với những Quốc gia đang phát triển của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO - 1993). Ƣớc tính đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nƣớc thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công dự án đối với các 

trƣờng hợp có và không có bể phốt tự hoại xử lý nƣớc thải. 
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Bảng 2: Tải lƣợng chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

Chƣa xử lý Qua bể phốt 

1 BOD5 45 - 54 18 - 21,6 

2 COD (Dicromate) 72 - 102 28,8 - 40,8 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 10 - 145 4 - 58 

4 Dầu mỡ 10 - 30 4 - 12 

5 Tổng Nitơ 6 - 12 2,4 - 4,8 

6 Amôni 2,3 - 4,8 0,92 - 1,92 

7 Tổng Phốt Pho 0,8 - 4,0 0,32 - 1,6 

8 Tổng Coliform (MPN/100ml) 106 - 109 - 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO - 1993) 

 

Bảng 3:Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

giai đoạn thi công dự án 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng chất ô 

nhiễm (g/ngày) 

Nồng độ khi không 

xử lý (mg/l)  

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

BOD5 900-1080 938-1.125 50 

COD 1.440-2.040 1.500-2.125 - 

SS 1.400-2.900 1.458-3.021 100 

Dầu mỡ 200-600 208-625 5 

Tổng N 120-240 125-250 - 

Amoni 48-96 50-100 10 

Tổng P 16-80 17-83 - 

 Tác động gây ô nhiễm do phát sinh bụi và khí thải 

* Nguồn phát sinh 

Bụi và khí thải là những yếu tố gây ô nhiễm môi trƣờng không khí không 

thể tránh trong quá trình thi công các hạng mục công trình. Trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản các công trình, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động 

sau: 

- Quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công, xây dựng một số 

hạng mục công trình.  

- Đào đắp, san gạt tạo mặt bằng xây dựng các công trình, xây dựng nền 

móng, lắp đặt hệ thống hạ tầng khu dân cƣ. 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công xây dựng. 
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* Lưu lượng, thành phần và nồng độ chất thải 

 Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san nền: 

Nguồn phát sinh bụi trong giai đoạn này phát sinh từ các hoạt động san gạt, 

đào đắp mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật; san gạt mặt bằng đƣờng giao 

thông. 

Bảng 4: Thải lƣợng bụi do hoạt động đào đắp và vận chuyển của dự án 

TT Nguồn gây ô nhiễm Hệ số phát 

thải 

Khối 

lƣợng 

(m
3
) 

Thải lƣợng 

(g/m
3
) 

1 Bụi do quá trình đào 

đất, đắp nền mặt bằng 

bị gió cuốn lên  

1÷100g/m
3 

220.636 205.200 22.063.600 

2 Vận chuyển cát, đất 

làm rơi vãi phát sinh 

bụi 

0,1÷1g/m
3
 205.200 20.520 205.200 

Có thể thấy thải lƣợng bụi từ quá trình đào đắp và vận chuyển là rất lớn, do 

đó nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ra ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng 

tới sức khỏe ngƣời lao động cũng nhƣ ngƣời dân trong khu vực. 

 Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu: 

Bảng 5: Hệ số ô nhiễm không khí do hoạt động vận chuyển 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn DO) 

1 Bụi 4,3 

2 SO2 0,1 

3 NOx 55 

4 CO 0,1 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới, 1993 

Bảng 6: Tải lƣợng chất ô nhiễm trong khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm Lƣợng phát thải (g/ngày) 

1 Bụi 15,308 

2 SO2 0,356 

3 NO2 195,8 
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4 CO 0,356 

Các loại xe lƣu thông trên đƣờng, thƣờng làm tung bụi trên đƣờng, đặc biệt 

vào những ngày khô hanh trên những đoạn đƣờng chƣa đƣợc trải nhựa. Bụi từ 

mặt đất bị gió cuốn bay lên và phát tán ra các vùng xung quanh.  

Lƣợng bụi phát thải nhƣ tính toán ở trên đối với quãng đƣờng di chuyển 

trung bình của xe 10km là ít. 

Ngoài ra, còn có lƣợng bụi phát sinh do hoạt động xếp, dỡ nguyên vật liệu 

lên xuống xe với hệ số phát thải 0,1 – 1 g/m
3
. Bụi không những làm ô nhiễm 

môi trƣờng trong khu vực thi công dự án mà còn làm ô nhiễm toàn bộ tuyến 

đƣờng mà các loại xe vận chuyển đi qua.  

 Bụi và khí thải phát sinh ra do hoạt động của các máy móc, thiết bị 

Trong quá trình thi công ở giai đoạn này, việc hoạt động của các loại máy 

móc cũng làm phát thải vào không khí một lƣợng bụi và khí thải nhất định. 

Lƣợng bụi và khí thải phát sinh phụ thuộc vào số lƣợng, chất lƣợng của các máy 

móc, thiết bị thi công và phƣơng thức thi công. Đơn vị dự kiến một số loại máy 

móc thi công nhƣ: máy san gạt, máy ủi, máy xúc đào. 

Bảng 7: Hệ số phát thải của một số phƣơng tiện thi công 

Thiết bị 
Hệ số phát thải kg/lít nhiên liệu 

SO2 CO NO2 PM10 VOC 

Máy san gạt 0,0374 0,0993 0,0408 0,0288 0,0485 

Máy ủi 0,0373 0,0184 0,0441 0,0361 0,0404 

Máy xúc đào 0,0374 0,0102 0,031 0,0327 0,0228 

Nguồn: Bộ môi trường và di sản Australia, 2013 

Với số lƣợng các loại phƣơng tiện, máy móc tham gia thi công trong giai 

đoạn xây dựng đƣợc trình bày nhƣ bảng trên thì tải lƣợng phát thải ra môi 

trƣờng không khí của các thiết bị đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Bảng 8: Tải lƣợng phát thải của các thiết bị thi công dự án 

Thiết bị 
Tải lƣợng phát thải (kg) 

SO2 CO NO2 PM10 VOC 

Máy san gạt 14,2 37,8 15,53 10,96 18,46 

Máy ủi 7,25 3,58 8,57 7,02 7,86 

Máy xúc đào 7,12 1,94 5,9 6,22 4,34 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 17 

c. Tác động gây ô nhiễm do phát sinh chất thải rắn 

* Nguồn phát sinh: 

- Đất đá, phế liệu xây dựng, nguyên liệu rơi vãi, dụng cụ hỏng... 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của công nhân thi công. 

- Chất thải nguy hại nhƣ giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ rơi vãi trên công 

trƣờng, bóng đèn hỏng... 

* Thành phần và khối lượng: 

 Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng: Với số lƣợng công nhân 

xây dựng khoảng 20 ngƣời, lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 6 

kg/ngày do công nhân không sinh hoạt thƣờng xuyên tại công trƣờng (tính theo 

định mức phát thải 0,3 kg/ngƣời.ngày).  

 Chất thải vật liệu xây dựng 

Chất thải rắn trong xây dựng: Là các chất thải của vật liệu thừa, đất đá do 

xây dựng, nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải, vỏ bao bì. Tuy nhiên loại chất thải 

này có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tuỳ theo từng chủng loại. 

Lƣợng phế thải xây dựng ƣớc tính bằng 0,5% khối lƣợng nguyên vật liệu xây 

dựng (Định mức vật tƣ trong xây dựng). Khối lƣợng vật tƣ dự tính cho xây dựng 

khoảng 250 tấn, thời gian tiến hành xây dựng các công trình trong vòng 6 tháng 

nên lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong ngày là: 

(250x 0,5)/(6 x 30) = 0,694 (tấn/ngày) = 694 (kg/ngày) 

Một số phế thải phát sinh nhƣ sinh khối thực vật (cây bụi, cỏ dại,…) cần đƣợc 

phát quang để giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình có khối lƣợng không đáng 

kể. 

 Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại bao gồm: dầu mỡ thải từ quá trình bảo dƣỡng máy móc thi 

công, các loại thùng đựng dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu mỡ và giẻ lau dầu mỡ trong 

quá trình sửa chữa máy móc… Mặc dù khối lƣợng phát sinh rất ít nhƣng nếu không 

có biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định thì có thể gây ra những tác động tiêu 

cực đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời. Tuy nhiên, công tác bảo dƣỡng, thay 

thế và sửa chữa máy móc, thiết bị sẽ đƣợc chủ dự án và đơn vị thi công thực hiện 

tại các trung tâm bảo dƣỡng, bảo hành hay trung tâm sửa chữa nên việc phát sinh 

chất thải nguy hại tại khu vực công trƣờng là không đáng kể. 

a. Tác động gây ô nhiễm do tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh: 
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Trong giai đoạn xây dựng cơ bản, nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn phát sinh 

chủ yếu từ các hoạt động của các phƣơng tiện, máy móc thi công các hạng mục 

trên công trƣờng. Loại ô nhiễm này gia tăng trong giai đoạn thi công cao điểm, 

các phƣơng tiện máy móc sử dụng nhiều, hoạt động liên tục.  

Bảng 9: Mức ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị, máy móc 

TT Máy móc, thiết bị 
Mức ồn ở vị trí cách 

thiết bị 15m (dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Máy san gạt 80 – 92 

Khu vực thông thƣờng 

từ 6 giờ đến 21 giờ 

mức âm không vƣợt 

quá 70 dBA 

2 Máy ủi 74 – 85 

3 Máy xúc đào 72 – 92 

4 Máy khoan 82 – 96  

5 Xe tải lớn 83 – 93 

Nguồn: Cục Đường bộ Liên bang Hoa Kỳ 

Bảng 10: Sự phát tán độ ồn do nguồn điểm 

r2 

(m) 

Độ giảm ồn 

L 

(dBA) 

Mức ồn còn lại 

(dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNM

T 

QCVN 

24/2016/BY

T 

20 28,62 64,38 

70 (dBA) 85 (dBA) 

30 32,50 60,5 

50 37,38 55,62 

60 39,12 53,88 

70 40,59 52,41 

100 44,00 49 

200 50,62 42,38 

(Mức âm tại nơi làm việc không quá 85 dBA trong 8 giờ). 

Qua kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, tiếng ồn tại vị trí cách dự 

án ≥ 20 m đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn.  

Tuy nhiên, nếu thời gian tiếp xúc với tiếng ồn giảm ½ thì mức ồn cho phép 

sẽ tăng thêm 5 dB. 

Bảng 11:Mức ồn cho phép theo thời gian tiếp xúc với nguồn ồn 
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STT Thời gian tiếp xúc Mức ồn cho phép 

(dBA) 

1 8 giờ 85 

2 4 giờ 90 

3 2 giờ 95 

4 1 giờ 100 

5 30 phút 105 

6 15 phút 110 

7 < 15 phút 115 

Mức cực đại không quá 115 dB 

(Nguồn: QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc) 

Các máy móc của dự án hoạt động trong giai đoạn xây dựng là ít và thời 

gian hoạt động ngắn nên tiếng ồn chủ yếu ảnh hƣởng trực tiếp tới công nhân thi 

công trên công trƣờng. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ nguồn đƣờng: Tiếng ồn phát sinh từ nguồn đƣờng 

chủ yếu là từ các ô tô vận tải vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công. Với 

mức ồn tối đa từ các ô tô tải loại 15 tấn là 88 dBA, r1 = 7,5; a = 0,1; tính đƣợc 

mức ồn ở những khoảng cách khác nhau nhƣ sau: 

Bảng 12:Sự phát tán độ ồn do nguồn đƣờng 

r2 (m) 
Độ giảm ồn L 

(dBA) 
Mức ồn còn lại (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT 

20 4,69 83,31 

70 (dBA) 

50 9,06 78,94 

60 9,93 78,07 

100 12,37 75,63 

200 15,69 72,31 

400 19,00 69,00 

500 20,06 67,94 

Nhƣ vậy tiếng ồn phát sinh từ nguồn đƣờng có phạm vi ảnh hƣởng khoảng 

200 m. 
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5.3.2. Đánh giá tác động của các nguồn liên quan đến chất thải giai 

đoạn vận hành 

a. Tác động gây ô nhiễm do phát sinh bụi và khí thải 

Khi dự án hoàn thành, hàng ngày sẽ có các phƣơng tiện giao thông tham 

gia để vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm…Trung bình mỗi 

ngày khoảng 20 chuyến xe vận tải đi vào khu vực dự án.  

Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng đƣờng, mật độ lƣu lƣợng 

xe, chất lƣợng kỹ thuật xe qua lại và số lƣợng nhiên liệu tiêu thụ.  

Thải lƣợng chất ô nhiễm do phƣơng tiện giao thông ra vào nhà máy đƣợc tính 

theo tài liệu “ Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trƣờng” của Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) 1993 thiết lập tính cho xe chạy dầu Diezel (với hàm lƣợng lƣu huỳnh 

S=1%) với tốc độ trung bình 25km/giờ, trọng tải 3,4-16 tấn, khi xe chạy trên 1km 

đƣờng sẽ thải ra những chất ô nhiễm với lƣợng nhƣ sau: 

Bụi khói (g) SO2(g) NO2(g) CO (g) THC (g) 

0,9 4,29 11,8 6,0 2,6 

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

Nhƣ vậy tải lƣợng ô nhiễm bụi, SO2, NOx, THC do các phƣơng tiện giao 

thông thải ra trong ngày cao điểm là: 

TT Thành phần khí thải Tải lƣợng ô nhiễm 

1 Bụi 0,018 kg 

2 SO2 0,0858 kg 

3 NO2 0,236 kg 

4 CO 0,12 kg 

5 THC 0,052 kg 

Nhìn chung hoạt động giao thông ít nhiều tạo ra các tác động tiêu cực đến 

môi trƣờng không khí khu vực. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi. 

b. Tác động gây ô nhiễm do nước thải, nước mưa chảy tràn 

* Nguồn phát sinh 

Nƣớc thải  sinh hoạt của ngƣời dân và nƣớc mƣa chảy tràn là có khả năng 

gây tác động xấu tới môi trƣờng. 

* Lưu lượng, thành phần và nồng độ chất thải 

 Nước thải sinh hoạt 
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Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

của ngƣời dân. Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chứa chủ yếu là các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ, BOD, COD, các dƣỡng chất (N, P) và các 

vi sinh vật. 

Theo tính toán của dự án lƣợng nƣớc sử dụng vào mục đích sinh hoạt là: 

53,8m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải chiếm 80% tổng lƣợng nƣớc sử dụng. Tổng khối 

lƣợng nƣớc thải là: 

53,8 x 80% = 43,04 m
3
/ngày. 

Với số ngƣời dân đƣợc tính tới năm 2027 là 500 ngƣời thì tải lƣợng chất 

thải trong nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Theo thống kê đối với những Quốc gia đang phát triển của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO - 1993). Ƣớc tính đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nƣớc thải sinh hoạt của công nhân nhƣ sau: 

Bảng 13:Tải lƣợng chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

Chƣa xử lý Qua bể phốt 

1 BOD5 45 - 54  18 - 21,6 

2 COD (Dicromate) 72 - 102 28,8 - 40,8 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 10 - 145 4 - 58 

4 Dầu mỡ 10 - 30 4 - 12 

5 Tổng Nitơ 6 - 12 2,4 - 4,8 

6 Amôni 2,3 - 4,8 0,92 - 1,92 

7 Tổng Phốt Pho 0,8 - 4,0 0,32 - 1,6 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO - 1993) 

Bảng 14:Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

khi dự án đi vào hoạt động (tính tới giai đoạn 2027) 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng chất ô 

nhiễm (g/ngày) 

Nồng độ khi không 

xử lý (mg/l)  

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

BOD5 22.500-27.000 523-627 50 

COD 36.000-51.000 836-1.185 - 

SS 35.000-72.500 813-1.684 100 

Dầu mỡ 5.000-15.000 116-349 5 

Tổng N 3.000-6.000 70-139 - 

Amoni 1.200-2.400 28-56 10 
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Tổng P 400-2.000 9-46 - 

Theo bảng đánh giá hầu hết các chỉ tiêu trong nƣớc thải sinh hoạt của 

ngƣời dân khi không xử lý đều vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B). Cần có 

biện pháp xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt khu vực dự án có thể bị nhiễm các tạp 

chất nhƣ dầu mỡ, rác thải, đất đá, cát… và cuốn theo xuống hệ thống thoát nƣớc, 

nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nƣớc mƣa, 

làm tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nƣớc gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

Thành phần nƣớc mƣa chảy tràn bao gồm các chất hòa tan lắng đọng trên 

bề mặt, các chất lở lửng bị nƣớc mƣa cuốn trôi. Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn khu 

dân cƣ số 1 nhƣ sau: Q1 = 0,1037 m
3
/s. Và khu dân cƣ số 3 Q2 = 0,1781 m

3
/s. 

Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc 

mƣa chảy tràn thông thƣờng khoảng 0,5-1,5 mgN/lít; 0,004-0,03 mgP/lít; 10-20 

mgCOD/lít; 10-20 mgTSS/lít. Nhƣ vậy, tải lƣợng lớn nhất các chất gây ô nhiễm 

trong nƣớc mƣa chảy tràn khi dự án đi vào hoạt động là: N = 1,6 - 4,9 kg/ngày 

đêm; P = 0,013 – 0,098 kg/ngày đêm; COD = 32,8 - 65,6 kg/ngày đêm; TSS = 

32,8 - 65,6 kg/ngày đêm. 

c. Tác động gây ô nhiễm do chất thải rắn 

* Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt động của dự án nguồn chất thải rắn phát sinh bao 

gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải nguy hại. 

* Thành phần và thải lượng: 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời dân bao gồm: Vỏ đồ hộp, bao 

bì, đồ ăn thừa… Lƣợng phát sinh do hầu hết ngƣời dân địa phƣơng sinh hoạt tại 

gia đình. Trung bình lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 0,2 – 0,3 

kg/ngƣời/ngày. Số dân đƣợc tính là 500 ngƣời. Ƣớc tính lƣợng rác thải sinh hoạt 

phát sinh mỗi ngày từ 100 – 150 kg/ngày. Lƣợng rác thải này cần đƣợc thu gom 

và xử lý hợp vệ sinh. 

 Chất thải nguy hại 

Với đặc thù là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để di dân khỏi vùng có 

nguy cơ sạt lở giai đoạn đi vào hoạt động chủ yếu là hoạt động sinh hoạt và sản 
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xuất nông nghiệp của ngƣời dân khu tái định cƣ. Chất thải nguy hại phát sinh 

sẽ rất ít và chủ yếu là: bóng đèn hỏng, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, rẻ lau dính dầu 

mỡ, dầu mỡ... khối lƣợng này phát sinh không nhiều khoảng 10-15kg/tháng. 

Tuy nhiên cũng cần có các biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định thì có 

thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời.  

5.3.3. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tác động gây ô nhiễm do tiếng ồn 

- Hoạt động của các phƣơng tiện lƣu thông trên đƣờng. 

- Hành vi của lái xe (bấm còi xe).  

- Hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ của ngƣời dân dọc hai 

bên tuyến đƣờng dự án. Theo đánh giá thì hoạt động này phát sinh tiếng ồn 

không đáng kể vì khu vực dự án dân cƣ thƣa thớt,hoạt đông kinh doanh dịch vụ 

ít mà chủ yếu là canh tác nông nghiệp, chăn nuôi. 

Nhƣ vậy, tác động bởi tiếng ồn gây ra đáng kể nhất từ các nguyên nhân nêu 

trên chủ yếu đến từ các dòng xe chạy trên đƣờng.  

Áp dụng phƣơng pháp tính gần đúng mức ồn tƣơng đƣơng trung bình của 

dòng xe để tính mức ồn của các dòng xe cho tuyến đƣờng. 

Bảng 15:Mức ồn tƣơng đƣơng trung bình của dòng xe ở khoảng cách 7,5m 

Lƣu lƣợng dòng xe 

(xe/h) 
40 50 60 80 100 150 200 300 400 500 

Mức ồn LA (dBA) 68 
68,

5 
69 69,5 70 71 72 73 73,5 74 

 

Lƣu lƣợng dòng xe 

(xe/h) 
700 900 

100

0 
1500 2000 

300

0 
4000 5000 10000 

Mức ồn LA (dBA) 75 
75,

5 
76 77 77,5 78,5 79 80 81 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học Kĩ thuật, 

2003) 

d. Tác động do độ rung                                                                                                                                                                                              

Rung là sự chuyển dịch, tăng giảm âm từ một giá trị trung tâm. Mức rung 

có thể biến thiên lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ tải trọng các phƣơng tiện 

tham gia giao thông, tốc độ của các phƣơng tiện giao thông và bản chất của môi 

trƣờng lan truyền sóng âm,... Sóng âm lan truyền dễ dàng hơn trong môi trƣờng 

là nền cứng so với nền mềm. Biểu hiện của rung tại đối tƣợng nhạy cảm có thể 

trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sự cảm nhận. Tác động của rung có thể làm hƣ 

hại đến công trình lân cận. Để tính toán dự báo mức rung trong hoạt động của 
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tuyến đƣờng bộ, sử dụng công thức sau: 

L = L0 - 10log (r/r0) - 8.7a (r - r0)    ( dB ) 

Trong đó: 

- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

- L0 là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0=7,5m”  từ nguồn. Đối 

với giao thông, r0 thƣờng đƣợc thừa nhận là rung nguồn. 

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền cứng (0,01 cho nền đá, 0,1 

đối với cát đất phù sa và 0,5 đối với đất sét). 

Tần số tự nhiên của nền có thể tạo ra cộng hƣởng làm tăng độ rung. Trong 

nền đá tần số tự nhiên khoảng 4-5 Hz và nền mềm nhỏ hơn 2 Hz. Vì phần lớn 

các phƣơng tiện giao thông gây ra tần số rung vào khoảng 5 đến 20 Hz, tuyến 

đƣờng mới đắp nền bằng đất cát sẽ ít có khả năng gây ra cộng hƣởng trên một 

phạm vi rộng. Các tác động bất lợi gây ra do rung đƣợc cảm thấy khi độ rung 

nền lan truyền tới các công trình xung quanh.  

b. Tác động tới môi trường đất và cảnh quan khu vực 

- Các tác động tới môi trƣờng đất: 

+ Lƣợng đá đƣợc san gạt, đào đắp sẽ tạo một lớp phủ trên bề mặt đất, làm 

giảm sự màu mỡ của đất, vào những ngày nóng nắng phát sinh lƣợng bụi cát 

đáng kể. 

+ Ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất còn có nguyên nhân từ các chất thải rắn 

nhƣ bùn đất, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại… nếu không đƣợc thu 

gom, xử lý tốt. 

+ Các nguyên, nhiên liệu dƣ thừa, rò rỉ sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

đất của khu vực. 

c. Tác động đến hệ sinh thái 

* Hệ sinh thái dưới nước: 

Nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải sinh hoạt từ dự án tuy không lớn, lại ít có 

khả năng gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, nhƣng vào những ngày mƣa, nƣớc mƣa 

chảy tràn trong khu vực kéo theo nhiều bùn đất, cặn lắng lơ lửng vào hệ thống 

nƣớc mặt làm tăng độ đục, thay đổi pH của nƣớc… độ đục trong nƣớc mặt tăng 

sẽ ngăn cản độ xuyên thấu của ánh sáng, làm cản trở quá trình quang hoá trong 

nƣớc ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống các loại thuỷ sinh. Trong trƣờng hợp độ 

đục quá lớn còn dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài động thực vật sống trong 

nƣớc. 

* Hệ sinh thái trên cạn: 

Ảnh hƣởng lớn nhất của dự án đến đa dạng sinh học là thảm thực vật (sinh 

khối thực vật, các cá thể thực vật và các loài thực vật) sẽ bị ảnh hƣởng với 

những mức độ khác nhau: Bị phá huỷ hoàn toàn hoặc bị ảnh hƣởng xấu đến sự 
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sinh trƣởng và phát triển. Bụi là một trong những tác nhân gây ô nhiễm nghiêm 

trọng, đối với thực vật, bụi lắng đọng trên lá làm giảm khả năng quang hợp của 

cây, làm giảm năng suất cây trồng… 

Đối với các loài động vật, nhất là những động vật hoang dã rất nhạy cảm 

với các chất gây ô nhiễm môi trƣờng. Chất thải rắn và khí độc hại ảnh hƣởng 

đến sự sinh sản, phát triển của các loài động vật. Tiếng ồn và các loại chấn động 

làm động vật hoảng sợ. 

Nhƣ vậy, việc triển khai dự án sẽ có khả năng làm suy thoái đa dạng sinh 

học. Tuy nhiên, với đặc trƣng hệ sinh thái cạn cũng nhƣ hệ sinh thái dƣới nƣớc 

khu vực dự án tƣơng đối nghèo, không có loài động vật hoang dã đặc hữu nên 

các tác động tiêu cực của quá trình triển khai thực hiện dự án tới tài nguyên sinh 

vật là tƣơng đối thấp. 

d. Tác động đến khu vực rừng đặc dụng  

Dự án nằm gần rừng đặc dụng do đó việc sinh sống và lao động sản xuất của 

ngƣời dân cũng ít nhiều ảnh hƣởng tới công tác bảo vệ ở khu vực này cụ thể nhƣ: 

- Hoạt động canh tác sử dụng máy móc nông nghiệp gây ra tiếng ồn lớn làm 

ảnh hƣởng tới các loài động vật sống ven rừng. 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách làm ô nhiễm nguồn 

nƣớc, môi trƣờng đất cũng tác động đến đa dạng sinh học của khu vực. 

- Hoạt động dịch vụ phát sinh chất thải rắn ra môi trƣờng làm mất mỹ quan, 

cảnh quan thiên nhiên…  

e. Tác động tới kinh tế - xã hội 

Việc thực hiện Dự án khẩn cấp di dân có nhiều tác động tích cực đối với 

kinh tế, xã hội, văn hoá và đời sống nhân dân thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ và các 

vùng lân cận, góp phần quan trọng vào việc cải thiện chỗ ở an toàn của ngƣời 

dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm, đặc biệt khó khăn. Dự án đƣợc đầu tƣ xây 

dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế, tạo điều kiện cho định hƣớng 

phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, cải tạo môi trƣờng sống của 

ngƣời dân, cải tạo đất định hƣớng phát triển cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế 

cao, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân bản địa, góp 

phần hoàn thành mục tiêu chung nông thôn mới của xã Tiến Bộ 

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

5.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn liên quan đến chất thải 

giai đoạn xây dựng 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

* Giảm thiểu bụi từ các khu vực thi công 
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- Các khu vực phụ trợ đang thi công; khu tập trung đất thải, vật liệu xây dựng 

sẽ đƣợc dùng máy bơm nƣớc tƣới nƣớc làm ẩm thƣờng xuyên khi có dấu hiệu phát 

sinh bụi; 

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động (khẩu trang, kính, 

mũ,...) cho công nhân làm việc tại công trƣờng, vận hành máy móc thi công. 

- Các nguyên vật liệu phục vụ dự án khi chƣa đƣợc sử dụng cần có các thiết bị 

che chắn: phông bạt, nilon,… nhằm hạn chế việc phát sinh bụi do thời tiết nắng, 

khô. 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thi công 

- Các phƣơng tiện tham gia thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo 

quy định đối với phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ; 

- Các phƣơng tiện tham gia thi công tại công trƣờng chỉ đƣợc phép di 

chuyển trong khu vực dự án, giới hạn trong phạm vi đƣợc phép thi công; 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

- Các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng từ các nơi khác đến công 

trƣờng xây dựng và vận chuyển phế thải từ công trƣờng xây dựng đến nơi đổ bỏ 

phải tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn khí thải với phƣơng tiện giao thông cơ 

giới đƣờng bộ; 

- Không chuyên chở vật liệu vƣợt trọng tải quy định; 

- Vật liệu đƣợc chở cần phải đƣợc tƣới ẩm. Sử dụng các loại xe với thùng 

có nắp đậy, khi chở phải đƣợc phủ bạt kín. Bạt phủ là loại vải dầy và đƣợc buộc 

chặt vào thành xe để tránh bay trong quá trình vận chuyển để luôn đảm bảo đất, 

cát, vật liệu xây dựng không bị rơi vãi ra tuyến đƣờng;  

- Thi công và cung cấp vật tƣ tránh tập trung vào cùng một thời điểm. 

- Bố trí công nhân hàng ngày vệ sinh, quét dọn đất đá, cát, vật liệu... rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trên các đoạn đƣờng ra vào khu vực dự 

án. 

- Tƣới nƣớc rửa đƣờng chống bụi tại các khu vực dân cƣ trên tuyến đƣờng 

vận chuyển 2 lần/ngày. 

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh tới môi 

trƣờng không khí trong giai đoạn thi công có tính khả thi cao bởi những đòi hỏi 

thực hiện phù hợp với năng lực của dự án và nguồn lực của nhà thầu xây dựng; 

- Tuy nhiên hiệu quả của các biện pháp này còn phụ thuộc vào việc thực 

hiện của nhà thầu xây dựng. Thông qua hoạt động giám sát của Chủ dự án và 
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các Cơ quan quản lý về môi trƣờng tại địa phƣơng; từ đó sẽ tăng cƣờng các biện 

pháp cần thiết để duy trì chất lƣợng không khí bị ảnh hƣởng ở mức chấp nhận 

đƣợc. 

b. Giảm thiểu tác động bởi nước thải, nước mưa chảy tràn 

* Giảm thiểu tác động bởi nước thải sinh hoạt 

- Giảm thiểu lƣợng nƣớc thải bằng việc tăng cƣờng tuyển dụng công nhân 

tại địa phƣơng, có điều kiện tự túc nơi ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong các 

giai đoạn thi công xây dựng. 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực lán trại công nhân, dự án sẽ lắp 

đặt 01 nhà vệ sinh di động với bể lắng tạm thời (tổng dung tích 2 m
3
) trong khu 

vực xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu của công nhân. Định kỳ bổ sung chế phẩm 

EM để tăng hiệu quả xử lý. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua bể xử lý tạm thời sẽ 

đƣợc xả thải ra ngoài môi trƣờng. 

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

đƣờng thoát nƣớc thải sinh hoạt. 

- Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt 

động xây dựng của dự án. Nghiêm cấm công nhân xây dựng làm mất vệ sinh 

chung, gây ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, các nhà vệ sinh sẽ đƣợc tháo 

dỡ và đƣợc hút hết bùn trong bể lắng, sau đó sẽ đƣợc lấp hoàn nguyên mặt bằng. 

Nguồn nƣớc thải sinh hoạt của công nhân chỉ phát sinh trong giai đoạn thi 

công nên mang tính tạm thời trong thời gian ngắn. Vì vậy, biện pháp xử lý sơ bộ 

bằng bể lắng kết hợp bổ sung chế phẩm sinh học là khả thi. 

* Giảm thiểu tác động bởi nước mưa chảy tràn 

- Sau khi san nền tạo mặt bằng cho khu vực dự án, tiến hành xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc mƣa và định hƣớng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá 

trình thi công xây dựng để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nƣớc bề mặt, không gây nên 

tình trạng ngập úng cục bộ, đồng thời để hạn chế lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn kéo 

theo các chất bẩn trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Mặt khác chủ dự án sẽ chú ý tới các đƣờng thoát nƣớc mƣa tại các bãi tập 

kết nguyên vật liệu, tạo các rãnh thoát nƣớc mƣa tạm thời nhằm tránh tồn đọng 

nƣớc mƣa đồng thời tạo khả năng lắng cặn trƣớc khi nƣớc mƣa thoát ra nguồn 

tiếp nhận. 

- Phƣơng án thoát nƣớc chảy tràn bề mặt chủ yếu dựa vào khả năng thoát 

nƣớc tự nhiên theo độ dốc của địa hình, đào thêm các tuyến rãnh thoát nƣớc tạm. 
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- Quá trình thi công đến đâu gọn đến đấy, không dàn trải trên toàn bộ diện 

tích nhằm hạn chế lƣợng lƣợng mƣa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa mƣa lũ. 

- Các phƣơng tiện thi công, vận chuyển đến thời kỳ bảo dƣỡng cần đƣa đến 

các xƣởng sửa chữa cơ khí, gara để sửa chữa và thay thế. Không tiến hành sửa 

chữa, thay dầu mỡ trên khu vực công trƣờng nhằm hạn chế tới mức thấp nhất sự 

rơi vãi của các loại dầu mỡ ra môi trƣờng. 

- Nƣớc thải xây dựng và nƣớc rửa thiết bị rất ít không đủ chảy thành dòng, 

chỉ thấm xung quanh công trình. 

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải phát sinh tới môi trƣờng 

trong giai đoạn thi công có tính khả thi cao, dễ thực hiện, phù hợp với năng lực 

của dự án và nguồn lực của nhà thầu xây dựng. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại 

*  Đối với chất thải rắn xây dựng 

- Hạn chế tối đa các chất thải phát sinh trong thi công. 

- Thu gom đất đá, vật liệu xây dựng, vỏ các bao bì xi măng, mẩu thép thừa, 

gỗ đƣa vào các vị trí trên khuôn viên khu đất xây dựng để tái sử dụng vào các 

mục đích khác hoặc san lấp mặt bằng. 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn 

xây dựng. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt 

động xây dựng của dự án. 

- Sử dụng vật liệu xây dựng đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh gây lãng 

phí. 

- Các phế thải còn lại không sử dụng đƣợc thu gom cùng rác thải sinh hoạt 

của công nhân xây dựng vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. Các loại phế liệu có 

thể tái chế hoặc tái sử dụng nhƣ bao bì xi măng, các mẩu sắt thép dƣ thừa... sẽ 

đƣợc thu gom để bán cho đơn vị thu mua. 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Tất cả rác sinh hoạt từ vị trí khu lán trại đƣợc thu gom và tập trung vào các 

thùng chứa có dung tích 200 lít (dự kiến trang bị 01 thùng phuy). Chủ đầu tƣ sẽ 

thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đƣa đi xử lý hàng ngày. 

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong công tác thu gom rác thải đối với 

công nhân trên công trƣờng cần: 

- Lập nội quy tại công trƣờng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng 

cho đội ngũ công nhân lao động. 
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- Tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh của công nhân xây dựng, 

tránh việc vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh và mỹ quan. 

* Đối với chất thải nguy hại 

Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện các biện pháp sau để kiểm soát ảnh hƣởng do các 

chất thải nguy hại là dầu mỡ và các chất thải nhiễm dầu mỡ, bao gồm: 

- Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định  về quản lý CTNH. 

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH. 

- Hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ tại công trƣờng (chỉ sửa chữa 

trong trƣờng hợp sự cố). Các phƣơng tiện hoạt động trên công trƣờng khi đến 

hạn bảo dƣỡng hoặc thay dầu đƣợc đƣa tới các gara chuyên nghiệp để xử lý các 

vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Không thực hiện thay dầu hay sửa chữa tại khu 

vực để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành 

phần độc hại ra môi trƣờng.  

- Thu gom tối đa lƣợng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu mỡ… vào các 

thùng chứa riêng biệt có nắp đậy. Trang bị 01 thùng phuy loại 200 lít đặt tại khu 

vực công trƣờng có dán nhãn để chứa chất thải nguy hại phát sinh (đặt ở nơi có 

mái che). 

- Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định của pháp luật. 

Đánh giá hiệu quả của những biện pháp giảm thiểu: 

Các biện pháp giảm thiểu, quản lý chất thải rắn đề ra về cơ bản đáp ứng 

đƣợc mục tiêu bảo vệ môi trƣờng của dự án. 

- Bùn đất, phế thải xây dựng thuê đơn vị vận chuyển tới nơi đổ bỏ đúng 

quy định nên không gây tác hại đối với môi trƣờng khu vực; 

- Rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom, vận chuyển ngay tới nơi xử lý đúng quy 

định sẽ hạn chế đƣợc mùi hôi do sự phân huỷ chất hữu cơ và hoạt động của vi 

sinh vật có hại, hạn chế vƣơng vãi vào nguồn nƣớc, ra khu vực xung quanh gây 

mất mỹ quan khu vực; 

- Chất thải nguy hại nếu phát sinh đƣợc lƣu chứa bằng thùng chứa có nắp đậy 

kín, đƣợc dán nhãn, bảo quản đúng nơi quy định nên không gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc, đất, hệ sinh thái khu vực; Sau đó thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử 

lý. 

5.4.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn không liên quan đến 

chất thải giai đoạn xây dựng 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn 
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- Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần phải có kế hoạch thi công hợp lý. 

Các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn nhƣ máy ủi, máy xúc, máy trộn bê tông… 

không đƣợc hoạt động trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển hạn chế dùng còi trong khu dân cƣ. 

- Thay thế các thiết bị đã quá thời hạn sử dụng. 

- Công nhân thi công trên công trƣờng sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao động 

hạn chế hoặc chống ồn nhƣ mũ bảo hiểm, chụp tai… 

- Đối với các thiết bị có độ ồn lớn, chống rung lan truyền bằng dùng các 

kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ hộp dầu giảm chấn hay gối đàn hồi cao su... 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế xã hội 

Giai đoạn thi công các hạng mục công trình số lƣợng công nhân ăn ở sinh 

hoạt thƣờng xuyên trên công trƣờng rất ít, hầu hết công nhân địa phƣơng sinh 

hoạt tại gia đình. Tuy nhiên không thể tránh đƣợc các tác động phát sinh, để hạn 

chế ảnh hƣởng đến vấn đề kinh tế xã hội và an ninh trật tự khu vực cần thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Phối hợp với lực lƣợng bảo vệ an ninh trật tự địa phƣơng giám sát thƣờng 

xuyên nhằm ngăn chặn kịp thời các tệ nạn; 

- Nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rƣợu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn 

khác.  

- Quán triệt 100% công nhân viên làm việc trên công trƣờng ký cam kết 

không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. 

- Sử dụng lao động địa phƣơng, phối hợp duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Công 

ty với địa phƣơng. 

c. Giảm thiểu tác động tới cảnh quan môi trường, hệ sinh thái 

Ngay trong quá trình thiết kế kỹ thuật đƣợc chủ đầu tƣ tính toán, xem xét 

trên mọi góc độ đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hƣởng tới khu dân cƣ, thảm thực 

vật xung quanh. Hơn nữa các vấn đề về ô nhiễm môi trƣờng đất, không khí cũng 

đƣợc quan tâm và có biện pháp giảm thiểu, khắc phục. Do vậy, các tác động của 

giai đoạn chuẩn bị tới hệ sinh thái sẽ đƣợc hạn chế tới mức tối đa. 

* Giảm thiểu tác động tới hệ động vật 

Khu vực san mặt bằng, đào đất xây dựng các hạng mục sẽ ảnh hƣởng đến 

điều kiện phát triển các nhóm động vật không xƣơng sống có lợi (giun đất, bọ 

nhảy,…). Điều kiện sống của chúng bị thay đổi do đặc tính cơ lý của một số lớp 

đất bị thay đổi phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật xây dựng. Do vậy cần phải hạn 

chế tác động tới các lớp đất không nằm trong yêu cầu thiết kế và không ảnh 

hƣởng tới việc thi công hoặc các hoạt động của dự án. 
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* Giảm thiểu tác động tới thảm thực vật 

Các yêu cầu bảo tồn và bảo vệ đối với thảm thực vật trong khu vực dự án là: 

- Không chặt phá cây xanh, hoa màu nằm trên các khu đất bên ngoài ranh 

giới khu vực dự án; 

- Hàng rào công trƣờng đƣợc xây dựng tại ranh giới bao quanh khu vực 

công trƣờng xây dựng, các khu vực lƣu trữ,... để tránh thiệt hại không cần thiết ở 

bên ngoài công trƣờng đối với thực vật và cảnh quan nói chung. 

d. Giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông khu vực 

- Tổ chức thi công hợp lý, thi công dứt điểm các hạng mục của dự án.  

- Nghiêm cấm để các loại vật liệu tràn lan làm cản trở và mất an toàn giao 

thông. 

- Tại các vị trí trọng điểm phải bố trí ngƣời hƣớng dẫn và điều khiển giao 

thông trong giờ cao điểm. 

- Đơn vị thi công cần bố trí các biển báo, thanh chắn hạn chế xâm phạm tại 

khu vực dự án. 

- Bố trí các điểm đổ, tập kết nguyên vật liệu tại khu vực công trƣờng thi 

công dự án một cách hợp lý. 

- Hạn chế các xe chuyên chở nguyên vật liệu vào ban ngày tại các giờ cao 

điểm có nhiều phƣơng tiện cùng tham gia giao thông trên tuyến; 

- Chủ dự án phối hợp, yêu cầu đơn vị thi công cử cán bộ theo dõi, giám sát và 

điều hành phƣơng tiện tham gia giao thông và phƣơng tiện thi công trên công 

trƣờng. 

5.4.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố môi trường giai đoạn 

xây dựng 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu xây dựng, thiết bị phù hợp không để 

lấn chiếm lối đi lại. 

- Giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân về an toàn lao động, tránh 

thái độ chủ quan. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho cán bộ, công nhân tại 

công trƣờng nhƣ khẩu trang, mũ bảo hộ, găng tay, kính...; đồng thời, tăng cƣờng 

kiểm tra, bắt buộc công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.  

- Đặt các biển báo, biển cấm trên khu vực đang thi công. 
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- Chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu, đôn đốc, giám sát các nhà thầu, đơn vị thi công 

thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động để đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động cho ngƣời lao động, phòng tránh tai nạn lao động cụ thể nhƣ:  

+ Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho ngƣời lao động trƣớc khi vào 

làm việc. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phƣơng tiện lao động, phƣơng tiện bảo 

vệ cá nhân cho ngƣời lao động. 

+ Kiểm tra sức khỏe ngƣời lao động trƣớc khi vào làm việc. 

+ Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm 

việc đối với các loại máy móc, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động. 

+ Các loại máy, thiết bị, vật tƣ, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

vệ sinh lao động trƣớc khi đƣa vào sử dụng phải đƣợc kiểm định kỹ thuật an 

toàn và đăng ký sử dụng theo quy định... 

- Thực hiện đúng các biện pháp thi công an toàn, tổ chức thi công theo 

đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng nhằm phòng tránh tai nạn lao 

động, sự cố nghiêm trọng. 

- Tổ chức theo dõi và có phƣơng án ứng cứu, khắc phục kịp thời nhằm đảm 

bảo sức khoẻ và tính mạng cho cán bộ, công nhân tại công trƣờng (khi phát hiện 

ra tai nạn cần có biện pháp kịp thời sơ cứu và chuyển nạn nhân đến trạm y tế gần 

nhất). 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn giao thông, đảm bảo sức khoẻ, tính 

mạng và tài sản cho công nhân làm việc tại công trƣờng, cũng nhƣ ngƣời dân 

khi tham gia giao thông, chủ dự án bắt buộc nhà thầu xây dựng thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tƣ thiết 

bị cho dự án phải có giấy đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái, không chở quá tải 

trọng cho phép và chấp hành nghiêm luật giao thông đƣờng bộ. 

- Các loại phƣơng tiện thi công cơ giới (máy xúc, xe ủi,…) tham gia thi 

công phải có giấy chứng nhận kiểm định, lái xe điều khiển các loại phƣơng tiện 

này phải có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Chạy đúng tốc độ quy định trong công trƣờng; Bố trí ngƣời làm tín hiệu 

khi quay đầu hoặc lùi xe. 

- Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dƣỡng các phƣơng tiện vận chuyển 

cũng nhƣ các máy móc thiết bị thi công trên công trƣờng, không sử dụng các 

phƣơng tiện, máy móc, thiết bị không bảo đảm an toàn. 
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- Các phƣơng tiện vận chuyển không đƣợc chạy nhanh vƣợt ẩu, tránh dừng 

đỗ xe trên các tuyến đƣờng hẹp. 

5.4.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn liên quan đến chất thải 

giai đoạn vận hành. 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bởi bụi, khí thải. 

- Cây xanh hai bên đƣờng đã đƣợc trồng ngay từ giai đoạn thi công. Cây 

xanh trồng ven đƣờng phải đảm bảo đạt yêu cầu sau: 

+ Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 3,0m và đƣờng kính thân cây tại 

chiều cao tiêu chuẩn tối thiểu 6 cm. 

+ Tán cây cân đối, không sâu bệnh, không gây dị ứng, thân cây thẳng; 

khoảng cách trồng cây từ 4m đến 10m tùy theo từng vị trí cụ thể của quy hoạch 

dự án. 

+ Cây xanh trồng trên đƣờng phố phải đƣợc lắp đặt bó vỉa bảo vệ gốc cây; 

- Đảm bảo khoảng lƣu thông an toàn của tuyến đƣờng; 

- Hạn chế các loại phƣơng tiện quá cũ (không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải 

quy định). Đảm bảo tốc độ lƣu thông thiết kế vì nếu xe thay đổi tốc độ và đứng 

yên nổ máy thì lƣợng khí thải càng lớn.  

- Cấm các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải, phế thải xây 

dựng chạy qua đoạn đƣờng mà không có các biện pháp giảm phát thải bụi; 

- Phun nƣớc rửa đƣờng hàng ngày để giảm bụi; 

- Kiểm tra giám sát chất lƣợng môi trƣờng nếu thấy có dấu hiệu ô nhiễm; 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước 

* Giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

- Xây dựng hệ thống rãnh dọc theo các trục đƣờng nội bộ. Xây dựng các hố 

ga để thu cặn lắng đọng. 

- Bố trí các song chắn rác tách rác bẩn do nƣớc mƣa cuốn theo trƣớc khi 

chảy xuống các hố ga. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét rãnh nƣớc để tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình tiêu thoát nƣớc mƣa 6 tháng/lần. 

* Giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt 

Theo thuyết minh quy hoạch của dự án. Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý 

bằng bể phốt của từng hộ gia đình trƣớc khi chảy ra hệ thống thoát nƣớc chung. 
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Bể xử lý tự hoại của các hộ gia đình đƣợc xây dựng đảm bảo sau khi nƣớc 

thải, chất thải đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn Chất lƣợng nƣớc thải cho phép theo 

QCVN14:2008/BTNMT trƣớc khi nhập vào hệ thống thoát nƣớc chung.  

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm: Chất 

thải rắn sinh hoạt. Đối với từng loại chất thải cần phải có biện pháp thu gom và 

xử lý riêng theo đúng quy định. 

* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt, Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Bố trí các thùng rác tại khu vực dễ nhìn.  

- Rác thải thu gom mỗi ngày và thuê đơn vị vệ sinh môi trƣờng đến thu 

gom trong ngày không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Đối với rác thải có khả năng tái chế nhƣ giấy, bìa cacton, nhựa, thủy tinh, 

nilon, kim loại... sẽ đƣợc phân loại, định kỳ bán cho đơn vị có nhu cầu tái chế. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh kho bãi, khu văn phòng, các khuôn viên để nhằm 

thu gom toàn bộ rác thải, lá cây rụng để đảm bảo môi trƣờng tại dự án luôn 

xanh, sạch, đẹp. 

* Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại 

- Công tác quản lý chất thải nguy hại đƣợc thực hiện theo đúng quy định 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quản lý chất thải nguy hại. 

5.4.5. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn không liên quan đến 

chất thải giai đoạn vận hành. 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

- Hạn chế tốc độ, cấm bóp còi để giảm tiếng ồn khi đi qua các khu vực 

nhạy cảm. 

- Có biển kiểm soát hạn chế tốc độ, cấm các xe chở quá tải trọng quy định 

để giảm thiểu rung động của tuyến đƣờng; 

- Duy tu, bảo dƣỡng nền đƣờng bằng phẳng giúp hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

b. Giảm thiểu tác động xấu tới môi trường đất và cảnh quan khu vực 

Để ngăn ngừa và giảm thiểu tác động xấu của dự án khi đi vào hoạt động 

tới môi trƣờng đất và cảnh quan xung quanh dự án, Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các 
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biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn… nhƣ đã đề xuất ở 

trên. Đồng thời trồng thêm cây xanh trong khu vực dự án. 

c. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Cần thƣờng xuyên giám sát, làm tốt công tác quản lý chất thải trong quá 

trình vận hành, hạn chế tối đa các loại chất thải phát sinh gây tác động xấu đến 

môi trƣờng, hệ sinh thái và cảnh quan khu vực.  

d. Giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

Để giảm thiểu tác động xấu của dự án tới kinh tế - xã hội khu vực, Chủ dự 

án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về mục đích và 

các lợi ích kinh tế xã hội đem lại từ việc thực hiện dự án. 

- Thƣờng xuyên phối hợp chính quyền địa phƣơng để giải quyết sớm 

những vấn đề nảy sinh liên quan đến hoạt động của dự án và giải quyết các vấn 

đề an ninh xã hội, vệ sinh môi trƣờng nảy sinh. 

- Thƣờng xuyên sửa chữa tuyến đƣờng giao thông mà dự án sử dụng. 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án:  

Do đặc thù loại hình dự án là Dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai 

nguy hiểm, đặc biệt khó khăn tại Thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang với quy mô dân cƣ rất nhỏ, chủ yêu diện tích đất để xây dựng 

làm hạ tầng và canh tác nông nghiệp của ngƣời dân sau khi tái định cƣ vì vậy 

sau khi dự án đi vào hoạt động giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động 

sản xuất, phát triển kinh tế do đó  đối với dự án này sẽ không xây dựng chƣơng 

trình giám sát môi trƣờng định kỳ. 

Dự án sẽ thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng trong giai đoạn thi 

công xây dựng cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 16:Chƣơng trình giám sát môi trƣờng 

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lƣợng 

Tần 

suất 
Thông số 

Mục 

đích 

QC 

 so 

sánh 

Không 

khí 

Khu 

vực lán 

trại 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần Bụi, độ rung, 

NO2,CO,SO2,Tiếng 

Ồn, Nhiệt độ, độ 

ẩm, tốc độ gió 

Đánh 

giá tác 

động từ 

hoạt 

động 

xây 

Theo 

Quy 

chuẩn 

hiện 

hành  

Khu 

dân cƣ 

gần dự 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 
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án dựng tới 

chất 

lƣợng 

môi 

trƣờng 

không 

khí tại 

khu vực 

dự án. 

Khu 

vực xây 

dựng 

trƣờng 

học 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

Khu 

vực 

đƣờng 

giao 

thông 

trong 

dự án 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

Khu 

vực xây 

dựng 

khu 

thƣơng 

mại 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Điểm 

xả thải 

sau khi 

qua bể 

tự hoại 

di động  

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

pH, BOD5 , TSS, 

Tổng chất rắn hòa 

tan, Amoni, 

Nitrat, Phosphat, 

Tổng Coliforms. 

 

Kiểm 

soát 

nƣớc 
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Chƣơng 1 

 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1.Tên dự án:  

“Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng 

phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang” 

1.1.2. Tên chủ dự án 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn 

Đại diện chủ đầu tƣ: Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực huyện 

Yên Sơn. 

Đại diện là ông: Phạm Anh Sơn.       Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 

Tiến độ thực hiện dự án: 2016-2022 

1.1.3. Vị trí địa lý địa điểm thực hiện dự án  

Xã Tiến Bộ nằm ở phía nam huyện Yên Sơn, cách trung tâm huyện 30 km. Có 

tuyến đƣờng Quốc lộ 37 chạy qua hai thôn Tân Biên 1 và Tân Biên 2. Toàn xã có 10 

thôn với tổng số 1439 hộ/5847 nhân khẩu, gồm 11 dân tộc cùng sinh sống. 

- Phía Đông tiếp giáp với xã Minh thanh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dƣơng; 

- Phía Tây tiếp giáp với xã Thái Bình; huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

- Phía Nam tiếp giáp với xã Vĩnh Lợi, Thƣợng Ấm; huyện Sơn Dƣơng; 

- Phía Bắc tiếp giáp với xã Công Đa; huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

Tổng diện tích tự nhiên: 4.627,31 ha. 

* Khu vực tái định cư số 01: 

+ Phía Đông giáp đồi cao; 

+ Phía Tây giáp đƣờng liên thôn; 

+ Phía Bắc giáp đƣờng liên thôn; 

+ Phía Nam giáp đồi cao. 

* Khu vực tái định cư số 03: 

+ Phía Đông giáp hộ dân; 

+ Phía Tây giáp Suối; 

+ Phía Nam giáp đƣờng giao thông; 

+ Phía Bắc giáp rừng sản xuất. 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nƣớc của dự án. 

1.1.4.1. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cƣ và khu vực có yếu tố 

nhạy cảm về môi trƣờng. 

Thôn Ngòi Cái thuộc xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn với diện tích tự nhiên 

là 816,7 ha trong đó đất rừng phòng hộ là 341,6 ha hiện đang có 66 hộ dân 

tộc Nùng đang sinh sống trong vùng trồng rừng phòng hộ (Quyết định số 

390/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016, về việc phê duyệt Chủ trƣơng đầu tƣ 

dự án di chuyển 72 hộ dân tuy nhiên đến nay số hộ trong khu vực cần di chuyển 

còn 66 hộ). Số hộ này đƣợc chuyển từ Hà Giang về từ năm 1979. Đây là một 

trong những thôn đặc biệt khó khăn thuộc chƣơng trình 135. Do ảnh hƣởng 

của thiên tai, lũ lụt… đã làm ảnh hƣởng trực tiếp đến nhiều hộ dân ở thôn Ngòi Cái 

xã Tiến Bộ: Diện tích đất canh tác bị ngập nƣớc, nhiều hộ có nguy cơ lũ quét, lũ 

ống và sạt lở đât, đƣờng giao thông đi lại khó khăn, điều này gây rất nhiều khó 

khăn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

a. Hiện trạng kinh tế xã hội  

Trong khu vực dự án thuộc thôn Ngòi Cái hiện có 66 hộ dân sinh sống. 

Trong đó có 50 hộ, 205 nhân khẩu thuộc vùng nguy hiểm, rừng phòng hộ đầu 

nguồn, 06 hộ sống rải rác. Dân cƣ  thƣa thớt, nền kinh tế độc canh thuần nông, 

mang tính tự cung, tự cấp do còn tồn tại phƣơng thức sản xuất lạc hậu, du canh 

phá rừng làm rẫy. Đặc biệt thành phần tiểu thƣơng, buôn bán ít, cần di chuyển 

sắp xếp lại thành một khu dân cƣ tập trung mới và đầu tƣ một số hạng mục công 

trình nhƣ: Quy hoạch mặt bằng, san nền, xây dựng đƣờng giao thông, hệ thống 

điện, hệ thống nƣớc sinh hoạt .v.v... để ổn định và phát triển. 

b. Hiện trạng hạ tầng xã hội. 

Hiện trạng nhà ở của nhân dân 

- Thôn xóm và nhà ở: Hiện trạng không gian ở thôn xóm trên địa bàn xã 

chủ yếu là nhà sàn truyền thống, nhà gỗ lợp mái bằng tôn, tấm fibro xi măng. 

Các thôn, xóm nằm cách xa nhau.  

- Mật độ xây dựng và các công trình xây dựng kiên cố rất thấp. 

- Công trình phụ: chỉ có một số hộ gần UBND xã mới có công trình phụ 

đạt yêu cầu. 

Hiện trạng các công trình công cộng 

- Trụ sở Đảng ủy, UBND, HĐND chƣa đƣợc xây dựng mới. 

- Nhà văn hóa xã đƣợc xây dựng đã lâu, đang xuống cấp. 

- Trạm y tế đang đƣợc xây dựng với quy mô 2 tầng theo tiêu chuẩn mới. 

- Trƣờng học: 

+ Cấp mầm non phân hiệu tại trung tâm mới đƣợc đầu tƣ xây dựng. Các 

phân hiệu tại các thôn chủ yếu là nhà cấp IV và nhà tạm bằng gỗ lợp tôn. 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 39 

+ Cấp tiểu học và THCS đã đƣợc đầu tƣ xây dựng nhà lớp học 2 tầng và 

các phòng học cấp IV. Tại các phân hiệu vẫn chủ yếu là nhà cấp IV và nhà gỗ 

lợp tôn. 

- Điểm bƣu điện văn hóa xã đã đƣợc đầu tƣ xây dựng đạt chuẩn. 

c.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. 

Hiện trạng công trình giao thông 

- Tuyến đƣờng giao thông chủ đạo là đƣờng liên xã từ xã Quốc lộ 37 đến 

xã Công Đa, đã láng nhựa có B mặt 3.5m, dài khoảng 7km. Còn lại là đƣờng đất 

đã xuống cấp nghiêm trọng, độ dốc dọc lớn, nhiều đoạn có độ dốc dọc > 12%, 

chiều rộng mặt đƣờng từ 3-4m, vào mùa mƣa việc đi lại rất khó khăn. 

- Toàn xã có nhiều tuyến đƣờng giao thông liên thôn, xóm với tổng chiều 

dài  > 50km, mới kiên cố hóa đƣợc khoảng 50% còn lại là đƣờng đất, dộ dốc 

lớn, cá biệt có đoạn độ dốc >20%, chiều rộng mặt đƣờng từ 3-3.5m, đi lại khó 

khăn nhất là vào mùa mƣa. 

- Đƣờng giao thông từ trục chính liên xã đến thôn Ngòi Cái dài 6.5km là 

đƣờng đất, độ dốc dọc có đoạn > 14%, đi qua 8 con suối. Vào mùa mƣa lại khó 

khăn, nếu xảy ra mƣa lớn kéo dài thôn Ngòi Cái gần nhƣ bị cô lập. 

Hiện trạng công trình cấp nƣớc 

 - Toàn xã chủ yếu sử dụng nƣớc giếng mạch nông và từ các ngồn khác. 

 Hiện trạng công trình cấp điện. 

 - Đƣờng điện 35kV lộ 375 E14.1 chạy dọc trục đƣờng liên xã cấp điện 

cho trạm biến áp các thôn nằm gần đƣờng, các thôn xa trung tâm nhân dân tự 

kéo điện bằng cột bê tông tự đổ từ các cột hạ thế cuối của đƣờng dây 0.4kV dẫn 

đến dòng điện không ổn định, phục vụ nhu cầu chủ yếu là thắp sáng: 

 - Khu vực khu tái định cƣ thôn Ngòi Cái nằm cách xa trung tâm 6-7km 

nên vẫn chƣa có điện lƣới, nhân dân sử dụng các tuocbin nhỏ dùng sức nƣớc của 

các con suối để cấp điện thắp sáng. Từ giữa thôn đến cuối thôn nhiều chỗ không 

có sóng điện thoại di động. 

d. Hiện trạng khu vực xây dựng công trình 

 - Thôn Ngòi Cái là thôn đặc biệt khó khăn của xã Tiến Bộ, đời sống nhân 

dân của thôn gặp rất nhiều khó khăn. Đƣờng giao thông là đƣờng đất, chỉ có thể 

đi lại vào mùa khô, mùa mƣa gần nhƣ bị cô lập hoàn toàn. 

 - Thôn Ngòi Cái chƣa có điện lƣới và nƣớc sạch, chƣa phủ sóng di động, 

xa trung tâm xã, sinh hoạt gần nhƣ là tự sản tự tiêu. 

 - Nhân dân của hai thôn gồm có 66 hộ trong đó có 50 hộ sinh sống rải rác 

ven suối, chân núi, sƣờn đồi, tiềm ẩn các nguy cơ nhƣ lũ ống, lũ quét, sạt lở. 

1.1.4.2. Mục tiêu dự án 

 Xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ di chuyển 66 hộ gia đình 
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đang sinh sống và sản xuất trong vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở 

đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên 

Sơn nhằm ổn định và nâng cao chất lƣợng đời sống của nhân dân, bảo vệ môi 

trƣờng và củng cố an ninh, quốc phòng. 

1.1.4.3. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

* Loại hình dự án: Dự án nhóm B; công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp III. 

* Quy mô đầu tƣ xây dựng: 

- Khu tái định cư số 01: Tổng diện tích quy hoạch 18.664m
2
 

 Trong đó:  

+ Đất ở nông thôn: 5.316 m
2; 

+ Đất dự trữ công cộng: 417 m
2
; 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 2.849 m
2
; 

+ Đất cây xanh: 4.056 m
2
; 

+ Đất giao thông: 6.026 m
2
. 

- Khu tái định cư số 03: Tổng diện tích quy hoạch 32.043m
2
 

Trong đó: 

+ Đất ở nông thôn: 12.216 m
2; 

+ Đất dân cƣ tự điều chỉnh: 2.539 m
2
; 

+ Đất dự trữ công cộng: 1.487 m
2
; 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 8.702 m
2
; 

+ Đất cây xanh: 1.766 m
2
; 

+ Đất giao thông: 5.333 m
2
. 

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

(Số liệu tính toán được sử dụng từ Thuyết minh chung Đồ án Điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được cơ quan chức năng thẩm định và 

phê duyệt điều chỉnh theo các Quyết định 156/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 

2021 và Quyết định 357a/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Yên Sơn) 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính:  

a. San nền.   

+ San nền mặt bằng cho 66 hộ dân cƣ thôn Ngòi Cái bao gồm đất ở với 

tổng diện tích = 13.019 m2. 

- Khối lƣợng nền đƣợc tính theo phƣơng pháp lƣới ô của từng hộ qui 

hoạch, một số ô nhỏ theo địa hình để tính khối lƣợng cho phù hợp với thực tế. 

Nền đƣợc đắp bằng đất đồi không lẫn đá. Đất đƣợc đắp bằng từng lớp và 
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đầm chặt. Khối lƣợng đất đào là chủ yếu, phần đắp không đáng kể, khi đắp phải 

đào đất hữu cơ dầy 40 cm lớp này đƣợc một phần dồn lại một góc dùng làm đất 

trồng cây, phần còn lại vận chuyển đổ đi.  

b. Đƣờng giao thông: 

- Điểm đầu: tại ngã 3 giao với đƣờng nhựa liên xã cách UBND xã Tiến 

Bộ 150m 

- Điểm cuối: thôn Ngòi Cái 

- Chiều dài tuyến: L = 6.443,83 m. 

Thiết kế nền, mặt đường: 

Nền đƣờng: Nền đƣờng đƣợc thiết kế có kích thƣớc hình học theo đúng 

quy mô mặt cắt ngang nhƣ trên. Mô đuyn đàn hồi nền đƣờng trong mọi trƣờng 

hợp không nhỏ hơn 400daN/cm. 

Thiết kế nền đường đắp: 

- Áp dụng tại các đoạn tuyến đi qua vùng trũng, bị ngập nƣớc cần phải tôn 

cao nền đƣờng. Độ dốc mái taluy đắp 1/1-:-1/1.5; 

c. Cấp nƣớc: Cấp nƣớc tự chảy, nguồn cấp nƣớc cách khu Tái định cƣ 

2,408 km. Xử lý sơ bộ bằng bể điều hòa (đầu nguồn) và bể chứa nƣớc sạch 

(ngoài khu Tái định cƣ) trƣớc khi dẫn cấp cho các hộ dân.  

- Đập chắn + hố thu nước đầu nguồn:  

- Ngăn dòng chảy tại khe kẹp giữa 2 núi tạo thành đập nƣớc nhỏ. Đập 

chắn này thiết kế bằng BT có chiều cao 1.5m chiều dài L= 6.5m (cấu tạo xem 

bản vẽ). Mặt đập chắn rộng 0.4m, đáy rộng 1.4m chiều sâu chôn dƣới lớp đất đá 

0.7m. Trƣờng hợp khi thi công nếu thấy lớp đất đá này chƣa đảm bảo đặt móng 

thì cần báo tƣ vấn kết hợp CĐT xử lý để đảm bảo đập chắn ổn định về mặt kết 

cấu.  

- Xây dựng cụm bể lắng lọc+ chứa có dung tích 50m
3
. 

Bể đƣợc xây dựng tại cọc G21+12m có cao độ 180.m có cấu tạo: Bể đƣợc 

chia làm các ngăn lắng, lọc, chứa có KT phủ bì: 6,1*5,2m, cao từ đáy lên mặt 

đan bể 2,08m  

- Xây dựng 1 bể chứa điều hòa 10m
3
 cuối  mạng: 

Bể này có tính chất điều hòa lƣu lƣợng nƣớc trên mạng vào những giờ 

dùng nƣớc cao điểm khi bể 50m
3 

cấp về không đủ thì bể 10m
3
 sẽ cấp ngƣợc lại 

cho 1 số hộ ở cuối nguồn và ngƣợc lại khi mạng tiêu thụ không dùng thì nƣớc từ 

bể 50m
3
 sẽ chảy về bể 10m

3
. 

Bể đƣợc xây dựng tại cuối khu dân cƣ có cao độ 169.5.m có cấu tạo: Bể 

đƣợc chia làm 2 ngăn chứa có KT phủ bì: 2,84*3,51m, cao từ đáy lên mặt đan 

bể 1,58m. bể đƣợc xây dựng thành 2 ngăn có cấu tạo  
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d. Khu tái định cƣ số 01: 

* San nền: Tận dụng địa hình, thiết kế san nên giật cấp nhằm giảm tối đa 

khối lƣợng đào với độ dốc san nền 0,5%. 

* Đƣờng giao thông: Xây dựng đƣờng trục chính Bề rộng nền đƣờng: 

6,0m; Vỉa hè mỗi bên rộng 4m, có rãnh thoát nƣớc mặt đƣờng; Bán kính bó vỉa 

RMin = 8,0m; Độ dốc ngang mặt đƣờng: iN = 2% dốc về phía rãnh thoát nƣớc; 

Độ dốc ngang vỉa hè: iH = 2%; Xây rãnh thoát nƣớc với kích thƣớc rãnh BxH = 

400x600.  

* Cấp nƣớc: Cấp nƣớc tự chảy, nguồn cấp nƣớc cách khu Tái định cƣ 

2,408 km. Xử lý sơ bộ bằng bể điều hòa (đầu nguồn) và bể chứa nƣớc sạch 

(ngoài khu Tái định cƣ) trƣớc khi dẫn cấp cho các hộ dân.  

* Thoát nƣớc: Xây dựng rãnh thu nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc mƣa bằng 

rãnh xây, kích thƣớc (BxH) = 400 x 600 mm chạy dọc Khu tái định cƣ. Nƣớc 

thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng bể phốt của từng hộ gia đình trƣớc khi chảy ra hệ 

thống thoát nƣớc chung.  

- Cấp điện: Xây dựng trạm hạ thế 100kVA-35/0,4kV và hệ thống đƣờng 

dày 0,4kV cấp cho các hộ dân. 

e. Khu tái định cư số 03: 

- San nền: Đào đất san nền tạo mặt bằng bố trí dân cƣ độ dốc thoát nƣớc 

nền nhà 0,5%, độ dốc thoát nƣớc đƣờng nội bộ từ 1% -4%. San nền giật cấp 

nhằm hạn chế khối lƣợng đào đắp, cao độ hoàn thiện nền nhà cao hơn cao độ 

tim đƣờng 30 -45cm. Hệ số mở mái taluy 1,0/0,75. 

- Đƣờng giao thông: Xây dựng mới đƣờng trục chính liên thôn nền 

đƣờng 6,0m vỉa hè (2x4,0)m, đƣờng nội bộ khu tái định cƣ: Nền đƣờng 4,0m vỉa 

hè (2x4,0)m 

- Cấp điện: Hệ thống điện sinh hoạt 0,4kV, Trạm biến áp. Nguồn điện 

35kV. 

 - Cấp nƣớc: Đƣờng ống nƣớc tự chảy, nguồn nƣớc cách khu Tái định cƣ 

khoảng 4,5km. 

 - Thoát nƣớc: Quy hoạch hệ thống thoát nƣớc chung, bao gồm rãnh có 

tấm nắp đậy bê tong cốt thép, kích thƣớc BxH =(0,4x0,6)m; cống thoát nƣớc vị 

trí tụ thủy có đƣờng kính 1,5m  

1.2.2. Các hoạt động của dự án 

Dự án phục vụ cho công tác tái định cƣ của ngƣời dân do đó khi đi vào 

hoạt động chủ yếu là hoạt động xây dựng nhà ở của ngƣời dân đƣợc di chuyển 

tới khu tái định cƣ. Hoạt động này diễn ra không thƣờng xuyên và nhỏ lẻ, phụ 

thuộc vào điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực. 
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1.2.3.Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

Hệ thống thoát nước mưa: 

Các đoạn mƣơng thoát nƣớc đặt phía sau khu dân cƣ thu nƣớc mƣa từ trên 

đồi xuống và nƣớc từ các khu wc các hộ chảy ra. Phía trƣớc rãnh đƣợc đặt tại 

mép vỉa hè đƣờng theo quy hoạch. Nƣớc mƣa sau khi thu vào hệ thống mƣơng 

dọc sẽ đƣợc thoát ra bằng một số tuyến mƣơng chính ngang + dọc rồi thoát ra 

suối. 

Hệ thống mƣơng thoát nƣớc qua đƣờng lắp đan bê tông cốt thép. Đảm bảo 

độ sâu ở chỗ có xe qua lại > 0,7m, độ dốc lớn nhất 0,03, độ dốc nhỏ nhất 0,02. 

Lƣu vực thoát nƣớc đƣợc phân chia theo nguyên tắc tạo cho các tuyến 

mƣơng chảy ra các điểm tiêu nƣớc với khoảng cách ngắn nhất. Độ dốc của 

mƣơng thoát  đƣợc thiết kế đảm  bảo cho nƣớc thoát có thể tự chảy. 

Hệ thống thoát nước sinh hoạt: 

Hệ thống thoát nƣớc bẩn đƣợc chảy chung với thoát nƣớc mƣa bằng các 

rãnh ngang dọc chảy xuống rãnh chính. 

Khu nhà ở bể tự hoại đƣợc xây dựng bên trong công trình. 

Rãnh bê tông lắp ghép có tiết diện hình thang. 

a. Khu tái định cư số 01: 

- Thoát nƣớc: Xây dựng rãnh thu nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc mƣa bằng 

rãnh xây, kích thƣớc (BxH) = 400 x 600 mm chạy dọc Khu tái định cƣ. Nƣớc 

thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng bể phốt của từng hộ gia đình trƣớc khi chảy ra hệ 

thống thoát nƣớc chung.  

b. Khu tái định cư số 03: 

- Thoát nƣớc: Quy hoạch hệ thống thoát nƣớc chung, bao gồm rãnh có 

tấm nắp đậy bê tong cốt thép, kích thƣớc BxH =(0,4x0,6)m; cống thoát nƣớc vị 

trí tụ thủy có đƣờng kính 1,5m  

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung 

cấp điện, nƣớc và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nhu cầu cấp nƣớc và nguồn cung cấp nƣớc 

Bảng 17:Tổng hợp nhu cầu dùng nƣớc  

TT Các nhu cầu Đơn vị Tiêu chuẩn Lƣu lƣợng 

A    

TCXDVN 33-

2006; TCVN 

4513-1998  

a Nƣớc sinh hoạt m
3
/ng đ   42,5 

 Số hộ sử dụng nƣớc theo thiết kế Hộ 66   

 Số ngƣời hiện tại Ngƣời 360   
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 Số ngƣời tính đến năm 2027 Ngƣời 500  

 Tiêu chuẩn cấp nƣớc L/ng.ng đ 80  40.000 

 Tỷ lệ dân số đƣợc cấp nƣớc % 100%   

 Trƣờng Mần non Ngƣời 20  

 Tiêu chuẩn cấp nƣớc L/ng.ng đ 50  1.000 

 Nhà văn hoá  Ngƣời 60  

 Tiêu chuẩn cấp nƣớc L/ng.ng đ 25  1.500 

b Nƣớc thất thoát m
3
/ng.ng đ 15%*(a) 6,4 

c Nƣớc cho bản thân trạm m
3
/ng.ng đ 10%(a+b) 4,9 

 Tổng cộng nhu cầu cấp nƣớc m
3
/ng.ng đ a+b+c 53,8 

(Nguồn: Thuyết minh chung của dự án)  

Nguồn nƣớc sẽ đƣợc dẫn từ đầu nguồn suối Ngòi Cái đã qua xử lý bằng 

bể lắng lọc có dung tích chứa 50m
3
.  

1.3.2. Nhu cầu điện và nguồn cung cấp 

Công suất đặt của hộ dân đƣợc xác định dƣới bảng sau: 

Đƣờng dây 35kV cấp điện cho các trạm biến áp thuộc xã Tiến Bộ, huyện 

Yên Sơn. 

Đƣờng dây 35kV cấp điện cho thôn Ngòi Cái: 

- Điểm đầu: Cột điểm đấu cột 12 thuộc lộ đƣờng dây 373 E14.1 Tiến Bộ  

- Điểm cuối: TBA TĐC Ngòi Cái, công suất 100 kVA-35/0,4 kV  

1.3.3.Nguồn cung cấp thiết bị chính 

Các thiết bị, Ô tô, máy xúc, xe lu, xe lu rung... của nhà thầu thi công có 

nguồn gốc của các nhà cung cấp có uy tín trên thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế. 

Đƣợc kiểm định theo quy định của pháp luật. 

TT Loại phụ tải 

Pđ (kW) 

Thôn Ngòi Cái 

 (66 hộ) 

1 Phụ tải sinh hoạt trung bình của hộ dân (0,8kW/1 hộ)  65,6 

2 Chiếu sáng công cộng, đƣờng đi khu dân cƣ 5 

3 Bơm nƣớc, tƣới tiêu, xay sát của các hộ dân 10 

 Tổng cộng: 80,6 
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Bảng 18:Danh mục một số thiết bị thi công Dự án 

TT Loại thiết bị 
Công suất 1 thiết bị 

(HP) 

Số lƣợng thiết 

bị 

Tình trạng 

1 Máy xúc 230 2 Cũ 70% 

2 Máy ủi 235 1 Cũ 70% 

3 Máy xúc đào 230 1 Cũ 70% 

4 Ô tô 15 tấn 2 Cũ 80% 

5 Xe lu - 1 Cũ 70% 

6 Xe lu rung - 1 Cũ 70% 

(Nguồn: Thuyết minh dự án quy hoạch chi tiết của dự án) 

* Số lượng máy móc, phương tiện phục vụ thi công tùy thuộc đơn vị thi 

công, thi công tùy vào giai đoạn của dự án. 

1.3.4.Nguồn cung cấp vật liệu 

Các loại nguyên vật liệu chính nhƣ sắt thép, xi măng lấy khu vực lân cận 

đƣợc vận chuyển đến công trình bằng ô tô và đƣợc bảo quản tại các kho vật tƣ 

trên công trƣờng. Các loại vật liệu khác nhƣ cát, sỏi, đá v.v ..Tổng khối lƣợng 

khoảng 250 tấn, đƣợc lấy tại các mỏ ở trong khu vực và đƣợc vận chuyển đến 

chân công trình bằng ô tô. 

1.4. Biện pháp tổ chức thi công 

a. San nền.   

+ San nền mặt bằng cho 66 hộ dân cƣ thôn Ngòi Cái bao gồm đất ở với 

tổng diện tích = 13.019 m2. 

- Khối lƣợng nền đƣợc tính theo phƣơng pháp lƣới ô của từng hộ qui 

hoạch, một số ô nhỏ theo địa hình để tính khối lƣợng cho phù hợp với thực tế. 

Nền đƣợc đắp bằng đất đồi không lẫn đá. Đất đƣợc đắp bằng từng lớp và 

đầm chặt. Khối lƣợng đất đào là chủ yếu, phần đắp không đáng kể, khi đắp phải 

đào đất hữu cơ dầy 40 cm lớp này đƣợc một phần dồn lại một góc dùng làm đất 

trồng cây, phần còn lại vận chuyển đổ đi.  

- Chỉ tiêu đắp : 

Hệ số đầm  nén:       K = 0,85. 

Hệ số điều phối đất: K = 1,20. 

- Khu đất đắp có hệ số đầm K = 0,85. 

- Cao độ đắp kể cả bù lớp đất hữu cơ đã vét đi: 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 46 

- Khu vực quy hoạch có 72 lô  

- Đất khu dân cƣ diện tích 13.019m
2
. 

+ Khối lƣợng san nền thôn Ngòi Cái: 

Khối lƣợng đào đất: 106.710,0m
3
 trong đó:  

* Đào đất cấp 4  = 50% *= 53.355m
3
 

* Còn lại là đất cấp 3: = 53.355m
3
 

Khối lƣợng đắp đất đạt K85: 391.7 m
3
  

* Đất thừa vận chuyển đi xa 6 km: 106.318m
3
  

b. Đƣờng giao thông: 

- Điểm đầu: tại ngã 3 giao với đƣờng nhựa liên xã cách UBND xã Tiến 

Bộ 150m 

- Điểm cuối: thôn Ngòi Cái 

- Chiều dài tuyến: L = 6.443,83 m. 

Thiết kế nền, mặt đường: 

Nền đƣờng: Nền đƣờng đƣợc thiết kế có kích thƣớc hình học theo đúng 

quy mô mặt cắt ngang nhƣ trên. Mô đuyn đàn hồi nền đƣờng trong mọi trƣờng 

hợp không nhỏ hơn 400daN/cm. 

Thiết kế nền đường đắp: 

- Áp dụng tại các đoạn tuyến đi qua vùng trũng, bị ngập nƣớc cần phải tôn 

cao nền đƣờng. Độ dốc mái taluy đắp 1/1-:-1/1.5; 

- Loại đất đắp: dùng đất đồi khai thác tại các mỏ đất dọc trên tuyến. 

- Độ chặt yêu cầu khi đầm nén đất: Kyc = 0.95 

- Trƣớc khi đắp phải xử lý tốt nền đất tự nhiên, cụ thể nhƣ sau : 

- Is<20%(1/5): Cần tiến hành rẫy cỏ, bóc đất hữu cơ trƣớc khi đắp  

- 20%≤ Is < 50%: Cần đánh bậc cấp theo quy định sau: 

- Bề rộng bậc cấp: B = 1.0m (thi công bằng thủ công) 

- Đánh cấp dốc vào phía trong với độ dốc từ 2% đến 3% 

Thiết kế nền đường đào: 

- Độ dốc mái taluy đào 1/0.75 -:- 1/1; 

- Độ dốc mái ta luy đào đá 1/0.25 -:- 1/0.50 

Thiết kế mặt đường: 

 Mặt đƣờng đƣợc thiết kế với áo đƣờng gồm: 

- Mặt đƣờng BTXM 25MPA dày 20cm; 

- Lớp đệm cát vàng tạo phẳng dày 3cm; 
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- Móng CPĐD loại II dày 16cm; 

- Đất nền đầm chặt K95. 

* Bãi đổ thải: 

Khối lƣợng đất đào, đắp sẽ đƣợc tập dụng để san lấp trong chính dự án, 

phần còn lại Chủ đầu tƣ sẽ làm việc với chính quyền địa phƣơng để thống nhất 

vị trí phù hợp lựa chọn đổ thải theo đúng quy định của pháp luật.  

Bảng 19:Khối lƣợng đào, đắp đất làm đƣờng của dự án 

Nền đƣờng Đơn vị Khối lƣợng 

Đắp nền đất K95 m
3
 15.044 

Đào nền đất cấp 3 m
3
 35.806 

Đào nền đá cấp 3 m
3
 1.145 

Đào nền đá cấp 4 m
3
 52.401 

Đào rãnh đất cấp 3 m
3
 1.199 

Đào rãnh đá cấp 3 m
3
 29 

Đào rãnh đá cấp 4 m
3
 367 

Đào cấp m
3
 1.662 

Vét bùn m
3
 735 

Mặt đƣờng 

 

  

Đào khuôn đƣƣờng đất cấp 3 m
3
 4.421 

Đào khuôn đá cấp 3 m
3
 168 

Đào khuôn đá cấp 4 m
3
 949 

Tổng khối lƣợng m
3
 113.926 

(Nguồn: Thuyết minh chung của dự án)  

c. Cấp nƣớc: Cấp nƣớc tự chảy, nguồn cấp nƣớc cách khu Tái định cƣ 

2,408 km. Xử lý sơ bộ bằng bể điều hòa (đầu nguồn) và bể chứa nƣớc sạch 

(ngoài khu Tái định cƣ) trƣớc khi dẫn cấp cho các hộ dân.  

- Đập chắn + hố thu nước đầu nguồn:  

Ngăn dòng chảy tại khe kẹp giữa 2 núi tạo thành đập nƣớc nhỏ. Đập chắn 

này thiết kế bằng BT có chiều cao 1.5m chiều dài L= 6.5m (cấu tạo xem bản vẽ). 

Mặt đập chắn rộng 0.4m, đáy rộng 1.4m chiều sâu chôn dƣới lớp đất đá 0.7m. 

Trƣờng hợp khi thi công nếu thấy lớp đất đá này chƣa đảm bảo đặt móng thì cần 

báo tƣ vấn kết hợp CĐT xử lý để đảm bảo đập chắn ổn định về mặt kết cấu. Đập 

đƣợc XD = bê tông mác 200 . 

Đập tràn thu nƣớc có cao trình mặt trên : 196.22- 196.32m  

Cao độ lòng suối : 195.52m. 

Bên cạnh thiết kế 1 hố thu nƣớc đặt Crêphin D50 lấy nƣớc vào ống dẫn về 

bể 50m3. Hố thu có cửa dẫn nƣớc đƣợc lắp song chắn rác = thép D10. 

* Xây dựng hố thu trên đập chắn bằng bê tông mác 200 KT thông thủy: 

1.1m*0.80m chiều cao H=0.93m. Tại đây lắp rọ thu (Crêpin) D50 lắp với đoạn 
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ống thép mạ kẽm qua thân đập sau lắp Racco D40 để nối với ống nhựa HDPE – 

D50 về bể 50m3. Đoạn ống thép qua thân đập đƣợc ren 2 đầu và đổ cùng lúc đổ 

BT thân đập để sau này nối với Crêpin và Racco.  

- Xây dựng cụm bể lắng lọc+ chứa có dung tích 50m
3
. 

Bể đƣợc xây dựng tại cọc G21+12m có cao độ 180.m có cấu tạo: Bể đƣợc 

chia làm các ngăn lắng, lọc, chứa có KT phủ bì: 6,1*5,2m, cao từ đáy lên mặt 

đan bể 2,08m  

+ Đáy lót bằng BT sỏi 1*2 mác 100 dày 50. 

+ Đáy bằng BTCT sỏi 1*2 mác 200 cốt thép D10 a= 150  

+ Trong bể trát láng + đánh màu vữa XM mác 100# 

+ Ngoài bể phần nổi trên mặt đất trát vữa XM mác 75# 

+ Thành bể + tƣờng ngăn bằng BT sỏi 1*2 mác 200# dày 200.  

+ Nắp bể  đƣợc đổ = bê tông sỏi toàn khối tại chố mác 200# dày 80 

+ Sau bể đổ hố van lắp van đóng mở nƣớc có KT thông thủy: 0.5*0.5m 

thành dày 0.1m có lắp đậy = BTCT. 

+ Trong bể lắp ống tràn và ống xả cặn bằng thép D50. Ống xả cặn phải 

đƣợc kéo dài xả ra ta luy dƣới >= 5m tránh xói lở đất ảnh hƣởng tới nền bể.   

+ Trên đƣờng dẫn nƣớc vào bể lắp van thép D40 và đƣợc lắp trong bể, 

không XD hố van. 

- Xây dựng 1 bể chứa điều hòa 10m
3
 cuối  mạng: 

Bể này có tính chất điều hòa lƣu lƣợng nƣớc trên mạng vào những giờ 

dùng nƣớc cao điểm khi bể 50m
3 

cấp về không đủ thì bể 10m
3
 sẽ cấp ngƣợc lại 

cho 1 số hộ ở cuối nguồn và ngƣợc lại khi mạng tiêu thụ không dùng thì nƣớc từ 

bể 50m
3
 sẽ chảy về bể 10m

3
. 

Bể đƣợc xây dựng tại cuối khu dân cƣ có cao độ 169.5.m có cấu tạo: Bể 

đƣợc chia làm 2 ngăn chứa có KT phủ bì: 2,84*3,51m, cao từ đáy lên mặt đan 

bể 1,58m. bể đƣợc xây dựng thành 2 ngăn có cấu tạo: 

+ Đáy lót bằng BT sỏi 1*2 mác 100 dày 50. 

+ Đáy bằng BTCT sỏi 1*2 mác 200 cốt thép D10-12, a= 200  

+ Trong bể trát láng + đánh màu vữa XM mác 100# 

+ Ngoài bể phần nổi trên mặt đất trát vữa XM mác 100# 

+ Thành bể + tƣờng ngăn bằng BT đá dăm 1*2 mác 200# dày 200.  

+ Nắp bể đƣợc đổ = bê tông toàn khối tại chỗ đá 1*2 mác 200# dày 80 

+ Sau bể đổ hố van lắp van đóng mở nƣớc có KT: 0.8*0.8m thành dày 

0.15m có lắp đậy = BTCT. 

+ Trong bể lắp ống tràn và ống xả cặn bằng thép D50. Ống xả cặn phải 
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đƣợc kéo dài xuống chân ta luy rãnh thoát nƣớc mƣa tránh sói lở đất ảnh hƣởng 

tới nền bể.   

+ Trên đƣờng dẫn nƣớc vào bể lắp van thép D40 và đƣợc lắp trong bể,  

- Tuyến ống dẫn cấp 1  

+ Đƣờng ống cấp 1 là đƣờng ống dẫn chính nối từ điểm từ đầu nguồn về, 

cấp nƣớc vào bể 50m
3
 và từ bể 50m

3
 đến bể 10m

3
. 

+ Đƣờng ống cấp 1 sử dụng ống bằng nhựa HDPE–có đƣờng kính từ D50 

mm. 

- Tuyến ống dẫn cấp 2  

+ Đƣờng ống cấp 2 là đƣờng ống  nối từ ống cấp 1 đi phân phối cho các 

hộ theo từng khu vực và sử dụng ống bằng nhựa HDPE–có đƣờng kính từ D20- 

25- 32 mm.  

- Tuyến ống dẫn cấp 3  

+ Đƣờng ống cấp 3 là đƣờng ống nối từ ống cấp 2 đi vào vòi từng hộ gia 

đình thông qua hố đồng hồ sử dụng ống bằng nhựa HDPE–có đƣờng kính từ 

D20mm.  

-  Xây dựng các hố van  

Trên mạng tại các nhánh rẽ phân phối nƣớc sẽ có các van đóng mở vì vậy 

cần thiết phải xây dựng các hố van bảo vệ và điều chỉnh lƣu lƣợng theo thiết kế, 

và khi cần sửa chữa từng nhánh sẽ thuận lợi mà không ảnh hƣởng cấp nƣớc cho 

các nhánh khác. 

- Xây dựng các hố đồng hồ tiêu thụ. 

Cần thiết xây dựng hố đồng cho mỗi hộ dân vì có nhƣ vậy mới quản lý 

đƣợc hệ thống cấp nƣớc lâu dài, đồng thời cần có kinh phí để sửa chữa hệ thống 

khi cần thiết, tiết kiệm nguồn nƣớc ngày càng trở nên khan hiếm.   

- Xây dựng trụ vòi cho các hộ tiêu thụ. 

Mỗi hộ tiêu thụ xây dựng 1 trụ vòi vị trí tùy thuộc vào từng hộ dân. Từ 

đây các hộ tự túc có thể lắp thêm ống vào vị trí téc nƣớc hoặc bếp, khu wc.         

1.5. Tiến độ, tổng mức đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: năm 2016-2022 

1.5.2. Vốn đầu tƣ 

Tổng vốn đầu tƣ dự kiến:    83.238.982.000 tỷ đồng.  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:     51.126.449.000 đồng; 
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- Chi phí thiết bị:      634.115.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:    929.748.000 đồng; 

- Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng:   2.727.012.000 đồng; 

- Chi phí rà phá bom mìn:    2.750.000.000 đồng; 

- Chi phí khác:      2.970.684.000 đồng; 

- Chi phí bồi thƣờng GPMB, hỗ trợ:   8.927.070.000 đồng; 

- Dự phòng:       13.173.904.000 đồng. 

Nguồn vốn đầu tƣ và tiến độ huy động vốn 

Vốn ngân sách Trung ƣơng (hỗ trợ chƣơng trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cƣ giai 

đoạn 2016-2020). Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Đại diện chủ đầu tƣ: Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực huyện 

Yên Sơn. 
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Chƣơng 2  

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

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

2.1.1. Điều kiện tự nhiên: 

Xã Tiến Bộ nằm ở phía nam huyện Yên Sơn, cách trung tâm huyện 30 km. Có 

tuyến đƣờng Quốc lộ 37 chạy qua hai thôn Tân Biên 1 và Tân Biên 2. Toàn xã có 10 

thôn với tổng số 1439 hộ/5847 nhân khẩu, gồm 11 dân tộc cùng sinh sống. 

- Phía Đông tiếp giáp với xã Minh thanh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dƣơng; 

- Phía Tây tiếp giáp với xã Thái Bình; huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

- Phía Nam tiếp giáp với xã Vĩnh Lợi, Thƣợng Ấm; huyện Sơn Dƣơng; 

- Phía Bắc tiếp giáp với xã Công Đa; huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

Tổng diện tích tự nhiên: 4.627,31 ha. 

Trong đó:  

* Đất nông, lâm nghiệp: 4.314,77 ha. 

- Đất sản xuất nông nghiệp: 638,34 ha. 

- Đất lâm nghiệp: 3.633,52 ha. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 42,91 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: 265,54 ha. 

* Đất chƣa sử dụng (đất núi đá): 47 ha. 

- Địa hình: Chủ yếu là đối núi cao, cao độ trung bình là +200m so với 

mực nƣớc biển, địa hình bị chia cắt mạnh theo các dãy núi.  

- Khí hậu thủy văn: xã Tiến Bộ nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió 

mùa. Lƣợng mƣa trung bình hàng năm lớn, phân hóa theo mùa rõ rệt. Mùa mƣa 

từ trung tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 9, chiếm 88% tổng lƣợng mƣa hàng 

năm. Nhiệt độ trung bình năm là 26
o
C, nhiệt độ cao nhất là 35

o
C, thấp nhất là 

4
o
C. Thủy văn đặc trƣng của vùng miền núi, thƣờng có lũ trong mùa mƣa, cá 

biệt vẫn xảy ra hiện tƣợng lũ ống, lũ quét. 

- Địa chất: Là đất xen kẹp trong các thung lũng, về cơ bản địa chất tƣơng 

đối ổn định, trừ các khu vực núi đất có độ dốc lớn dễ xảy ra nguy cơ sạt lở trong 

mùa mƣa. 

- Môi trƣờng: Môi trƣờng xanh, sạch, gần nhƣ không có ô nhiễm. 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

“Số liệu được sử dụng từ Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã Tiến Bộ” 

2.1.2.1 Về sản xuất nông, lâm nghiệp,  
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* Cây lúa vụ đông xuân:  Kế hoạch giao 131,5 ha, thực hiện 149,0 ha 

(Trong đó lúa lai: 100 ha, năng xuất bình quân 64 tạ/ha, sản lƣợng 6.400 tấn;  

lúa thuần: 49 ha; năng xuất bình quân 62 tạ/ha, sản lƣợng 3.038 tấn)  

Năng xuất bình quân toàn vụ: 63 tạ/ha; Sản lƣợng thóc: 938,7 tấn. 

* Cây ngô: Vụ xuân kế hoạch giao: 11,8 ha, thực hiện 13,5 ha,; năng suất 

50,1 tạ/ha, sản lƣợng 67,6 tấn 

Trong đó: Trồng trên soi bãi 3 ha, Trồng trên vƣờn đồi 10,5 ha. 

Tổng sản lƣợng lƣơng thực vụ xuân là 1.006,3 tấn. 

* Cây rau, cây khoai lang: Vụ xuân kế hoạch giao 6,0 ha; thực hiện 1,0 

ha. 

* Cây mía. Kế hoạch giao 4,0 ha, thực hiện 4,0 ha; 

* Cây làm thức ăn cho gia súc. KH giao 20 ha, thực hiện 21,5 ha. Trong 

đó: Cây Ngô 2,0 ha, Cỏ voi 19,5 ha. 

* Cây ăn quả. KH giao 61,6 ha, thực hiện duy trì 73,3 ha, (gồm cây 

Nhãn, Vải, Na, Soài, Bƣởi…). 

* Cây chè. Duy trì diện tích hiện có 238,6 ha.Năng xuất 103,6 tạ/ ha; Sản 

lƣợng 1.235,9 tấn. 

* Lâm nghiệp, công tác trồng rừng 

Tổ chức triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022 diện tích đã trồng 300/300 

ha. Khai thác gỗ rừng trồng đạt 125 ha; sản lƣợng 13.750 m
3
. 

2.1.2.2. Chăn nuôi, thú y, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho súc gia cầm, tổng đàn 

gia súc, gia cầm hiện có: 

 Đàn trâu kế hoạch 742 con thực hiện 333 con;  

 Đàn bò 322 con thực hiện 177 con;  

 Đàn lợn  3.852 con, thực hiện 2.038 con;  

 Đàn gia cầm 76.616 con, thực hiện 42.216;  

 Khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có, sử dụng 16,2 

ha diện tích mặt nƣớc ao hồ tận dụng tốt việc nuôi trồng thủy sản và duy trì đàn dê 

915 con; tận dụng và phát triển đàn nghề nuôi ong lấ mật với 1.300 đàn ong mật.  

2.1.2.3. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

* Về một số mặt hàng chủ yếu:  

Sản xuất giƣờng tủ bàn ghế 65/100 sản phẩm;  

Gỗ xẻ các loại 82/150m
3
;   

Sản phẩm may mặc 4.430/7.000 cái;  
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Xay xát lƣơng thực 2360/4.000 tấn;  

Sản xuất đậu phụ 2,7/5 tấn; 

Sản xuất bánh mỳ 1,1/2 tấn; 

Sản xuất bún, bánh phở 2,6/5 tấn;  

Sản xuất Rƣợu trắng 11.000 lít ; giò chả 1,1/2 tấn;  

Sản xuất gỗ nguyên liệu ván bóc 330/500 m
3
;  

Sản xuất răm gỗ 510/1000 tấn;  

Kem nƣớc đá 8,5/17 tấn. 

2.1.2.4. Giao thông, thủy lợi 

* Giao thông 

- Duy tu bảo dƣỡng thƣờng xuyên tuyến đƣờng trục xã do huyện quản lý 

7,0 km, các tuyến đƣờng liên thôn và đƣờng khu dân cƣ là 22,7 km. Ngoài ra, 

thƣờng xuyên kiểm tra việc xây dựng lấn chiếm hành lang đƣờng bộ; trong 6 

tháng đầu năm trên địa bàn không xảy ra vụ vi phạm nào. 

- Thực hiện Nghị quyết số 55/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND 

tỉnh về thông qua đề án bê tông hóa đƣờng giao thông nông thôn và xây dựng cầu 

trên đƣờng giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Xã đã thực hiện đƣợc 2.998 

m/4.353 m; đạt 68,8% đƣờng bê tông đƣờng thôn (trong thôn).  

*. Thuỷ lợi 

- Chỉ đạo các thôn huy động nhân đân tu sửa, nạo vét các tuyến kênh 

mƣơng tại 10/10 thôn là 15,6 km, thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền duy tu nạo vét 

kênh mƣơng của nhà nƣớc cho các thôn đảm bảo theo đúng quy định. 

- Tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi nhƣ hồ đập, kênh mƣơng bị hƣ 

hỏng đề nghị nhà nƣớc đầu tƣ kinh phí tu sửa, đảm bảo nƣớc tƣới, tiêu cho sản xuất. 

2.1.2.5. Công tác thu - chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách ƣớc tính 6 tháng đầu năm là 2.089.071.091 đồng, đạt 

50,44% kế hoạch năm; tổng chi ngân sách ƣớc tính 6 tháng đầu năm là 

1.931.715.247 đồng, đạt 46,65% kế hoạch năm.    

Công tác tín dụng đƣợc thực hiện tốt tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn đầu 

tƣ sản xuất phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân. Hoạt động tài chính, 

tín dụng thực hiện đảm bảo đúng quy định, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn huy 

động đầu tƣ cho vay của các ngân hàng để duy trì, phát triển sản xuất nâng cao đời 

sống, giảm nghèo bền vững của nhân dân. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ 

chức tín dụng đạt trên 64,863 tỷ đồng (Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 40,526  tỷ đồng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

24,337 tỷ đồng)  

2.1.2.6.Lĩnh vực Văn hóa - xã hội. 
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a. Giáo dục Mầm non. 

Tổng số cán bộ giáo viên 29/29 giáo viên, nhân viên cam kết thực hiện và 

đăng ký thực hiện một việc tốt gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ cụ thể 

của từng cá nhân về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tƣ tƣởng đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo 

dục trẻ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm quan tâm thƣơng yêu chăm sóc trẻ, tạo 

đƣợc lòng tin của phụ huynh và nhân dân tại địa phƣơng. 

Năm học 2021 - 2022  nhà trƣờng có 17/17 nhóm lớp thực hiện chƣơng trình 

GDMN theo thông tƣ thông tƣ  51/2020/TT- BGDĐT ngày 31/12/2020 sửa đổi bổ 

sung một số nội dung của chƣơng trình giáo dục mẩm non: 

Tổng số học sinh 352 cháu. 

Trong năm học 2021 - 2022 nhà trƣờng đã tổ chức chƣơng trình trải 

nghiệm Dinh dƣỡng với sức khỏe trẻ thơ, Bé với An toàn giao thông; Ngoại 

khóa bé với trò chơi Dân gian... 352/352 trẻ đƣợc tham gia trải nghiệm. 

Nhà trƣờng công khai các quy chế dân chủ. Công khai chất lƣợng giáo 

dục, công khai tài chính theo quý, kỳ niêm yết công khai và thông báo trong 

cuộc họp hội đồng giáo viên, họp phụ huynh để giáo viên và phụ huynh cùng 

tham gia góp ý xây dựng. 

Thực hiện thu chi đúng luật ngân sách nhà nƣớc, chi đảm bảo thực hành tiết 

kiệm. 

b.Trƣờng Tiểu học. 

* Chất lƣợng giáo dục của học sinh:  

Tổng số học sinh toàn trƣờng: 550 em; trong đó 01 học sinh khuyết tật 

- Trong năm học tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”,  thực 

hiên tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, tiếp tục thực hiện tốt việc 

“Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức 

nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  nhằm nâng cao chất lƣợng Dạy - 

Học. 

*  Đội ngũ cán bộ giáo viên: Các sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ quản 

lý giáo viên và đổi mới của các tổ khối (gồm 29 sáng kiến) đã đƣợc áp dụng vào 

công tác quản lý và giảng dạy ngay từ đầu năm học. Kết quả 100% đều hoàn 

thành tốt; chính vì thế chất lƣợng đội ngũ giáo viên năm học 2021 - 2022 cao hơn 

năm học 2020- 2021. Trong năm không còn giáo viên xếp loại chuyên môn trung 

bình.    

c. Trƣờng Trung học cơ sở. 
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- Thực hiện nghiêm túc chƣơng trình, nội dung, kế hoạch dạy và học theo 

quy định. Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định.  

- Chấp hành tốt việc bồi dƣỡng, giáo dục học sinh theo đúng quy định.  

- Duy trì tốt sĩ số học sinh. Đảm bảo huy động 100% số học sinh đúng độ 

tuổi trên địa bàn vào học lớp 6. 

- Chất lƣợng học sinh đạt loại khá. Không có học sinh vi phạm đạo đức 

hoặc vi phạm các tệ nạn xã hội. 

2.1.2.7. Thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao 

- Thực hiện kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân 

dân xã về thực hiện Chƣơng trình hành động số 19/CTr/ĐU ngày 05/9/2014 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã (khóa VII) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

- Tuyên truyền đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đến nhân dân 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trên địa bàn xã không 

có tình trạng nhân dân hoang mang vì dịch bệnh.   

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt Đại hội thể dục thể 

thao xã lần thứ V năm 2022. 

2.1.2.8. Công tác y tế 

- Tham mƣu cho Đảng ủy, UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo và các tổ 

kiểm soát, thành lập tổ truy vết, tổ tự quản, Trung tâm chỉ huy về phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn xã, kịp thời rà soát, nắm bắt các đối tƣợng cần cách 

ly và hƣớng dẫn cách ly kịp thời. 

- Luôn duy trì tốt công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn toàn xã, thực 

hiện chế độ báo cáo kịp thời, đúng quy định.  

- Tính đến thời điểm hiện tại trạm y tế xã đã tiếp nhận 1.720 lƣợt ngƣời 

khám bệnh và hƣớng dẫn khai báo y tế  với 2.529 trƣờng hợp, tham mƣu với 

Ban chỉ đạo huyện, Trung tâm y tế huyện và Ủy ban nhân dân xã cách ly tập 

trung 193 trƣờng hợp, cách ly y tế tại nhà 2.275 trƣờng hợp 

- Thƣờng xuyên tuyên truyền cho nhân dân việc vệ sinh cá nhân, gia đình, 

môi trƣờng để bảo vệ sức khẻo và phòng chống dịch bệnh, đến thời điểm hiện 

tại trên địa bàn xã tỷ lệ ngƣời dân đƣợc tiêm 01 mũi là 3520/3524 ngƣời đạt 

99,8%, tiêm 02 mũi Vắc xin phòng Covid-19 là 3520/3524 ngƣời đạt 99,8%, 

tiêm 03 mũi là 3486/3524 ngƣời đạt 98,9%; tiêm mũi 4 là 474/3524 ngƣời đạt 

13,5%; quá trình tiêm không có trƣờng hợp nào bị sốc phản vệ hoặc dị ứng khác 

với Vắc xin phòng Covid-19.  

- Trạm y tế phối hợp với UBND xã tổ chức kiểm tra các điểm bán hàng 

thực phẩm trong toàn xã, Tổ chức hƣớng dẫn nhân dân ăn ở, sử dụng thực phẩm 

bảo đảm hợp vệ sinh, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. 
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Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Yên 

Sơn năm 2022 Trạm y tế xã Tiến Bộ thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, học sinh trên địa bàn xã đạt 1.702 

lƣợt trên 6400 lƣợt chỉ tiêu khám chữa bệnh năm 2022 đạt 29,4% kế hoạch năm. 

Trong năm trạm y tế đã tổ chức khám tƣ vấn sức khỏe ngƣời cao tuổi trên địa 

bàn xã tổng số khám 432 lƣợt trên tổng số 566 ngƣời cao tuổi trên toàn xã đạt 76,3%.  

Nhân lực trạm y tế có tổng số 5 cán bộ trong đó có 01 bác sỹ đa khoa, 04 

y sỹ. Cơ cấu nhân lực hiện tại chƣa đủ để hoạt động chuyên môn duy trì các mục 

tiêu, tiêu chí quốc gia về y tế xã.  

2.1.2.10. Thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm Y tế (BHYT) và 

bảo hiểm xã hội (BHXH). 

a. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT 

- Số ngƣời dân tham gia BHYT/tổng số ngƣời dân trên địa bàn: 

5391/5847; tỷ lệ bao phủ BHYT: 92,2%. 

Số ngƣời dân thuộc hộ gia đình cận nghèo không tham gia BHYT: Đã cấp 

137 thẻ cho hộ cận nghèo, một số đối tƣợng dân tộc đã đƣợc cấp thẻ theo đối 

tƣợng dân tộc, còn 01 hộ 03 khẩu chƣa tham gia bảo hiểm y tế: Từ năm 2020, 

những đối tƣợng thuộc hộ cận nghèo không thuộc diện đƣợc ngân sách Nhà 

nƣớc hỗ trợ 100% tiền thẻ bảo hiểm y tế.  

b. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. 

Trên địa bàn xã hiện nay có 205 ngƣời tham gia Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện; Ủy ban nhân dân xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân 

dân những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân 

dân xã đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện hàng năm tổ chức các hội nghị 

tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tới đông đảo bà con 

nhân dân. 

2.1.2.11. Chính sách, xã hội. 

- Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn, bản tổ chức rà soát các hộ có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thiếu gạo, thực phẩm ăn tết và dịp giáp hạt cụ thể 

có 61 hộ với 126 khẩu đề nghị cứu trợ gạo, Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ và cấp 

1890 kg gạo cho các hộ trên, không để hộ nào thiếu đói trong dịp tết nguyên đán 

và dịp giáp hạt năm 2022. 

- Đảng ủy, HĐND, UBND phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể 

đã tổ chức thăm hỏi tặng 21 xuất quà của xã cho 21 hộ gia đình thuộc diện chính 

sách trị giá 4.200.000 đồng, đồng thời cấp đủ quà của Chủ tịch nƣớc là 21 xuất 

bằng tiền mặt là 6.300.000 đồng, quà của Chủ tịch UBND Tỉnh 22 xuất số tiền 

là 3.300.000 đồng. 

- Tặng 09 xuất quà của tỉnh Tuyên Quang cho 09 trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn với tổng trị giá 2.700.000 đồng; Ngân hàng Công thƣơng tỉnh Tuyên 

Quang tặng 6 xuất quà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hộ 
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nghèo trên địa bàn xã tổng số tiền 3.000.000 đồng; Hội đồng nhân dân tỉnh tặng 

02 xuất quà cho 02 hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá 1.000.000 đồng; quà 

của MTTQ huyện Yên Sơn 04 xuất với tổng trị giá 2.000.000 đồng; Ủy ban 

nhân dân xã tặng 50 cái bánh chƣng cho 17 hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng 

giá trị là 1.500.000 đồng. 

- Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức chúc thọ và tặng quà cho ngƣời cao tuổi 

tổng số 69 cụ với tổng số tiền 32.400.000 đồng. 

- Hội Thiện nguyện thành phố Hà Nội tặng 150 xuất quà bằng hiện vật: 

chăn, mì tôm, gạo, lƣơng thực, thực phẩm …. cho hộ nghèo trên địa bàn xã. 

2.1.2.12.Lao động, việc làm 

- Chủ động rà soát số ngƣời trong độ tuổi lao động để giới thiệu nguồn lao động 

cho các Công ty và các doanh nghiệp trong nƣớc; trong  6 tháng năm 2022 đã giới thiệu 

việc làm mới cho 91 trƣờng hợp đi làm tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh. 

2.1.2.13. Công tác quốc phòng 

- Xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2022, kế hoạch sẵn 

sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trong các ngày lễ, tết; xây dựng kế hoạch phòng chống 

thiên tai, lụt bão, kế hoạch phòng chống chữa cháy rừng ... 

2.1.2.14. Công tác an ninh 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình an ninh chính trị ổn định không có 

biểu hiện gì xảy ra, nhân dân các dân tộc trong xã tin tƣởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng bộ, Chính quyền; Nhân dân chấp hành tốt chủ trƣơng chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nƣớc, các quy định của địa phƣơng. Không có khiếu kiện 

đông ngƣời, Đảng uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoạt động tốt. 

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực 

thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng 

Để đánh giá cụ thể hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng khu 

vực  triển khai dự án cũng nhƣ tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi đến 

môi trƣờng khu vực trong tƣơng lai, Chủ dự án đã phối hợp cùng đơn vị tƣ vấn 

thực hiện việc khảo sát, đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 

và không khí khu vực dự án. 

Việc khảo sát, lấy mẫu đƣợc thực hiện bằng 03 đợt khảo sát trong 03 ngày 

liên tục  nhằm đánh giá tốt nhất về hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng của khu 

vực trƣớc khi triển khai dự án: 

+ Đợt 1: ngày 03/7/2022; 
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+ Đợt 2: ngày 04/7/2022; 

+ Đợt 3: ngày 05/7/2022. 

 Các vị trí quan trắc phân tích các thành phần môi trƣờng nhƣ sau:  

Bảng 20: Các vị trí đo lấy mẫu môi trƣờng tại khu vực dự án 

Kí hiệu mẫu Vị trí 

Mẫu không khí 

KK1 Mẫu không khí khu vực trung tâm khu TĐC 1 

KK2 Mẫu không khí khu vực trung tâm khu TĐC 3 

KK3 Mẫu không khí khu vực nhà văn hóa 

Mẫu nƣớc 

NM1 Mẫu nƣớc tại suối Ngòi Cái chảy qua đầu dự án 

NM2 Mẫu nƣớc tại suối Ngòi Cái chảy qua cuối dự án 

NN1 Mẫu nƣớc tại giếng đào của khu dân cƣ gần dự án 

2.2.1.1. Hiện trạng môi trƣờng không khí 

Bảng 21: Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí 

đợt 1 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT  
KK1 

Đợt 1 

KK2  

Đợt 1 

KK3  

Đợt 1 

1 Nhiệt độ 
o
C 32 32 33 - 

2 Độ ẩm % 69 70 70 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,5 0,1 0,3 - 

5 Tiếng ồn dBA 48 53 57 70
(2)

 

6 SO2 µg/m
3
 57 55 60 350 

7 NO2 µg/m
3
 0,02 0,05 0,03 200 

8 CO µg/m
3
 5.135 5.072 5.081 30.000 

9 
Tổng bụi lơ 

lửng 
µg/m

3
 75 84 86 300 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ KK1: Mẫu không khí khu vực trung tâm khu TĐC 1. 

+ KK2: Mẫu không khí khu vực trung tâm khu TĐC 3.  

+ KK3: Mẫu không khí khu vực nhà văn hóa. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh (trung 

bình 1 giờ); 

+ 
(1)

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ 
(2)

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
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+ 
(3)

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

xung quanh; 

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phƣơng pháp; 

+ (-): Không quy định. 

Bảng 22: Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí 

đợt 2 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT  
KK1 

Đợt 2 

KK2  

Đợt 2 

KK3  

Đợt 2 

1 Nhiệt độ 
o
C 34 34 34 - 

2 Độ ẩm % 70 71 71 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 0,2 - 

5 Tiếng ồn dBA 50 53 52 70
(2)

 

6 SO2 µg/m
3
 60 63 60 350 

7 NO2 µg/m
3
 0,03 0,05 0,03 200 

8 CO µg/m
3
 5.035 5.067 5.015 30.000 

9 
Tổng bụi lơ 

lửng 
µg/m

3
 80 97 87 300 

Bảng 23: Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí 

đợt 3 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT  
KK1 

Đợt 3 

KK2  

Đợt 3 

KK3  

Đợt 3 

1 Nhiệt độ 
o
C 33 34 34 - 

2 Độ ẩm % 72 73 71 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,2 0,3 0,6 - 

5 Tiếng ồn dBA 51 50 53 70
(2)

 

6 SO2 µg/m
3
 68 62 63 350 

7 NO2 µg/m
3
 0,05 0,03 0,05 200 

8 CO µg/m
3
 5.020 5.120 5.094 30.000 

9 
Tổng bụi lơ 

lửng 
µg/m

3
 96 101 93 300 

Nhận xét 

Qua kết quả đo và phân tích tại bảng cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đo đạc và 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn môi trƣờng. Điều này 

chứng tỏ chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực dự án hiện chƣa có dấu 

hiệu bị ô nhiễm về các loại khí độc hại, bụi và tiếng ồn. 
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2.2.1.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc  

Bảng 24: Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ngầm 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

09-MT:2015/ 

BTNMT 
NN1 

Đợt 1 

NN1 

Đợt 2 

NN1 

Đợt 3 

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

2 Fe mg/l 0,36 0,40 0,40 5 

3 As mg/l KPH KPH KPH 0,05 

4 Cu mg/l KPH KPH KPH 1 

5 Tổng Ni tơ mg/l <6 <6 <6 - 

6 Tổng Photpho mg/l 0,210 0,203 0,211 - 

7 Coliform MPN/100ml KPH KPH KPH 3 
 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NN: Mẫu nƣớc tại giếng đào của khu dân cƣ gần dự án.  

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dƣới đất; 

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phƣơng pháp; 

+ (-): Không quy định. 

Bảng 25: Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

08-MT:2015/ 

BTNMT 

(Cột B1) 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH - 7,25 7,32 7,33 7,35 7,41 7,35 5,5-9 

2 DO mg/l 5,1 5,7 6,8 6,1 5,7 6,3 ≥4 

3 TSS mg/l 15,0 36,0 16,0 35,0 27,0 24,0 50 

4 COD mg/l 20,6 20,8 21,6 21,4 23,8 22,8 30 

5 BOD5 mg/l 10,0 11,0 11,0 12,0 11,0 10,0 15 

6 NO3
-
_N mg/l 0,220 0,243 0,221 0,236 0,249 0,275 10 

7 PO4
3-

_P mg/l 0,120 0,140 0,152 0,148 0,138 0,114 0,3 

8 As mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,05 

9 Cu mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

10 Fe mg/l <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,065 0,069 1,5 

11 Coliform MPN/100ml 4300 4100 4200 4300 3400 4000 7500 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NM1: Mẫu nƣớc tại suối Ngòi Cái chảy qua đầu dự án 

+ NM2: Mẫu nƣớc tại suối Ngòi Cái chảy qua cuối dự án 
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- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; 

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phƣơng pháp; 

+ (-): Không quy định. 

Nhận xét 

Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ngầm và nƣớc mặt tại khu 

vực dự án qua 03 đợt lấy mẫu thời điểm khác nhau trong ngày cho thấy, tất cả 

các chỉ tiêu đều thấp hơn QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lƣợng nƣớc mặt và QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc dƣới đất Điều này cho thấy chất lƣợng nƣớc tại khu vực dự án 

là tƣơng đối tốt. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Tài nguyên sinh học tại khu vực dự án khá đơn giản, Do đặc thù là một vùng 

sản xuất Nông - Lâm nghiệp nên cây trồng nông nghiệp của nhân dân khu vực 

dự án chủ yếu là cây keo, bạch đàn… ngoài ra một số diện tích nhỏ đƣợc nhân 

dân trồng cây hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày nhƣ: cây sắn, cây mía. 

Qua thực tế điều tra khảo sát khu vực cho thấy hệ động vật trong khu vực 

chủ yếu là các loại vật nuôi trong hộ gia đình nông dân và một số loài trong tự 

nhiên ít có giá trị về kinh tế.  

Động vật trên cạn chủ yếu là các loại vật nuôi của các hộ gia đình. 

        + Gia súc: trâu, bò, lợn ... 

        + Gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng...... 

        + Bò sát, giáp xác: thằn lằn, rắn, tắc kè... 

        + Giáp xác: Châu chấu, gián... 

        + Gặm nhấm: chuột, sóc... 

        + Chim: sẻ, khuyên, sâu... 

        + Lƣỡng cƣ: ếch, nhái. 

Thủy sinh vật: gồm một số loài các nƣớc ngọt nhƣ, rô phi, chép, mè, diếc... 

Nhận xét: Hệ sinh thái trong khu vực thuộc lại nghèo do chịu sự tác động 

mạnh của các hoạt động nông, lâm nghiệp của con ngƣời diễn ra hàng ngày. 

Trong khu vực không có các loài thú quý hiếm, động thực vật đặc hữu nằm 

trong danh mục cần bảo vệ.  
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2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trƣờng khu vực thực hiện dự án 

Các hoạt động nhƣ giải phóng mặt bằng, dọn dẹp cỏ dại, vận chuyển đất đá 

san lấp sẽ làm phát sinh nhiều bụi chủ yếu là bụi vô cơ, che phủ thân cây, lá cây 

làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển của cây xanh. Ngoài ra, một 

số cây cối và thảm thực vật trên khu đất dự án bị mất đi do phải dọn dẹp, phát 

quang để bố trí mặt bằng các công trình phục vụ dự án. Hiện tại thuộc khu vực dự 

án, thảm thực vật chủ yếu là cây thân gỗ và cây bụi, các loại cỏ dại, loài động vật 

quý hiếm trong khu vực dự án hầu nhƣ không có nên ảnh hƣởng của dự án đối với 

tài nguyên sinh vật là không đáng kể. 

Tuy nhiên khu vực dự án có vị trí khá đặc biệt, nằm gần rừng đặc dụng do 

đó quá trình thi công xây dựng ảnh hƣởng tới công tác bảo tồn ở khu vực này cụ 

thể nhƣ: 

- Hoạt động xây dựng sử dụng máy móc xây dựng gây ra tiếng ồn lớn làm 

ảnh hƣởng tới các loài động vật sống ven rừng. 

- Khí thải từ các thiết bị chạy dầu làm ô nhiễm không khí cũng làm cho các 

loại động vật tránh xa khỏi các khu vực thi công, nhất là các vùng ven. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh, nƣớc thải, chất thải rắn ra 

môi trƣờng làm mất mỹ quan, cảnh quan thiên nhiên…ô nhiễm nguồn nƣớc, môi 

trƣờng đất cũng tác động đến đa dạng sinh học của khu vực. 

- Tác động do tập trung công nhân lao động, phƣơng tiện, máy móc thi 

công đến trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng dân cƣ khu vực. 

- Dự án sẽ thu hồi một diện tích đất sản xuất lâm nghiệp của ngƣời dân địa 

phƣơng. Ảnh hƣởng đến đời sống sản xuất của các hộ dân có đất bị thu hồi.Quá 

trình giải tỏa đền bù sẽ làm xáo trộn đời sống nhân dân, ảnh hƣởng đến công tác 

quản lý tại địa phƣơng. 

- Việc tập trung một lƣợng công nhân xây dựng sẽ làm ảnh hƣởng đến an 

ninh trật tự tại địa phƣơng nhƣ xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân với nhau hoặc 

giữa công nhân với ngƣời dân địa phƣơng; có thể làm phát sinh một số tệ nạn xã 

hội trong khu vực,... 

- Khả năng gia tăng ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe 

cộng đồng: Sự phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn của các phƣơng tiện, máy móc có 

hại đối với sức khỏe con ngƣời trực tiếp hay gián tiếp thông qua thức ăn, nƣớc 

uống và khí thở. Mầm bệnh do ô nhiễm có thể phát sinh ngay hoặc tích tụ sau một 

thời gian mới phát sinh. 
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2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Khu vực dự án lựa chọn để xây dựng khu tái định cƣ có địa hình và địa 

chất ổn định cách các khu vực co nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và 

vùng rừng phòng hộ đầu nguồn. Việc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng – xã hội, 

tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài, chấm 

dứt tình trạng phá rừng làm nƣơng rẫy, đảm bảo an ninh - quốc phòng. 
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Chƣơng 3  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

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

môi trƣờng trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các hoạt động chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng gồm: 

- Xây dựng mặt bằng hoàn chỉnh về Hạ tầng kỹ thuật của khu di dân (cấp 

điện, chiếu sáng, cấp thoát nƣớc, cây xanh…);  

- Đƣờng giao thông nối liền khu di dân với mạng lƣới giao thông của xã, 

huyện và hệ thống đƣờng giao thông nội bộ. 

3.1.1.1. Đánh giá tác động của các nguồn liên quan đến chất thải giai 

đoạn xây dựng 

Bảng 26: Các nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây 

dựng 

TT 
Nguồn phát 

sinh 

Chất thải phát 

sinh 
Đối tƣợng bị tác động 

Phạm vi, 

mức độ tác 

động 

1 

Thi công xây 

dựng công trình, 

đào đắp, san lấp 

mặt bằng xây 

dựng. 

- CTR thi công; 

vật liệu thừa. 

- Bụi, khí thải. 

- Công nhân thi công. 

- Môi trƣờng không khí, 

nƣớc, đất và cảnh quan 

khu vực dự án 

- Mức độ: 

Thấp. 

- Từ 1-150 m 

từ khu vực thi 

công. 

2 

Hoạt động của 

các phƣơng tiện 

thi công, 

phƣơng tiện vận 

chuyển 

- Bụi, khí thải. 

- Dầu thải, chất 

thải nhiễm 

dầu,… 

Công nhân thi công, dân 

cƣ xung quanh tuyến 

đƣờng 

- Môi trƣờng không khí, 

nƣớc, đất và cảnh quan 

khu vực dự án. 

- Mức độ: 

TB. 

- Từ 1-200 m 

từ khu vực thi 

công. Đƣờng 

vận chyển. 

3 

Sinh hoạt của 

cán bộ, công 

nhân thi công 

- Chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- Nƣớc thải 

sinh hoạt. 

- Công nhân trên công 

trƣờng 

- Môi trƣờng không khí, 

nƣớc, đất và cảnh quan 

xung quanh khu vực dự 

án. 

- Mức độ: 

Thấp. 

- Khu vực dự 

án. 

4 Nƣớc mƣa chảy 
- Chất bẩn kèm 

theo từ công 

- Môi trƣờng đất, nƣớc và 

cảnh quan xung quanh 
- Mức độ: 
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tràn trƣờng thi công. khu vực dự án. TB. 

- Khu vực dự 

án. 

* Đối tượng bị tác động 

Các đối tƣợng bị tác động trong giai đoạn thi công của Dự án đƣợc thể 

hiện tại bảng dƣới đây: 

Bảng 27: Đối tƣợng bị tác động trong giai đoạn xây dựng 

TT 
Đối tƣợng bị  

tác động 
Không gian chịu sự tác động 

Thời gian chịu sự 

tác động 

I Đối tƣợng tự nhiên  

1 

Các tuyến đƣờng 

giao thông xung 

quanh 

Các tuyến đƣờng vận chuyển 

nguyên vật liệu, máy móc, thiết 

bị đi qua 

Trong suốt thời 

gian thi công 

2 
Môi trƣờng không 

khí 

Chủ yếu là khoảng không gian 

dọc theo các tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên liệu, phƣơng tiện 

thi công 

Trong suốt thời 

gian các phƣơng 

tiện tham gia thực 

hiện xây dựng Dự 

án 

3 Môi trƣờng đất đai 
Khu vực diện tích đất xây dựng 

cho Dự án đã đƣợc quy hoạch 
Lâu dài 

4 Môi trƣờng nƣớc 
Nƣớc mặt, nƣớc ngầm trong khu 

vực Dự án 

Trong suốt thời 

gian thi công 

5 
Khu bảo tổn thiên 

nhiên 
Ven khu vực bảo tồn 

Lâu dài 

II Đối tƣợng KTXH  

1 
Dân cƣ xung 

quanh Dự án 

- Các hộ dân sống dọc tuyến 

đƣờng vận chuyển nguyên vật 

liệu đến thi công Dự án 

- Dân cƣ sống xung quanh khu 

vực (số lƣợng ít); 

Thời gian tác động 

ngắn và không liên 

tục 

a. Tác động gây ô nhiễm do phát sinh bụi và khí thải 

* Nguồn phát sinh 

Bụi và khí thải là những yếu tố gây ô nhiễm môi trƣờng không khí không 

thể tránh trong quá trình thi công các hạng mục công trình. Trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản các công trình, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động 

sau: 
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- Quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công, xây dựng một số 

hạng mục công trình.  

- Đào đắp, san gạt tạo mặt bằng xây dựng các công trình, xây dựng nền 

móng, lắp đặt hệ thống hạ tầng khu dân cƣ. 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công xây dựng. 

* Lưu lượng, thành phần và nồng độ chất thải 

 Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san nền: 

Nguồn phát sinh bụi trong giai đoạn này phát sinh từ các hoạt động san gạt, 

đào đắp mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật; san gạt mặt bằng đƣờng giao 

thông. 

Theo tính toán tổng hợp khối lƣợng đào đắp theo Thuyết minh quy hoạch 

chi tiết của dự án nhƣ sau: 

Bảng 28:Khối lƣợng đào, đắp, vận chuyển đất của dự án 

San nền khu tái định Đơn vị Khối lƣợng 

Đắp nền đất K85 m
3
 391,7 

Đào nền đất cấp 3, cấp 4 m
3
 106.318 

Nền đƣờng   

Đắp nền đất K95 m
3
 15.044 

Đào nền đất cấp 3 m
3
 35.806 

Đào nền đá cấp 3 m
3
 1.145 

Đào nền đá cấp 4 m
3
 52.401 

Đào rãnh đất cấp 3 m
3
 1.199 

Đào rãnh đá cấp 3 m
3
 29 

Đào rãnh đá cấp 4 m
3
 367 

Đào cấp m
3
 1.662 

Vét bùn m
3
 735 

Mặt đƣờng 

 

  

Đào khuôn đƣờng đất cấp 3 m
3
 4.421 

Đào khuôn đá cấp 3 m
3
 168 

Đào khuôn đá cấp 4 m
3
 949 

Tổng khối lƣợng đào, đắp m
3
 220.636 

Khối lƣợng đất đắp m
3
 15.436 

Khối lƣợng đất đào cần vận 

chuyển 
m

3
 

205.200 

(Nguồn: Thuyết minh chung của dự án)  

Bảng 29:Hệ số phát thải bụi của Tổ chức Y tế thế giới 

TT Nguồn gây ô nhiễm Hệ số phát thải 
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1 Bụi do quá trình đào đất, đắp nền mặt bằng bị gió 

cuốn lên  

1÷100g/m
3 

2 Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, 

cát...) 

0,1÷1g/m
3
 

3 Vận chuyển cát, đất làm rơi vãi phát sinh bụi 0,1÷1g/m
3
 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 

Bảng 30: Thải lƣợng bụi do hoạt động đào đắp và vận chuyển của dự án 

TT Nguồn gây ô nhiễm Hệ số phát 

thải 

Khối 

lƣợng 

(m
3
) 

Thải lƣợng 

(g/m
3
) 

1 Bụi do quá trình đào 

đất, đắp nền mặt bằng 

bị gió cuốn lên  

1÷100g/m
3 

220.636 205.200 22.063.600 

2 Vận chuyển cát, đất 

làm rơi vãi phát sinh 

bụi 

0,1÷1g/m
3
 205.200 20.520 205.200 

Có thể thấy thải lƣợng bụi từ quá trình đào đắp và vận chuyển là rất lớn, do 

đó nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ra ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng 

tới sức khỏe ngƣời lao động cũng nhƣ ngƣời dân trong khu vực. 

* Mức độ và phạm vi ảnh hưởng của bụi: 

Nhƣ đã tính toán ở trên hoạt động đào đắp, san gạt đƣợc thực hiện trên mặt 

bằng rộng, thoáng gió, không bị vật che chắn, điểm phát sinh tại vị trí công tác 

của thiết bị san gạt sẽ gây ô nhiễm bụi tại khu vực dự án. Bụi phát thải do hoạt 

động đào đắp, san gạt chỉ ảnh hƣởng trong phạm vi công trƣờng. Chỉ có bụi trên 

tuyến đƣờng vận chuyển là gây phát thải rộng. 

Về mùa hanh khô, độ ẩm thấp, có gió mạnh thì lƣợng bụi phát tán xa hơn. 

Vào mùa mƣa lƣợng bụi phát tán ít hơn do độ ẩm không khí cao khiến bụi 

không phát tán đƣợc. 

Bụi gây ảnh hƣởng xấu đến quá trình sinh trƣởng và phát triển của thảm 

thực vật do cản trở sự quang hợp của thực vật. 

Bụi còn gây tác hại làm gỉ kim loại khi không khí ẩm ƣớt, ăn mòn và làm 

bẩn nhà cửa, các công trình hạ tầng,… đặc biệt gây tác hại đến thiết bị và mối 

hàn điện. 
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 Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu: 

Theo báo cáo Thuyết minh của Dự án dự kiến thời gian thi công xây dựng 

các công trình phụ trợ khoảng 06 tháng. Ƣớc tính khối lƣợng nguyên vật liệu 

nhƣ cát, đá, xi măng, gạch, sắt thép,… sử dụng để xây dựng khoảng 250 tấn với 

thời gian vận chuyển dự kiến 15 ngày. Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với đơn vị thầu 

thi công bố trí hợp lý quá trình xây dựng trong thời gian còn lại.  

Dự án sử dụng xe tải có tải trọng 15 tấn thì ƣớc tính trung bình mỗi ngày 

có khoảng 2 chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực dự án. Các 

phƣơng tiện đều sử dụng nhiên liệu là dầu DO, khi hoạt động sẽ thải ra môi 

trƣờng lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm nhƣ bụi, CO, SO2, NOx... sẽ góp 

phần làm ô nhiễm môi trƣờng không khí tại khu vực.  

Bảng 31: Hệ số ô nhiễm không khí do hoạt động vận chuyển 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn DO) 

1 Bụi 4,3 

2 SO2 0,1 

3 NOx 55 

4 CO 0,1 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới, 1993 

Lƣợng nhiên liệu tiêu thụ là 20 lít DO/100km (xe 15 tấn) cho mỗi xe. 

Quãng đƣờng đi của các xe vận chuyển tính trung bình là 10 km. Lƣợng nhiên 

liệu sử dụng của hoạt động vận chuyển là 10km×20l/100km×2 chuyến = 4 lít 

DO. Trọng lƣợng riêng của DO là 0,89 kg/lít. Trọng lƣợng dầu sử dụng trong 

ngày là 0,89 × 4 = 3,56 kg dầu DO. Dựa vào bảng trên ta tính đƣợc lƣợng chất ô 

nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. 

Bảng 32: Tải lƣợng chất ô nhiễm trong khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm Lƣợng phát thải (g/ngày) 

1 Bụi 15,308 

2 SO2 0,356 

3 NO2 195,8 

4 CO 0,356 

Các loại xe lƣu thông trên đƣờng, thƣờng làm tung bụi trên đƣờng, đặc biệt 

vào những ngày khô hanh trên những đoạn đƣờng chƣa đƣợc trải nhựa. Bụi từ 

mặt đất bị gió cuốn bay lên và phát tán ra các vùng xung quanh.  
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Lƣợng bụi phát thải nhƣ tính toán ở trên đối với quãng đƣờng di chuyển 

trung bình của xe 10km là ít. 

Ngoài ra, còn có lƣợng bụi phát sinh do hoạt động xếp, dỡ nguyên vật liệu 

lên xuống xe với hệ số phát thải 0,1 – 1 g/m
3
. Bụi không những làm ô nhiễm 

môi trƣờng trong khu vực thi công dự án mà còn làm ô nhiễm toàn bộ tuyến 

đƣờng mà các loại xe vận chuyển đi qua.  

 Bụi và khí thải phát sinh ra do hoạt động của các máy móc, thiết bị 

Trong quá trình thi công ở giai đoạn này, việc hoạt động của các loại máy 

móc cũng làm phát thải vào không khí một lƣợng bụi và khí thải nhất định. 

Lƣợng bụi và khí thải phát sinh phụ thuộc vào số lƣợng, chất lƣợng của các máy 

móc, thiết bị thi công và phƣơng thức thi công. Đơn vị dự kiến một số loại máy 

móc thi công nhƣ: máy san gạt, máy ủi, máy xúc đào. 

Bảng 33:Danh mục một số thiết bị thi công Dự án 

TT Loại thiết bị 

Công suất 1 

thiết bị 

(HP) 

Số 

lƣợng 

thiết bị 

Tổng công 

suất 

Tổng công 

suất (KW) 1 

HP = 0,7456 

KW 

1 Máy san gạt 230 2 460 342,976 

2 Máy ủi 235 1 235 175,216 

3 Máy xúc đào 230 1 230 171,488 

 
Hệ số sử dụng 

nhiên liệu 
  

0,83 

lít/1HP/ngày 

1,11 

lít/1KW/ngày 

Bảng 34: Hệ số phát thải của một số phƣơng tiện thi công 

Thiết bị 
Hệ số phát thải kg/lít nhiên liệu 

SO2 CO NO2 PM10 VOC 

Máy san gạt 0,0374 0,0993 0,0408 0,0288 0,0485 

Máy ủi 0,0373 0,0184 0,0441 0,0361 0,0404 

Máy xúc đào 0,0374 0,0102 0,031 0,0327 0,0228 

Nguồn: Bộ môi trường và di sản Australia, 2013 

Với số lƣợng các loại phƣơng tiện, máy móc tham gia thi công trong giai 

đoạn xây dựng đƣợc trình bày nhƣ bảng trên thì tải lƣợng phát thải ra môi 

trƣờng không khí của các thiết bị đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Bảng 35: Tải lƣợng phát thải của các thiết bị thi công dự án 
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Thiết bị 
Tải lƣợng phát thải (kg) 

SO2 CO NO2 PM10 VOC 

Máy san gạt 14,2 37,8 15,53 10,96 18,46 

Máy ủi 7,25 3,58 8,57 7,02 7,86 

Máy xúc đào 7,12 1,94 5,9 6,22 4,34 

Đánh giá tác động của bụi và khí thải: 

Nhƣ đã dự báo, tính toán ở trên, khí thải phát tán từ các phƣơng tiện vận 

chuyển, máy móc thi công trong giai đoạn xây dựng của dự án tuy không lớn 

nhƣng là một trong các tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng không khí khu vực 

công trƣờng thi công và dọc hai bên các tuyến đƣờng vận chuyển từ đó gây ảnh 

hƣởng tới sức khỏe của công nhân trực tiếp tham gia xây dựng và cộng đồng dân 

cƣ của khu vực. Đặc biệt là vào thời điểm dòng xe di chuyển trên đƣờng vào 

những ngày nắng khô. Các tác hại của một số loại khí cơ bản đối với cơ thể nhƣ 

sau: 

- Bụi: Với bụi có kích thƣớc lớn, khó xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, loại bụi 

này thƣờng gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng…mang đến cảm 

giác đau rát khó chịu cho con ngƣời. Những hạt bụi nhỏ, xâm nhập sâu vào 

trong phổi sẽ tích tụ và gây ra một số bệnh nguy hiểm nhƣ: bụi phổi, khó thở, 

hen, xơ hóa phổi nguy hiểm dẫn đến ung thƣ. 

- Khí NOx: Đáng chú ý nhất là NO2 đây là một loại khí độc tồn tại trong 

môi trƣờng không khí, khi bị nhiễm có thể gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp. 

- Khí CO: Loại khí này có ái lực cao đối với hồng cầu trong máu và tạo ra 

cacboxy hemoglobin làm hạn chế sự trao đổi và vận chuyển oxy của máu đi nuôi 

cơ thể. Ái lực của CO đối với hồng cầu gấp 200 lần so với oxy nên với một 

lƣợng nhỏ cũng có thể gây ngạt do CO chiếm chỗ hoàn toàn oxy trong máu. 

- Khí SO2: Loại khí dễ hoà tan trong nƣớc và đƣợc hấp thụ hoàn toàn rất 

nhanh khi hít thở ở đoạn trên cùng của đƣờng hô hấp. Ngƣời ta quan sát thấy 

rằng khi hít thở không khí có chứa SO2 với nồng độ thấp (1-5 ppm) xuất hiện sự 

co thắt tạm thời các cơ mềm của khí quản. Ở nồng độ cao hơn, SO2 gây xuất tiết 

nƣớc nhầy và viêm tấy thành khí quản, làm tăng sức cản đối với lƣu thông 

không khí của đƣờng hô hấp, tức gây khó thở. 
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b. Tác động gây ô nhiễm do phát sinh nước thải 

* Nguồn phát sinh 

Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc trong giai đoạn này chủ yếu là do 

hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trƣờng, nƣớc thải thi công xây dựng 

các hạng mục công trình phụ trợ và lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực. 

* Tải lượng, thành phần và nồng độ chất thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

của công nhân trên công trƣờng. Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chứa chủ 

yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ, BOD, COD, các 

dƣỡng chất (N, P) và các vi sinh vật. 

Số lƣợng cán bộ, công nhân dự kiến trong giai đoạn thi công khoảng 20 

ngƣời. Tính toán khối lƣợng nƣớc sử dụng lớn nhất/công nhân/ngày là: 60 lít. 

Lƣợng nƣớc thải chiếm 80% tổng lƣợng nƣớc sử dụng. Tổng khối lƣợng nƣớc 

thải là: 

(20 ngƣời x 60 lít/ngày) x 80%/1000 = 0,96 m
3
/ngày. 

Theo thống kê đối với những Quốc gia đang phát triển của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO - 1993). Ƣớc tính đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nƣớc thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công dự án đối với các 

trƣờng hợp có và không có bể phốt tự hoại xử lý nƣớc thải. 

Bảng 36:Tải lƣợng chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

Chƣa xử lý Qua bể phốt 

1 BOD5 45 - 54 18 - 21,6 

2 COD (Dicromate) 72 - 102 28,8 - 40,8 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 10 - 145 4 - 58 

4 Dầu mỡ 10 - 30 4 - 12 

5 Tổng Nitơ 6 - 12 2,4 - 4,8 

6 Amôni 2,3 - 4,8 0,92 - 1,92 

7 Tổng Phốt Pho 0,8 - 4,0 0,32 - 1,6 

8 Tổng Coliform (MPN/100ml) 106 - 109 - 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO - 1993) 
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Bảng 37:Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

giai đoạn thi công dự án 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng chất ô 

nhiễm (g/ngày) 

Nồng độ khi không 

xử lý (mg/l)  

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

BOD5 900-1080 938-1.125 50 

COD 1.440-2.040 1.500-2.125 - 

SS 1.400-2.900 1.458-3.021 100 

Dầu mỡ 200-600 208-625 5 

Tổng N 120-240 125-250 - 

Amoni 48-96 50-100 10 

Tổng P 16-80 17-83 - 

Mặc dù lƣợng nƣớc thải trong quá trình thi công rất ít nhƣ nếu không áp 

dụng các biện pháp quản lý, xử lý phù hợp để kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải 

sinh hoạt trƣớc khi thải vào nguồn tiếp nhận thì đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm 

trong phạm vi khu vực: 

- Quá trình ngấm tự nhiên xuống đất gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nguồn 

nƣớc ngầm và nƣớc mặt tại dự án. Mức độ tác động này nhỏ, thời gian tác động 

trong suốt giai đoạn thi công, phạm vi hẹp xung quanh dự án. 

- Các chất ô nhiễm trong nƣớc thải bị vi sinh vật chuyển hoá tạo các khí có 

mùi hôi thối, gây cảm giác khó chịu và ảnh hƣởng đến sức khoẻ của công nhân 

thi công trực tiếp trên công trƣờng. 

 Nước thải xây dựng 

Nƣớc thải phát sinh do quá trình thi công xây dựng chủ yếu từ các hoạt 

động trộn vữa, bảo dƣỡng bê tông,… Thực tế đối với các công trình xây dựng 

thì loại nƣớc thải này có khối lƣợng ít, không đủ chảy thành dòng, chỉ thấm 

xung quanh công trình. 

 Nước mưa chảy tràn 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc xét trên toàn bộ khu vực dự án có diện tích 

Khu tái định cƣ số 01 diện tích quy hoạch 18.664m
2
; Khu tái định cƣ số 03 diện 

tích quy hoạch 32.043m
2
. 

Trong quá trình xây dựng các hạng mục, nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

khu vực phụ trợ có thể bị nhiễm các tạp chất nhƣ dầu mỡ, vụn vật liệu xây dựng, 

rác thải, đất cát… 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn phụ thuộc vào yếu tố khí hậu trong khu 

vực; mức độ gây ô nhiễm từ lƣợng nƣớc này không nhiều, và còn phụ thuộc vào 
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quá trình quản lý chất thải trong thi công và sinh hoạt của công nhân tại công 

trƣờng. 

Theo PGS.TS. Trần Đức Hạ trong Giáo trình quản lý môi trƣờng nƣớc, 

NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, năm 2002, lƣu lƣợng nƣớc mƣa lớn nhất chảy 

tràn từ khu vực thực hiện dự án đƣợc xác định theo công thức thực nghiệm sau: 

Q = 2,78 x 10
-7

 x Ψ x F x h (m
3
/s) 

Trong đó: 

2,78 x 10
-7

: Hệ số quy đổi đơn vị; 

F: Diện tích khu vực dự án; 

Ψ: hệ số dòng chảy (phục thuộc vào độ dốc, mặt phủ,… Ψ = 0,2 đối với 

mặt đất khu vực); 

h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h) 

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định đƣợc lƣu lƣợng nƣớc mƣa 

chảy tràn qua khu vực dự án đối với khu dân cƣ số 1 nhƣ sau: Q1 = 0,1037 m
3
/s. 

Và khu dân cƣ số 3 Q2 = 0,1781 m
3
/s. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thành phần và nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn nhƣ sau: 

Bảng 38:Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn 

TT Các chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 ÷ 1,5 

2 Tổng Phốt pho 0,004 ÷ 0,03 

3 Tổng chất rắn lơ lửng 10 ÷ 20 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - Park I - 

WHO, Geneva, 1993) 

- Nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa phụ thuộc vào thời gian giữa hai 

trận mƣa liên tiếp và điều kiện bề mặt khu vực. Hàm lƣợng ô nhiễm tập trung chủ 

yếu vào đầu trận mƣa (gọi là nƣớc mƣa đợt đầu: tính từ khi mƣa bắt đầu hình 

thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Đặc trƣng ô nhiễm 

nƣớc mƣa đợt đầu nhƣ sau:  

Hàm lƣợng BOD5 khoảng: 35 - 50 mg/l. 

Hàm lƣợng TSS khoảng: 1500 - 1800 mg/l. 

(Nguồn: Trần Đức Hạ - Giáo trình quản lý môi trường nước - NXB Khoa 

học kỹ thuật - Hà Nội - 2002). 
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Nhƣ vậy, nếu không có biện pháp quản lý, giảm thiểu, nƣớc mƣa chảy tràn 

trên công trƣờng sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm, cặn, đất đá gây ra hiện tƣợng 

bồi lắng, ô nhiễm nguồn nƣớc của khu dự án. 

♦ Quy mô tác động: 

Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn và nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn 

xây dựng là nƣớc mặt ở suối gần khu vực dự án. 

Các loại nƣớc thải phát sinh tại khu vực thi công nếu không đƣợc xử lý mà 

thải trực tiếp ra môi trƣờng thì sẽ gây ra những tác hại không những đối với thuỷ 

vực tiếp nhận mà còn gián tiếp tác động lên những thành phần môi trƣờng khác. 

Các tác động của chúng: 

- Chất rắn lơ lửng (SS): nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao, làm 

nƣớc biến màu và mất ôxy, gây ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp 

nhận, ảnh hƣởng đến hệ sinh thái thuỷ vực của nguồn nƣớc tiếp nhận, gây bồi 

lắng nguồn tiếp nhận, tác động gián tiếp tới nhu cầu sử dụng nƣớc tại thuỷ vực 

tiếp nhận cho các mục đích khác. 

- Các chất dinh dƣỡng nhƣ N, P gây phú dƣỡng nguồn nƣớc, ảnh hƣởng tới 

chất lƣợng nƣớc và đời sống thuỷ sinh. 

- Dầu mỡ có khả năng loang thành màng mỏng che phủ mặt thoáng của 

nƣớc gây cản trở sự trao đổi ôxy của nƣớc, cản trở quá trình quang học của các 

loài thực vật trong nƣớc, giảm khả năng thoát khí cacbonic và các khí độc khác ra 

khỏi nƣớc dẫn đến là chết các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng 

tự làm sạch của nguồn nƣớc… Một phần dầu mỡ tan trong nƣớc hoặc tồn tại dƣới 

dạng nhũ tƣơng, cặn dầu khi lắng xuống sẽ tích tụ trong bùn đáy ảnh hƣởng đến 

các loài động vật đáy. Dầu mỡ không những là hợp chất hữu cơ khó phân huỷ 

sinh học mà còn chứa nhiều các hợp chất hữu cơ mạch vòng độc hại khác gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

- Vi sinh vật gây bệnh: Các vi sinh vật gây bệnh có trong nƣớc thải theo 

dòng nƣớc phát tán đi xa, là nguyên nhân gây ra các bệnh về đƣờng tiêu hoá 

nhƣ: tả, lỵ, thƣơng hàn... 

Sự ô nhiễm nguồn nƣớc mặt gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nƣớc ngầm, nhất 

là những khu vực gần nguồn tiếp nhận nƣớc thải. 

c. Tác động gây ô nhiễm do phát sinh chất thải rắn 

* Nguồn phát sinh: 

- Đất đá, phế liệu xây dựng, nguyên liệu rơi vãi, dụng cụ hỏng... 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của công nhân thi công. 
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- Chất thải nguy hại nhƣ giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ rơi vãi trên công 

trƣờng, bóng đèn hỏng... 

* Thành phần và khối lượng: 

 Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng: Với số lƣợng công nhân 

xây dựng khoảng 20 ngƣời, lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 6 

kg/ngày do công nhân không sinh hoạt thƣờng xuyên tại công trƣờng (tính theo 

định mức phát thải 0,3 kg/ngƣời.ngày).  

Thành phần của loại rác sinh hoạt này chứa nhiều các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ, bên cạnh đó còn có các bao gói nilon, vỏ chai nhựa, đồ hộp…Các loại chất 

thải này ít có khả năng gây các sự cố về môi trƣờng, tuy nhiên nếu không đƣợc 

thu gom, xử lý hợp vệ sinh thì đây là môi trƣờng thuận lợi cho các loại côn trùng 

có hại sinh sôi và phát triển, tạo điều kiện cho việc phát tán lây lan bệnh dịch, 

mất mỹ quan khu vực. Rác thải hữu cơ khi phân huỷ sinh ra mùi hôi; các loại rác 

hữu cơ làm ô nhiễm đất, rác thải sinh hoạt là môi trƣờng sống và phát triển của 

các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi khuẩn gây bệnh. 

 Chất thải vật liệu xây dựng 

Chất thải rắn trong xây dựng: Là các chất thải của vật liệu thừa, đất đá do 

xây dựng, nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải, vỏ bao bì. Tuy nhiên loại chất thải 

này có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tuỳ theo từng chủng loại. 

Lƣợng phế thải xây dựng ƣớc tính bằng 0,5% khối lƣợng nguyên vật liệu xây 

dựng (Định mức vật tƣ trong xây dựng). Khối lƣợng vật tƣ dự tính cho xây dựng 

khoảng 250 tấn, thời gian tiến hành xây dựng các công trình trong vòng 6 tháng 

nên lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong ngày là: 

(250x 0,5)/(6 x 30) = 0,694 (tấn/ngày) = 694 (kg/ngày) 

Một số phế thải phát sinh nhƣ sinh khối thực vật (cây bụi, cỏ dại,…) cần đƣợc 

phát quang để giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình có khối lƣợng không đáng 

kể. 

 Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại bao gồm: dầu mỡ thải từ quá trình bảo dƣỡng máy móc thi 

công, các loại thùng đựng dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu mỡ và giẻ lau dầu mỡ trong 

quá trình sửa chữa máy móc… Mặc dù khối lƣợng phát sinh rất ít nhƣng nếu không 

có biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định thì có thể gây ra những tác động tiêu 

cực đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời. Tuy nhiên, công tác bảo dƣỡng, thay 

thế và sửa chữa máy móc, thiết bị sẽ đƣợc chủ dự án và đơn vị thi công thực hiện 

tại các trung tâm bảo dƣỡng, bảo hành hay trung tâm sửa chữa nên việc phát sinh 

chất thải nguy hại tại khu vực công trƣờng là không đáng kể. 
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♦Đối tượng bị tác động: 

- Chất thải rắn phát sinh (chất thải xây dựng, sinh hoạt, nguy hại) tác động 

trực tiếp đến môi trƣờng khu vực dự án và xung quanh; là môi trƣờng thuận lợi 

cho nguy cơ về dịch bệnh, gián tiếp ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm 

và tính chất đất đai khu vực. 

- Tác động đến sức khỏe dân cƣ khu vực và công nhân trực tiếp thi công. 

- Môi trƣờng kinh tế xã hội. 

♦ Quy mô tác động:  

- Các ảnh hƣởng diễn ra chủ yếu trên diện tích khu phụ trợ và xung quanh. 

- Các chất vô cơ trong đất đá thải, trong nƣớc mƣa chảy tràn làm cho đất 

trở nên chai cứng, biến chất và thoái hoá.  

- Chất thải rắn trong xây dựng không nhiều nhƣng là các chất khó phân hủy 

làm thay đổi tính chất hoá lý của đất và có thể tận dụng, thu gom trong quá trình 

xây dựng tùy theo từng chủng loại. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân xây dựng tại khu vực thi công 

có thành phần gồm các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa,… khi thải 

vào môi trƣờng các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy sẽ làm gia 

tăng nồng độ các chất ô nhiễm làm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, gây hại cho hệ vi 

sinh vật đất, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh. Ảnh 

hƣởng đến mỹ quan khu vực. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tác động gây ô nhiễm do tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh: 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản, nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn phát sinh 

chủ yếu từ các hoạt động của các phƣơng tiện, máy móc thi công các hạng mục 

trên công trƣờng. Loại ô nhiễm này gia tăng trong giai đoạn thi công cao điểm, 

các phƣơng tiện máy móc sử dụng nhiều, hoạt động liên tục.  

Bảng 39: Mức ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị, máy móc 

TT Máy móc, thiết bị 
Mức ồn ở vị trí cách 

thiết bị 15m (dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Máy san gạt 80 – 92 
Khu vực thông thƣờng 

từ 6 giờ đến 21 giờ 

mức âm không vƣợt 

quá 70 dBA 

2 Máy ủi 74 – 85 

3 Máy xúc đào 72 – 92 

4 Máy khoan 82 – 96  
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5 Xe tải lớn 83 – 93 

Nguồn: Cục Đường bộ Liên bang Hoa Kỳ 

* Quy mô tác động: 

Để dự báo mức ồn ở môi trƣờng xung quanh do các nguồn ồn gây ra trong 

khu vực thi công thƣờng dựa vào tính toán theo các mô hình lan truyền tiếng ồn. 

Trong mô hình tính toán lan truyền tiếng ồn, chia nguồn ồn thành 2 loại: nguồn 

điểm (nhƣ tiếng ồn của một động cơ, một máy nổ…), nguồn đƣờng (nhƣ là tiếng 

ồn của một dòng xe chạy liên tục…). 

Tiếng ồn truyền ra môi trƣờng xung quanh đƣợc xác định theo mô hình 

truyền âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản 

cũng nhƣ cần kể đến ảnh hƣởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh.  

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

+ Đối với nguồn điểm: L = 20.lg (r2/r1)
1+a                                 

 

+ Đối với nguồn đƣờng: L = 10.lg (r2/r1)
1+a

 

Trong đó: 

- L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

- r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1m đối với tiếng ồn từ 

máy móc, thiết bị công nghiệp (nguồn điểm) và bằng 7,5 m đối với nguồn ồn là 

dòng xe giao thông (nguồn đường). 

- r2: Khoảng cách từ r1 đến điểm tính (m). 

- a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với 

mặt đất trồng cỏ a = 0,1; đối với mặt đất trống trải không có cây a = 0; đối với 

mặt đường nhựa và bê tông a = - 0,1. 

+ Với tiếng ồn phát ra từ nguồn điểm là các máy ủi, máy xúc, máy khoan 

với mức ồn tối đa là 93 dBA (hệ số a = 0,1) thì ta tính đƣợc mức ồn ở những 

khoảng cách khác nhau nhƣ sau: 

Bảng 40: Sự phát tán độ ồn do nguồn điểm 

r2 

(m) 

Độ giảm ồn 

L 

(dBA) 

Mức ồn còn lại 

(dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNM

T 

QCVN 

24/2016/BY

T 

20 28,62 64,38 

70 (dBA) 85 (dBA) 30 32,50 60,5 

50 37,38 55,62 
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60 39,12 53,88 

70 40,59 52,41 

100 44,00 49 

200 50,62 42,38 

(Mức âm tại nơi làm việc không quá 85 dBA trong 8 giờ). 

Qua kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, tiếng ồn tại vị trí cách dự 

án ≥ 20 m đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn.  

Tuy nhiên, nếu thời gian tiếp xúc với tiếng ồn giảm ½ thì mức ồn cho phép 

sẽ tăng thêm 5 dB. 

Bảng 41:Mức ồn cho phép theo thời gian tiếp xúc với nguồn ồn 

STT Thời gian tiếp xúc Mức ồn cho phép 

(dBA) 

1 8 giờ 85 

2 4 giờ 90 

3 2 giờ 95 

4 1 giờ 100 

5 30 phút 105 

6 15 phút 110 

7 < 15 phút 115 

Mức cực đại không quá 115 dB 

(Nguồn: QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc) 

Các máy móc của dự án hoạt động trong giai đoạn xây dựng là ít và thời 

gian hoạt động ngắn nên tiếng ồn chủ yếu ảnh hƣởng trực tiếp tới công nhân thi 

công trên công trƣờng. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ nguồn đƣờng: Tiếng ồn phát sinh từ nguồn đƣờng 

chủ yếu là từ các ô tô vận tải vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công. Với 

mức ồn tối đa từ các ô tô tải loại 15 tấn là 88 dBA, r1 = 7,5; a = 0,1; tính đƣợc 

mức ồn ở những khoảng cách khác nhau nhƣ sau: 
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Bảng 42:Sự phát tán độ ồn do nguồn đƣờng 

r2 (m) 
Độ giảm ồn L 

(dBA) 
Mức ồn còn lại (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT 

20 4,69 83,31 

70 (dBA) 

50 9,06 78,94 

60 9,93 78,07 

100 12,37 75,63 

200 15,69 72,31 

400 19,00 69,00 

500 20,06 67,94 

Nhƣ vậy tiếng ồn phát sinh từ nguồn đƣờng có phạm vi ảnh hƣởng khoảng 

200 m. 

♦ Các ảnh hưởng từ tiếng ồn: 

Tiếng ồn trong hoạt động thi công gây ra bởi các máy móc, phƣơng tiện 

vận chuyển,…Tiếng ồn khi vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hƣởng đến 

sức khoẻ con ngƣời. Tác động tổng hợp của tiếng ồn lên con ngƣời ở ba mức: 

- Quấy rầy về mặt cơ học nhƣ che lấp âm thanh cần nghe. 

- Quấy rầy về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính 

giác và hệ thần kinh. 

- Quấy rầy về  hoạt động xã hội của con ngƣời. 

Tất cả các quấy rầy đó cuối cùng dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh 

lý, bệnh lý và hiệu quả lao động của con ngƣời, làm ảnh hƣởng đến cuộc sống 

của con ngƣời: gây mất ngủ, giảm thính giác và suy nhƣợc thần kinh. 

Mức độ tác động đến sức khoẻ con ngƣời theo dải cƣờng độ nhƣ sau: 

Bảng 43: Tác động của tiếng ồn ở các dải cƣờng độ 

STT 
Mức tiếng ồn 

(dB) 
Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Chói tai 

5 130 – 135 Kích thích mạnh thần kinh, nôn mửa, suy xúc giác 
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và cơ bắp. 

6 140 Đau  tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 150 Thủng màng tai 

(Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động) 

*Các hạng mục thi công xây dựng của dự án là ít nên tác động do độ rung 

bởi các phương tiện gây nên là không đáng kể. 

b. Tác động đến môi trường đất 

- Trƣớc hết có thể nhận thấy rằng, quá trình thi công xây dựng dự án sẽ gây 

tác động trực tiếp đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực triển khai 

dự án, điều này sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất tại khu vực. 

- Chất thải trong quá trình xây dựng cũng nhƣ vật liệu thừa, chất thải rắn 

sinh hoạt vứt bỏ bừa bãi hoặc chôn lấp ở những vị trí không phù hợp,… sẽ gây 

ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng đất, nƣớc và cảnh quan trong khu vực dự án. 

- Nƣớc thải trong quá trình xây dựng bao gồm các loại nƣớc vệ sinh máy 

móc và nƣớc làm mát động cơ có chứa dầu mỡ rò rỉ, đất cát, nƣớc trộn vữa hồ 

cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực thi công vốn có khả năng gây nhiễm 

dầu mỡ cao sẽ góp phần làm ô nhiễm chất lƣợng đất khu vực dự án. 

c. Tác động đến hoạt động giao thông khu vực 

Sự hình thành và hoạt động của dự án sẽ góp phần làm tăng số lƣợng 

phƣơng tiện giao thông trong khu vực từ đó làm gia tăng tai nạn giao thông. Sự 

gia tăng về mật độ các phƣơng tiện giao thông trên các tuyến đƣờng vận chuyển 

máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng có thể gây sụt lún, hƣ hỏng đƣờng 

xá, biển báo, đặc biệt là tuyến đƣờng liên thôn, liên xã có tải trọng thiết kế nhỏ. 

d. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực 

Các hoạt động nhƣ giải phóng mặt bằng, dọn dẹp cỏ dại, vận chuyển đất đá 

san lấp sẽ làm phát sinh nhiều bụi chủ yếu là bụi vô cơ, che phủ thân cây, lá cây 

làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển của cây xanh. Ngoài ra, một 

số cây cối và thảm thực vật trên khu đất dự án bị mất đi do phải dọn dẹp, phát 

quang để bố trí mặt bằng các công trình phục vụ dự án. Hiện tại thuộc khu vực dự 

án, thảm thực vật chủ yếu là cây thân gỗ và cây bụi, các loại cỏ dại, loài động vật 

quý hiếm trong khu vực dự án hầu nhƣ không có nên ảnh hƣởng của dự án đối với 

tài nguyên sinh vật là không đáng kể. 

Tuy nhiên khu vực dự án có vị trí khá đặc biệt, nằm gần rừng đặc dụng do 

đó quá trình thi công xây dựng ảnh hƣởng tới công tác bảo tồn ở khu vực này cụ 

thể nhƣ: 
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- Hoạt động xây dựng sử dụng máy móc xây dựng gây ra tiếng ồn lớn làm 

ảnh hƣởng tới các loài động vật sống ven rừng. 

- Khí thải từ các thiết bị chạy dầu làm ô nhiễm không khí cũng làm cho các 

loại động vật tránh xa khỏi các khu vực thi công, nhất là các vùng ven. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh, nƣớc thải, chất thải rắn ra 

môi trƣờng làm mất mỹ quan, cảnh quan thiên nhiên…ô nhiễm nguồn nƣớc, môi 

trƣờng đất cũng tác động đến đa dạng sinh học của khu vực. 

  e. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội khu vực 

Tác động do tập trung công nhân lao động, phƣơng tiện, máy móc thi công 

đến trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng dân cƣ khu vực: 

Trong giai đoạn thi công, sự tập trung công nhân lao động có thể tạo ra 

những tác động tích cực đối với yếu tố kinh tế xã hội nhƣ tạo công ăn việc làm, 

tăng thu nhập cho một số lao động trực tiếp tại địa phƣơng nhƣng không nhiều. 

Bên cạnh những tác động tích cực, trong giai đoạn này dự án cũng tồn tại 

một số nguy cơ tiềm ẩn có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với yếu tố kinh 

tế xã hội trong khu vực nhƣ: 

- Dự án sẽ thu hồi một diện tích đất sản xuất lâm nghiệp của ngƣời dân địa 

phƣơng. Ảnh hƣởng đến đời sống sản xuất của các hộ dân có đất bị thu hồi.Quá 

trình giải tỏa đền bù sẽ làm xáo trộn đời sống nhân dân, ảnh hƣởng đến công tác 

quản lý tại địa phƣơng. 

- Việc tập trung một lƣợng công nhân xây dựng sẽ làm ảnh hƣởng đến an 

ninh trật tự tại địa phƣơng nhƣ xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân với nhau hoặc 

giữa công nhân với ngƣời dân địa phƣơng; có thể làm phát sinh một số tệ nạn xã 

hội trong khu vực,... 

- Khả năng gia tăng ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe 

cộng đồng: Sự phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn của các phƣơng tiện, máy móc có 

hại đối với sức khỏe con ngƣời trực tiếp hay gián tiếp thông qua thức ăn, nƣớc 

uống và khí thở. Mầm bệnh do ô nhiễm có thể phát sinh ngay hoặc tích tụ sau một 

thời gian mới phát sinh. 

Tác động đến hạ tầng cơ sở: Các hoạt động của dự án làm gia tăng mật độ 

giao thông trong khu vực ảnh hƣởng đến chất lƣợng và tuổi thọ hệ thống đƣờng xá, 

cầu cống. 

Về cơ bản với khối lượng thi công các hạng mục của dự án như đã nêu 

thì những ảnh hưởng từ quá trình này được đánh giá là ít ảnh hưởng đến 

môi trường và đời sống - xã hội của khu vực. 
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3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố giai đoạn xây dựng 

Trong quá trình thi công, xây dựng khu vực phụ trợ của dự án sẽ khó lƣờng 

trƣớc đƣợc các rủi ro, sự cố bất thƣờng có thể xảy ra nhƣ: 

a. Tại nạn lao động 

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

công xây dựng nào của dự án. Nguy cơ và rủi ro trên công trƣờng thƣờng là: 

- Va chạm giữa các thiết bị vận chuyển với nhau; 

- Va chạm giữa các thiết bị vận chuyển với ngƣời lao động; 

- Vật liệu rơi, phụ kiện đổ... 

Tai nạn lao động xảy ra trên công trƣờng xây dựng thƣờng do các nguyên 

nhân chủ yếu sau: 

- Tổ chức mặt bằng thi công trên công trƣờng chƣa hợp lý; 

- Do tính bất cẩn, thiếu tập trung trong lao động; 

- Không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động trên công trƣờng; 

- Thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động; 

- Do thời tiết nhất là vào những ngày trời nắng nóng làm cho công nhân dễ 

bị say nắng, gây nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi...Trời mƣa gây dễ trơn trƣợt... từ 

đó có thể dẫn đến tai nạn lao động. 

- Ngoài ra, còn do bất lợi về tƣ thế lao động, không gian làm việc, các yếu 

tố tâm lý không thuận lợi khác... 

b. Tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông cũng có nguy cơ xảy ra trong quá trình thi công, nguyên 

nhân có thể do: 

- Phƣơng tiện vận chuyển không đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, chất lƣợng. 

- Các tuyến đƣờng vào khu vực dự án có thể chƣa đảm bảo chất lƣợng nên 

dễ xảy ra tai nạn. 

- Do ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chấp hành các quy tắc an toàn 

giao thông trên công trƣờng. 

Khi xảy ra tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông sẽ gây thiệt hại về kinh 

tế, song lớn hơn nhiều là thiệt hại về tính mạng con ngƣời. 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 83 

c. Sự cố thiên tai 

Các sự cố thiên tai có thể xảy ra nhƣ sét đánh, giông bão, lũ lụt... nếu xảy 

ra có thể gây những thiệt hại khôn lƣờng. Chủ đầu tƣ cần có các biện pháp chủ 

động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho ngƣời và tài sản. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn liên quan đến chất 

thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

* Giảm thiểu bụi từ các khu vực thi công 

- Các khu vực phụ trợ đang thi công; khu tập trung đất thải, vật liệu xây dựng 

sẽ đƣợc dùng máy bơm nƣớc tƣới nƣớc làm ẩm thƣờng xuyên khi có dấu hiệu phát 

sinh bụi; 

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động (khẩu trang, kính, 

mũ,...) cho công nhân làm việc tại công trƣờng, vận hành máy móc thi công. 

 

Hình 1:Các trang bị bảo hộ lao động thƣờng sử dụng 

- Các nguyên vật liệu phục vụ dự án khi chƣa đƣợc sử dụng cần có các thiết bị 

che chắn: phông bạt, nilon,… nhằm hạn chế việc phát sinh bụi do thời tiết nắng, 

khô. 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thi công 

- Các phƣơng tiện tham gia thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo 

quy định đối với phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ; 

- Các phƣơng tiện tham gia thi công tại công trƣờng chỉ đƣợc phép di 

chuyển trong khu vực dự án, giới hạn trong phạm vi đƣợc phép thi công; 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 84 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

- Các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng từ các nơi khác đến công 

trƣờng xây dựng và vận chuyển phế thải từ công trƣờng xây dựng đến nơi đổ bỏ 

phải tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn khí thải với phƣơng tiện giao thông cơ 

giới đƣờng bộ; 

- Không chuyên chở vật liệu vƣợt trọng tải quy định; 

- Vật liệu đƣợc chở cần phải đƣợc tƣới ẩm. Sử dụng các loại xe với thùng 

có nắp đậy, khi chở phải đƣợc phủ bạt kín. Bạt phủ là loại vải dầy và đƣợc buộc 

chặt vào thành xe để tránh bay trong quá trình vận chuyển để luôn đảm bảo đất, 

cát, vật liệu xây dựng không bị rơi vãi ra tuyến đƣờng;  

- Thi công và cung cấp vật tƣ tránh tập trung vào cùng một thời điểm. 

- Bố trí công nhân hàng ngày vệ sinh, quét dọn đất đá, cát, vật liệu... rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trên các đoạn đƣờng ra vào khu vực dự 

án. 

- Tƣới nƣớc rửa đƣờng chống bụi tại các khu vực dân cƣ trên tuyến đƣờng 

vận chuyển 2 lần/ngày. 

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh tới môi 

trƣờng không khí trong giai đoạn thi công có tính khả thi cao bởi những đòi hỏi 

thực hiện phù hợp với năng lực của dự án và nguồn lực của nhà thầu xây dựng; 

- Tuy nhiên hiệu quả của các biện pháp này còn phụ thuộc vào việc thực 

hiện của nhà thầu xây dựng. Thông qua hoạt động giám sát của Chủ dự án và 

các Cơ quan quản lý về môi trƣờng tại địa phƣơng; từ đó sẽ tăng cƣờng các biện 

pháp cần thiết để duy trì chất lƣợng không khí bị ảnh hƣởng ở mức chấp nhận 

đƣợc. 

b. Giảm thiểu tác động bởi nước thải, nước mưa chảy tràn 

* Giảm thiểu tác động bởi nước thải sinh hoạt 

- Giảm thiểu lƣợng nƣớc thải bằng việc tăng cƣờng tuyển dụng công nhân 

tại địa phƣơng, có điều kiện tự túc nơi ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong các 

giai đoạn thi công xây dựng. 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực lán trại công nhân, dự án sẽ lắp 

đặt 01 nhà vệ sinh di động với bể lắng tạm thời (tổng dung tích 2 m
3
) trong khu 

vực xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu của công nhân. Định kỳ bổ sung chế phẩm 

EM để tăng hiệu quả xử lý. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua bể xử lý tạm thời sẽ 

đƣợc xả thải ra ngoài môi trƣờng. 
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Hình 2: Nhà vệ sinh di động hai buồng 

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

đƣờng thoát nƣớc thải sinh hoạt. 

- Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt 

động xây dựng của dự án. Nghiêm cấm công nhân xây dựng làm mất vệ sinh 

chung, gây ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, các nhà vệ sinh sẽ đƣợc tháo 

dỡ và đƣợc hút hết bùn trong bể lắng, sau đó sẽ đƣợc lấp hoàn nguyên mặt bằng. 

Nguồn nƣớc thải sinh hoạt của công nhân chỉ phát sinh trong giai đoạn thi 

công nên mang tính tạm thời trong thời gian ngắn. Vì vậy, biện pháp xử lý sơ bộ 

bằng bể lắng kết hợp bổ sung chế phẩm sinh học là khả thi. 

* Giảm thiểu tác động bởi nước mưa chảy tràn 

- Sau khi san nền tạo mặt bằng cho khu vực dự án, tiến hành xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc mƣa và định hƣớng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá 

trình thi công xây dựng để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nƣớc bề mặt, không gây nên 

tình trạng ngập úng cục bộ, đồng thời để hạn chế lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn kéo 

theo các chất bẩn trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Mặt khác chủ dự án sẽ chú ý tới các đƣờng thoát nƣớc mƣa tại các bãi tập 

kết nguyên vật liệu, tạo các rãnh thoát nƣớc mƣa tạm thời nhằm tránh tồn đọng 

nƣớc mƣa đồng thời tạo khả năng lắng cặn trƣớc khi nƣớc mƣa thoát ra nguồn 

tiếp nhận. 

- Phƣơng án thoát nƣớc chảy tràn bề mặt chủ yếu dựa vào khả năng thoát 

nƣớc tự nhiên theo độ dốc của địa hình, đào thêm các tuyến rãnh thoát nƣớc tạm. 
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Hình 3:Sơ đồ rãnh thoát nƣớc mƣa 

Chú thích:  

  1. Rãnh thoát nước mưa tạm thời. 

  2. Nền đất. 

  3. Đống nguyên vật liệu. 

- Quá trình thi công đến đâu gọn đến đấy, không dàn trải trên toàn bộ diện 

tích nhằm hạn chế lƣợng lƣợng mƣa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa mƣa lũ. 

- Các phƣơng tiện thi công, vận chuyển đến thời kỳ bảo dƣỡng cần đƣa đến 

các xƣởng sửa chữa cơ khí, gara để sửa chữa và thay thế. Không tiến hành sửa 

chữa, thay dầu mỡ trên khu vực công trƣờng nhằm hạn chế tới mức thấp nhất sự 

rơi vãi của các loại dầu mỡ ra môi trƣờng. 

- Nƣớc thải xây dựng và nƣớc rửa thiết bị rất ít không đủ chảy thành dòng, 

chỉ thấm xung quanh công trình. 

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải phát sinh tới môi trƣờng 

trong giai đoạn thi công có tính khả thi cao, dễ thực hiện, phù hợp với năng lực 

của dự án và nguồn lực của nhà thầu xây dựng. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại 

*  Đối với chất thải rắn xây dựng 

- Hạn chế tối đa các chất thải phát sinh trong thi công. 

- Thu gom đất đá, vật liệu xây dựng, vỏ các bao bì xi măng, mẩu thép thừa, 

gỗ đƣa vào các vị trí trên khuôn viên khu đất xây dựng để tái sử dụng vào các 

mục đích khác hoặc san lấp mặt bằng. 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn 

xây dựng. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt 

động xây dựng của dự án. 

- Sử dụng vật liệu xây dựng đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh gây lãng 

phí. 
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- Các phế thải còn lại không sử dụng đƣợc thu gom cùng rác thải sinh hoạt 

của công nhân xây dựng vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. Các loại phế liệu có 

thể tái chế hoặc tái sử dụng nhƣ bao bì xi măng, các mẩu sắt thép dƣ thừa... sẽ 

đƣợc thu gom để bán cho đơn vị thu mua. 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Tất cả rác sinh hoạt từ vị trí khu lán trại đƣợc thu gom và tập trung vào các 

thùng chứa có dung tích 200 lít (dự kiến trang bị 01 thùng phuy). Chủ đầu tƣ sẽ 

thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đƣa đi xử lý hàng ngày. 

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong công tác thu gom rác thải đối với 

công nhân trên công trƣờng cần: 

- Lập nội quy tại công trƣờng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng 

cho đội ngũ công nhân lao động. 

- Tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh của công nhân xây dựng, 

tránh việc vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh và mỹ quan. 

* Đối với chất thải nguy hại 

Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện các biện pháp sau để kiểm soát ảnh hƣởng do các 

chất thải nguy hại là dầu mỡ và các chất thải nhiễm dầu mỡ, bao gồm: 

- Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định  về quản lý CTNH. 

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH. 

- Hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ tại công trƣờng (chỉ sửa chữa 

trong trƣờng hợp sự cố). Các phƣơng tiện hoạt động trên công trƣờng khi đến 

hạn bảo dƣỡng hoặc thay dầu đƣợc đƣa tới các gara chuyên nghiệp để xử lý các 

vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Không thực hiện thay dầu hay sửa chữa tại khu 

vực để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành 

phần độc hại ra môi trƣờng.  

- Thu gom tối đa lƣợng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu mỡ… vào các 

thùng chứa riêng biệt có nắp đậy. Trang bị 01 thùng phuy loại 200 lít đặt tại khu 

vực công trƣờng có dán nhãn để chứa chất thải nguy hại phát sinh (đặt ở nơi có 

mái che). 

- Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định của pháp luật. 

Đánh giá hiệu quả của những biện pháp giảm thiểu: 

Các biện pháp giảm thiểu, quản lý chất thải rắn đề ra về cơ bản đáp ứng 

đƣợc mục tiêu bảo vệ môi trƣờng của dự án. 
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- Bùn đất, phế thải xây dựng thuê đơn vị vận chuyển tới nơi đổ bỏ đúng 

quy định nên không gây tác hại đối với môi trƣờng khu vực; 

- Rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom, vận chuyển ngay tới nơi xử lý đúng quy 

định sẽ hạn chế đƣợc mùi hôi do sự phân huỷ chất hữu cơ và hoạt động của vi 

sinh vật có hại, hạn chế vƣơng vãi vào nguồn nƣớc, ra khu vực xung quanh gây 

mất mỹ quan khu vực; 

- Chất thải nguy hại nếu phát sinh đƣợc lƣu chứa bằng thùng chứa có nắp đậy 

kín, đƣợc dán nhãn, bảo quản đúng nơi quy định nên không gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc, đất, hệ sinh thái khu vực; Sau đó thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử 

lý. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn không liên quan 

đến chất thải 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

- Để giảm bớt tiếng ồn và rung 

động cần phải có kế hoạch thi công hợp 

lý. Các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn 

nhƣ máy ủi, máy xúc, máy trộn bê 

tông… không đƣợc hoạt động trong 

khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ 

sáng hôm sau. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển 

hạn chế dùng còi trong khu dân cƣ. 

- Thay thế các thiết bị đã 

quá thời hạn sử dụng. 

- Công nhân thi công trên công trƣờng sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao động 

hạn chế hoặc chống ồn nhƣ mũ bảo hiểm, chụp tai… 

- Đối với các thiết bị có độ ồn lớn, chống rung lan truyền bằng dùng các 

kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ hộp dầu giảm chấn hay gối đàn hồi cao su... 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế xã hội 

Giai đoạn thi công các hạng mục công trình số lƣợng công nhân ăn ở sinh 

hoạt thƣờng xuyên trên công trƣờng rất ít, hầu hết công nhân địa phƣơng sinh 

hoạt tại gia đình. Tuy nhiên không thể tránh đƣợc các tác động phát sinh, để hạn 

chế ảnh hƣởng đến vấn đề kinh tế xã hội và an ninh trật tự khu vực cần thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Phối hợp với lực lƣợng bảo vệ an ninh trật tự địa phƣơng giám sát thƣờng 

xuyên nhằm ngăn chặn kịp thời các tệ nạn; 

 
Hình 4: Chụp tai chống ồn 
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- Nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rƣợu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn 

khác.  

- Quán triệt 100% công nhân viên làm việc trên công trƣờng ký cam kết 

không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. 

- Sử dụng lao động địa phƣơng, phối hợp duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Công 

ty với địa phƣơng. 

c. Giảm thiểu tác động tới cảnh quan môi trường, hệ sinh thái 

Ngay trong quá trình thiết kế kỹ thuật đƣợc chủ đầu tƣ tính toán, xem xét 

trên mọi góc độ đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hƣởng tới khu dân cƣ, thảm thực 

vật xung quanh. Hơn nữa các vấn đề về ô nhiễm môi trƣờng đất, không khí cũng 

đƣợc quan tâm và có biện pháp giảm thiểu, khắc phục. Do vậy, các tác động của 

giai đoạn chuẩn bị tới hệ sinh thái sẽ đƣợc hạn chế tới mức tối đa. 

* Giảm thiểu tác động tới hệ động vật 

Khu vực san mặt bằng, đào đất xây dựng các hạng mục sẽ ảnh hƣởng đến 

điều kiện phát triển các nhóm động vật không xƣơng sống có lợi (giun đất, bọ 

nhảy,…). Điều kiện sống của chúng bị thay đổi do đặc tính cơ lý của một số lớp 

đất bị thay đổi phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật xây dựng. Do vậy cần phải hạn 

chế tác động tới các lớp đất không nằm trong yêu cầu thiết kế và không ảnh 

hƣởng tới việc thi công hoặc các hoạt động của dự án. 

* Giảm thiểu tác động tới thảm thực vật 

Các yêu cầu bảo tồn và bảo vệ đối với thảm thực vật trong khu vực dự án là: 

- Không chặt phá cây xanh, hoa màu nằm trên các khu đất bên ngoài ranh 

giới khu vực dự án; 

- Hàng rào công trƣờng đƣợc xây dựng tại ranh giới bao quanh khu vực 

công trƣờng xây dựng, các khu vực lƣu trữ,... để tránh thiệt hại không cần thiết ở 

bên ngoài công trƣờng đối với thực vật và cảnh quan nói chung. 

d. Giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông khu vực 

- Tổ chức thi công hợp lý, thi công dứt điểm các hạng mục của dự án.  

- Nghiêm cấm để các loại vật liệu tràn lan làm cản trở và mất an toàn giao 

thông. 

- Tại các vị trí trọng điểm phải bố trí ngƣời hƣớng dẫn và điều khiển giao 

thông trong giờ cao điểm. 

- Đơn vị thi công cần bố trí các biển báo, thanh chắn hạn chế xâm phạm tại 

khu vực dự án. 
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- Bố trí các điểm đổ, tập kết nguyên vật liệu tại khu vực công trƣờng thi 

công dự án một cách hợp lý. 

- Hạn chế các xe chuyên chở nguyên vật liệu vào ban ngày tại các giờ cao 

điểm có nhiều phƣơng tiện cùng tham gia giao thông trên tuyến; 

- Chủ dự án phối hợp, yêu cầu đơn vị thi công cử cán bộ theo dõi, giám sát và 

điều hành phƣơng tiện tham gia giao thông và phƣơng tiện thi công trên công 

trƣờng. 

3.1.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố môi trường 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu xây dựng, thiết bị phù hợp không để 

lấn chiếm lối đi lại. 

- Giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân về an toàn lao động, tránh 

thái độ chủ quan. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho cán bộ, công nhân tại 

công trƣờng nhƣ khẩu trang, mũ bảo hộ, găng tay, kính...; đồng thời, tăng cƣờng 

kiểm tra, bắt buộc công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.  

- Đặt các biển báo, biển cấm trên khu vực đang thi công. 

- Chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu, đôn đốc, giám sát các nhà thầu, đơn vị thi công 

thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động để đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động cho ngƣời lao động, phòng tránh tai nạn lao động cụ thể nhƣ:  

+ Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho ngƣời lao động trƣớc khi vào 

làm việc. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phƣơng tiện lao động, phƣơng tiện bảo 

vệ cá nhân cho ngƣời lao động. 

+ Kiểm tra sức khỏe ngƣời lao động trƣớc khi vào làm việc. 

+ Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm 

việc đối với các loại máy móc, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động. 

+ Các loại máy, thiết bị, vật tƣ, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

vệ sinh lao động trƣớc khi đƣa vào sử dụng phải đƣợc kiểm định kỹ thuật an 

toàn và đăng ký sử dụng theo quy định... 

- Thực hiện đúng các biện pháp thi công an toàn, tổ chức thi công theo 

đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng nhằm phòng tránh tai nạn lao 

động, sự cố nghiêm trọng. 

- Tổ chức theo dõi và có phƣơng án ứng cứu, khắc phục kịp thời nhằm đảm 

bảo sức khoẻ và tính mạng cho cán bộ, công nhân tại công trƣờng (khi phát hiện 
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ra tai nạn cần có biện pháp kịp thời sơ cứu và chuyển nạn nhân đến trạm y tế gần 

nhất). 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn giao thông, đảm bảo sức khoẻ, tính 

mạng và tài sản cho công nhân làm việc tại công trƣờng, cũng nhƣ ngƣời dân 

khi tham gia giao thông, chủ dự án bắt buộc nhà thầu xây dựng thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tƣ thiết 

bị cho dự án phải có giấy đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái, không chở quá tải 

trọng cho phép và chấp hành nghiêm luật giao thông đƣờng bộ. 

- Các loại phƣơng tiện thi công cơ giới (máy xúc, xe ủi,…) tham gia thi 

công phải có giấy chứng nhận kiểm định, lái xe điều khiển các loại phƣơng tiện 

này phải có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Chạy đúng tốc độ quy định trong công trƣờng; Bố trí ngƣời làm tín hiệu 

khi quay đầu hoặc lùi xe. 

- Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dƣỡng các phƣơng tiện vận chuyển 

cũng nhƣ các máy móc thiết bị thi công trên công trƣờng, không sử dụng các 

phƣơng tiện, máy móc, thiết bị không bảo đảm an toàn. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển không đƣợc chạy nhanh vƣợt ẩu, tránh dừng 

đỗ xe trên các tuyến đƣờng hẹp. 

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

môi trƣờng trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Bảng 44:Các nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận 

hành 

TT 
Nguồn phát 

sinh 

Chất thải 

phát sinh 
Đối tƣợng bị tác động 

Phạm vi, mức 

độ tác động 

1 

Hoạt động của 

các phƣơng tiện 

giao thông 

- Bụi, khí 

thải, CO, 

SO2, NO2 

- Ngƣời dân trong khu 

vực 

- Môi trƣờng không khí, 

nƣớc, đất và cảnh quan 

xung quanh khu vực dự 

án. 

- Mức độ: trung 

bình. 

- Khu vực dự 

án và xung 

quanh. 

2 
Sinh hoạt ngƣời 

dân 

- Nƣớc thải 

- CTR thông 

thƣờng 

- Môi trƣờng đất, nƣớc 

khu vực dự án. 

- Mức độ: thấp. 

- Khu vực dự 

án. 

3 Nƣớc mƣa chảy - Chất bẩn từ - Môi trƣờng nƣớc, đất - Mức độ: thấp. 
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TT 
Nguồn phát 

sinh 

Chất thải 

phát sinh 
Đối tƣợng bị tác động 

Phạm vi, mức 

độ tác động 

tràn bề mặt mặt sân, 

đƣờng 

và cảnh quan xung 

quanh khu vực dự án. 

- Khu vực phụ 

trợ và xung 

quanh. 

a. Tác động gây ô nhiễm do phát sinh bụi và khí thải 

Khi dự án hoàn thành, hàng ngày sẽ có các phƣơng tiện giao thông tham 

gia để vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm…Trung bình mỗi 

ngày khoảng 20 chuyến xe vận tải đi vào khu vực dự án.  

Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng đƣờng, mật độ lƣu lƣợng 

xe, chất lƣợng kỹ thuật xe qua lại và số lƣợng nhiên liệu tiêu thụ.  

Thải lƣợng chất ô nhiễm do phƣơng tiện giao thông ra vào nhà máy đƣợc tính 

theo tài liệu “ Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trƣờng” của Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) 1993 thiết lập tính cho xe chạy dầu Diezel (với hàm lƣợng lƣu huỳnh 

S=1%) với tốc độ trung bình 25km/giờ, trọng tải 3,4-16 tấn, khi xe chạy trên 1km 

đƣờng sẽ thải ra những chất ô nhiễm với lƣợng nhƣ sau: 

Bụi khói (g) SO2(g) NO2(g) CO (g) THC (g) 

0,9 4,29 11,8 6,0 2,6 

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

Nhƣ vậy tải lƣợng ô nhiễm bụi, SO2, NOx, THC do các phƣơng tiện giao 

thông thải ra trong ngày cao điểm là: 

TT Thành phần khí thải Tải lƣợng ô nhiễm 

1 Bụi 0,018 kg 

2 SO2 0,0858 kg 

3 NO2 0,236 kg 

4 CO 0,12 kg 

5 THC 0,052 kg 

Nhìn chung hoạt động giao thông ít nhiều tạo ra các tác động tiêu cực đến 

môi trƣờng không khí khu vực. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi. 

 Tác động của các khí độc hại tới môi trường 

Nhƣ đã dự báo, tính toán ở trên, khí thải phát tán từ hoạt động phƣơng tiện 

giao thông tại các khu vực của dự án và khu vực xung quanh tiềm ẩn những 
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nguy cơ có thể gây ảnh hƣởng xấu tới môi trƣờng và sức khỏe của ngƣời lao 

động trong khu vực dự án. Các tác hại của một số loại khí cơ bản nhƣ sau: 

+ Khí CO: Loại khí này có ái lực cao đối với hồng cầu trong máu và tạo ra 

cacboxy hemoglobin làm hạn chế sự trao đổi và vận chuyển oxy của máu đi nuôi 

cơ thể. Ái lực của CO đối với hồng cầu gấp 200 lần so với oxy nên với một 

lƣợng nhỏ cũng có thể gây ngạt do có CO chiếm chỗ hoàn toàn oxy trong máu. 

+ Khí NOx: Đáng chú ý nhất là NO2 đây là một loại khí độc tồn tại trong 

môi trƣờng không khí, khi bị nhiễm có thể gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp. 

+ Khí SO2: Loại khí dễ hoà tan trong nƣớc và đƣợc hấp thụ hoàn toàn rất 

nhanh khi hít thở ở đoạn trên cùng của đƣờng hô hấp. Ngƣời ta quan sát thấy 

rằng khi hít thở không khí có chứa SO2 với nồng độ thấp (1 – 5 ppm) xuất hiện 

sự co thắt tạm thời các cơ mềm của khí quản. Ở nồng độ cao hơn, SO2 gây xuất 

tiết nƣớc nhầy và viêm tấy thành khí quản, làm tăng sức cản đối với lƣu thông 

không khí của đƣờng hô hấp, gây khó thở. Sự phát tán SO2 vào không khí còn là 

nguyên nhân gây ra hiện tƣợng mƣa axít. Khí SO2 tan vào nƣớc mƣa tạo thành 

môi trƣờng axit yếu có pH thấp hơn 6. Loại nƣớc mƣa này làm tăng khả năng 

hoà tan các kim loại nặng trong đất vào nƣớc. Nhƣ vậy, khí SO2 có thể gián tiếp 

gây ra ô nhiễm kim loại nặng trong nƣớc. 

b. Tác động gây ô nhiễm do nước thải, nước mưa chảy tràn 

* Nguồn phát sinh 

Nƣớc thải  sinh hoạt của ngƣời dân và nƣớc mƣa chảy tràn là có khả năng 

gây tác động xấu tới môi trƣờng. 

* Lưu lượng, thành phần và nồng độ chất thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

của ngƣời dân. Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chứa chủ yếu là các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ, BOD, COD, các dƣỡng chất (N, P) và các 

vi sinh vật. 

Theo tính toán của dự án lƣợng nƣớc sử dụng vào mục đích sinh hoạt là: 

53,8m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải chiếm 80% tổng lƣợng nƣớc sử dụng. Tổng khối 

lƣợng nƣớc thải là: 

53,8 x 80% = 43,04 m
3
/ngày. 

Với số ngƣời dân đƣợc tính tới năm 2027 là 500 ngƣời thì tải lƣợng chất 

thải trong nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính toán nhƣ sau: 
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Theo thống kê đối với những Quốc gia đang phát triển của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO - 1993). Ƣớc tính đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nƣớc thải sinh hoạt của công nhân nhƣ sau: 

Bảng 45:Tải lƣợng chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

Chƣa xử lý Qua bể phốt 

1 BOD5 45 - 54  18 - 21,6 

2 COD (Dicromate) 72 - 102 28,8 - 40,8 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 10 - 145 4 - 58 

4 Dầu mỡ 10 - 30 4 - 12 

5 Tổng Nitơ 6 - 12 2,4 - 4,8 

6 Amôni 2,3 - 4,8 0,92 - 1,92 

7 Tổng Phốt Pho 0,8 - 4,0 0,32 - 1,6 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO - 1993) 

Bảng 46:Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

khi dự án đi vào hoạt động (tính tới giai đoạn 2027) 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng chất ô 

nhiễm (g/ngày) 

Nồng độ khi không 

xử lý (mg/l)  

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

BOD5 22.500-27.000 523-627 50 

COD 36.000-51.000 836-1.185 - 

SS 35.000-72.500 813-1.684 100 

Dầu mỡ 5.000-15.000 116-349 5 

Tổng N 3.000-6.000 70-139 - 

Amoni 1.200-2.400 28-56 10 

Tổng P 400-2.000 9-46 - 

Theo bảng đánh giá hầu hết các chỉ tiêu trong nƣớc thải sinh hoạt của 

ngƣời dân khi không xử lý đều vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B). Cần có 

biện pháp xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt khu vực dự án có thể bị nhiễm các tạp 

chất nhƣ dầu mỡ, rác thải, đất đá, cát… và cuốn theo xuống hệ thống thoát nƣớc, 

nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nƣớc mƣa, 

làm tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nƣớc gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng. 
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Thành phần nƣớc mƣa chảy tràn bao gồm các chất hòa tan lắng đọng trên 

bề mặt, các chất lở lửng bị nƣớc mƣa cuốn trôi. Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn khu 

vực dự án nhƣ đã tính toán ở phần trên. 

Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc 

mƣa chảy tràn thông thƣờng khoảng 0,5-1,5 mgN/lít; 0,004-0,03 mgP/lít; 10-20 

mgCOD/lít; 10-20 mgTSS/lít. Nhƣ vậy, tải lƣợng lớn nhất các chất gây ô nhiễm 

trong nƣớc mƣa chảy tràn khi dự án đi vào hoạt động là: N = 1,6 - 4,9 kg/ngày 

đêm; P = 0,013 – 0,098 kg/ngày đêm; COD = 32,8 - 65,6 kg/ngày đêm; TSS = 

32,8 - 65,6 kg/ngày đêm. 

c. Tác động gây ô nhiễm do chất thải rắn 

* Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt động của dự án nguồn chất thải rắn phát sinh bao 

gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải nguy hại. 

* Thành phần và thải lượng: 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời dân bao gồm: Vỏ đồ hộp, bao 

bì, đồ ăn thừa… Lƣợng phát sinh do hầu hết ngƣời dân địa phƣơng sinh hoạt tại 

gia đình. Trung bình lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 0,2 – 0,3 

kg/ngƣời/ngày. Số dân đƣợc tính là 500 ngƣời. Ƣớc tính lƣợng rác thải sinh hoạt 

phát sinh mỗi ngày từ 100 – 150 kg/ngày. Lƣợng rác thải này cần đƣợc thu gom 

và xử lý hợp vệ sinh. 

 Chất thải nguy hại 

Với đặc thù là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để di dân khỏi vùng có 

nguy cơ sạt lở giai đoạn đi vào hoạt động chủ yếu là hoạt động sinh hoạt và sản 

xuất nông nghiệp của ngƣời dân khu tái định cƣ. Chất thải nguy hại phát sinh 

sẽ rất ít và chủ yếu là: bóng đèn hỏng, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, rẻ lau dính dầu 

mỡ, dầu mỡ... khối lƣợng này phát sinh không nhiều khoảng 10-15kg/tháng. 

Tuy nhiên cũng cần có các biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định thì có 

thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời.  

3.3.1.2. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tác động gây ô nhiễm do tiếng ồn 

- Hoạt động của các phƣơng tiện lƣu thông trên đƣờng. 

- Hành vi của lái xe (bấm còi xe).  
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- Hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ của ngƣời dân dọc hai 

bên tuyến đƣờng dự án. Theo đánh giá thì hoạt động này phát sinh tiếng ồn 

không đáng kể vì khu vực dự án dân cƣ thƣa thớt,hoạt đông kinh doanh dịch vụ 

ít mà chủ yếu là canh tác nông nghiệp, chăn nuôi. 

Nhƣ vậy, tác động bởi tiếng ồn gây ra đáng kể nhất từ các nguyên nhân 

nêu trên chủ yếu đến từ các dòng xe chạy trên đƣờng.  

Áp dụng phƣơng pháp tính gần đúng mức ồn tƣơng đƣơng trung bình của 

dòng xe để tính mức ồn của các dòng xe cho tuyến đƣờng. 

Trong giai đoạn vận hành, mức ồn tƣơng đƣơng (dBA) của dòng xe vận 

hành trên đƣờng đƣợc tính theo công thức: 

         (3)  

      

Trong đó: 

- LA : Là mức ồn tương đương của dòng xe cách trục làn xe gần nhất 

7,5m và ở độ cao 1,2m. 

- L’A : Là mức ồn tương đương trung bình của dòng xe ở độ cao 1,2m và 

cách trục làn xe gần nhất 7,5m trong điều kiện giao thông tiêu chuẩn là xe chạy 

trên đoạn đường thẳng và bằng phẳng, khi dòng xe có 60% xe tải và xe khách và 

vận tốc chạy trung bình là 40 km/h. 

- ∑Li: Tổng các hiệu chỉnh cho các trường hợp khác với các điều kiện trên. 

+Tăng hoặc giảm 10% lượng xe tải và xe khách thì ∑ LAi = 0,8 dBA. 

+Tăng hoặc giảm vận tốc xe chạy trung bình ± 10 km/h thì ∑ LAi = ± 1,5 

dBA. 

+Tăng hoặc giảm độ dốc đường ± 2% thì ∑ LAi = ± 1 dBA. 

Bảng 47:Mức ồn tƣơng đƣơng trung bình của dòng xe ở khoảng cách 7,5m 
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(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học Kĩ thuật, 

2003) 

Căn cứ kết quả dự báo gia tăng lƣu lƣợng phƣơng tiện giao thông tên tuyến 

đƣợc trình bày tại Bảng trên, để tính toán mức độ ồn từ các phƣơng tiện lƣu thông 

trên tuyến. 

b.Tác động do độ rung                                                                                                                                                                                              

Rung là sự chuyển dịch, tăng giảm âm từ một giá trị trung tâm. Mức rung 

có thể biến thiên lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ tải trọng các phƣơng tiện 

tham gia giao thông, tốc độ của các phƣơng tiện giao thông và bản chất của môi 

trƣờng lan truyền sóng âm,... Sóng âm lan truyền dễ dàng hơn trong môi trƣờng 

là nền cứng so với nền mềm. Biểu hiện của rung tại đối tƣợng nhạy cảm có thể 

trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sự cảm nhận. Tác động của rung có thể làm hƣ 

hại đến công trình lân cận. Để tính toán dự báo mức rung trong hoạt động của 

tuyến đƣờng bộ, sử dụng công thức sau: 

L = L0 - 10log (r/r0) - 8.7a (r - r0)    ( dB ) 

Trong đó: 

- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

- L0 là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0=7,5m”  từ nguồn. Đối 

với giao thông, r0 thƣờng đƣợc thừa nhận là rung nguồn. 

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền cứng (0,01 cho nền đá, 0,1 

đối với cát đất phù sa và 0,5 đối với đất sét). 

Tần số tự nhiên của nền có thể tạo ra cộng hƣởng làm tăng độ rung. Trong 

nền đá tần số tự nhiên khoảng 4-5 Hz và nền mềm nhỏ hơn 2 Hz. Vì phần lớn 

các phƣơng tiện giao thông gây ra tần số rung vào khoảng 5 đến 20 Hz, tuyến 

đƣờng mới đắp nền bằng đất cát sẽ ít có khả năng gây ra cộng hƣởng trên một 

phạm vi rộng. Các tác động bất lợi gây ra do rung đƣợc cảm thấy khi độ rung 

nền lan truyền tới các công trình xung quanh.  

c. Tác động tới môi trường đất và cảnh quan khu vực 

- Các tác động tới môi trƣờng đất: 

+ Lƣợng đá đƣợc san gạt, đào đắp sẽ tạo một lớp phủ trên bề mặt đất, làm 

giảm sự màu mỡ của đất, vào những ngày nóng nắng phát sinh lƣợng bụi cát 

đáng kể. 

+ Ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất còn có nguyên nhân từ các chất thải rắn 

nhƣ bùn đất, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại… nếu không đƣợc thu 

gom, xử lý tốt. 

+ Các nguyên, nhiên liệu dƣ thừa, rò rỉ sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

đất của khu vực. 
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d. Tác động đến hệ sinh thái 

* Hệ sinh thái dưới nước: 

Nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải sinh hoạt từ dự án tuy không lớn, lại ít có 

khả năng gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, nhƣng vào những ngày mƣa, nƣớc mƣa 

chảy tràn trong khu vực kéo theo nhiều bùn đất, cặn lắng lơ lửng vào hệ thống 

nƣớc mặt làm tăng độ đục, thay đổi pH của nƣớc… độ đục trong nƣớc mặt tăng 

sẽ ngăn cản độ xuyên thấu của ánh sáng, làm cản trở quá trình quang hoá trong 

nƣớc ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống các loại thuỷ sinh. Trong trƣờng hợp độ 

đục quá lớn còn dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài động thực vật sống trong 

nƣớc. 

* Hệ sinh thái trên cạn: 

Ảnh hƣởng lớn nhất của dự án đến đa dạng sinh học là thảm thực vật (sinh 

khối thực vật, các cá thể thực vật và các loài thực vật) sẽ bị ảnh hƣởng với 

những mức độ khác nhau: Bị phá huỷ hoàn toàn hoặc bị ảnh hƣởng xấu đến sự 

sinh trƣởng và phát triển. Bụi là một trong những tác nhân gây ô nhiễm nghiêm 

trọng, đối với thực vật, bụi lắng đọng trên lá làm giảm khả năng quang hợp của 

cây, làm giảm năng suất cây trồng… 

Đối với các loài động vật, nhất là những động vật hoang dã rất nhạy cảm 

với các chất gây ô nhiễm môi trƣờng. Chất thải rắn và khí độc hại ảnh hƣởng 

đến sự sinh sản, phát triển của các loài động vật. Tiếng ồn và các loại chấn động 

làm động vật hoảng sợ. 

Nhƣ vậy, việc triển khai dự án sẽ có khả năng làm suy thoái đa dạng sinh 

học. Tuy nhiên, với đặc trƣng hệ sinh thái cạn cũng nhƣ hệ sinh thái dƣới nƣớc 

khu vực dự án tƣơng đối nghèo, không có loài động vật hoang dã đặc hữu nên 

các tác động tiêu cực của quá trình triển khai thực hiện dự án tới tài nguyên sinh 

vật là tƣơng đối thấp. 

e. Tác động đến khu vực rừng đặc dụng  

Dự án nằm gần rừng đặc dụng do đó việc sinh sống và lao động sản xuất của 

ngƣời dân cũng ít nhiều ảnh hƣởng tới công tác bảo vệ ở khu vực này cụ thể nhƣ: 

- Hoạt động canh tác sử dụng máy móc nông nghiệp gây ra tiếng ồn lớn làm 

ảnh hƣởng tới các loài động vật sống ven rừng. 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách làm ô nhiễm nguồn 

nƣớc, môi trƣờng đất cũng tác động đến đa dạng sinh học của khu vực. 

- Hoạt động dịch vụ phát sinh chất thải rắn ra môi trƣờng làm mất mỹ quan, 

cảnh quan thiên nhiên…  
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f. Tác động tới kinh tế - xã hội 

Việc thực hiện Dự án khẩn cấp di dân có nhiều tác động tích cực đối với 

kinh tế, xã hội, văn hoá và đời sống nhân dân thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ và các 

vùng lân cận, góp phần quan trọng vào việc cải thiện chỗ ở an toàn của ngƣời 

dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm, đặc biệt khó khăn. Dự án đƣợc đầu tƣ xây 

dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế, tạo điều kiện cho định hƣớng 

phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, cải tạo môi trƣờng sống của 

ngƣời dân, cải tạo đất định hƣớng phát triển cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế 

cao, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân bản địa, góp 

phần hoàn thành mục tiêu chung nông thôn mới của xã Tiến Bộ. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn liên quan đến chất 

thải 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bởi bụi, khí thải. 

- Cây xanh hai bên đƣờng đã đƣợc trồng ngay từ giai đoạn thi công. Cây 

xanh trồng ven đƣờng phải đảm bảo đạt yêu cầu sau: 

+ Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 3,0m và đƣờng kính thân cây tại 

chiều cao tiêu chuẩn tối thiểu 6 cm. 

+ Tán cây cân đối, không sâu bệnh, không gây dị ứng, thân cây thẳng; 

khoảng cách trồng cây từ 4m đến 10m tùy theo từng vị trí cụ thể của quy hoạch 

dự án. 

+ Cây xanh trồng trên đƣờng phố phải đƣợc lắp đặt bó vỉa bảo vệ gốc cây; 

- Đảm bảo khoảng lƣu thông an toàn của tuyến đƣờng; 

 

Hình 5:Thiết kế trồng cây 
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- Hạn chế các loại phƣơng tiện quá cũ (không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải 

quy định). Đảm bảo tốc độ lƣu thông thiết kế vì nếu xe thay đổi tốc độ và đứng 

yên nổ máy thì lƣợng khí thải càng lớn.  

- Cấm các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải, phế thải xây 

dựng chạy qua đoạn đƣờng mà không có các biện pháp giảm phát thải bụi; 

- Phun nƣớc rửa đƣờng hàng ngày để giảm bụi; 

- Kiểm tra giám sát chất lƣợng môi trƣờng nếu thấy có dấu hiệu ô nhiễm; 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước 

* Giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

- Xây dựng hệ thống rãnh dọc theo các trục đƣờng nội bộ. Xây dựng các 

hố ga để thu cặn lắng đọng. 

- Bố trí các song chắn rác tách rác bẩn do nƣớc mƣa cuốn theo trƣớc khi 

chảy xuống các hố ga. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét rãnh nƣớc để tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình tiêu thoát nƣớc mƣa 6 tháng/lần. 

Hình 6: Sơ đồ hệ thống thoát nƣớc mƣa 

 

 

 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

STT Vị trí Kích thƣớc dự kiến Ghi chú 

1 Khu vực dự án 0,4 x 0,6m 

Rãnh xây gạch đỏ, bố trí mỗi 

60m-70m một hố ga lắng cặn 

đất cát. 

* Giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt 

Theo thuyết minh quy hoạch của dự án. Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý 

bằng bể phốt của từng hộ gia đình trƣớc khi chảy ra hệ thống thoát nƣớc chung. 

Bể xử lý tự hoại của các hộ gia đình đƣợc xây dựng đảm bảo sau khi nƣớc 

thải, chất thải đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn Chất lƣợng nƣớc thải cho phép theo 

QCVN14:2008/BTNMT trƣớc khi nhập vào hệ thống thoát nƣớc chung. Cụ thể 

nhƣ sau: 

 Nước mưa 

 

 

Song chắn rác 
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Hình 7: Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc 

 

 

 

 

 

 

Mặt cắt dọc bể tự hoại 

 

 

 

 

Mặt bằng bể tự hoại 

 

 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm: Chất 

thải rắn sinh hoạt. Đối với từng loại chất thải cần phải có biện pháp thu gom và 

xử lý riêng theo đúng quy định. 

* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động của chất 

thải rắn sinh hoạt, Chủ đầu tƣ sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí các thùng rác tại khu vực 

dễ nhìn.  

- Rác thải thu gom mỗi ngày và 

thuê đơn vị vệ sinh môi trƣờng đến 

thu gom trong ngày không để tồn 

đọng gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Đối với rác thải có khả năng tái 

chế nhƣ giấy, bìa cacton, nhựa, thủy 

tinh, nilon, kim loại... sẽ đƣợc phân 

loại, định kỳ bán cho đơn vị có nhu 

cầu tái chế. 

 

Hình 8: Thùng chứa rác 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nƣớc vào bể 
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- Thƣờng xuyên vệ sinh kho bãi, khu văn phòng, các khuôn viên để nhằm 

thu gom toàn bộ rác thải, lá cây rụng để đảm bảo môi trƣờng tại dự án luôn 

xanh, sạch, đẹp. 

* Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại 

- Công tác quản lý chất thải nguy hại đƣợc thực hiện theo đúng quy định 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quản lý chất thải nguy hại. 

3.3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do các nguồn không liên quan 

đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

- Hạn chế tốc độ, cấm bóp còi để giảm tiếng ồn khi đi qua các khu vực 

nhạy cảm. 

- Có biển kiểm soát hạn chế tốc độ, cấm các xe chở quá tải trọng quy định 

để giảm thiểu rung động của tuyến đƣờng; 

- Duy tu, bảo dƣỡng nền đƣờng bằng phẳng giúp hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

b. Giảm thiểu tác động xấu tới môi trường đất và cảnh quan khu vực 

Để ngăn ngừa và giảm thiểu tác động xấu của dự án khi đi vào hoạt động 

tới môi trƣờng đất và cảnh quan xung quanh dự án, Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn… nhƣ đã đề xuất ở 

trên. Đồng thời trồng thêm cây xanh trong khu vực dự án. 

c. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Cần thƣờng xuyên giám sát, làm tốt công tác quản lý chất thải trong quá 

trình vận hành, hạn chế tối đa các loại chất thải phát sinh gây tác động xấu đến 

môi trƣờng, hệ sinh thái và cảnh quan khu vực.  

d. Giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

Để giảm thiểu tác động xấu của dự án tới kinh tế - xã hội khu vực, Chủ dự 

án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về mục đích và 

các lợi ích kinh tế xã hội đem lại từ việc thực hiện dự án. 

- Thƣờng xuyên phối hợp chính quyền địa phƣơng để giải quyết sớm 

những vấn đề nảy sinh liên quan đến hoạt động của dự án và giải quyết các vấn 

đề an ninh xã hội, vệ sinh môi trƣờng nảy sinh. 

- Thƣờng xuyên sửa chữa tuyến đƣờng giao thông mà dự án sử dụng. 
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3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 48:Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Giai đoạn 
Công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng chính 

Kinh phí dự 

kiến 

(đồng) 

Thi công 

xây dựng 

Phun nƣớc giảm bụi hàng ngày, che chắn vật liệu 

xây dựng, trồng cây xanh 
25.000.000 

Lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh di động 20.000.000 

Trang bị bảo hộ lao động 15.000.000 

Xây hệ thống thoát nƣớc mƣa  300.000.000 

Bố trí 02 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải nguy hại, thuê đơn vị chức năng xử lý 
5.000.000 

Vận hành 

Phun nƣớc giảm bụi hàng ngày, trồng cây xanh 30.000.000 

Bố trí các thùng chứa CTR sinh hoạt, thùng chứa 

CTR nguy hại 
30.000.000 

3.4. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng chính phục vụ dự án dự 

kiến nhƣ sau. 

Bảng 49:Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng 

STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ  

môi trƣờng chính 
Thời gian 

1 Đào rãnh thoát nƣớc mƣa tạm thời Quý 4 năm 2022 

3 Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa Từ Quý 4 năm 2022 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận 

dạng, đánh giá, dự báo 

Các đánh giá về các tác động môi trƣờng do việc triển khai thực hiện của 

dự án đƣợc thực hiện một cách tƣơng đối chi tiết. Báo cáo đã nêu đƣợc các tác 

động đến môi trƣờng; nêu đƣợc các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn 

hoạt động của dự án; ƣớc lƣợng đƣợc thành phần, tải lƣợng các chất ô nhiễm và 
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cơ bản đƣa ra đƣợc dự báo mức độ ảnh hƣởng của những tác động đó đến môi 

trƣờng tự nhiên cũng nhƣ môi trƣờng kinh tế - xã hội. 

Các phƣơng pháp áp dụng trong quá trình ĐTM có độ tin cậy cao. Việc 

định lƣợng các nguồn gây ô nhiễm, từ đó so sánh kết quả tính toán với các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn cho phép là phƣơng pháp thƣờng đƣợc áp dụng trong quá trình 

ĐTM. Có rất nhiều mô hình, công thức để tính toán sự lan truyền các chất ô 

nhiễm trong môi trƣờng; các công thức đƣợc áp dụng trong quá trình ĐTM của 

dự án đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của một số nội dung đánh giá chƣa thật sự chính 

xác do những nguyên nhân sau:  

- Số liệu tính toán đƣợc giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt. Trong 

đó các chất ô nhiễm trong môi trƣờng đƣợc coi bằng “0”, không tính đến các 

yếu tố ảnh hƣởng do địa hình khu vực... 

- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tƣợng) đƣa vào tính toán là giá trị 

trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính tƣơng đối. Để có kết quả có mức độ 

tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhƣng việc thực 

hiện sẽ tăng đáng kể chi phí về ĐTM và mất nhiều thời gian.  

Cụ thể đối với phƣơng pháp đánh giá nhƣ sau: 

3.5.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng 

phát tán khí thải độc hại và bụi 

- Để tính toán tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm do các phƣơng tiện thi 

công và do các hoạt động khác gây ra đƣợc áp dụng theo các công thức thực 

nghiệm cho kết quả nhanh, nhƣng độ chính xác so với thực tế không cao do 

lƣợng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế độ vận hành nhƣ: lúc khởi động 

nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi 

loại phƣơng tiện, máy móc. Ngoài ra, trong thực tế, lƣợng nguyên vật liệu vận 

chuyển có thể không đúng với dự kiến. 

- Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng 

các công thức thực nghiệm trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khí tƣợng nhƣ tốc độ gió, khoảng cách,… Các thông số về điều kiện khí tƣợng 

có giá trị trung bình năm nên kết quả chỉ có giá trị trung bình năm. Do vậy các 

sai số trong tính toán so với thời điểm bất kỳ trong thực tế là không tránh khỏi.  

3.5.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh hỗn hợp với các tần số và cƣờng độ 

âm khác nhau, để xác định chính xác mức ồn chung của từng loại thiết bị là một 

công việc rất khó khăn vì mức ồn chung phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của 

từng thiết bị.  
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3.5.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi 

phát tán các chất ô nhiễm trong nước thải 

- Về lƣu lƣợng nƣớc thải tính theo tiêu chuẩn cấp nƣớc, và công thức lý 

thuyết hoặc dựa vào kinh nghiệm tính toán có thể sai số so với thực tế. 

- Về lƣu lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải: Nƣớc thải 

sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ƣớc tính lƣợng thải do vậy kết 

quả tính toán sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là 

rất khác nhau.  

- Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hƣởng do các chất ô 

nhiễm cần xác định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các 

thông tin này nên việc xác định phạm vi ảnh hƣởng chỉ mang tính tƣơng đối. 

3.5.4. Đánh giá đối với các tính toán về lượng chất thải rắn phát sinh 

Cũng nhƣ đối với các tính toán khác trong báo cáo ĐTM, các tính toán về tải 

lƣợng, hàm lƣợng các chất ô nhiễm trong chất thải rắn cũng gặp phải những sai số 

tƣơng tự. Lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc tính ƣớc lƣợng thông qua định mức 

phát thải trung bình nên so với thực tế không thể tránh khỏi các sai khác. 

3.5.5. Đánh giá đối với các dự báo về rủi ro, sự cố 

Các sự cố rủi ro đã đƣợc đánh giá trên cơ sở tổng kết đúc rút những kinh 

nghiệm thƣờng gặp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thi công 

công trình vì thế có tính dự báo cao.  

Tuy các đánh giá không thể định lƣợng hoá đƣợc hết các tác động môi 

trƣờng nhƣng căn cứ đánh giá là chắc chắn: dựa trên kinh nghiệm chuyên môn 

của các nhà môi trƣờng; dựa trên các kết quả thu đƣợc từ nhiều công trình 

nghiên cứu về những vấn đề liên quan nên những đánh giá trong báo cáo này có 

tính khả thi cao. 

Nhìn chung, các phƣơng pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trƣờng 

trong báo cáo này đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của báo cáo là phản ánh đƣợc hiện 

trạng cũng nhƣ những tác động chính đến môi trƣờng của dự án. Trong quá trình 

thực hiện giám sát môi trƣờng của dự án ở từng giai đoạn, chủ đầu tƣ và đơn vị 

tƣ vấn sẽ tiếp tục xác định cụ thể và chi tiết các tác động xấu, đồng thời sẽ áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu các tác động này. Mặt khác qua hội đồng thẩm 

định dự án mong có đƣợc thêm nhiều ý kiến tƣ vấn để bổ sung, hoàn thiện hơn 

việc đánh giá tác động môi trƣờng của dự án. 
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Chƣơng 4  

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của chủ dự án 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc tổng hợp dƣới dạng bảng nhƣ sau: 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động 

môi trƣờng 

Các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Thi công, xây 

dựng 

San lấp mặt 

bằng, xây dựng 

hạ tầng kỹ 

thuật của dự án 

- Bụi, khí thải 

và tiếng ồn ảnh 

hƣởng đến môi 

trƣờng không 

khí của khu 

vực dự án 

- Đất đá thải 

- Xây dựng hệ 

thống thu gom 

nƣớc mƣa chảy 

tràn 

- Thu gom và đƣa 

đi xử lý chất thải 

rắn. 

- Lắp đặt hệ thống 

nhà vệ sinh di động 

- Lập kế hoạch thi 

công và phân công 

hợp lý 

- Các biện pháp 

giảm thiểu môi 

trƣờng đƣợc 

thực hiện song 

song với quá 

trình thi công 

xây dựng 

Vận hành 

- Hoạt động 

phƣơng tiện 

giao thông 

- Sinh hoạt của 

ngƣời dân 

- Bụi, khí thải 

và tiếng ồn ảnh 

hƣởng đến môi 

trƣờng không 

khí của khu 

vực dự án 

-Nƣớc thải sinh 

hoạt và nƣớc 

mƣa chảy tràn 

tác động đến 

môi trƣờng 

nƣớc 

- Chất thải rắn: 

rác thải sinh 

hoạt và chất 

thải nguy hại 

ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng đất 

 

- Phun nƣớc làm 

ẩm và trồng cây 

xanh xung quanh 

khu vực dự án tạo 

vành đai cây xanh 

ngăn cản khí thải 

và tạo không khí 

trong lành 

- Xây dựng hệ 

thống thu gom 

NMCT bằng hệ 

thống thoát rãnh 

thoát nƣớc và các 

hố ga lắng cặn. 

- Thu gom RTSH 

và vận chuyển đến 

bãi rác chung của 

địa phƣơng 

- Gửi hồ sơ đăng 

- Các công 

trình xử lý môi 

trƣờng đã đƣợc 

xây dựng trong 

quá trình thi 

công xây dựng 

cơ bản 

- Các biện pháp 

giảm thiểu môi 

trƣờng đƣợc 

thực hiện song 

song với quá 

trình hoạt động 

của dự án 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 107 

ký chủ nguồn thải 

CTNH với sở 

TNMT tỉnh Tuyên 

Quang để tiến hành 

quản lý CTNH 

theo đúng quy định  

- Thực hiện các 

biện pháp giảm 

thiểu các sự cố môi 

trƣờng 

- Tổ chức giáo dục 

tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của 

ngƣời dân về 

BVMT.Cử cán bộ 

phụ trách theo dõi 

quản lý các vấn đề 

về MT 

 

4.2. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

Do đặc thù loại hình dự án là Dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai 

nguy hiểm, đặc biệt khó khăn tại Thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang với quy mô dân cƣ rất nhỏ, chủ yêu diện tích đất để xây dựng 

làm hạ tầng và canh tác nông nghiệp của ngƣời dân sau khi tái định cƣ vì vậy 

sau khi dự án đi vào hoạt động giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động 

sản xuất, phát triển kinh tế do đó  đối với dự án này sẽ không xây dựng chƣơng 

trình giám sát môi trƣờng định kỳ. 

Dự án sẽ thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng trong giai đoạn thi 

công xây dựng cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 50:Chƣơng trình giám sát môi trƣờng 

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lƣợng 

Tần 

suất 
Thông số 

Mục 

đích 

QC 

 so 

sánh 

Không 

khí 

Khu 

vực lán 

trại 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần Bụi, độ rung, 

NO2,CO,SO2,Tiếng 

Ồn, Nhiệt độ, độ 

ẩm, tốc độ gió 

Đánh 

giá tác 

động từ 

hoạt 

động 

xây 

Theo 

Quy 

chuẩn 

hiện 

hành  

Khu 

dân cƣ 

gần dự 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 
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án dựng tới 

chất 

lƣợng 

môi 

trƣờng 

không 

khí tại 

khu vực 

dự án. 

Khu 

vực xây 

dựng 

trƣờng 

học 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

Khu 

vực 

đƣờng 

giao 

thông 

trong 

dự án 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

Khu 

vực xây 

dựng 

khu 

thƣơng 

mại 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Điểm 

xả thải 

sau khi 

qua bể 

tự hoại 

di động  

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

pH, BOD5 , TSS, 

Tổng chất rắn hòa 

tan, Amoni, 

Nitrat, Phosphat, 

Tổng Coliforms. 

 

Kiểm 

soát 

nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

trƣớc 

khi thải 

ra môi 

trƣờng 

Theo 

Quy 

chuẩn 

hiện 

hành  

 

Nƣớc 

mặt 

Nƣớc 

mặt 

trong 

khu vực 

dự án 

01 mẫu 
3 tháng/ 

lần 

pH, BOD5 , TSS, 

COD, Amoni, 

Nitrat, Phosphat, 

Tổng Coliforms 

Dầu mỡ 

 

Đánh 

giá chất 

lƣợng 

nƣớc 

mặt có 

bị tác 

động 

bởi dự 

án 

Theo 

Quy 

chuẩn 

hiện 

hành  
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Chƣơng 5 

 KẾT QUẢ THAM VẤN 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Đại diện chủ đầu tƣ là Ban quản 

lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực huyện Yên Sơn đã gửi đến Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng tỉnh Tuyên Quang các nội dung tham vấn nhƣ: vị trí thực hiện dự án 

đầu tƣ; tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ; biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trƣờng; chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng; phƣơng án phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng; các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu 

tƣ để tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Tuyên Quang.  

Ý kiến tham vấn trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Tuyên Quang về các nội dung trên trong thời hạn không quá 15 ngày 

kể từ ngày nhận đƣợc văn bản tham vấn để Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 

khu vực huyện hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án theo 

quy định của pháp luật. 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Đại diện chủ đầu tƣ cũng đã tiến hành họp tham vấn cộng đồng đối với dự 

án tại Trụ sở UBND xã Tiến Bộ. Các nội dung tham vấn nhƣ sau: Vị trí thực 

hiện dự án đầu tƣ; tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ; biện pháp giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trƣờng; chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng; 

phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng; các nội dung khác có liên 

quan đến dự án đầu tƣ. 

Tại buổi họp Đại diện chủ đầu tƣ đã tiếp nhận các ý kiến góp ý, các đề 

xuất của cộng đồng nơi thực hiện dự án và đã đƣa ra các cam kết trách nhiệm 

khi triển khai thực hiện dự án.  

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

5.2.1. Ý kiến của cộng đồng dân cƣ với chủ dự án, UBND xã về các nội 

dung tham vấn 

- Về vị trí thực hiện dự án đầu tƣ: Đại diện của cộng đồng dân cƣ, cá nhân 

chịu ảnh hƣởng trực tiếp bởi dự án nhất trí với vị trí thực hiện dự án đầu tƣ mà 

chủ dự án đã đƣa ra. Kiến nghị chủ dự án thực hiện kiểm kê đền bù kịp thời, 

thoả đáng cho các cá nhân đang sản xuất, kinh doanh tại khu vực thực hiện dự 

án. 
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- Về tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ: Đại diện của cộng đồng dân cƣ, 

cá nhân chịu ảnh hƣởng trực tiếp bởi dự án đồng ý với nội dung đánh giá các tác 

động môi trƣờng đƣợc trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của 

dự án gửi kèm. Kiến nghị chủ dự án nghiên cứu kỹ các đặc điểm tự nhiên nơi dự 

án thi công để có giải pháp tối ƣu, giảm thiểu tác động xấu của dự án đến môi 

trƣờng. 

- Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng: Đại diện của 

cộng đồng dân cƣ, cá nhân chịu ảnh hƣởng trực tiếp bởi dự án đồng ý với các 

biện pháp giảm thiểu tác động trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của 

dự án gửi kèm. Kiến nghị chủ dự án thực hiện đúng cam kết thực hiện các biện 

pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trƣờng của dự án. 

- Về chƣơng trình quản lý giám sát môi trƣờng; phƣơng án phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trƣờng: Đại diện của cộng đồng dân cƣ, cá nhân chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp bởi dự án đồng ý với chƣơng trình quản lý giám sát môi 

trƣờng và phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng. Kiến nghị chủ 

dự án cam kết thực hiện đúng theo chƣơng trình quán lý giám sát đã đƣa ra. 

Trong quá trình thực hiện dự án nếu có phát sinh sự cố chủ dự án cần phải dừng 

hoạt động và thông báo phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. 

- Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tƣ: Đại diện của 

cộng đồng dân cƣ, cá nhân chịu ảnh hƣởng trực tiếp bởi dự án nhất trí với nội 

dung khác có liên quan đến dự án đầu tƣ đã đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng của dự án. Kiến nghị chủ dự án cần nghiêm túc thực hiện 

quyết định về đảm bảo an ninh trật tự cũng nhƣ các quy định của địa phƣơng. 

Luôn ƣu tiên sử dụng nguồn lao động sẵn có của địa phƣơng nhằm tạo công 

ăn việc làm cho lao động của địa phƣơng. 

5.2.2. Đại diện chủ dự án tiếp thu, giải trình rõ các ý kiến của cộng 

đồng 

Với những ý kiến của Đại diện của cộng đồng dân cƣ, cá nhân chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp bởi dự án, đại diện Chủ dự án tiếp thu các ý kiến góp ý; đồng thời 

cam kết thực hiện một số điều sau: 

- Cam kết công bố thông tin dự án đến chính quyền và ngƣời dân trƣớc khi 

giải phóng mặt bằng. Đền bù thỏa đáng, đúng luật cho ngƣời dân về đất đai, đồng 

thời xem xét hỗ trợ cho ngƣời bị ảnh hƣởng. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu đến môi trƣờng tự nhiên 

cũng nhƣ kinh tế xã hội đã nêu trong báo cáo ĐTM của dự án. 
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- Nghiêm túc thực hiện biện pháp quản lý và kỹ thuật nhƣ đã nêu trong Báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án.  

- Trong giai đoạn xây dựng hạn chế tới mức tối đa các ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng môi trƣờng tại khu vực bằng các biện pháp kỹ thuật đã nêu. 

- Trong giai đoạn vận hành nếu xảy ra sự cố môi trƣờng Chủ dự án sẽ báo 

cáo với cơ quan chức năng và kịp thời khắc phục sự cố. 

- Ƣu tiên sử dụng lao động sẵn có của địa phƣơng để giải quyết một phần 

công ăn việc làm cho ngƣời dân khu vực. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Việc thực hiện xây dựng Khu tái định cƣ thuộc dự án di dân khẩn cấp ra 

khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn 

Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có nhiều tác động tích 

cực đối với kinh tế, xã hội, văn hoá và đời sống nhân dân thôn Ngòi Cái, xã Tiến 

Bộ, huyện Yên Sơn và các vùng lân cận, góp phần quan trọng vào việc cải thiện 

chỗ ở an toàn của ngƣời dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm, đặc biệt khó khăn. 

Dự án đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế, tạo điều 

kiện cho định hƣớng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, cải tạo môi 

trƣờng sống của ngƣời dân, cải tạo đất định hƣớng phát triển cơ cấu cây trồng có 

giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân 

bản địa, góp phần hoàn thành mục tiêu chung nông thôn mới của xã Tiến Bộ. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã liệt kê, định lƣợng đƣợc hầu hết 

các nguồn thải và đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu, xử lý khả thi, đảm bảo 

xử lý các nguồn thải và đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu, xử lý khả thi, đảm 

bảo xử lý các nguồn thải đạt tiêu chuẩn cho phép. Báo cáo đã xây dựng đƣợc 

chƣơng trình quản lý và quan trắc môi trƣờng, đặc biệt quan tâm đến giai đoạn 

hoạt động, nhằm phát hiện và kịp thời ứng phó với các sự cố môi trƣờng. 

 Về tổng thể, ảnh hƣởng của việc thực hiện dự án đến môi trƣờng tự nhiên 

và môi trƣờng kinh tế - xã hội ở mức thấp, lại chỉ diễn ra chủ yếu trong thời gian 

thực hiện. Một số yếu tố đáng lƣu ý nhƣ bụi và tiếng ồn có thể gây ảnh hƣởng 

nhất định đến môi trƣờng khu vực dân cƣ xung quanh. Các tác động này sẽ đƣợc 

giảm thiểu khi chủ dự án tuân thủ các biện pháp đã đƣợc đề xuất ở chƣơng 3 của 

báo cáo. 

2. Kiến nghị 

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tuyên Quang và các cơ quan 

chức năng thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng cho dự án.  
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Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết những vấn đề 

vƣợt khả năng giải quyết của dự án. 

3. Cam kết 

Chủ đầu tƣ cam kết thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng 

trình giám sát môi trƣờng nhƣ đã nêu trong Chƣơng 4 (bao gồm các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng mà dự án bắt buộc phải áp dụng); thực hiện các 

cam kết với cộng đồng nhƣ đã nêu tại mục 5.2.3 Chƣơng 5 của báo cáo ĐTM; 

tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trƣờng có liên quan trong các giai 

đoạn của dự án gồm: 

 - Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ thực hiện và 

hoàn thành trong giai đoạn chuẩn bị , thi công xây dựng của dự án. 

 - Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện 

trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án. 

 - Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp 

các sự cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai dự án. 

 

 


