
PHỤ LỤC 

NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Văn bản số 58A/DTM.Cty 27-7 ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Công 

ty TNHH 27–7) 

1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Phúc Vượng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Tác động môi trường của dự án đầu tư 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án 

Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho cụm công nghiệp, nước 

sinh hoạt và nước phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp xã Phúc Ứng, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với quy mô công suất cung cấp nước sạch với lưu 

lượng 4.000 m
3
/ngày đêm theo 02 giai đoạn (giai đoạn 1: công suất 2.000 m

3
/ngày 

đêm và giai đoạn 2: nâng công suất cung cấp nước sạch lên 4.000 m
3
/ngày đêm và 

dây chuyền sản xuất xử lý nước đóng chai công suất 500 – 700 lít/ngày). 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các tác động môi trường chính 

của dự án gồm: 

* Giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 1 của dự án: 

- Tác động do bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung từ hoạt động san gạt mặt 

bằng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, bốc dỡ nguyên vật liệu, hoạt động 

thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án giai đoạn 1, hoạt động của các 

máy móc thi công. 

- Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc trên công 

trường, nước thải xây dựng. 

- Tác động do nước mưa chảy tràn. 

- Tác động do CTR sinh hoạt của công nhân, đất đá thải từ quá trình xây 

dựng công trình của dự án. 

- Tác động do chất thải nguy hại (dầu mỡ, pin, ắc quy thải, giẻ lau dính 

dầu mỡ,…) 

* Giai đoạn xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 

- Quá trình vận hành giai đoạn 1: 

+ Tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải từ 

phương tiện giao thông đi lại của CBCNV làm việc tại dự án và phương tiện 

chuyên chở hóa chất xử lý nước cấp. 



+ Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện. 

+ Tác động của hóa chất Clo từ nhà khử trùng trong quá trình xử lý nước 

cấp tại dự án. 

+ Tác động do nước thải sinh hoạt của CBCNV làm việc tại dự án. 

+ Tác động do nước mưa chảy tràn. 

+ Tác động do nước thải từ hoạt động của trạm xử lý nước cấp công suất 

2.000 m
3
/ngày đêm. 

+ Tác động do CTR sinh hoạt của CBCNV và CTR của trạm xử lý nước 

cấp trong giai đoạn vận hành 1. 

+ Tác động do chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 1 

(dầu mỡ, pin, ắc quy thải, giẻ lau dính dầu mỡ,…)  

- Quá trình thi công xây dựng giai đoạn 2:  

Các tác động tương tự như quá trình thi công giai đoạn 1. 

* Giai đoạn dự án đi vào vận hành ổn định (giai đoạn 2): 

Giai đoạn 2 của dự án là giai đoạn vận hành trạm xử lý nước cấp đạt công 

suất thiết kế 4.000 m
3
/ngày đêm và vận hành dây chuyền sản xuất nước đóng 

chai công suất 500 – 700 lít/ngày.  

- Quá trình vận hành trạm xử lý nước cấp đạt công suất thiết kế 4.000 

m
3
/ngày đêm: Các tác động tương tự như quá trình vận hành giai đoạn 1. 

- Quá trình vận hành dây chuyền sản xuất nước đóng chai công suất 500 – 

700 lít/ngày:  

Nhà máy sử dụng chính nguồn nước mặt khai thác đã qua xử lý thành 

nước cấp tiếp tục xử lý để sản xuất nước đóng chai.  

- Tác động của nước thải trong quá trình sản xuất nước đóng chai. 

- Tác động do CTR từ quá trình sản xuất nước đóng chai: Các chai/bình 

nhựa hỏng, bao bì catton đóng thùng, nilon, nhãn mác in lỗi, hỏng,… 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Khoảng 1,5 m
3
/ngày. Nước thải sinh hoạt chứa cặn 

bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng 

(N, P) và vi sinh vật gây bệnh. 

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu bãi chứa của 

dự án cuốn theo chất bẩn, bùn đất gây ô nhiễm môi trường thủy vực nơi tiếp 

nhận nếu không có giải pháp thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn trong quá 

trình hoạt động dự án. 



- Nước thải sản xuất:  

+ Nước thải của trạm xử lý nước cấp: Khoảng 200 m
3
/ngày đêm với thành 

phần chủ yếu của nước thải trên là cặn rắn Al(OH)3, cặn lơ lửng từ nước xả rửa 

bể lắng, bể lọc,… 

+ Nước thải trong quá trình sản xuất nước đóng chai: Khoảng 0,14 

m
3
/ngày đêm, lượng nước thải phát sinh không nhiều chủ yếu từ quá trình vệ 

sinh hệ thống màng lọc. 

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải (CO, SO2, NOx) phát sinh do phương tiện giao thông của 

CBCNV làm việc tại dự án và phương tiện vận chuyển hóa chất để xử lý nước cấp.  

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện, tuy nhiên chỉ dùng 

trong trường hợp mất điện. 

- Ô nhiễm hóa chất Clo từ nhà khử trùng: Đặc trưng của các trạm xử lý 

nước là sử dụng hóa chất Clo để khử trùng cho nước. Đây được xem là hóa 

chất độc với con người, động vật và phá hủy các máy móc, thiết bị và công 

trình kiến trúc. 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 7,5 kg/ngày. 

- CTR trạm xử lý nước cấp: Khối lượng phát thải khoảng 120 kg/ngày. 

- CTR trong quá trình sản xuất nước đóng chai: Khối lượng phát thải 

khoảng 15 kg/tháng. 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án bao gồm: 

+ Vỏ bao đựng hóa chất xử lý nước mặt thô: Ước tính khoảng 40 kg/năm. 

+ Vỏ hộp đựng hóa chất thải: Ước tính khoảng 30 kg/năm. 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải: Ước tính khoảng 10 kg/năm. 

+ Dầu mỡ thải: Ước tính khoảng 10 kg/năm.  

+ Giẻ lau máy móc dính dầu mỡ: Ước tính khoảng 15 kg/năm. 



3. Các công trình thu gom và biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Công trình thu gom, xử lý nước thải 

a. Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn được thu gom sau đó thoát ra hệ thống cống thoát 

nước mưa theo dạng nhánh, chạy dọc theo các lô đất quy hoạch, các tuyến cống 

BTCT kích thước BxH = 600x600 (mm) đến 600x800 (mm) là các tuyến nhánh 

thu gom nước từ các lô đất. Sau đó được thu gom tập trung về các tuyến cống 

thoát chính rồi định hướng kết nối thoát ra hệ thống cửa xả. 

- Định kỳ 06 tháng/lần tiến hành nạo vét, khơi thông cống rãnh đảm bảo 

tiêu thoát nước. 

b. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

NTSH phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại thể tích 

2 m
3
 nhằm giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ sau đó chảy ra hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. 

c. Nước thải sản xuất 

- Nước thải phát sinh từ trạm xử lý nước cấp: Lượng nước thải sản xuất 

phát sinh sẽ chảy sang hố thu bùn để lắng cặn, sau đó phần nước tách bùn được 

bơm lại bể lắng lamen và tiếp tục xử lý thành nước cấp. Phần bùn thải lắng ở hố 

thu bùn được chuyển sang sân phơi bùn và xử lý theo quy định.  

- Nước thải phát sinh tại xưởng sản xuất nước đóng chai: Lưu lượng phát 

sinh không nhiều, do đó dự án thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

3.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải do phương tiện giao thông 

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn sân, khu vực trạm xử lý nước 

để hạn chế ô nhiễm do bụi gây ra. 

- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh khuôn viên dự án để tạo bóng 

mát, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường. 

- Thực hiện biện pháp tưới nước làm ẩm đường giao thông, đặc biệt là vào 

những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh với tần suất 02 lần/ngày và bố trí các 

phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý, khoa học, bãi đỗ xe rộng rãi, 

thông thoáng từ mọi phía. 

- Phương tiện vận chuyển bình nước chở đúng tải trọng và đi đúng tốc độ quy 

định, xe phải được vệ sinh sạch sẽ tránh gây ảnh hưởng mùi trong lúc vận chuyển. 



b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của trạm xử lý 

nước cấp 

- Giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

+ Bố trí khu vực đặt máy phát điện riêng biệt, cách xa khu nhà điều 

hành, khu trạm xử lý nước…nhằm giảm thiểu tác động khí thải từ máy phát 

điện đến khu vực xung quanh. 

+ Chủ đầu tư ưu tiên lựa chọn máy phát điện loại tốt từ nhà sản xuất uy tín, 

thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và bảo dưỡng, thay thế những thiết 

bị hư hỏng. Sử dụng loại dầu có hàm lượng %S = 0,05% để giảm nồng độ SO2 

trong khí thải. Bảo trì bảo dưỡng để khí thải đạt tiêu chuẩn cho phép. 

+ Bố trí quạt thông gió ở vị trí hợp lý đảm bảo tiêu thoát khí thải phát sinh 

trong quá trình chạy máy phát điện. 

+ Sử dụng móng bê tông vững chắc, xây dựng tường gạch quanh khu vực 

đặt máy và lắp đệm giảm chấn để chống rung dưới chân máy. 

- Giảm thiểu hóa chất clo bị rò rỉ: 

Hóa chất Clo có thể bị rò rỉ từ khu vực nhà khử trùng, do vậy trong giai 

đoạn xây dựng, Chủ đầu tư sẽ lắp đặt thiết bị cảm biến phát hiện Clo rò rỉ bằng 

đầu đo sensor, khi có hiện tượng phát sinh hóa chất Clo quá giới hạn quy định, 

thiết bị sẽ báo động và công nhân vận hành tại trạm xử lý sẽ đóng ngắt các 

đường ống bơm dẫn Clo đồng thời xử lý bằng biện pháp trung hòa sử dụng vôi 

nên khả năng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và khu vực nhà Clo là 

không nhiều. 

Bên cạnh đó, Chủ dự án cũng bố trí các biện pháp khống chế hơi Clo 

trong trường hợp bị rò rỉ. 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 04 thùng rác dung tích 200 lít/thùng tại khuôn viên các khu chức 

năng của dự án để thu gom rác thải sinh hoạt và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý chất thải đến vận chuyển, xử lý.  

- Phần chất thải vô cơ (chủ yếu là chai lọ, vỏ đồ uống…) được phân loại 

thu gom và bán lại cho tổ chức, cá nhân thu mua phế liệu. 

- Đối với các loại rác thải hữu cơ như rau, củ quả, canh, cơm thừa được 

công nhân thu gom tận dụng để chăn nuôi. 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ để hạn chế lượng chất thải sinh hoạt 

phát sinh. 



b. Đối với chất thải rắn sản xuất 

- Bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp: Toàn bộ lượng bùn thải chứa các 

cặn rắn đều được thải chung vào hố thu bùn, sau đó thu gom và chuyển sang sân 

phơi bùn để làm khô. Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận 

chuyển định kỳ đi xử lý theo đúng quy định. 

+ CTR phát sinh trong quá trình sản xuất nước đóng chai: Các loại 

chai/bình nước hỏng, thùng bìa catton rách,…thu gom và bán cho các cơ sở thu 

mua phế liệu. Các CTR khác trong quá trình sản xuất được thu gom cùng với rác 

thải sinh hoạt và được đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

3.4. Công trình thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại 

- Đơn vị tiến hành phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH. 

- Đơn vị giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc, thiết bị tại khu vực 

dự án (chỉ sửa chữa trong trường hợp có sự cố). Hoạt động thay dầu, bảo dưỡng, 

sửa chữa thiết bị sẽ chuyển cho Trung tâm bảo dưỡng thiết bị máy móc gần nhất 

trong khu vực. 

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

thùng chứa riêng biệt có nắp đậy, có dán nhãn cảnh báo đặt ở khu vực riêng 

trong nhà máy.  

- Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

+ Các máy móc, thiết bị được đầu tư mới toàn bộ nên mức độ gây ồn và 

rung động được giảm thiểu. 

+ Các máy bơm được thiết kế các bộ phận giảm âm ngay tại các trạm bơm 

và khu vực đặt thiết bị bơm được ốp thêm một lớp tường gạch 100mm, trần ván 

ép 10 mm để giảm tiếng ồn. 

+ Lắp đặt đệm cao su và lò so chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 

+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ các thiết bị, hệ thống bằng cách bảo 

dưỡng, bôi trơn. 

+ Quy định tốc độ xe từ 15 – 20 km/h trong khu vực tập trung đông dân 

cư, tuyến đường vận chuyển hóa chất xử lý nước, đặc biệt là tuyến đường nối từ 

Quốc lộ 2C đi vào khu vực dự án. 

+ Dự án bố trí chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian con 

người tiếp xúc với các nguồn gây ồn. 



+ Đối với các công nhân vận hành máy bơm có công suất lớn được trang 

bị các thiết bị giảm âm chống ồn tránh các bệnh nghề nghiệp. 

+ Đơn vị trồng cây xanh xung quanh cơ sở để tạo không khí trong lành, 

giảm bức xạ nhiệt đồng thời giúp giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động. 

4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường, phương án phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Chương trình giám sát môi trường của dự án 

4.1.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công xây dựng, Tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu dự án, Cổng ra vào dự án (vị trí căn cứ theo thực tế).   

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, NO2, 

CO, tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: 

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

không khí xung quanh; 

+ 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  - Giá 

trị cho phép tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – 

Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị bụi 

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 đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

b. Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: Mẫu nước mặt giáp khu vực dự án. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, DO, BOD5, COD, NO3
-
, PO4

3-
, tổng số 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt. 



c. Giám sát chất thải rắn 

- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

- Giám sát hiện tượng trượt, sụt lún công trình. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

4.1.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

4.1.2.1. Giám sát môi trường trong quá trình vận hành giai đoạn 1 và 

thi công giai đoạn 2 

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: Văn phòng điều hành, Khu hệ thống xử lý nước cấp, 

Khu vực thi công xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, NO2, 

CO, tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: 

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

không khí xung quanh; 

+ 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  - Giá 

trị cho phép tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – 

Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị bụi 

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 đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

b. Giám sát môi trường nước 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: Vị trí thoát nước ra cống thoát nước chung của khu vực. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4
+
, tổng N, tổng P, dầu 

mỡ khoáng, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 



* Đối với nước cấp sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: Vị trí bể chứa nước sạch. 

- Thông số giám sát: pH, màu sắc, mùi vị, độ đục, độ cứng, chỉ số 

pecmanganat, hàm lượng clorua, amoni, sắt, mangan, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

c. Giám sát chất thải rắn 

- Giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh tại nhà máy theo từng 

chủng loại. 

- Giám sát và tập huấn về vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 

- Giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp trong nhà máy. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

4.1.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn nhà máy nước đi vào vận 

hành ổn định 

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: Văn phòng điều hành, Khu hệ thống xử lý nước cấp, 

Khu vực sản xuất nước đóng chai. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, NO2, 

CO, tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: 

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

không khí xung quanh; 

+ 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  - Giá 

trị cho phép tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – 

Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị bụi 

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 đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 



b. Giám sát môi trường nước 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: Vị trí thoát nước ra cống thoát nước chung của khu vực. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4
+
, tổng N, tổng P, dầu 

mỡ khoáng, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

* Đối với nước cấp sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: Vị trí bể chứa nước sạch. 

- Thông số giám sát: pH, màu sắc, mùi vị, độ đục, độ cứng, chỉ số 

pecmanganat, hàm lượng clorua, amoni, sắt, mangan, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

c. Giám sát chất thải rắn 

- Giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh tại nhà máy theo từng 

chủng loại. 

- Giám sát và tập huấn về vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 

- Giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp trong nhà máy. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Công ty trang bị các phương tiện phòng hộ lao động đầy đủ cho công 

nhân, cung cấp đủ thuốc y tế, sơ cứu để đề phòng tai nạn lao động. 

- Các thiết bị sản xuất được gắn bảo hiểm an toàn và thường xuyên kiểm 

tra. Xây dựng và ban hành quy chế khi khai thác sử dụng máy móc thiết bị, quy 

chế an toàn khác trong quá trình sản xuất. 

- Công ty đào tạo và sử dụng người lao động lành nghề. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động, bảo hộ lao động phù hợp với từng vị 

trí trong nhà xưởng. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho 

tàng theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 



b. Biện pháp an toàn giao thông 

- Các loại xe tải tham gia vận chuyển 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 đường bộ. 

- Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, không sử 

dụng các phương tiện không bảo đảm an toàn. 

- Các phương tiện vận chuyển không được chạy nhanh vượt ẩu, tránh 

dừng đỗ xe trên các tuyến đường hẹp. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hóa chất xử lý nước cấp và sản phẩm nước 

đóng chai hợp lý để hạn chế tai nạn giao thông. 

- Sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường giao thông nếu xảy ra sự cố hư hỏng, 

xuống cấp do hoạt động vận tải của nhà máy. 

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố về bơm 

- Thường xuyên kiểm tra thiết bị bơm trong hệ thống. 

- Khi có sự cố liên quan tới máy bơm xảy ra phải ngắt nguồn điện tại bơm 

đang xảy ra sự cố và thay thế bơm đang hoạt động bằng bơm dự phòng. 

- Khu vực trạm bơm có lượng nhiệt tỏa ra tương đối lớn do quá trình hoạt 

động liên tục, Công ty thực hiện biện pháp thông gió tự nhiên kết hợp với thông 

gió cưỡng bức bằng quạt cưỡng bức để làm mát cho thiết bị, đảm bảo hiệu quả 

hoạt động của máy bơm. 

d. Biện pháp phòng ngừa sự cố vỡ đường ống dẫn nước 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước để phát hiện kịp thời 

những chỗ rò rỉ, vỡ đường ống, ngừng hoạt động cấp nước khi phát hiện sự cố 

và khẩn trương tiến hành sửa chữa, thay thế khi cần thiết. 

- Chủ đầu tư lựa chọn đường ống dẫn nước chuyển tải nước thô và nước 

sạch có chất lượng tốt, các tuyến ống trên được lắp đặt dưới mặt đất ít nhất 1m 

và dọc theo đường giao thông. 

- Tuyến đường ống dẫn nước được chôn sâu dưới đất và mật độ qua lại 

của các phương tiện khu vực thấp, chủ yếu là xe thô sơ nên không gây ảnh 

hưởng lớn đến giao thông khu vực. 

e. Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất xử lý nước 

- Các hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý nước đều được bảo quản 

nghiệm ngặt tại khu vực nhà chứa hóa chất, có quy định nhập xuất rõ ràng, tránh 

thất thoát ra môi trường gây ô nhiễm môi trường và có thể tác động đến sức khỏe 

người lao động. 



- Công ty bố trí trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp làm 

việc với hóa chất. 

- Đơn vị không sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc, không 

nhãn mác, hết thời hạn sử dụng. 

- Yêu cầu công nhân phải nắm vững quy trình trước khi vận hành với hóa 

chất, nếu có nghi ngờ phải liên hệ với người quản lý. Không tự tiện vận hành khi 

chưa biết tính nguy hiểm của hóa chất. 

- Khi hóa chất bị rò rỉ phải đóng cửa cống, không dùng nước cũng không 

để hóa chất chảy tràn vào hệ thống cống. Tiến hành quây vùng và trung hòa hóa 

chất tràn sau đó xúc vào thùng, quét và rửa bằng nước. 

- Tập huấn, đào tạo công nhân trực tiếp sử dụng hóa chất cách bảo vệ bản 

thân khi xảy ra sự cố liên quan đến hóa chất. 

f. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai 

Khi dự án đi vào hoạt động có thể đối mặt với các sự cố thiên tai không 

thể lường trước được. Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố tự nhiên nhằm hạn 

chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của chúng, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Dự án sẽ có kế hoạch cảnh báo về những thời tiết bất thường đối với công 

nhân. Tu sửa và gia cố khu vực chức năng khi cần và trước mùa mưa bão.  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống chống sét và mạng điện của nhà máy. 

- Khi có các hiện tượng thời tiết bất lợi như dông bão, mưa lớn, sét... cần 

có biện pháp hạn chế công tác ngoài trời, nhanh chóng che chắn nguyên vật liệu, 

thu gọn phương tiện, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 

- Khi xảy ra sự cố sẽ áp dụng ngay các biện pháp ứng cứu kịp thời. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý để đưa ra các 

giải pháp ứng phó khi xảy ra sự cố. 

Sự cố ngập úng có thể xảy ra khi có mưa lớn liên tục tuy nhiên theo đánh 

giá khả năng rất thấp, do vị trí quy hoạch dự án thuận lợi cho khâu tiêu thoát 

nước, cốt nền cao và trong quá trình xây dựng đã bố trí đồng bộ tuyến thoát nước 

theo phương án được phê duyệt. Công ty có thể bố trí thêm máy bơm dự phòng 

trong trường hợp xảy ra ngập úng cục bộ khi trời mưa lớn để kịp thời ứng phó. 



5. Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Mục tiêu của dự án 

Dự án Công trình cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp, nước sinh hoạt và 

nước phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang hoạt động với các mục tiêu sau: 

- Cung cấp nước sạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh cụm công 

nghiệp Phúc Ứng, cấp nước sinh hoạt và nước phục vụ phát triển sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn xã Phúc Ứng và các xã lân cận của huyện Sơn Dương góp 

phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương và 

đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

- Công trình xử lý nước sạch áp dụng công nghệ xử lý đảm bảo chất 

lượng nước đầu ra đạt QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được Bộ Y tế ban hành 

theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 – Thông tư ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 

của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 

41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018. 

5.2. Quy mô, công suất dự án 

Quy mô của công trình cấp nước là cung cấp nước sạch với lưu lượng 

4.000 m
3
/ngày đêm (giai đoạn 1: công suất 2.000 m

3
/ngày đêm; giai đoạn 2 nâng 

công suất thêm 2.000 m
3
/ngày đêm và dây chuyền sản xuất xử lý nước đóng 

chai công suất 500 – 700 lít/ngày). 

5.3. Tiến độ dự án và tổng vốn đầu tư 

5.3.1. Tiến độ dự án 

- Giai đoạn 1: 

+ Từ Quý IV/2021 – Quý II/2022: Hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây 

dựng, bảo vệ môi trường và khởi công xây dựng. 

+ Từ Quý IV/2022: Hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

- Giai đoạn 2: 

+ Quý IV/2023: Hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động sản xuất, 

kinh doanh theo quy mô, công suất thiết kế. 



5.3.2. Vốn đầu tư dự án 

Tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án là: 38.966.000.000 đồng (Ba mươi 

tám tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu đồng). Trong đó: 

- Giai đoạn 1: Mức đầu tư là 16.973.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, chín 

trăm bảy mươi ba triệu đồng). Nguồn vốn là vốn sẵn có của doanh nghiệp. 

- Giai đoạn 2: Mức đầu tư là 21.993.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, chín 

trăm chín mươi ba triệu đồng). Trong đó: 

+ Vốn sẵn có của doanh nghiệp: 13.195.800.000 đồng. 

+ Vốn huy động và vốn vay ngân hàng: 8.797.200.000 đồng. 

 

 

 

 


