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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

(BÁO CÁO TÓM TẮT) 

(Kèm theo Văn bản số  91/CV-HP  ngày 28/3/2022 của Công ty TNHH Hiệp 

Phú) 

 

MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung 

Trong những năm vừa qua, cùng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, mạng lưới các khu trưng bầy 

giới thiệu sản phẩm nông sản đã và đang phát triển khá nhanh chóng ở một số địa phương 

đã góp phần mở rộng giao lưu hàng hoá phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 

đời sống của người sản xuất và nhu cầu của thị trường. Thực trạng các khu trưng bầy giới 

thiệu sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa phát triển, một số địa 

phương đã có điểm trưng bày sản phẩm, tuy nhiên về quy mô, số lượng, cách thức giới 

thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng còn hạn chế và manh mún. 

Việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư kết hợp khu 

trưng bầy giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các mục tiêu về nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,  ế hoạch phát triển nhà ở tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; từng bước thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng, 

ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. 

Sau khi dự án hoàn thành sẽ hình thành 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng được 

phê duyệt, với các chỉ tiêu tiện ích theo tính chất của một khu nhà ở đô thị văn minh, hiện 

đại với đầy đủ các công dịch vụ thương mại, công cộng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở của 

người dân trong khu vực, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương; góp 

phần làm thay đổi cảnh quan, diện mạo khu vực trung tâm xã, hoàn thiện kết cấu hạ tầng 

của xã Phù Lưu theo tiêu chí đô thị loại V. 
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Dự án dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư kết hợp khu trưng bày 

giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang là dự án xây dựng mới, đây là dự án sử dụng đất, trong đó có đất trồng mầu, 

đất ruộng, 100% diện tích có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng khu dân cư 

tập trung có quy mô trung bình nên có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Đối chiếu với 

 hoản 3, Điều 28 - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, dự án thuộc dự án đầu tư công 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

1.2. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng thực hiện  

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Hiện nay, Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bầy giới thiệu sản phẩm nông 

sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 08/9/2021, chấp 

thuận Nhà đầu tư là Công ty TNHH Hiệp Phú tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 

24/01/2022. 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản 

lý nhà nƣớc có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bầy giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù 

Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển của địa phương. 

- Dự án phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang; phù hợp với  ế hoạch phát triển nhà ở 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 695/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

- Dự án phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ trình HĐND 

tỉnh thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt); 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

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

về Môi trƣờng 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư kết hợp khu trưng bầy 

giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được 

lập theo các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sau: 

Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực môi trường: 
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- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

BVMT ban hành ngày 10/01/2022. 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Thông tư quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 10/01/2022. 

Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực đất đai: 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thi hành 

Luật đất đai; 

Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên nước: 

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/1012; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn 

Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước 

và xử lý nước thải; 

Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực Đa dạng sinh học: 

- Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học; 

Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng: 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ  hoản 3 Điều 3 Luật Xây 

dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và 

miễn giấy phép xây dựng; 

- Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn 

về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2.2. Các căn cứ pháp lý, quyết định, ý kiến của các cấp có thẩm quyền về 

dự án 

- Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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- Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt  ế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021; Quyết định 

số 452/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung  ế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 

201/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung  ế 

hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021. 

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về danh mục 

công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư thực hiện Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bầy giới thiệu sản phẩm 

nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận 

nhà đầu tư thực hiện Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bầy giới thiệu sản phẩm nông sản 

xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh về việc ủy quyền 

thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: 

 hu dân cư kết hợp khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

2.3. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất; 

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

khí xung quanh; 

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

hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại; 

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

nước mặt. 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

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

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



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư kết hợp khu trưng 

bầy giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

 4 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 38:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt bảo vệ đời sống thủy sinh; 

- QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích; 

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

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

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

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

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;  

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và QCVN 24/2016/BYT; QCVN 

26/2016/BYT. 

2.4. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 

Các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình lập ĐTM của dự án: 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Dự án Khu dân cư kết hợp khu trưng bày 

giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Hồ sơ đề xuất dự án: Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bày giới thiệu sản 

phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Các bản vẽ liên quan của dự án. 

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

3.1. Trình tự tiến hành xây dựng Báo cáo ĐTM 

Báo cáo ĐTM của Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bày giới thiệu sản phẩm 

nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện bởi Chủ dự 

án là Công ty TNHH Hiệp Phú và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn môi trường Đức 

Tân. Các bước tiến hành như sau: 

(1) Xây dựng đề cương; 

(2) Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực 

triển khai thực hiện dự án; 

(3) Tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, hiện 

trạng môi trường các khu vực lân cận, có khả năng chịu tác động ảnh hưởng đến môi 

trường của Dự án; 

(4) Tiến hành khảo sát lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường không 

khí và môi trường nước trong khu vực thực hiện Dự án; 
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(5) Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; 

(6) Tiến hành tham vấn cộng đồng, xin ý kiến đóng góp của chính quyền địa 

phương nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu ảnh hưởng trực tiếp; 

(7) Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 

(8) Trình hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường lên Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Tuyên Quang - Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định; 

(9) Giải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường trước Hội đồng thẩm định; 

(10) Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và trình 

UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt. 

3.2. Các tổ chức, đơn vị, thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

3.2.1. Đơn vị chủ trì thực hiện lập báo cáo ĐTM 

a. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Hiệp Phú. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5000197820 do phòng Đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, cấp ngày 13/9/2000, đăng ký 

thay đổi lần thứ 19 ngày 31/7/2019 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 8, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

b. Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM: Công ty TNHH tư vấn môi trường Đức Tân. 

- Người đại diện: Đỗ Thị Thanh Phương - Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: Số nhà 19B, hẻm 9, ngách 220, đường Bình Thuận, TP Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 0979.265.650 

Danh sách các thành viên thực hiện ĐTM 

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ 

I Công ty TNHH Hiệp Phú  

1 Phạm Quang Hiệp - Giám đốc Công ty  

I Công ty TNHH tƣ vấn môi trƣờng Đức Tân 

1 Đỗ Thị Thanh Phương Cử nhân kinh tế Giám đốc 

2 Nguyễn Văn Giáp Tiến sĩ  HMT  Chuyên gia 

3 Hoàng Văn Việt  ỹ sư cấp thoát nước Cán bộ 
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4 Dương Anh Tuấn CN. Công nghệ và Môi trường Cán bộ 

5 Nguyễn Thị Hằng  TV môi trường Cán bộ 

6 Đỗ Anh Tuấn  ỹ sư Xây dựng Cán bộ 

Trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đơn vị tư vấn đã 

phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh (đơn vị đã được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết 

định số 2988/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2016 và Quyết định số 525/QĐ-BTNMT ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mã số VIMCERTS 185) tiến hành quan 

trắc, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường nền của dự án. 

4. Các phƣơng pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá ĐTM 

Trong báo cáo này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp đánh giá tác động 

của dự án đến môi trường theo những phương pháp sau: 

4.1. Các phƣơng pháp ĐTM 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp được tiến hành trên cơ sở các hệ số 

ô nhiễm do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập để định lượng nhanh hậu quả ô nhiễm 

do các hoạt động của dự án gây ra khi không có điều kiện đo đạc trực tiếp. Thường sử 

dụng khi đánh giá ô nhiễm môi trường không khí (khói, khí thải, bụi, ồn,...); 

- Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các 

tác động của dự án đến các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực 

thực hiện dự án, tạo bố cục và nội dung theo quy định; 

- Phương pháp GIS: Sử dụng các công cụ và phần mềm như GPS, Mapinfo, 

Arcview… Thể hiện rõ ràng vị trí các điểm điều tra, lấy mẫu, giám sát, tương quan của 

dự án với các đối tượng xung quanh…; 

- Phương pháp chuyên gia: Được sử dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, với mục đích lấy ý kiến và thừa kế các tài liệu nghiên cứu của 

các chuyên gia về môi trường nhằm đánh giá đúng và đầy đủ được các tác động do 

hoạt động của Dự án gây ra đối với môi trường và cộng đồng. Từ đó đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu, xử lý phù hợp. 

4.2. Các phƣơng pháp khác 

- Phương pháp kế thừa: Phương pháp sử dụng nguồn số liệu tổng hợp lấy từ kết 

quả nghiên cứu của các đề tài khoa học; các dự án khác có tính tương đồng về công 

nghệ; các kết quả nghiên cứu, quan trắc, đo đạc của các cơ quan chức năng; 
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- Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu 

khí tượng thuỷ văn và kinh tế xã hội tại khu vực dự án; 

- Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động của dự án trên cơ sở đối 

chiếu, so sánh các thông số ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động của dự án với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành; 

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Phương pháp được thực hiện để có 

những hiểu biết đầy đủ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện dự 

án; từ đó đưa ra các nhận xét, đánh giá chính xác về các tác động gây ra bởi các hoạt 

động của dự án đối với môi trường, trên cơ sở đó đưa ra các đối sách có tính khả thi; 

- Phương pháp đo đạc, lấy mẫu: Phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí 

nghiệm: Phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích, xử lý số liệu 

trong phòng thí nghiệm, phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường 

khu vực dự án; 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Trong quá trình thực hiện, chủ Dự án gửi 

phiếu tham vấn dưới hình thức văn bản tới: UBND phường xã Phù Lưu và tổ chức họp 

tham vấn lấy ý kiến của công đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án để thu thập 

các ý kiến về tác động môi trường của Dự án đến các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. 

 



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư kết hợp khu trưng 

bầy giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

 8 

CHƢƠNG 1 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù 

Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

1.1.2. Chủ đầu tư dự án 

Chủ đầu tư dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5000197820 do phòng Đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, cấp ngày 13/9/2000, đăng ký 

thay đổi lần thứ 19 ngày 31/7/2019. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 8, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

-  Đại diện: ông Phạm Quang Hiệp,   Chức vụ: Giám đốc. 

1.1.3. Vị trí địa lí 

1.1.3.1. Vị trí thực hiện dự án 

Vị trí dự án nằm ở khu vực trung tâm xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang.  hu đất thực hiện dự án không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có 

thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt hoặc khu vực hạn 

chế phát triển đô thị. 

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

+ Phía Đông giáp với một phần đất ruộng và ao;  

+ Phía Tây giáp với suối Thọ và đất trồng cây hằng năm;  

+ Phía Nam giáp với trục đường đi xã Tân Thành và ruộng;  

+ Phía Bắc giáp với trục đường đi xã Minh Dân và đất trồng cây hằng năm. 

1.1.3.2. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực 

thực hiện dự án 

 hu đất quy hoạch có cơ cấu sử dụng đất hiện trạng như sau: 

STT TÊN LOẠI ĐẤT 
DIỆN TÍCH 

(M2) 
TỶ LỆ (%) 

1 Đất lúa (hiện tại đang trồng Chanh) 47.924,5 73,29 

2 Đất rừng sản xuất 12.998,0 19,88 
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3 Đất ao thủy sản 348,4 0,53 

4 Đất mương thủy lợi 548,8 0,84 

5 Đất nhà tạm 28,9 0,04 

6 Đất giao thông 3134,5 4,79 

7 Đất khác 409,9 0,63 

 TỔNG  65.393 100 

Đối tượng đang quản lý, sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Phù Lưu. 

Đánh giá chung: Tình hình sử dụng đất trong khu vực quy hoạch cho thấy việc 

lựa chọn khu vực để đầu tư xây dựng nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu 

cầu ở, thúc đấy phát triển kinh tế khu vực. 

1.1.4. Mục tiêu, quy mô và hình thức đầu tƣ dự án 

a) Mục tiêu 

- Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội và các quy hoạch 

chuyên ngành của tỉnh Tuyên Quang, quy hoạch vùng của huyện về định hướng phát 

triển không gian và hạ tầng kỹ thuật.  

- Xây dựng khu dân cư, thương mại tập trung theo hướng văn minh hiện đại, góp 

phần xây dựng và từng bước phát triển trung tâm xã Phù Lưu đạt tiêu chí đô thị loại V.  

- Nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu dân cư, thương mại đồng bộ về quy 

hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả quỹ đất.  

- Đảm bảo khả năng cân đối lợi ích kinh tế của cộng đồng, nhân dân, địa 

phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan trong khu vực, phù hợp với các quy định 

hiện hành của nhà nước và tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện phát triển đô thị. 

- Làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt, lập quy hoạch. 

- Làm cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng của khu vực. 

b) Quy mô và loại hình dự án 

- Quy mô sử dụng đất: 65.393 m
2
.  

- Quy mô dân số khoảng: 768 người.  

- Quy mô xây dựng các hạng mục công trình trong dự án: Xây dựng hoàn chỉnh 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ khu dân cư theo quy hoạch chi tiết đã được phê 

duyệt gồm các hạng mục công trình chính như sau: San nền; đường giao thông; hệ 

thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy; hệ thống thoát nước mưa; hệ 

thống thoát nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện, chiếu sáng và hệ 

thống thông tin liên lạc. 
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- Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư tự tổ chức việc bán, cho thuê nhà ở theo quy 

định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định khác có 

liên quan.  

c) Hình thức đầu tư: Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới. 

BẢNG CÂN ĐỐI SỬ DỤNG ĐẤT 

STT CHỨC NĂNG LOẠI ĐẤT KÍ HIỆU 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

CÁC CHỈ TIÊU 

TỈ LỆ 

(%) 
MẬT ĐỘ 

XD 

TẦNG 

CAO 

HỆ SỐ 

SDĐ 

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 

QUY HOẠCH  
65.393,00 

   
100,00 

1 Đất nhà ở chia lô CL 5.838,15 
   

8,93 

 
 ích thước (8x15)m CL-01 999,63 90 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (8x15)m CL-02 999,63 90 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (8x16,5)m CL-03 1.644,63 90 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (8x15)m CL-04 1.097,13 90 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (8x15)m CL-05 1.097,13 90 3-5 2,7-4,5 

 
2 Đất nhà ở liền kề LK 12.390,00 

   
18,95 

 
 ích thước (5x20)m LK-01 525,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-02 2.300,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-03 750,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-04 1.335,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-05 1.600,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-06 2.450,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-07 325,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-08 650,00 80 3-5 2,7-4,5 

 

 
 ích thước (5x20)m LK-09 2.455,00 80 3-5 2,7-4,5 

 
3 Đất nhà ở biệt thự BT 7.999,42 

   
12,23 

 
 ích thước (15x20)m BT-01 3.401,44 60 3 1,8 

 

 
 ích thước (15x20)m BT-02 4.597,98 60 3 1,8 

 
4 Đất thƣơng mại dịch vụ TMDV 5.749,27 

   
8,79 

5 Đất văn hóa VH 775,50 
   

1,19 

6 Đất cây xanh cảnh quan CX 2.129,27 
   

3,26 

  
CX-01 1.429,00 

    

  
CX-02 350,00 

    

  
CX-03 350,00 

    

7 
Đất giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật  
30.511,39 

   
46,66 

1.2. Các hạng mục công trình 

Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp công trình dự án 

1 Tổng khối lƣợng đào 
 

49.013,49 

Tuyến + nút - Đào nền đất C3 m3 41.457,98 
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giao - Đào rãnh dọc + tô toa đất C3 - 1.201,24 

- Đào hữu cơ - 4.408,29 

- Đào khuôn mới đất C3 - 1.464,79 

- Đào khuôn cũ (Đào nền đường 

nhựa cũ, tương đương đất cấp 4) 
- 481,18 

2 Tổng khối lƣợng đắp 
 

18.061,74 

Tuyến + nút 

giao 

- Đắp đất  95 m3 15.066,92 

- Đắp đất  98 - 2.994,82 

3 Khối lƣợng khác 
  

Tuyến + nút 

giao 

-Xáo xới  98 m3 2.483,74 

-Bù vênh cấp phối đá dăm loại I m3 2,93 

-Chiếm dụng m2 34.543,30 

1.2.1. San nền 

- Nguyên tắc thiết kế: San nền theo nguyên tắc đảm bảo thoát nước tự chảy 

được thuận lợi nhất và khối lượng đào đắp đất nhỏ nhất; Nền xây dựng các khu vực 

mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt tốt, đảm bảo chiều cao nền phù 

hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan.  

- Giải pháp thiết kế: Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, 

đảm bảo thoát nước mặt tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc 

và cảnh quan khu vực quy hoạch.  

Thiết kế quy hoạch chiều cao xác định cao độ và hướng dốc cho từng ô đất, 

nhằm tạo mặt bằng xây dựng công trình thỏa mãn yêu cầu thoát nước. Xác định cao độ 

nền hoàn thiện để phù hợp với mặt bằng xây dựng, sân đường và hệ thống thoát nước 

của từng khu vực xây dựng, cụ thể: Cao độ san nền thấp nhất: 55.50; Cao độ san nền 

cao nhất: 60.60. 

Tổng diện tích san nền là 3,944ha được chia thành các mặt bằng san nền theo 

đúng Quy hoạch chi tiết đã được duyệt và thiết kế san nền bằng các lưới ô vuông 

7x7m, trên cơ sở cân bằng đào đắp trong khu vực dự án. 

 hối lượng san nền: 

- Diện tích đào đất hữu cơ: S = 31.299,63m
2
 

-  hối lượng đào đất hữu cơ dày 30cm: V = 9.389,89m
3
 

- Diện tích đào đất cấp 3: S = 8.147,11m
2
 

-  hối lượng đào đất cấp 3: V = 92.995,69m
3
 

- Diện tích đắp đất cấp 3: S = 31.299.63m
2
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-  hối lượng đắp đất cấp 3: V = 43.297,01m
3
 (Bao gồm cả khối lượng đắp trả 

hữu cơ) 

-  hối lượng đắp taluy: V = 470,64 m
3
 

-  hối lượng đất hữu vận chuyển đổ đi: V = 9.389,89m
3
 

-  hối lượng cấp 3 vận chuyển từ đào sang đắp:    

             V=(43.297,01+470,64)*1,07 = 46.831,39m
3
 

-  hối lượng cấp 3 vận chuyển đổ đi:    

         V=92.995,69-46.831,39 = 46.164,3m
3
 

1.2.2. Hệ thống giao thông 

- Nguyên tắc thiết kế: Hệ thống đường giao thông trong khu vực quy hoạch là 

các tuyến đường quy hoạch bao quanh các cụm công trình đã phân khu theo quy 

hoạch.  hớp nối mạng đường khu vực dự án với mạng đường đã có và quy hoạch chi 

tiết của khu vực xung quanh, đồng thời tạo mối liên hệ với khu vực của khu dân cư cũ; 

Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn 

quy phạm và đảm bảo mức đầu tư phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.  

- Giải pháp thiết kế: Hướng tuyến và quy mô của hệ thống đường giao thông 

khu vực quy hoạch đảm bảo giao thông đối nội trong khu quy hoạch và kết nối khu 

vực quy hoạch với hệ thống giao thông đối ngoại. Cụ thể: Mặt cắt (1-1) có lòng đường 

rộng 7,5m hành lang mỗi bên rộng 11,25m; Mặt cắt (2-2) có lòng đường rộng 7,5m 

hành lang mỗi bên rộng 5m.  

Hệ thống đường nội bộ được đấu nối với đường  ĐT 189 và các điểm chờ để 

đấu nối phát triển trong tương lai tạo ra hệ thống giao thông liên hoàn, thông suốt. Các 

vị trí giao cắt giữa các tuyến đường nội bộ được thiết kế dạng nút giao cùng mức loại 

giản đơn, bán kính bó vỉa tại tại các nút R= 8,5m. Độ dốc đường đỏ thiết kế phù hợp 

với độ dốc thoát nước của mặt bằng; Cao trình thiết kế đường đỏ tương đương với cao 

độ mặt bằng sau khi san nền và phù hợp với cao độ nền các công trình lân cận để đảm 

bảo cảnh quan xuang quanh. Tại các điểm đấu nối với tuyến đường hiện có, đường đỏ 

được thiết kế vuốt nối êm thuận, đảm bảo giao thông đi lại được an toàn, thuận tiện. 

1.2.3. Hệ thống thoát nước mưa 

Xây dựng hệ thống và mạng lưới thoát nước mưa độc lập. 

* Giải pháp thoát nước mưa: 

Lựa chọn hướng tiêu thoát chính tuân theo độ dốc tự nhiên của địa hình, hướng 

chảy vào các cống hộp thu gom định hướng kết nối thoát ra suối Thọ. 
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Hệ thống thoát nước sử dụng hệ thống cống riêng hoàn toàn, chủ yếu sử dụng cống 

Bê tông cốt thép. Tại các vị trí qua đường có bố trí gối đỡ cống bằng BTCT chịu lực. 

* Mạng lưới thoát nước mưa: 

- Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế phân tán theo từng khu vực nhỏ để 

giảm kích thước cống. 

- Dựa theo quy hoạch san nền và giao thông, bố trí mạng lưới cống thoát nước 

mưa theo dạng nhánh, chạy dọc theo các lô đất quy hoạch, các tuyến cống  B x H = 

400 cm x 600 cm  là các tuyến nhánh thu gom nước từ các lô đất. Sau đó được thu 

gom tập trung về các tuyến cống thoát chính B x H = 600cm x 800cm đến cống BXH 

= 800cm x1000cm rồi định hướng kết nối thoát ra hệ thống thoát nước phía sau khu 

vực quy hoạch sau đó chảy ra Suối Thọ . 

- Thu gom nước mặt trên các trục đường sử dụng hố ga thăm nước mưa 

- Hệ thống thoát nước sử dụng cống hộp bê tông cốt thép B x H = 400 x 600 đến 

800 x 1000. Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến 

giếng thu, giếng thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật. 

1.2.4. Hệ thống cấp nước 

Nguồn nước: Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ nguồn cấp nước chung của 

xã dự kiến nắp đặt thêm 01 máy bơm để đủ lưu lượng và cột áp cho phòng cháy 

- Lắp đặt tuyến ống D100 từ khu vực cấp nước chung của xã về khu quy hoạch 

với đường ống khoảng 4km 

- Các tuyến ống phân phối D32mm là mạng cụt cấp nước vào đến các công trình. 

- Cấp nước cứu hoả: Cấp nước cứu hoả dự kiến là hệ thống cứu hoả áp lực thấp 

và được lấy từ đường ống cấp nước sinh hoạt. Dọc theo các tuyến ống có đường kính 

từ D100 dự kiến sẽ lắp đặt 8 họng cứu hoả (Vị trí theo bản đồ quy hoạch cấp nước). 

Các họng cứu hoả này sẽ có thiết kế riêng và phải có sự phối hợp thống nhất với cơ 

quan phòng cháy chữa cháy khu vực.  hoảng cách giữa các họng cứu hỏa ≤ 150 m. 

- Hệ thống tưới cây rửa đường: Sử dụng kết hợp hệ thống tự động và thủ công, 

hệ thống tự động bố trí tại các khu vực vườn hoa công cộng. 

* Giải pháp thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy: 

- Bố trí các họng chờ chữa cháy được lắp đặt để nối hệ thống đường ống chữa 

cháy bên trong với nguồn cấp nước chữa cháy từ bên ngoài. 

- Trong trường hợp nguồn nước chữa cháy ban đầu không đủ khả năng cung 

cấp, xe chữa cháy sẽ bơm nước qua họng chờ này để tăng cường thêm nguồn nước 
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chữa cháy, cũng như trong trường hợp bơm cứu hoả bị sự cố hoặc nguồn nước chữa 

cháy ban đầu đã cạn kiệt.  

1.2.5. Nguồn cấp điện 

- Nguồn điện cấp cho khu dân cư được lấy từ trạm biến áp xây dựng mới.  

- Giải pháp thiết kế: Lưới điện 0,4kV, xây dựng mới các tuyến cáp loại 

Cu/XLPE/PVC-0,61kV, tiết diện (4x70 đến 4x240) mm
2
 cấp điện cho hệ thống tủ hạ 

thế, tủ công tơ. Cáp được luồn trong ống HDPE, đi ngầm trong hào cáp.  

- Chiếu sáng đường giao thông trong dân cư: Nguồn điện cấp cho hệ thống 

chiếu sáng được cấp từ 1 lộ trong tủ phân phối điện hạ thế của TBA 35/0,4kV. 

1.2.6. Mạng lưới thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp hệ thống thông tin liên lạc cho khu vực được đấu nối với hệ thống 

thông tin liên lạc chung của thành phố.  

- Cáp thông tin liên lạc được đi chung với hệ thống cấp điện, từ tủ cáp thông tin 

liên lạc đi theo hệ thống điện sinh hoạt vào các hộ sử dụng trong khu vực. 

1.2.7. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  

- Hiện trạng hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  hu vực quy hoạch 

hiện tại là khu đất trồng màu vì vậy chưa có hệ thống thoát nước thải. Toàn bộ nước thải 

khu dân cư lân cận thoát thẳng xuống hệ thống ao, hồ khu vực, không đảm bảo vệ sinh.  

- Giải pháp chung: Sử dụng hệ thống cống riêng biệt. Nước thải từ các hộ gia 

đình, các công trình công cộng được xử lý cục bộ qua bể tự hoại sau đó thoát ra hệ 

thống thoát nước thải sau khu dân cư và thoát vào hệ thống thoát nước mưa (sau này 

có hệ thống xử lý nước thải sẽ đấu vào hệ thống thoát nước thải chung của xã); hướng 

thu gom Trong khuôn viên nghiên cứu quy hoạch theo độ dốc địa hình, thu gom theo 

nguyên tắc tự chảy.  

- Mạng lưới thu gom và xử lý nước thải: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải 

dành cho khu dân cư lân cận, để đảm bảo không ảnh hưởng tới khu đô thị; Mạng lưới 

thu gom nước thải thiết kế theo dạng nhánh, phân tán vào từng khu vực đảm bảo thu 

gom nước thải sinh hoạt trong toàn khu chức năng về đường ống thoát nước chung.  

* Thu gom chất thải rắn: Xây dựng một điểm trung chuyển rác, nơi chất thải rắn 

của toàn khu đô thị được thu gom trong ngày về khu vực này và chuyển về khu xử lý 

rác thải của xã. 
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* Hệ thống cây xanh: Trong khu vực quy hoạch bố trí trồng các cây xanh tạo 

bóng mát, cây xanh vỉa hè và cải thiện môi trường kết hợp với trồng một số cây xanh 

tạo mỹ quan kiến trúc cho toàn khu. 

1.2. Biện pháp thi công 

1.2.1. Tổ chức thi công 

* Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công: 

- Vật liệu và các phương tiện thi công phải gọn gàng, không để vật liệu rơi vãi 

dọc đường, mất an toàn cho xe đạp và xe máy qua lại, nhất là về ban đêm. 

- Có biển báo, cảnh giới báo công trường đang thi công phía trước. 

Thứ tự thi công các hạng mục theo các bước sau: 

(1) Dọn dẹp mặt bằng đào xử lý nền đường đến cao độ thiết kế đào xử lý trong 

thiết kế bản vẽ thi công. Đất đào xử lý được vận chuyển sang khu cây xanh. 

(2) San nền  

(3) Đặt cống thoát nước mưa.   

(4) Thi công hệ thống thoát nước thải. 

(5) Thi công nền đường   

(6. Thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng.  

(7) Thi công hệ thống kỹ thuật trên hè. 

(8) Thi công kết cấu mặt đường  

(9) Hoàn thiện hè đường, trồng cây xanh.  

(10) Hoàn thiện hệ thống biển báo, an toàn giao thông.. 

* Phương án bố trí chỗ làm việc, chỗ ăn ở của cán bộ, công nhân: 

- Văn phòng làm việc: 

Văn phòng làm việc của các nhà thầu thi công sẽ đặt tại vị trí thuận lợi và được 

sự chấp thuận của Chủ đầu tư, bao gồm: 02 container 80 m
3
 (có nhà vệ sinh) là nơi làm 

việc của khối văn phòng công trường, 02 container 40 m
3
 dùng làm kho dụng cụ, thiết 

bị. Đối với lượng công nhân thi công sẽ làm lán trại tạm và đầu tư nhà vệ sinh di động 

riêng để sử dụng. 

- Phương án bố trí chỗ ăn ở của cán bộ, công nhân: 

Chủ đầu tư ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có khả năng tự túc ăn ở. 

Số còn lại ăn ở tại công trường. Thời gian cao điểm ước tính có khoảng 40 công nhân 

và cán bộ chỉ huy, giám sát công trường làm việc 8 giờ/ngày trên công trường. 



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư kết hợp khu trưng 

bầy giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

 16 

Bố trí lán trại cho cán bộ, công nhân nghỉ ngơi. Thuê nhà vệ sinh di động đầy 

đủ và được đặt ở những vị trí hợp lý tại khu lán trại của công nhân, định kỳ thuê hút 

bùn cặn. Thu gọn, dọn dẹp thường xuyên đối với nhà vệ sinh. Bố trí thùng chứa rác tại 

vị trí thích hợp cho công nhân. 

* Bãi tập kết vật liệu: 

Bãi tập kết cát, đá được ngăn đôi, dưới đáy phải tráng một lớp lót xi măng và có 

rãnh thoát nước xung quanh. 

Nhà kho xi măng được làm bằng khung nhà thép tiền chế bao che bằng tôn, sàn 

được tráng bằng xi măng, xi măng được kê cao khoảng 20cm. 

Bãi tập kết thép được kê cao 4 điểm cho thép dài 11,7m và được che chắn bằng bạt. 

Bố trí các chòi gác bảo vệ, rào chắn, hệ thống đèn cao áp để chiếu sáng và biển 

báo đầy đủ. 

Các Nhà thầu thi công sẽ dựng tường rào tôn cao tối thiểu 2,5m xung quanh 

công công trình và bố trí 02 cổng vào, ra công trường để phục vụ các xe vận chuyển, 

máy móc, công nhân ra vào công trường.  

- Cổng ra vào công trường: Các Nhà thầu sẽ sử dụng cổng để ra - vào công 

trường. Tại cổng này sẽ bố trí trạm gác bảo vệ, barie trực 24/24 giờ để kiểm soát tất cả 

người, xe máy, vật tư ra - vào công trường.  

- Cầu rửa xe: 01 cầu rửa xe được bố trí tại cổng công trường tiếp nhận VLXD 

và xe - máy thi công. Bố trí 01 hố ga lắng đất cá, dung tích 6m
3
, có vải ngăn dầu mỡ 

tại vị trí cầu rửa xe, kích thước hố ga (2000x2000x1500)mm. 

* Điện - nước thi công:  

- Chủ dự án sẽ làm việc với điện lực của khu vực để thỏa thuận về việc cung 

cấp nguồn điện sử dụng trong sinh hoạt và thi công tại công trường. Nguồn điện này sẽ 

được lấy từ nguồn điện hiện đang cung cấp cho khu vực nơi triển khai dự án. Ngoài ra 

Chủ dự án sẽ đầu tư máy phát điện dự phòng. 

- Đối với nguồn nước thi công: Nước thi công chủ yếu là phục vụ quá trình vệ 

sinh máy móc thiết bị, rửa nguyên vật liệu, phun nước làm ẩm chống bụi trên công 

trường ... Lưu lượng nước thi công khoảng 3 m
3
/ngày.đêm. 

- Đối với nước sinh hoạt của công nhân: Căn cứ vào định mức tiêu thụ nước áp 

dụng cho công nhân xây dựng ngoài hiện trường theo TC 20TCN 4474-87 (định mức 

dùng cho chuẩn bị bữa ăn là 25 lít/người/ngày và theo TC 20TCN 33-85 định mức 

nước dùng cho tắm giặt là 45 lít/người/ngày. Chủ dự án thỏa thuận việc cấp nước phục 

vụ sinh hoạt của công nhân.  
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- Phương án thu gom, vận chuyển CTR phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng: Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng được hợp đồng với đơn vị có chức năng ở địa phương đến thu gom, vận 

chuyển tới khu vực xử lý theo đúng quy định. 

1.2.2. Danh mục thiết bị, máy móc thi công dự kiến 

Danh mục máy móc thiết bị thi công dự kiến được trình bày tại  sau: 

S

TT 
Tên máy móc, thiết bị Công suất Số lƣợng Loại nhiên liệu 

1 Máy đào  1,25 m
3
 8 Diezel 

2 Máy đào 0,8 m
3
 8 Diezel 

3 Máy đầm bánh hơi tự hành 16 tấn 5 Diezel 

4 Máy san, ủi  108 CV 5 Diezel 

5 Máy lu rung 25 tấn 6 Diezel 

6 Máy trộn bê tông  250 lít 10 Điện 

7 Máy trộn vữa  80 lít 10 Điện 

8 Ô tô tự đổ  10 tấn 15 Diezel 

9 Ô tô tự đổ  7 tấn 10 Diezel 

10 Ô tô tưới nước 6 m
3
 5 Diezel 

11 Cẩu trục bánh hơi 16 tấn 3 Diezel 

12 Pa lăng điện 6 kWh 1 Điện 

13 Tời điện 15 kWh 1 Điện 

14 Máy vận thăng 0,8 tấn 5 Điện 

15 
Máy hàn điện động cơ 

diezel 
10,2 CV 8 Diezel 

16 Máy nén khí diezel  600 m
3
/h 3 Diezel 

17 Máy mài 1 kW 3 Điện 

18 Máy khoan 145 CV 5 Diezel 

19 Máy bơm nước 10 CV 4 Diezel 

20 Đầm bàn 1 kW 8 Điện 

21 Đầm dùi 1,5 kW 10 Điện 

 Tổng    

(Nguồn: Thuyết minh dự án) 

Số lượng máy móc có thể thay đổi tùy theo từng hạng mục công trình cũng như 

năng lực của đơn vị thi công thực hiện dự án. 

1.3. Tiến độ, vốn đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện 

1.3.1. Tiến độ thực hiện 

- Quý III/2021: Trình chấp thuận chủ trương đầu tư;  

- Quý IV/2021: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án;  
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- Quý I/2022: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá 

tác động môi trường;  

- Từ quý II/2022 đến quý III/2022: Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 

cho toàn bộ diện tích dự án; nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất; thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, xin cấp 

phép xây dựng;  

- Từ quý IV/2022 đến quý III/2023: Triển khai thi công xây dựng;  

- Từ quý IV/2023: Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

1.3.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng: 85.107.905.000 (Tám mươi năm tỷ, một trăm 

linh bảy triệu, chín trăm linh năm nghìn đồng). Trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 40.577.534.000 đồng;  

- Chi phí thiết bị: 1.879.133.000 đồng;  

- Chi phí quản lý dự án: 807.835.000 đồng;  

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.684.406.000 đồng;  

- Chi phí khác: 6.013.256.000 đồng;  

- Chi phí dự phòng: 10.623.729.000 đồng;  

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2 ): 16.609.814.000 đồng;  

- Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: 5.912.198.000 đồng. 

1.3.3. Tổ chức quản lý và thực hiện 

1.3.3.1. Quản lý và thực hiện dự án trong giai đoạn đầu tư 

Chủ đầu tư  Công ty TNHH Hiệp Phú trực tiếp quản lý thực hiện dự án, thực hiện 

các công việc sau: 

- Tổ chức tuyển chọn và ký hợp đồng với một hoặc một số đơn vị tư vấn thực hiện 

công tác khảo sát, thiết kế công trình, lập dự án trình cơ quan nhà nước thẩm định. 

- Lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn đầu tư; tiến độ xây dựng và tiến độ sử 

dụng đất của dự án. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang, thống nhất quản 

lý xây dựng toàn bộ dự án theo quy hoạch được duyệt. 
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- Tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng 

của các chủ đầu tư thứ cấp (nếu có) phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án đã 

được phê duyệt. 

- Sử dụng các chức năng được phép hành nghề của mình để thực hiện khối 

lượng xây lắp tự thực hiện. 

- Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường của dự án và các nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật. 

- Tiến trình thực hiện dự án được phân chia thành các giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Trong giai đoạn này chủ đầu tư có trách nhiệm 

thực hiện lập báo cáo đầu tư và các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận theo 

quy định. 

+ Giai đoạn thực hiện đầu tư: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan chức năng trình và giải quyết thủ tục thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế và tổng 

dự toán công trình; tổ chức xây lắp công trình và thực hiện các bước tiếp theo của dự 

án tuân thủ các quy định hiện hành. 

- Số lượng cán bộ công nhân dự kiến: Trong quá trình GPMB, thi công xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật số lượng công nhân vào thời gian cao điểm nhất ước tính là 40 

người có mặt trên công trường.  

1.3.3.2. Quản lý sử dụng và khai thác dự án sau đầu tư 

Sau quá trình đầu tư của dự án, các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ được bàn giao cho 

nhà nước hoặc đơn vị quản lý có chức năng theo quy định theo dõi, quản lý, kinh doanh.  
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CHƢƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI  

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Dự án  hu dân cư kết hợp khu trưng bầy giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù 

Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được xây dựng thuộc địa phận Thôn Quang, 

xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ranh giới sử dụng đất của dự án 

được xác định theo Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng được Ủy ban nhân dân huyện 

Hàm Yên phê duyệt tại Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 16/4/2021, cụ thể:  

- Phía Đông giáp với một phần đất ruộng và ao;  

- Phía Tây giáp với suối Thọ và đất trồng cây hằng năm; 

- Phía Nam giáp với trục đường đi xã Tân Thành và ruộng; 

- Phía Bắc giáp với trục đường đi xã Minh Dân và đất trồng cây hằng năm.  

2.1.2. Đặc điểm phát triển kinh tế xã Phù Lưu 

a. Về đặc điểm tình hình chung: 

Phù Lưu là xã nằm phía Bắc huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện Hàm Yên 

15 km, có vị trí tương đối thuận lợi, có sông Lô, tỉnh lộ 189 và nhiều tuyến đường trục 

chính chạy qua đó là điều kiện thuận lợi cho xã phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa và 

tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật. Xã có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp xã Trung Hà, Hà Lang huyện Chiêm Hóa; 

- Phía Nam giáp xã Tân Thành, huyện Hàm Yên;  

- Phía Đông giáp xã Minh Hương, huyện Hàm Yên; 

- Phía Tây giáp xã Minh Dân, Yên Phú huyện Hàm Yên. 

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 8.863,81 ha, trong đó: Đất trồng cây hàng 

năm  538,98 ha chiếm 6,08% so với tổng diện tích đất tự nhiên; Đất trồng cây lâu năm 

1.610,62 ha chiếm 18,17%; Đất lâm nghiệp  6.021,90 ha chiếm 67,93% ; Đất nuôi 

trồng thuỷ sản và đất có mặt nước chuyên dùng và sông suối là 106,02 ha; Đất chưa sử 

dụng 439,67 ha; Đất khác 146,62 ha. 

Đảng bộ xã Phù Lưu gồm 29 chi bộ với trên 383 đảng viên, trong đó chi bộ 

thôn bản 22 chi bộ, chi bộ trường học 04 chi bộ, chi bộ HTX 1chi bộ, chi bộ y tế 1chi 

bộ, Chi bộ công an xã 01 chi bộ nhiều năm liền Đảng bộ đều được xếp loại trong sạch 
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vững mạnh, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều được xếp loại khá 

trở lên. 

Nguồn thu nhập chính của nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất Nông lâm-

nghiệp, Số người trong độ tuổi lao động là 6.382 người, chiếm 63% tổng dân số, trong 

đó lao động nông nghiệp chiếm 91%, lao động phi nông nghiệp chiếm 9%.   

b. Về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2021-2025 

- Đảng ủy xã Phù Lưu đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, có lợi thế của xã như 

cây cam sành, cây chè, cây chanh và một số nông sản hàng hóa khác có hiệu quả kinh 

tế gắn với nhu cầu của thị trường với quy mô quy mô lớn, có chất lượng, hiệu quả và 

phát triển bền vững. 

- Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nội đồng và vùng sản xuất 

hàng hóa, kênh mương, công trình thủy lợi, tạo nguồn nước nuôi trồng thủy sản và 

tưới chủ động cho cây trồng đặc biệt các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 

- Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết, hợp tác theo 

chuỗi giá trị giữa người sản xuất với HTX và các thương lái để cung ứng vật tư nông 

nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu; mở rộng thị 

trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực. 

- Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của xã: Đối với các 

sản phẩm chủ lực, tập trung vào sử dụng giống mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, 

đầu tư thâm canh nâng cao năng suất và thu nhập, tạo sản phẩm có chất lượng tốt và bảo 

đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như:  

+ Cây cam: Tập trung thâm canh nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm cây cam 

sành với diện tích 2.031,7ha, (trong đó 172,9 ha cam được sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP); Đưa một số giống cam chất lượng tốt vào trồng để thu hoạch rải vụ như 

cam V2, cam Vinh. Quản lý chặt chẽ sản xuất từ khâu giống, chăm sóc, thu hoạch và 

tiêu thụ sản phẩm.  

+ Cây chè: Đầu tư chăm sóc diện tích 57,5 ha chè cho năng xuất, chất lượng cao. 

+ Cây lâm nghiệp: Thực hiện trồng rừng gỗ nguyên liệu 47,54 ha (trong đó 

rừng trồng sản xuất gỗ lớn 43,68 ha) phục vụ công nghiệp chế biến gỗ tiêu thụ trong 

nước và xuất khẩu. 

+ Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi tập trung tăng quy mô đàn lợn, đàn gia cầm; 

khôi phục tốc độ tăng trưởng đàn trâu.  ết quả thực hiện năm 2021: Tổng đàn Trâu cả 

năm 547/496con, đạt 110,3%  H giao, đạt 112,1% so với cùng kỳ năm 2020; Đàn bò cả 

năm 277/290 con, đạt 95,52%  H giao, đạt 152,2%  so với cùng kỳ năm 2020; Đàn 

Lợn cả năm: 5.480 con/4.605 con, đạt 119,0%  H giao, đạt 103,1% so với cùng kỳ năm 
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2020;  Đàn gia cầm các loại cả năm 100.757 con/100.603 con đạt  100,1%  H giao, 

đạt 104,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

+ Thủy sản: Sử dụng có hiệu quả mặt nước để nuôi trồng thủy sản; phát triển 

mạnh nuôi cá lồng trên sông Lô; chú trọng phát triển nuôi các loài cá đặc sản (cá 

Chiên, cá Bỗng,...).  ết quả thực hiện năm 2021: Diện tích nuôi thả cá ao, hồ  39,3ha,  

nuôi cá lồng 05 lồng  

- Về công tác phòng, chống dịch bệnh , nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Phù Lưu 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm, trong năm tổ chức 02 đợt tiêm phòng chính vào vụ Xuân Hè và vụ Thu Đông, chỉ 

đạo thực hiện tốt việc phun khử trùng và vệ sinh chuồng trại. Thực hiện tốt công tác kiểm 

dịch giết mổ. Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi: Ủy ban nhân dân xã đã 

chỉ đạo và triển khai quyết liệt thực hiện công tác phòng chống đến 22/22 thôn bản, tuyên 

truyền hướng dẫn nhân dân về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi, Đảng ủy, 

chính quyền xã đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, khống 

chế dập tắt dịch bệnh và huy động lực lượng thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định, tình 

hình dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã cơ bản đã được ngặn chặn, năm 2021 chỉ phát 

sinh 01 hộ (với 06 con = 308kg) có dịch tả lợn châu phi, đã tổ chức phun khử khuẩn khu 

vực chuồng trại, tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh theo đúng quy định. Ngày 07/12/2021, xã 

Phù Lưu đã được công bố hết dịch tả lợn châu phi theo Quyết định số 3458/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên. 

- Về việc liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: 

+ Số HTX trên địa bàn 02 HTX, trong đó HTX có liên kết theo chuỗi giá giá trị 

01, đánh giá hiệu quả hoạt động của HTX trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp hàng hóa 01 HTX,  

+ Số trang tại trên địa bàn xã 75 với quy mô 2,2 đến 16 ha chủ yếu là trang trại 

trồng trọt  

Tổng diện tích đất trang trại sử dụng năm 2021: 364,8 ha. Diện tích đất bình 

quân của trang trại năm 2021 là 4,86 ha. 

Tổng số lao trang trại sử dụng: 1.280 lao động, trong đó: lao động thường 

xuyên thuê ngoài: 233 lao động; lao động gia đình 223; lao động mùa vụ: 824 lao 

động. Bình quân mỗi trang trại sử dụng 17 lao động, trong đó 5,9 lao động thường 

xuyên. Tổng giá trị sản phẩm hàng hóa của trang trại trên địa bàn xã năm 2021 đạt: 

92.110 triệu đồng,  

- Về thực hiện Chương trình mỗi sản một sản phẩm: Việc xác định sản phẩm 

OCOP của địa phương là sản phẩm Chanh tứ quý, lộ trình thực hiện sản phẩm OCOP 

của địa phương năm 2022. 
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c. Về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch số 53-

KH/HU ngày 20/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện Nghị quyết 36-

NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) 

- Diện tích trồng rừng năm 2021, 47,54 ha, đạt 105,64% so với kế hoạch. 

- Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác năm 2021, 446,5 m
3
, đạt 10,1% so với  H. 

- Diện tích chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 00 ha. 

- Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC 00 ha;  

- Phát triển cây dược liệu, cây ngoài lâm sản dưới tán rừng 00 ha 

- Quản lý, bảo vệ chặt chẽ rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; tỷ lệ che 

phủ rừng đạt 55,61%. 

d. Kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 18-

NQ/HU ngày 18/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXI), nhiệm kỳ 

2020-2025. 

- Phấn đấu đến năm 2022 thực hiện xây dựng 2,040 km đường giao thông trục 

thôn, 0,35 km đường nội đồng đối với tiêu chí giao thông nâng cao tỷ lệ bê tông hóa 

đường giao thông nông thôn, theo kế hoach được UBND huyện phê duyệt.  

- Công tác tuyên truyền : Tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến đạt mục 

tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. Phát động phong trào thi đua tổ chức khen thưởng kịp 

thời cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và giai đoạn 2021-2025. 

- Bộ phận Văn hóa - Thông tin, Truyền thông xã: Xây dựng chương trình cụ thể 

về tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, pano, áp phích; chuyên mục đưa tin 

trên đài Phát thanh huyện, xã; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đưa 

tin kết quả chỉ đạo, thực hiện chương trình. 

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực: Thực hiện tốt việc đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới cho Ban quản lý xây dựng nông 

thôn mới xã, Ban phát triển thôn; tổ chức học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới 

ở trong và ngoài tỉnh. 

- Tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; hoàn thiện và ban 

hành quy chế chức năng, nhiệm vụ của Ban phát triển thôn trên địa bàn xã. 

- Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình nông thôn cấp xã, phân công nhiệm vụ 

cho thành viên, cán bộ chuyên môn phụ trách kiểm tra, đôn đốc, triển khai hoàn thành 

kế hoạch giao. 

-  ết quả thực hiện chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020 của BTV Huyện ủy về 

tổ chức phong trào, cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, trực tiếp tham gia hoạt động 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đánh giá việc lựa chọn để hỗ trợ: vào Thứ 7, 

chủ nhật hàng tuần các lực lượng là cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn 

xã Phù Lưu tham gia lạo động vệ sinh, trồng hoa tại các tuyến đường tại các thôn trên địa 

bàn xã đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. 
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(Nguồn: Báo cáo lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận về 

phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới xã Phù Lưu). 

2.2. Hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật khu vực 

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

- Số liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường được đơn vị tư vấn trực tiếp khảo sát, 

đánh giá và quan trắc, lấy mẫu phân tích tại khu vực thực hiện dự án. 

- Dữ liệu về tài nguyên sinh vật được khảo sát, điều tra tại thực địa. 

2.2.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường 

Để đánh giá cụ thể hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án cũng như tạo cơ 

sở cho việc đánh giá những thay đổi đến môi trường khu vực trong tương lai khi Dự án đi 

vào hoạt động, Chủ dự án phối hợp với Cơ quan tư vấn thực hiện việc khảo sát, đo đạc, 

lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường xung quanh khu vực dự án.  ết quả phân tích 

đánh giá các thông số môi trường được trình bày như sau: 

2.2.2.1. Hiện trạng môi trƣờng không khí 

a. Vị trí các điểm quan tr c 

- Thời điểm quan trắc ngày 19/02/2022; số điểm quan trắc: 4 điểm 

- Vị trí các điểm quan trắc: Dựa trên cơ sở khảo sát thực địa, tìm hiểu và đánh 

giá các địa điểm và nguồn gây ô nhiễm, nhóm thực hiện ĐTM đã chọn các điểm quan 

trắc dựa trên bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất của dự 

án dự kiến như sau: 

TT Vị Trí Ký hiệu 

1 Mẫu không khí đầu khu vực dự án (điểm sát đường tỉnh lộ) KK1 

2 Mẫu không khí vị trí giữa khu vực dự án  KK2 

3 Mẫu không khí tại cuối khu vực phía Nam của dự án KK3 

b. Các chỉ tiêu quan tr c 

- Các thông số vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió,Bụi lơ lửng, hướng gió, 

CO, NO2, SO2, Tiếng ồn, độ rung. 

c. Tiêu chu n, Quy chu n đối chiếu 

 ết quả quan trắc môi trường không khí, bụi, tiếng ồn được so sánh với các 

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành: 
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- Về không khí: Bảo đảm chất lượng không khí theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT). 

- Về tiếng ồn và độ rung: Bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(QCVN 26:2010/BTNMT, độ rung so sánh với QCVN 27:2010/BTNMT). 

d. Kết quả quan tr c hiện trạng môi trường 

 ết quả quan trắc hiện trạng môi trường được thể hiện ở bảng sau: 

 ết quả phân tích môi trường không khí 

STT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT (TB 1h) 
KK1 KK2 KK3 

1 Nhiệt độ 
0
C 10,4 10,7 11,2 - 

2 Độ ẩm % 65 64,8 64,7 - 

3 Tốc độ gió m/s > 0,4 > 0,4 > 0,4 - 

4 Tiếng ồn dBA 62,7 63,2 62,8 70
(26)

 

5 Bụi lơ lửng µg/m
3
 121,8 116,0 109,6 300 

6 SO2 µg/m
3
 100,9 109,0 100,6 350 

7 NO2 µg/m
3
 82,3 76,3 85,1 200 

8 CO µg/m
3
 5400 5164 5118 30000 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc 06 mẫu không khí tại 06 vị trí trong khu 

vực triển khai dự án cho thấy các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong Quy chuẩn môi 

trường cho phép (QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 05:2013/BTNMT và 

QCVN27:2010/BTNMT). 

2.2.2.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

- Thời điểm lấy mẫu ngày 19/02/2022; số vị trí lấy mẫu: 2 

a. Vị trí các điểm lấy mẫu nước mặt 

Dựa trên cơ sở khảo sát thực địa, tìm hiểu và đánh giá các địa điểm và nguồn gây ô 

nhiễm, nhóm thực hiện ĐTM đã chọn các điểm lấy mẫu quan trắc cụ thể như sau: 

NM1: Ao gần gia đình ông Giang  

NM2: nước suối Thọ. 
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b. Các thông số phân tích 

- Nước mặt: pH, COD, BOD5, TSS, NH4
+
, NO3-, Fe, Coliform. 

c. Tiêu chu n, Quy chu n đối chiếu 

-  ết quả phân tích mẫu nước mặt được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

d. Kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt 

 ết quả phân tích mẫu nước mặt 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(B1) NM1 NM2 

1 pH 
-
 7,14 6,87 5,5 - 9 

2 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 28,0 25,0 50 

3 COD mg/L 27,2 25,6 30 

4 BOD5 mg/L 14,0 13,0 15 

5 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L 0,28 0,29 0,9 

6 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/L 0,281 0,307 10 

7 Coliform 
MPN/100

ml 
3600 2900 7500 

8 
Phosphat (PO4

3-
 

tinhs theo P) 
mg/L 0,204 0,166 0,3 

9 Oxy hòa tan (DO) mg/L 4,9 4,8 4 

10 Tổng dầu mỡ mg/L KPH KPH - 

11 Clorua (Cl
-
) 

mg/L 
19,9 28,6 350 
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12 
Chất hoạt động bề 

mặt 

mg/L <LOQ 

(0,048) 

<LOQ 

(0,048) 
0,4 

Ghi chú:KPH: Không phát hiện 

Nhận xét:  ết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án cho 

thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép, theo Quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1)- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Tài nguyên sinh học tại khu vực dự kiến xây dựng cơ sở sản xuâts khá đơn 

giản, Tài nguyên sinh học tại khu vực dự án khá đơn giản, thành phần và số lượng loài 

thấp, chủ yếu là các loài thích nghi với môi trường sống nông thôn. 

- Thảm thực vật: Khu vực dự án chủ yếu là chanh và một số cây ăn quả khác 

của người dân và một số loại cây mọc tự nhiên như cỏ dại. 

- Động vật: Xung quanh khu vực dự án có các loài động vật như chim sẻ, chim 

sâu, chim bìm bịp và các loài khác như chuột, sóc sinh sống. 

Về cơ bản điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực được đánh 

giá là phù hợp để triển khai dự án. 
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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. Mục đích đánh giá tác động môi trƣờng 

Giới hạn nghiên cứu giá môi trường chiến lược diện tích khoảng: 6,5393ha 

Phạm vi thuộc thôn Quang xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực và đánh giá những tác động đến môi 

trường và kinh tế xã hội xung quanh do việc thực hiện dự án, từ đó đưa ra những biện 

pháp giảm nhẹ các tác động bất lợi để hài hoà giữa yêu cầu phát triển kinh tế với 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

Việc đánh giá những ảnh hưởng của môi trường trong quá trình thực hiện dự án 

là rất quan trọng, đảm bảo một đô thị phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. 

Đô thị hoá sẽ làm gia tăng các tác động đến môi trường và tác động ngược lại 

đến đời sống dân cư và các hoạt động kinh tế, xã hội... Những tác động này là không 

nhỏ so với các hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án có nguy cơ đem lại. 

3.2 Dự báo các tác động đến môi trƣờng 

a. Về hiện trạng môi trường trong khu vực triển khai thực hiện dự án 

Trong những năm qua, xã Phù Lưu đã tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi 

trường, thực hiện công tác thu gom rác thải và áp dụng các biện pháp làm giảm ô 

nhiễm môi trường. Tuy nhiên môi trường vẫn còn ô nhiễm do ý thức người dân chưa 

cao, các ô nhiễm từ giao thông trên các tuyến giao thông, vận chuyển khai thác đất, vật 

liệu xây dựng. Tiếng ồn, khói bụi chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó do tiếp giáp 

với khu vực thi công xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn 

triển khai xây dựng, các yếu tố ảnh hưởng đến cũng phần nào làm thay đổi và ảnh 

hưởng đến môi trường khu vực dân xung quanh và lâu dài ảnh hưởng đến nguồn nước. 

b. Về dự báo tác động của dự án đối với môi trường tự nhiên 

Căn cứ vào vị trí địa lý, cơ cấu sử dụng đất, quy mô xây dựng và các giải pháp 

xử lý chất thải, nhìn chung việc xây dựng và phát triển đô thị có tác động nhất định 

đến môi trường không khí, đất, nước và gây tiếng ồn. 

Quá trình phát triển đô thị hoá sẽ dẫn đến sự gia tăng các chất thải. Việc thu 

gom và xử lý không triệt để có thể gây ô nhiễm môi trường đất nước và không khí. 
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Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp, đất chuyên 

dùng sang đất ở, dịch vụ. Đồng thời với quá trình này là quy trình san nền, tạo mặt 

bằng xây dựng các công trình làm thay đổi điều kiện về khí hậu và thuỷ văn. 

Quá trình xây dựng các công trình từ giao thông, nhà ở, các công trình công 

cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, sẽ phát sinh ra bụi, tiếng ồn, ứ đọng nước 

thải, rác thải. 

Nhìn chung việc xây dựng và phát triển đô thị sẽ tác động tới môi trường tự 

nhiên. Do đó việc xây dựng cần thực hiện theo quy hoạch, xây dựng đồng bộ, hạn chế 

tối đa các yếu tố bất lợi cho môi trường. 

c. Về tác động của dự án đối với môi trường xã hội 

Thực hiện dự án sẽ có tác động tới môi trường xã hội khu vực, nâng cao đời 

sống của nhân dân khu vực lân cận, tính đa dạng văn hoá, phong tục của dân, tạo ra 

công ăn việc làm mới. Tuy nhiên, để thực hiện tốt dự án đòi hỏi phải thực hiện tốt việc 

tái định cư và chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, kinh tế cho người dân phải di dời, người 

dân mất đất canh tác trồng trọt. 

d. Hiệu quả của việc đánh giá, dự báo các tác động môi trường của dự án 

Việc cơ phân tích, đánh giá các tác động môi trường, dự báo nguy có phát thải 

trong hoạt động của dự án ở các khu nhà ở, các công trình công cộng góp phần quản lý 

tốt các nguồn gây ô nhiễm, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp. Xây dựng hiệu quả hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, đề ra các giải giáp thích hợp cho việc thu gom và xử lý nước 

thải, chất thải rắn. 

Tạo lập được không gian đô thị hài hoà, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 

xã hội. Đảm bảo các các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập một môi 

trường sống, chất lượng sống ngày càng hoàn thiện cho nhân dân. 

3. 3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trƣờng 

a. Các giải pháp cây xanh 

Các khu vực cây xanh, mặt nước được tận dụng triệt để, hình thành các khu vực 

khuôn viên cây xanh đô thị.  

Trước mắt khi triển khai thi công xây dựng dự án phải có biện pháp xử lý ô 

nhiễm đặc biệt là ô nhiễm bụi và ô nhiễm môi trường nước: Như trồng cây xanh dọc 

các tuyến giao thông chính, quản lý chặt chẽ vệ sinh môi trường về rác thải và các hệ 

thống thoát nước trước khi thải ra môi trường. 

b. Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường 
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 hai thác nước sạch theo quy hoạch, hạn chế việc khoan giếng khai thác nước 

ngầm tự do. Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ các khu vực dân 

cư hiện trạng, tránh ô nhiễm cho môi trường đô thị. 

Ngoài ra, công tác giáo dục môi trường tại các cấp học, giáo dục môi trường cần 

được lồng ghép vào các tờ rơi quảng cáo của hoạt động dịch vụ trên địa bàn và vùng 

lân cận.  

c. Các giải pháp cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường.  

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của đồ án đến môi trường, chính quyền địa 

phương cần thực hiện nghiêm ngặt các văn bản pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi 

trường. Điều này cần đến một hệ thống đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ quá trình 

triển khai thực hiện như sau:  

Tuyên truyền sâu rộng về hiệu quả của các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm của 

môi trường và kết quả đạt được để khích lệ các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ, giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

Cơ chế tạo việc làm cho nhóm người sống ở những khu vực có sự chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất để hạn chế sự hình thành các khu nhà tạm, nhà ổ chuột làm tăng 

nguy cơ và rủi ro sức khoẻ do điều kiện sinh hoạt thấp kém.  

Đặc biệt, đầu tư cho các mô hình giáo dục môi trường mang tính trực quan tại 

các cấp học để giới trẻ ý thức sâu sắc về vai trò cũng như trách nhiệm bảo vệ môi 

trường của mình. 

 3.4. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường vùng 

a. Môi trường không khí 

+ Bụi: Việc san lấp mặt bằng đòi hỏi một số lượng lớn xe, máy thi công và xe 

chở nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh: 

- San ủi mặt bằng 

- Các phương tiện xe, máy 

- Vật liệu rơi vãi từ các xe chuyên chở 

+  hông khí: Ô nhiễm môi trường không khí do các tác động trong khi vận 

hành các phương tiện, máy móc xây dựng, giao thông vận tải hàng hóa, trên các tuyến 

giao thông và các sinh hoạt thường ngày của con người như bếp đun than, củi, dầu, 

ga...thải ra khí CO, CO2, NOx, SOx, XxHy và bụi cát, đất đá rơi vãi phát sinh do các 

hoạt động của các phương tiện giao thông. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các 

loại xe, máy hoạt động trong khu vực hoặc do các hoạt động dân dụng khác. 
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+ Tiếng ồn: Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện  cơ giới, máy 

xây dựng (búa máy, trộn bê tông), từ các phương tiện vận tải chuyên chở ảnh hưởng 

tới dân cư. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe, máy móc và tình trạng kỹ thuật của chúng. 

Trong khuôn khổ báo cáo này mức ồn cụ thể của từng loại máy móc không nêu ra 

nhưng thông thường độ ồn của các xe, máy hạng nặng khoảng 100 dB. 

+ Nhiệt: Nguồn nhiệt gây ô nhiễm do các hoạt động của các loại máy móc, đốt 

nhiên liệu 

Các nguồn ô nhiễm trên tuỳ theo mức độ đều gây tác động không tốt tới sức 

khoẻ con người, động thực vật xung quanh. 

Các chất khí SO2, CO2, NOx khi có nông độ cao đều gây tác động xấu tới hệ hô 

hấp, hệ thần kinh và tim mạch của con người và động thực vật. 

 hói, bụi phát sinh làm ảnh hưởng xấu tới sự hô hấp quang hợp của động thực 

vật nói chung. 

Các chất thải như SOx, COx, NO.khi gặp khí ẩm, gặp nước tạo nên các loại axit 

có khả năng xâm hại kết cấu công trình và máy móc. 

* Các giải pháp bảo vệ 

Quan trắc chất lượng môi trường nền. Quan trắc ô nhiễm môi trường không khí, 

quan trắc ô nhiễm môi trường không khí tại các nút giao thông đô thị và trên các tuyến 

giao thông chính. Quan trắc môi trường khí ở các khu dân cư tập trung. Nhận biết sớm 

sự gia tăng lượng thải các chất ô nhiễm không khí từ các nguồn thải để có những biện 

pháp giảm thiểu và để đảm bảo sự phát triển bền vững. 

Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường không khí như: Bụi (Tổng bụi, 

bụi lắng, bụi lở lửng, PM10), khí độc hại (CxHy, NO2, SO2, O3, CO), tiếng ồn (LAeq, 

LAmax, LA50..) và vi khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, hướng gió). 

Để giảm lượng bụi, khí độc và tiếng ồn khi triển khai các dự án theo quy hoạch 

chi tiết được duyệt, cần thực hiện các giải pháp sau: 

- Sử dụng xe, máy thi công có tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo. 

- Xây dựng các hệ thống thoát nước kín, chất thải rắn, hữu cơ cần được thu gom 

bằng thùng, túi nilông kín gom về các điểm thu gom xử lý, hạn chế mùi hôi, khí độc 

thải vào không khí. 

- Có biện pháp che chắn phủ bạt đối với các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu, 

nhiên liệu, che chắn cách ly giữa khu vực san ủi đối với khu vực xung quanh bằng các 

hàng rào bạt. Trồng cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, khí thải và tiếng ồn. Các 

công viên, vườn hoa góp phần cải tạo không khí. 
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- Bố trí các nhà vệ sinh công cộng tạm thời trên các công trường tại các vị trí 

hợp lý.  

- Phun nước làm ẩm mặt đất khi san ủi để giảm lượng bụi cuốn theo gió và phân 

tán trong khu vực. 

 b. Môi trường nước 

- Nước ngầm trong khu vực được khai thác thiếu hợp lý sẽ có nhiều khả năng 

làm suy giảm nguồn nước ngầm tại chỗ. 

- Nước thải từ khu vực gồm nước mưa, nước thải sinh hoạt có thể tác động tiêu 

cực đến môi trường xung quanh như: 

+ Nước mưa: chảy tràn từ khu vực đang xây dựng mang theo một khối lượng bùn 

đất, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ rơi vãi từ các phương tiện cơ giới và các tạp chất khác. 

+ Nước thải: Trong nước thải sinh hoạt từ khu dân cư có chứa một số chất bẩn chủ 

yếu sau: Chất lơ lửng (SS) khoảng 40-55g người/ngày, NO3
-
 của nước đã lắng khoảng 25-

30g/ngày - người, các chất PO4
-
, Clourua...trong nước thải còn kèm theo các chất rắn, rắn 

vô cơ, dầu mỡ, kiềm, nitơ, phốtpho, một số vi khuẩn như Coliform... Vì vậy nước thải 

sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn.  

+ Rác thải nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm đến nguồn nước, môi 

trường xung quanh, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và có nguy cơ phát sinh các dịch 

bệnh do vi trùng... ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và cảnh quan khu vực. 

- Giải pháp giảm ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau: 

Tiến hành quan trắc ngay tại các khu vực ao, suôi xung quanh khu vực dự án và 

các nguồn gây ô nhiễm khác là điều cần thiết phải tiến hành thường xuyên. Thông số 

giám sát chất lượng môi trường nước: Nhiệt độ, pH, DO, BOD5, COD, SS,  N,  P, 

Nitrit, vi sinh vật và kim loại nặng.  

Nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung phải được xử 

lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường  trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Thiết kế và sử dụng hệ thống xử lý là bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói 

trên trong nước thải sinh hoạt. 

c. Môi trường đất và cảnh quan 

Môi trường đất, cảnh quan trong khu vực dự án hiện nay khá sạch, đẹp. Tuy 

nhiên khi dự án triển khai xây dựng sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất và có những 

ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc cảnh quan cũng như chất lượng đất.  
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Việc san ủi các khu vực địa hình cao và san lấp các khu vực có địa hình thấp 

hơn để tạo mặt bằng xây dựng cho đô thị thì quá trình xây dựng hệ thống nhà ở, đường 

xá, cầu cống, cần hết sức quan tâm đến nguy cơ sạt lở và sụt lún đất. Sự đề phòng các 

sự cố này rất cần thiết đối với các khu đất lấp tránh ảnh hưởng đến khu vực xung 

quang, đặc biệt là tính mạng con người. Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp hiện tại 

trong diện chuyển đổi mục đích sử dụng có giá trị kinh tế và môi trường không lớn và 

các tác động được dự báo đều có thể chủ động khắc phục được bằng các biện pháp 

thích hợp nên việc thay đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp. 

Việc thực hiện các dự án trong khu vực sẽ làm thay đổi diện mạo cảnh quan 

theo hướng tích cực. Các loại hình công viên, cây xanh tập trung sẽ góp phần tôn tạo 

và tô điểm thêm cho cảnh quan khu vực. Tuy nhiên trong quá trình thi công cần có các 

giải pháp thích hợp để hạn chế việc đào xới, san lấp địa hình. 

Trong quá trình hoạt động sẽ có phát sinh các nguồn rác phải có biện pháp giải 

quyết triệt để và biện pháp thu gom xử lý kịp thời triệt để. 

d. Môi trường kinh tế - xã hội 

Những tác động tích cực về phương diện kinh tế - xã hội là mục tiêu đặt ra của 

dự án đã được xác định rõ. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực có thế xảy ra đối với môi 

trường sau đây cũng cần được quan tâm đúng mức: 

Việc có nhiều đối tượng dân cư từ các vùng khác nhau đến sinh sống sẽ nảy 

sinh xung đột xã hội về văn hoá, lối sống. Thay đổi cơ cấu nghề nghiệp trong một bộ 

phận dân cư sẽ gây khó khăn nhất định cho người dân cần phải dự kiến trước tình 

huống này và đề ra biện pháp giải quyết phù hợp. 

Nhờ sự phát triển mạnh của việc đô thị hóa, dịch vụ, có sự giao lưu văn hoá 

mạnh với bên ngoài thông qua các hoạt động du lịch, thương mại một mặt sẽ làm cho 

người dân trở nên năng động hơn, có cơ hội giao du với phong cách và lối sống lạ 

không có tính chọn lọc, tệ nạn xã hội như ma tuý và mại dâm sẽ có thể xảy ra ở một bộ 

phân dân cư nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn chặn thông qua công tác 

qtuyeen truyền, giáo dục, đan xen với đó là các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể 

thao lành mạnh và chế tài về an ninh xã hội.  

Bên cạnh đó, sự pha trộn văn hoá các vùng miền bởi du khách cũng có thể là 

nguyên nhân của sự đảo lộn các mối quan hệ truyền thống trong gia đình và xã hội nên 

cần có giải pháp truyền thông để giáo dục cộng đồng, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên  

trong việc bảo tồn và phát triển các truyền thống văn hoá - lịch sử tốt đẹp của dân tộc. 

Thực hiện đúng theo dự án sẽ giải quyết nhiều vấn đề cơ bản như: chỗ ở, việc 

làm, môi trường sinh thái tạo điều kiện cho bước đột phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội 

của khu vực trong các giai đoạn tiếp theo. 
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Việc thực hiện dự án sẽ sử dụng đất hiệu quả, hợp lý mang lại môi trường sống 

đô thị hiện đại, tiện nghi, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tạo thêm nhiều 

khả năng, cơ hội việc làm cho dân cư địa phương. 

f. Phòng ngừa tai biến và rủi ro môi trường 

Các tai biến, rủi ro môi trường có thể xảy ra: 

- Nắng nóng, hạn hán, bão do biến động khí hậu; Sụt lún đất; 

- Sự cố trong xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn 

- Sự cố trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Rủi ro do sự xâm nhập 

của sinh vật lạ hoặc dịch bệnh nguy hiểm . 

Như vậy, để kiểm soát hiệu quả các tai biến, rủi ro này cần đến sự kết hợp của 

các giải pháp thích ứng, phù hợp.  

* Đánh giá chung 

Dự án mang lại các tác động tích cực đến môi trường cần được phát huy như: 

Đa dạng cảnh quan đô thị, tạo cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời là cơ sở để phát triển 

ý thức bảo vệ môi trường,... Mặt khác, nó cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi 

trường nếu không có giải pháp bảo vệ, kiểm soát như phân tích ở trên. 

Các đánh giá, dự báo về tác động tiêu cực có thể xảy ra là cơ sở cho các đánh 

giá định lượng chi tiết hơn sẽ được cụ thể trong báo cáo chi tiết kèm theo đó là các giải 

pháp cụ thể để giảm thiểu các tác động có nguy cơ xay ra khi thực hiện 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 

Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các thông tin 

về các hoạt động sản xuất, các tác động chính, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 

(nêu tại chương 1, 3) từ đó lập kế hoạch quản lý phù hợp. Chương trình quản lý môi 

trường được thể hiện trong bảng 4.1. 

4.1.1. Mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự cho công tác quản lý môi trường 

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường được thực hiện như sau:  Đơn vị sẽ bố trí 

cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm theo dõi các công tác liên quan tới bảo vệ môi trường; chịu 

trách nhiệm thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở. 

4.1.2. Lập kế hoạch quản lý, triển khai công tác bảo vệ môi trường 

- Có chương trình kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể, chi tiết cho từng năm: 

Đối với giám sát chất thải, giám sát môi trường xung quanh. 

- Phối hợp với địa phương thực hiện giám sát môi trường, phát hiện sớm và xử lý 

kịp thời sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

4.1.3. Kế hoạch đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường 

- Thường xuyên nâng cao nhận thức về môi trường cho cán bộ, nhân viên như tổ 

chức các lớp tập huấn ngắn ngày về môi trường thông qua các hoạt động của các tổ chức, 

đoàn thể, địa phương. Qua đó, giáo dục cho mọi người ý thức bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức chương trình tập huấn phòng chống sự cố rủi ro. 

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng cách tổ chức các đợt tổng vệ sinh nhân 

những dịp ngày Tết trồng cây, ngày Môi trường thế giới... 

- Xây dựng khuôn viên cây cảnh xung quanh khu vực tạo cảnh quan môi trường 

xanh sạch đẹp. 
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Bảng 47. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Giai 

đoạn 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Giai 

đoạn 

triển 

khai xây 

dựng dự 

án 

- Phát quang thực vật 

- Xây dựng các hạng 

mục dự án 

- Hoạt động vận 

chuyển, dự trữ, bảo 

quản nguyên vật liệu 

phục vụ công trình.  

- Hoạt động của máy 

móc, thiết bị thi công  

-Sinh hoạt của công 

nhân 

Bụi, khí thải 

- Lựa chọn cơ sở cung cấp NVL gần nhất   

- Sử dụng các loại xe có động cơ đốt trong hiệu 

suất cao, tải lượng khí thải nhỏ và độ ồn 

thấp,… - Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 

là từ 7h÷17h hàng ngày. Tránh vận chuyển vào 

thời gian cao điểm có mật độ giao thông cao, 

không vận chuyển vào giờ nghỉ trưa. 

- Phun và tưới nước 2 lần/ngày 

- Hạn chế vận chuyển vào thời gian nắng to và 

gió lớn 

- Xe vận chuyển không chở quá đầy, có bạt che 

thùng 

- Che chắn tạm thời khi thi công các công đoạn 

rải nhựa đường. 

- Triệt để tiết kiệm nhiên liệu 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công 

nhân. 

100.000.000  

  

Nước mưa 

chảy tràn 

- Bố trí rãnh thoát nước mưa tạm thời để thu 

gom nước mưa chảy tràn. 

-  hông tập trung các loại nguyên vật liệu gần 

các tuyến thoát nước mưa 

- Che chắn NVL cẩn thận, đặt nơi cao ráo 

-  hông đào đắp khi trời mưa 

-  hông lưu chứa vật liệu dài ngày, cung cấp 

đến đâu sử dụng đến đó 

20.000.000 

Trong 

suốt quá 

trình triển 

khai xây 

dựng dự 

án 
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-  iểm tra, khơi thông cống rãnh khi có mưa 

lớn 

Nước thải sinh 

hoạt 

Lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động, định kỳ hút bể 

phốt nhà vệ sinh  
25.000.000 

Nước thải thi 

công 

- Đào các hố lắng kích thước 2x2x2m để lắng 

cặn trong nước thải thi công. 

CTR từ quá 

trình GPMB 

(phát quang 

thực vật, bùn 

hữu cơ từ quá 

trình bóc tách 

bề mặt, phá dỡ 

công trình) và 

CTR xây dựng 

- Thu hoạch hoa màu trước khi GPMB - Tận 

thu sinh khối thực vật phát quang phơi khô 

dùng để đun nấu 

- Bùn hữu cơ sử dụng một phần để trồng cây 

xanh 

- Tái sử dụng, tái chế bao xi măng, đầu mẩu 

thép, tôn, gỗ,… 

- Gạch, đá, cát, sỏi, xi măng chết trong xây 

dựng được sử dụng san nền ngay trong quá 

trình xây dựng 

- Lượng còn lại đem trở đến đổ thải theo quy 

định. 

20.000.000 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Sử dụng thùng rác 02 thùng dung tích 60l - 

100 lít 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu 

gom và vận chuyển 1 ngày/lần 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương 

10.000.000 

Chất thải nguy 

hại 

- Hạn chế sửa chữa bảo dưỡng trên công trường  

- Trang bị 02 thùng phuy chứa dầu thải có dung 

tích 60 lít có nắp đậy kín, dán nhãn mác theo 

quy định. 

- Lưu giữ và quản lý theo Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT - Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển xử lý 06 tháng/lần. 

24.000.000 

Cán bộ, công 

nhân trên công 

trường 

- Áp dụng hiệu quả các biện pháp giảm thiểu 

tác động do các nguồn thải gây ra 

- Thực hiện đúng biện pháp thi công, tổ chức 

20.000.000 
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thi công, an toàn lao động 

- Đảm bảo việc chiếu sáng vào ban đêm -  iểm 

tra thường xuyên các thông số kỹ thuật trước 

khi cho công nhân vận hành 

An ninh trật tự 

XH 

- Quản lý tốt lực lượng lao động, ngăn cấm các 

tệ nạn cờ bạc, chích hút... 

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa 

phương quản lý tốt công tác nhân khẩu, khai 

báo trạm trú. 

- Tuyển dụng các lao động tại địa phương 

- Giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân đối 

với công nhân, cán bộ 

- Bố trí lực lượng bảo vệ 

- Xây dựng nội quy công trường và giám sát sự 

tuân thủ 

25.000.000 

Tiếng ồn, độ 

rung 

- Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực... 

- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung 

-  hông thực hiện các công việc gây rung động 

lớn vào ban đêm 

-  iểm tra mức ồn của thiết bị thường xuyên, 

lắp các thiết bị giảm âm. 

-  hông sử dụng các thiết bị quá cũ, lạc hậu 

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các thiết bị 

máy móc 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công 

nhân - Thi công theo lịch trình phù hợp 

30.000.000 
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Giao thông 

hiện trạng 

- Tuân thủ luật giao thông đường bộ 

- Phối hợp với địa phương phân luồng giao 

thông hợp lý 

-  hông vận chuyển NVL vào giờ cao điểm 

- Phủ bạt khi vận chuyển đất đá 

- Định kỳ bảo dưỡng xe, máy móc 

- Cam kết sửa chữa, làm lại đường trong trường 

hợp gây ra các hiện tượng sụt lún, nứt gãy 

đường. 

Tác động do 

rủi ro, sự cố 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động 

- Đảm bảo an toàn giao thông 

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Đảm bảo các biện pháp an toàn cháy nổ 

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện 

- Theo dõi thời tiết thường xuyên để bố trí thời 

gian thi công hợp lý. 

- Có phương án ứng phó với điều kiện thời tiết 

khắc nghiệt 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị thi công 

-  hông thay thế, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

trên công trường 

-  iểm tra hoạt động của máy móc, thiết bị 

trước khi tham gia vào thi công dự án; đảm bảo 

hoạt động tốt. 

Giai 

đoạn dự 

án đi 

vào hoạt 

động 

- Hoạt động sinh hoạt 

của dân cư  

- Hoạt động của hệ 

thống thu gom nước 

mưa, nước thải, CTR 

Bụi và khí thải 

- Bố trí các bãi đỗ xe công cộng, có biển chỉ 

dẫn các bãi đỗ xe gần nhất. 

- Đối với xe tải nhẹ vận chuyển hàng hóa cần 

quy định giờ ra vào khu đô thị 

- Đảm bảo mật độ cây xanh cần thiết 

 

Thực hiện 

trong suốt 

quá trình 

hoạt động 

của dự án 

Chủ dự 

án 

Sở Tài 

nguyên và 

môi 

trường 

tỉnh 
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sinh hoạt, xử lý nước 

thải  

- Hoạt động của các 

phương tiện giao 

thông ra vào khu đô 

thị. 

Nước thải sinh 

hoạt 

Xử lý qua bể tự hoại, hệ thống xử lý sau đó tập 

trung vào các tuyến cống thoát nước nguồn tiếp 

nhận 

- Hệ thống thu 

gom, xử lý và 

thoát nước thải:  

1.500.000.000 

đồng  

Tuyên 

Quang, 

phòng Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

huyện 

Hàm Yên 

Quang, 

UBND xã 

Phù Lưu 

Nước mưa 

chảy tràn 

- Đầu tư hệ thống thoát nước mưa. 

- Thường xuyên theo dõi thời tiết, tiến hành 

khơi thông cống rãnh thoát nước, nhất là những 

lúc trước khi có mưa to. 

- Dọn vệ sinh hàng ngày tại các khu vực 

2.000.0000 đồng  

 

CTR sinh hoạt 

và CTR thông 

thường 

* CTR sinh hoạt: 

-  Đầu tư các thùng rác công cộng 

- Đầu tư các xe đẩy tay thu gom rác 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng hàng ngày 

đến thu gom, vận chuyển đi chôn lấp. 

70.000.000 

đồng/năm 

Rủi ro, sự cố 

(cháy nổ, ngập 

lụt, tai nạn.) 

-  Bố trí họng cứu hoả theo quy phạm. 

- Tuyên truyền cho người dân về những tai nạn 

có thể xảy ra 

- Bố trí các biển báo giao thông, biển chỉ dẫn 

trong khu đô thị 

500.000.000đồng 
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4.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng 

a. Giám sát chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn và nước thải: 

Chương trình quan trắc môi trường được thể hiện ở Bảng dưới đây: 

Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

TT Mô tả 
Ký 

hiệu 

Chỉ tiêu 

giám sát 

Tần 

suất 

Tiêu chuẩn, quy 

chuẩn so sánh 

1 
 hu vực ngã giáp 

đường DT 189 
KK1 

Nhiệt độ, độ 

ẩm, tiếng 

ồn, bụi lơ 

lửng, tốc độ 

gió, SO2, 

NO2, CO 

06 

tháng/lần 

QCVN 

24:2016/BYT, 

QCVN 

26:2016/BYT, Quyết 

định 3733/2002/QĐ-

BYT 

2 
 hu vực gần khu dân 

cư 
KK2 

b.  Giám sát chất thải r n xây dựng 

- Vị trí giám sát: Tại những địa điểm xây dựng các hạng mục công trình. 

- Nội dung giám sát: Giám sát việc thu gom, phân loại và xử lý CTR xây dựng. 

- Tần số giám sát: Giám sát thường xuyên trong ngày. 

c. Giám sát chất thải r n sinh hoạt của công nhân 

- Vị trí giám sát: Tại lán trại công nhân và những nơi đặt thùng chứa rác sinh hoạt. 

- Nội dung giám sát:  

+ Giám sát ý thức phân loại rác và để rác đúng nơi quy định của công nhân. 

+  Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt. 

- Tần số giám sát: Giám sát hàng ngày. 

d. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Tại các điểm tập trung các phương tiện thi công và tại các 

điểm lưu chứa dầu mỡ thải.  

- Nội dung giám sát:  

+ Các loại chất thải nguy hại. 

+  hối lượng các loại chất thải nguy hại. 

+ Công tác lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại. 

- Tần số giám sát: Giám sát thường xuyên (hàng ngày) qua sổ theo dõi. 
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- Tiêu chuẩn giám sát: Giám sát theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

* Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành  

a. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Mục tiêu chương trình giám sát chất thải rắn: Đảm bảo quá trình thu gom và 

thải bỏ CTR cuối cùng của khu đô thị tuân thủ đúng các quy định đối với quá trình thu 

gom và xử lý chất thải rắn hiện hành. 

- Các nội dung giám sát chính: Giám sát tình trạng thu gom, quy trình tạm chứa 

chất thải.  iểm kê lại khối lượng chất thải rắn đã được hợp đồng với các cơ quan chức 

năng thu gom và xử lý. 

- Phương pháp giám sát: Theo quy định hiện hành của Việt Nam về quản lý và 

xử lý chất thải rắn, bao gồm thu gom, lưu trữ, xử lý sơ bộ, vận chuyển... đối với chất 

thải rắn sinh hoạt. 

b. Giám sát chất lượng môi trường nước thải 

Chương trình giám chất lượng nước thải giai đoạn dự án đi vào hoạt động được 

trình bày ở Bảng sau: 

Chương trình giám sát môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Stt 
Vị trí giám 

sát 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Chỉ tiêu giám sát Tần suất 
Tiêu chuẩn, quy 

chuẩn so sánh 

I Giám sát môi trƣờng nƣớc thải 

1 

Cửa xả của 

trạm xử lý 

nước thải 

NT 

pH, BOD5, TSS, chất 

rắn hòa tan (TDS), 

sunfua, amoni, NO3
-
, 

dầu mỡ động thực 

vật, tổng các chất 

hoạt động bề mặt, 

phosphat, tổng 

Coliforms. 

03 tháng/01 

lần 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B, K=1 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ THAM VẤN 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được thực hiện một cách khách 

quan, trung thực dựa trên các tài liệu nghiên cứu của các tổ chức, cơ quan nhà nước. 

Báo cáo đã căn cứ vào hoạt động của dự án từ giai đoạn chuẩn bị, thi công xây 

dựng đến giai đoạn hoạt động để nhận dạng và đánh giá: Các tác động và quy mô tác 

động tới các thành phần môi trường vật lý, hóa học (đất, nước, không khí, địa hình, địa 

mạo...), môi trường văn hóa xã hội.  

Việc thực hiện dự án sẽ chiếm dụng diện tích đất nông nghiệp, đất ở của người 

dân trong khu vực, đặc biệt dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng của 6,5393ha đất 

nông nghiệp để xây dựng các hạng mục công trình, Việc này làm mất đất sản xuất, mất 

giá trị kinh tế mà các diện tích đất trên mang lại, người dân phải chuyển đổi nghề, gây 

xáo trộn cuộc sống, làm nảy sinh các tệ nạn xã hội, mất trật tự an ninh địa phương 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động 

sẽ phát sinh các loại chất thải như khí thải, nước thải, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại. Các loại chất thải này sẽ tác động đến sức khỏe cộng đồng, ô nhiễm 

nguồn nước, không khí và môi trường đất trong khu vực. 

Nhìn chung các tác động tiêu cực của dự án chủ yếu mang tính tạm thời, có thể 

khắc phục và giảm thiểu được. Các tác động không có tính lũy tích và không có tính 

chất hiểm họa rủi ro.  

Để khắc phục và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường, báo cáo đã đề 

xuất các giải pháp cụ thể đối với từng loại tác động trong từng giai đoạn của dự án, gồm 

các biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải, nước thải, chất thải rắn, CTNH và các tác 

động đến môi trường kinh tế - xã hội… Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương 

hỗ trợ chuyển đổi và tạo công ăn việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Các giải pháp 

giảm thiểu cơ bản là thông thường và hoàn toàn có khả năng thực hiện được. 

 hi dự án được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động sẽ xây dựng đồng bộ 

khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại, đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật. Thúc đẩy sự phát triển của toàn khu vực xung quanh dự án, góp phần tạo tiền đề 

để khu vực trung tâm xã Phù Lưu trở thành đô thị năng động và thân thiện, đóng góp 

cho sự phát triển của huyện Hàm Yên. 

Tạo tiền đề để người dân tham gia hợp tác phát triển kinh tế, phát triển các kênh 

phân phối từ quy mô nhỏ, phân tán thành hệ thống và các kênh phân phối mạnh. Thúc 

đẩy sự phát triển của toàn khu vực nhằm tạo sự cân bằng giữa phát triển thương mại 

dịch vụ và sản xuất, tạo thành nơi buôn bán giao thương hàng hóa, nơi tổ chức các sự 

kiện văn hóa lớn… 
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Bổ sung các tiện ích đô thị nhằm nâng cao đời sống, văn hoá - thể dục thể thao 

và các dịch vụ thuận lợi, an toàn cho nhân dân. 

2. Cam kết 

Chủ dự án cam kết đầu tư xây dựng các cơ sở kỹ thuật theo như nội dung đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và hoạt động như đã trình bày trong nội dung báo cáo 

ĐTM của dự án, cam kết đảm bảo đạt TCVN, QCVN hiện hành về môi trường. Cụ thể 

như sau: 

- Tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam trong công tác thiết kế và 

thi công các công trình. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã nêu trong 

chương 3 của báo cáo này. Cam kết xây dựng các công trình xử lý môi trường và thực 

hiện việc giám sát định kỳ chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, chất lượng 

đất như đã đề cập trong chương 4 báo cáo ĐTM của dự án khi đã được cơ quan chức năng 

phê duyệt như sau: 

+ Cam kết chỉ tiến hành thực hiện Dự án sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất theo đúng quy định; 

+ Cam kết thực hiện đúng trong ranh giới quy hoạch đã được phê duyệt; 

+ Cam kết có phương án giải phóng mặt bằng và đền bù thỏa đáng; 

+ Cam kết xử lý nước thải sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động đạt cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; 

+ Cam kết nộp đầy đủ các khoản thuế và đóng góp vào ngân sách địa phương trích 

từ nguồn lợi của dự án; sử dụng lao động địa phương, tạo công ăn việc làm; 

+ Cam kết xả nước vào nguồn tiếp nhận sau khi được sự đồng ý theo quy định; 

+ Cam kết thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường trong quá trình thi công; 

+ Cam kết đổ chất thải đúng vị trí và có sự chấp thuận của cơ quan chức năng; 

+ Cam kết đổ phế thải xây dựng trong giai đoạn thi công bằng xe vận chuyển được 

che đậy kín khít, đổ bỏ tại bãi chôn lấp phế thải xây dựng được địa phương quy định; 

+ Cam kết hạn chế tối đa ô nhiễm nước thải, bụi, tiếng ồn, rung động tại công 

trường thi công, đặc biệt trên tuyến đường vận chuyển bằng các biện pháp như che chắn, 

tưới đường, kế hoạch thi công hợp lý; 

+ Cam kết hạn chế tác động do vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu bằng cách 

vận chuyển tránh giờ cao điểm; 
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+ Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án; 

+ Cam kết công khai nội dung cơ bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt ở địa phương nơi thực hiện dự án để địa phương giám sát quá trình 

thực hiện; 

+ Cam kết quản lý và kiểm soát chất thải phát sinh trong quá trình dự án hoạt 

động; cam kết giảm thiểu những tác động tiêu cực tới chất lượng nước mặt, nước ngầm 

của khu vực; 

+ Chủ dự án sẽ có trách nhiệm khắc phục, tuân thủ các biện pháp giảm thiểu và 

xây dựng các công trình giảm thiểu như đã nêu trong báo cáo ĐTM;  

+ Chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện dự án cam kết thực hiện theo đúng 

quy định về hoạt động có liên quan đến XDCB, đảm bảo vệ sinh môi trường và an 

toàn lao động. 

 hi có yếu tố môi trường nào đó phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án, 

dự án sẽ trình báo ngay với các cơ quan có chức năng và có thẩm quyền để có biện 

pháp giải quyết kịp thời, nhằm ngăn chặn và xử lý ngay các yếu tố môi trường phát 

sinh khi đó. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi 

trường hiện hành. 

+  hi xảy ra sự cố: Chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp giảm thiểu khẩn cấp sự 

cố và báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng về sự cố để có biện pháp khắc phục kịp 

thời. Chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và 

khi Dự án đi vào hoạt động. 

 


