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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của công trình 

1.1. Thông tin chung về công trình  

Dự án Đƣờng bộ Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng kết nối các 

khu cảng biển tại Cần Thơ, Sóc Trăng, với các trung tâm thành phố lớn nhƣ Cần 

Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc và kết nối đến các cửa khẩu quốc tế dọc tuyến biên 

giới giáp Campuchia, đặc biệt là cảng nƣớc sâu Trần Đề của tỉnh SócTrăng. 

Để dự án triển khai xây dựng cần phải tiến hành giải phóng mặt bằng toàn 

tuyến qua địa phận các huyện của tỉnh Sóc Trăng nên sẽ ảnh hƣởng đất sản xuất 

và quan trọng là đất ở có các công trình nhà của ngƣời dân. Vì vậy, cần phải có 

kế hoạch sắp xếp, bố trí chổ ở cho những hộ dân bị ảnh hƣởng của dự án. 

Trƣớc những lý do và sự cần thiết trên nên cần quy hoạch xây dựng một 

khu nhà ở tác định cƣ với đầy đủ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu 

ở cơ bản của ngƣời dân. 

Công trình thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

quy định tại mục số 6, cột 3 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết, một số điều 

của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Loại hình công trình: Công trình thuộc loại hình đầu tƣ xây dựng mới hạ 

tầng khu tái định cƣ. 

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

(đối với công trình phải có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ), báo cáo nghiên 

cứu khả thi hoặc tài liệu tƣơng đƣơng với báo cáo nghiên cứu khả thi của 

công trình 

- Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của HĐND tỉnh Sóc 

Trăng về việc cam kết vốn ngân sách địa phƣơng tham gia dự án thành phần 

thuộc Dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 

(đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng);  

- Nghị Quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc Hội về Chủ 

trƣơng đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – 

Sóc Trăng giai đoạn 1; 

- Nghị Quyết số 91/NĐ-CP ngày 25/7/2022 của Chính Phủ về Triển khai 

Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc Hội về Chủ trƣơng đầu 

tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 

giai đoạn 1; 
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- Báo Cáo số 1330/BC-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về Tổng hợp tình hình triển khai các khu tái định cƣ phục vụ các dự án giao 

thông trọng điểm của tỉnh; 

- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán Quy hoạch chi tiết Khu tái định xã 

Long Hƣng (Khu tái định cƣ Dự án xây dựng công trình Đƣờng Cao tốc Châu 

Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500. 

- Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán Quy hoạch chi tiết Khu tái định cƣ 

xã Thuận Hƣng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500. 

- - Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện 

Mỹ Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cƣ xã Tham 

Đôn huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng t  lệ 1/500 

- Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Trần 

Đề về việc phê duyệt chi tiết Khu tái định cƣ lịch Hội Thƣợng thị trấn Lịch Hội 

Thƣợng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500.  

- Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt chi tiết Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng (Khu tái định cƣ Dự 

án xây dựng công trình đƣờng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500)). 

- Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt chi tiết Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ (Khu tái định cƣ Dự án 

xây dựng công trình đƣờng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500. 

1.3. Sự phù hợp của công trình đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi 

trƣờng quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trƣờng; mối quan hệ của công trình với các công trình khác, 

các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

Quy hoạch BVMT Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 

Hiện nay Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Quốc gia thời kỳ 2021 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đang ở trong giai đoạn dự thảo, do đó nội dung này chƣa đủ 

cơ sở đánh giá tại thời điểm lập báo cáo. 

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu long thời kỳ 2021 2030 

Theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu long thời kỳ 2021 - 2030 

tầm nhìn đến 2050, cho thấy Dự án phù hợp với quan điểm Tập trung phát triển 

kết cấu hạ tầng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc chuyển đổi mô hình phát 
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triển, đặc biệt chú trọng đến hạ tầng giao thông, năng lƣợng, cấp nƣớc sạch, thủy 

lợi và hạ tầng thị trấn hội. 

Nội dung bảo vệ môi trường trong Quy hoạch tỉnh: 

Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đang trong 

quá trình hoàn thiện để trình Thủ tƣớng Chỉnh phủ xem xét phê duyệt. Căn cứ 

nội dung bảo vệ môi trƣờng trong dự thảo quy hoạch có nêu phƣơng án phát 

triển kết cấu hạ tầng, bố trí tái định cƣ trƣớc khi thu hồi đất. Khu tái định cƣ phải 

có cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Nhƣ vậy, 

việc triển khai dự án thể hiện sự phù hợp với phƣơng án phát triển mà quy hoạch 

đã đề ra. 

Dự án phù hợp: 

+ Nghị quyết số 60/2022/QH15, của Quốc hội về chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

xy dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1. 

+ Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ triển khai 

Nghị quyết số 60/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trƣơng đầu 

tƣ dự án xy dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc-Cần THơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 

- Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của HĐND tỉnh Sóc 

Trăng về việc cam kết vốn ngân sách địa phƣơng tham gia dự án thành phần 

thuộc Dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 

(đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng); 

- Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tƣ thực hiện dứ án thành phần 4 thuộc dự 

án án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. 

- Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án thành 

phần  4 thuộc dự án án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc 

Trăng giai đoạn 1.  

1.4. Mối quan hệ của công trình với khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, cụm công nghiệp 

Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự 

án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – 

Sóc Trăng giai đoạn 1 không nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, cụm công nghiệp. 
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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 có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Luật, nghị định, thông tư và quyết định 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng ngày 17/11/2020; 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Nhà ở năm 2014; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định 

về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 04/2015/BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng về hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

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

- Quyết đinh số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về phê duyệt quy hoạch 

các điểm đấu nối đƣờng giao thông công cộng vào các Quốc lộ đi qua địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020; 

b. Các quy chuẩn môi trường và các tiêu chuẩn khác 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt; 

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

độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
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- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

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

không khí xung quanh; 

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

nƣớc mặt; 

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ 

tầng kỹ thuật; 

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

dựng; 

- TCVN 4513:1988: Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4756-89: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện; 

- TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 6592-2:2000: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp; 

- TCN-1-2006: Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đƣờng dẫn 

điện; 

- TCVN 33:2006: Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 51-2008: Thoát nƣớc – mạng lƣới và công trình bên ngoài 

tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 104:2007 “Đƣờng đô thị - Yêu cầu thiết kế” vào các quy 

chuẩn áp dụng cho dự án để làm cơ sở thực hiện thiết kế các công trình giao 

thông. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 

các cấp có thẩm quyền về công trình 

- Báo Cáo số 1330/BC-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về Tổng hợp tình hình triển khai các khu tái định cƣ phục vụ các dự án giao 

thông trọng điểm của tỉnh; 

- Công văn số 1942/SXD-QHKT ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Sóc Trăng về việc góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cƣ xã Tham Đôn, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500. 

- Công văn số 1901/SXD-QHKT ngày 29/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Sóc Trăng về việc góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu tái định cƣ các xã (Mỹ 

Hƣơng, Long Hƣng, Thuận Hƣng, Phú Mỹ), huyện Mỹ Tú. 
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- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán Quy hoạch chi tiết Khu tái định xã 

Long Hƣng (Khu tái định cƣ Dự án xây dựng công trình Đƣờng Cao tốc Châu 

Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500. 

- Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán Quy hoạch chi tiết Khu tái định cƣ 

xã Thuận Hƣng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500. 

- - Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện 

Mỹ Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cƣ xã Tham 

Đôn huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng t  lệ 1/500 

- Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Trần 

Đề về việc phê duyệt chi tiết Khu tái định cƣ lịch Hội Thƣợng thị trấn Lịch Hội 

Thƣợng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500.  

- Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt chi tiết Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng (Khu tái định cƣ Dự 

án xây dựng công trình đƣờng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500)). 

- Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Mỹ 

Tú về việc phê duyệt chi tiết Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ (Khu tái định cƣ Dự án 

xây dựng công trình đƣờng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, t  lệ 1/500. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ đầu tƣ tự tạo lập đƣợc sử dụng trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

- Trung tâm quy hoạch xây dựng là đơn vị tƣ vấn tạo lập Đồ án quy hoạch 

chi tiết Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ 

dự án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần 

Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. 

- Các bản vẽ kỹ thuật của công trình: bản vẽ tuyến thi công, bản đồ khu 

vực,… 

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

♦ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Số 79A, đƣờng Nguyễn Chí Thanh, Phƣờng 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Điện thoại: 0299.3620.798.   Fax: 02993.868.086 

♦ Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Sóc 

Trăng. 
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- Địa chỉ: Số 18, đƣờng Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Ngƣời đại diện: Ông Diệp Tuấn Anh  - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02993.629.212 – 02993.827.717. 
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 Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo 

STT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung thực 

hiện 
Chữ ký 

A. Chủ đầu tư 

1 
Châu Văn VũH 

Phƣớc Thái 
Kỹ sƣ 

Quản lý đất 

đai 
Giám đốc 

Quản lý công 

trình 
 

2 
Nguyễn Hoài 

Thanh 
Thạc sĩ 

Quản lý đất 

đai 

Phó giám 

đốc 

Ký văn bản, 

trang phụ bìa 

báo cáo 

 

3 Tô Khánh Hoa Kỹ sƣ 
Quản lý đất 

đai 

Phó trƣởng 

phòng Bồi 

thƣờng và 

Giải phóng 

mặt bằng 

Góp ý báo cáo  

4 Mai Chí Thức Cử nhân Kế toán 
Phụ trách kế 

toán 

Cung cấp tài 

liệu 
 

B. Đơn vị tư vấn 

1 Diệp Tuấn Anh Thạc sỹ 
Công nghệ 

sinh học 
Giám đốc Quản lý chung  

2 Dƣơng Ngọc Thúy Thạc sỹ 
Công nghệ 

sinh học 

Phó Giám 

đốc 

Quản lý trực 

tiếp, góp ý báo 

cáo 

 

3 Đặng Hoàng Minh Kỹ sƣ 
Khoa học 

môi trƣờng 

Phó trƣởng 

phòng kỹ 

thuật 

Góp ý nội 

dung báo cáo 
 

4 
Lâm Ngọc Trúc 

Ly 
Kỹ sƣ 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trƣờng 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Viết báo cáo, 

chỉnh sửa theo 

góp ý, hoàn 

chỉnh nội dung 

báo cáo 

 

5 
Quách Diệp Thuỳ 

Dƣơng 
Cử nhân 

Công nghệ 

kỹ thuật môi 

trƣờng 

Cán bộ kỹ 

thuật 
Xử lý bản vẽ  

6 Lê Minh Khƣơng Kỹ sƣ 

Xây dựng 

công trình 

Giao thông  

Cán bộ kỹ 

thuật 
  

7 Tiết Nhƣ Ý Kỹ sƣ 

Công nghệ 

kỹ thuật môi 

trƣờng 

Cán bộ kỹ 

thuật 
Thu mẫu  



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      9 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

a. Phương pháp so sánh 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2, chƣơng 3. Đây là phƣơng 

pháp thƣờng xuyên sử dụng trong công tác ĐTM. Phƣơng pháp này đƣợc sử 

dụng trong việc so sánh giá trị hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực 

công trình với các giá trị quy định trong quy chuẩn Việt Nam hiện hành nhƣ sau: 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT,  QCVN 

05:2013/BTNMT,… nhằm đánh giá chất lƣợng thành phần nƣớc mặt, nƣớc thải, 

chất lƣợng không khí xung quanh tại khu vực công trình và khu vực lân cận 

công trình hoặc so sánh với số liệu tham khảo từ các công trình tƣơng đồng với 

loại hình của công trình. 

b. Phương pháp đánh giá nhanh 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng chủ yếu tại chƣơng 3. Đây là một trong 

những phƣơng pháp phổ biến đƣợc sử dụng trong công tác ĐTM, phƣơng pháp 

này rất hữu dụng để xác định nhanh và dự báo tải lƣợng thải và thành phần các 

chất ô nhiễm (không khí, nƣớc, chất thải rắn,…) dựa trên số liệu có đƣợc từ 

công trình. Mặt khác, phƣơng pháp này sử dụng các hệ số phát thải đã đƣợc 

thống kê bởi các cơ quan, tổ chức và chƣơng trình có uy tín lớn trên thế giới nhƣ 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trƣờng của Mỹ (USEPA). 

c. Phương pháp thống kê 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3. Đây là 

phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong công tác ĐTM, phƣơng pháp này rất hữu dụng 

để xác định nguồn thải và thành phần các chất ô nhiễm. Phƣơng pháp này nhằm 

xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - thị trấn hội ở khu vực thực hiện 

công trình thông qua các số liệu, thông tin thu thập đƣợc từ các nguồn khác nhau 

nhƣ các thông tin cơ bản về địa bàn có công trình triển khai về điều kiện khí 

tƣợng thủy văn, kinh tế - thị trấn hội tại khu vực xây dựng công trình, tổng hợp 

trong niên giám thống kê. Ngoài ra, việc thống kê các máy móc, trang thiết bị 

hoạt động giúp đánh giá chính xác nguồn tác động, loại chất thải phát sinh để đề 

xuất giải pháp giảm thiểu phù hợp. 

d. Phương pháp đo đạc, khảo sát chất lượng môi trường:  

Áp dụng để thu thập và phân tích các mẫu nƣớc (nƣớc thải, nƣớc mặt, 

nƣớc ngầm); mẫu không khí, tiếng ồn, độ rung và đất/trầm tích. Các quá trình 

quan trắc môi trƣờng đƣợc thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam để đánh giá hiện 

trạng môi trƣờng của vùng công trình. Kết quả thực hiện phƣơng pháp này đƣợc 

sử dụng tại Chƣơng 2, phần Hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng 

vật lý và cung cấp trong phần phụ lục của báo cáo 
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đ. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3. Khảo 

sát hiện trƣờng là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện 

trạng khu vực thực hiện công trình nhằm làm cơ sở cho việc nhận định các đối 

tƣợng tự nhiên có thể bị tác động bởi các hoạt động của công trình, đề xuất các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng,… 

Xác định vị trí của công trình tiếp giáp với các đối tƣợng xung quanh. Do vậy, 

quá trình khảo sát hiện trƣờng càng tiến hành chính xác và đầy đủ thì quá trình 

nhận dạng các đối tƣợng bị tác động cũng nhƣ đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi tại chƣơng 4. 

e. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3, 

chƣơng 4. Kế thừa các nghiên cứu, các tài liệu tham khảo và báo cáo ĐTM của 

các công trình cùng loại đã đƣợc thẩm định để làm căn cứ xác định nguồn thải, 

thành phần, tính chất của nguồn thải, cũng nhƣ các biện pháp giảm thiểu có hiệu 

quả trong việc xử lý các chất thải phát sinh. 

Tham khảo tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến công 

trình, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên 

quan đến hoạt động của công trình. Áp dụng nhiều nhất tại chƣơng 3 trong việc 

xác định nồng độ, tải lƣợng các chất ô nhiễm: khí thải, nƣớc thải. 

f. Phương pháp tham vấn cộng đồng  

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong quá trình làm việc với lãnh đạo và 

đại diện cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi Tiểu dự án đầu tƣ xây 

dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 thuộc dự án 

xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 nhằm 

trao đổi, thảo luận về những tác động cũng nhƣ biện pháp giảm thiểu đƣa ra. 

Tiếp thu ý kiến phản hồi của ngƣời dân và đại diện UBND thị trấn từ đó điều 

chỉnh nội dung trong báo cáo ĐTM cho phù hợp. Kết quả phƣơng pháp này 

đƣợc sử dụng tại chƣơng 5. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về công trình: 

5.1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái 

định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc 

Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. 

- Địa điểm thực hiện: dự án đƣợc triển khai tại 6 vị trí nhƣ sau: thị trấn 

Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề; xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên; xã Mỹ 
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Hƣơng, xã Phú Mỹ, xã Thuận Hƣng, xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Chủ công trình: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Số 79A, đƣờng Nguyễn Chí Thanh, Phƣờng 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Điện thoại: 0299.3620.798.   Fax: 02993.868.086 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

a. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

Công trình Khu tái định cƣ Lịch Hội Thƣợng, thị trấn Lịch Hội Thƣợng 

huyện Trần Đề, có tổng diện tích là khoảng 25.000 m
2
 (2,5ha. 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 96 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

STT LOẠI ĐẤT KÝ HIỆU 
DIỆN TÍCH  

(m
2
) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 ĐẤT Ở  12.000 48,00 

1.1 Nhà ở tái định cư TDC… 12.000  

2 ĐẤT CÂY XANH 
 

6.196 24,78 

2.1 Đất công viên – cây xanh CV-CX… 2.607  

2.2 Cây xanh hành lang bảo vệ kênh  3.589  

3 ĐẤT GIAO THÔNG 
 

6.804 27,22 

3.1 Đất hạ tầng kỹ thuật  1.662  

3.2 Đường giao thông  5.142  

TỔNG   25.000 100 

b. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú, có tổng diện tích 

là khoảng 10.000 m
2
 (1,0ha). 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 35 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 
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STT 
KÍ 

HIỆU 
LOẠI ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

(m
2
) 

TỶ 

LỆ 

(%) 

GHI 

CHÚ 

1   ĐẤT Ở 4.375 43,7   

A TDC-… Đất nhà Tái định cƣ 4.375 43,7 
35 

LÔ 

2   
ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT, ĐỊA 

DỊCH 
573 5,7   

3 CV-CX ĐẤT CÔNG VIÊN, CÂY XANH 830 8,3   

4   ĐẤT GIAO THÔNG 4.222 42,2   

TỔNG 10.000 100,0   

c. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên, có tổng diện 

tích là khoảng 18.608 m
2
 (1,86ha). 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 64 nền tái định cƣ (tƣơng đƣơng 06 block nền) phục vụ cho các hộ 

dân theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện Mỹ 

Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cƣ xã Tham Đôn 

huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng t  lệ 1/500, cụ thể nhƣ sau: 

STT 
KÍ 

HIỆU 
LOẠI ĐẤT 

DIỆN TÍCH 

(m
2
) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 TDC ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƢ 9.600 51,6 

2   ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT- ĐỊA DỊCH 1.268 6,8 

3 CV ĐẤT CÔNG VIÊN, CÂY XANH 840 4,5 

4   ĐẤT GIAO THÔNG 6.900 37,1 

TỔNG 18.608 100,0 

d. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Công trình Khu tái định cƣ xã xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú, có tổng diện 

tích là khoảng 10.000 m
2
 (1,0ha). 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 40 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

STT LOẠI ĐẤT 
KÍ 

HIỆU 

DIỆN TÍCH 

(m
2
) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƢ   5.000 50,0 

  Nhà ở liên kế 1 
LK1-1,…, LK1-

21 
2.625 26,3 

  Nhà ở liên kế 2 
LK2-1,…, LK2-

19 
2.375 23,8 
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STT LOẠI ĐẤT 
KÍ 

HIỆU 

DIỆN TÍCH 

(m
2
) 

TỶ LỆ 

(%) 

2 ĐẤT CÔNG VIÊN, CÂY XANH   1.528 15,3 

3 
ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT, ĐỊA 

DỊCH 
  939 9,4 

4 ĐẤT GIAO THÔNG   2.533 25,3 

TỔNG 10.000 100,0 

đ. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Công trình Khu tái định cƣ xã xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú, có tổng diện tích 

là khoảng 10.000 m
2
 (1,0ha). 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 35 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

STT 
KÍ 

HIỆU 
LOẠI ĐẤT 

DIỆN TÍCH 

(m
2
) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 TDC ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƢ 4.713 47,1 

2   ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT- ĐỊA DỊCH 494 4,9 

3 CV ĐẤT CÔNG VIÊN, CÂY XANH 910 9,1 

4   ĐẤT GIAO THÔNG 3883 38,8 

TỔNG 10.000 100,0 

e. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Công trình Khu tái định cƣ xã xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú, có tổng diện 

tích là khoảng 10.000 m
2
 (1,0ha). 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 38 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

5.1.3. Công nghệ sản xuất  

STT 
KÍ 

HIỆU 
LOẠI ĐẤT 

DIỆN TÍCH 

(m
2
) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 TDC ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƢ 5.022 50,2 

2   ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT- ĐỊA DỊCH 1.560 15,6 

3 CV ĐẤT CÔNG VIÊN, CÂY XANH 698 7,0 

4   ĐẤT GIAO THÔNG 2.720 27,2 

TỔNG 10.000 100,0 
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Quy trình xây dựng và hoạt động của công trình nhƣ sau: 

Quy trình xây dựng và hoạt động công trình 

Quá trình xây dựng công trình bao gồm các công đoạn: Công đoạn san lấp 

mặt bằng, công đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật và công đoạn hoàn thiện, cụ thể 

nhƣ sau: 

- Công đoạn san lấp mặt bằng: Nền tảng để thi công xây dựng là bản vẽ 

thiết kế. Trong bản vẽ thiết kế sẽ thể hiện cụ thể phần kết cấu. Khi bản vẽ đã sẵn 

sàng thì bƣớc thi công đã sẵn sàng khởi động. Tập kết máy móc, thiết bị thi công 

và san lấp mặt bằng. Tập kết vật liệu chuẩn bị cho những bƣớc thi công ban đầu. 

Chuẩn bị lán trại che chắn khu vực thi công và chuẩn bị những biển báo, hàng 

rào cần thiết cho khu vực thi công. San lấp mặt bằng với cao độ san lấp thiết kế 

là +1,8m.   

- Thi công hạ tầng kỹ thuật 

• Thi công hạ tầng kỹ thuật là công đoạn quan trọng. Đƣợc quy định trực 

tiếp trong bản vẽ thiết kế. Các kỹ sƣ có trách nhiệm giám sát thi công đúng với 

bản vẽ. Mỗi giai đoạn đều tuân theo quy trình, cụ thể nhƣ sau: 

• Xử lý nền, tùy vào điều kiện thổ nhƣỡng mà kỹ thuật thi công cũng có 

sự thay đổi cho phù hợp.  

• Xây công trình ngầm nhƣ: cống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải; Thi công 

đƣờng. 

• Thi công lắp đặt hệ thống ống luồn, hộp đấu nối cho dây điện các loại, 

chiếu sáng các loại,… 

- Công đoạn hoàn thiện: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát 

nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải. 

5.1.4. Các hạng mục công trình  

5.1.4.1. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện 

Trần Đề 

Thi công hạ tầng 

kỹ thuật 
Vật liệu xây dựng, nước, thiết 

bị thi công 

Chất thải rắn, nước thải, khí 

thải, chất thải nguy hại, tiếng 

ồn,… 

Hoàn thiện công 

trình 
Vật liệu xây dựng, nước, thiết 

bị thi công 

Chất thải rắn, nước thải, khí 

thải, chất thải nguy hại, tiếng 

ồn,… 

San lấp mặt bằng Vật liệu xây dựng, nước, thiết 

bị thi công 

Chất thải rắn, nước thải, khí 

thải, chất thải nguy hại, tiếng 

ồn,… 
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a. San lấp mặt bằng 

Diện tích san lấp 25.000 m
2
; 

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Tây Bắc sang Đông Nam, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh Tƣ Mới. 

Giải pháp san nền: do địa hình khu vực tƣơng đối thấp nên phải tiến hành 

đắp nền đến cao độ xây dựng. 

Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực:  +2,00m. 

Hệ số đầm chặt:     k =1,22. 

Bảng 1. Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền Khu tái định cƣ thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO 

ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ SAN 

LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H0;C1 746 2,00 1,27 0,73 545 

2 H0;C2 1.199 2,00 1,12 0,88 1.055 

3 H0;C3 1.343 2,00 0,85 1,15 1.544 

4 H0;C4 1.336 2,00 0,85 1,15 1.536 

5 H0;C5 1.329 2,00 0,85 1,15 1.528 

6 H0;C6 1.322 2,00 0,84 1,16 1.534 

7 H0;C7 1.315 2,00 0,85 1,15 1.512 

8 H0;C8 620 2,00 0,84 1,16 719 

9 H1;C2 1.143 2,00 0,90 1,10 1.257 

10 H1;C3 2.007 2,00 0,94 1,06 2.127 

11 H1;C4 2.014 2,00 0,90 1,10 2.215 

12 H1;C5 2.021 2,00 0,84 1,16 2.344 

13 H1;C6 2.028 2,00 0,84 1,16 2.352 

14 H1;C7 2.035 2,00 0,83 1,17 2.381 

15 H1;C8 961 2,00 0,83 1,17 1.124 

TỔNG 

    

23.773 

b. Đường giao thông 

Tuyến đƣờng N1 là tuyến đƣờng chính vừa là giao thông đối nội và giao 

thông đối ngoại, đảm bảo nhiệm vụ kết nối khu tái định cƣ với hệ thống giao 

thông ngoài khu vực quy hoạch. Lộ giới 13m (Mặt cắt 1-1) trong đó lòng đƣờng 

rộng 7m, vỉa hè mỗi rộng 3m (2x3m=6m). Đối với đoạn từ đƣờng tỉnh 933c vào 

đến khu công viên cây xanh số 1 có lộ giới 10m (Mặt cắt 1’-1’) trong đó lòng 

đƣờng rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 1,5m (2x1,5m=3m), phần vỉa hè này tƣơng 
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đối hẹp nên trong dự án đầu tƣ cần nghiên cứu thực tế địa hình và phƣơng án 

thiết kế đề xuất có thể lót gạch hoặc không (phải có ý kiến thống nhất của chủ 

đầu tƣ). 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,2m (tọa độ VN 

2000). 

STT TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT
LỘ GIỚI 

(m)

KHOẢNG 

LÙI (m)

MẶT 

ĐƢỜNG (m)

VỈA HÈ 

(m)

CHIỀU DÀI 

(m)
GHI CHÚ

1  1 13 2,5 7 3 302 Đoạn dãy nhà ở Tái định cƣ

1' - 1' 10 2,5 7 1,5 120 Đoạn đƣờng dẫn vào TDC
1 Đƣờng N1

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG

 c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm trên tuyến 

đƣờng Tỉnh 933C phía Tây Nam khu quy hoạch tại điểm đấu nối dẫn vào trạm 

biến áp đặt tại công viên. Cáp trung thế chọn cáp 3x240mm  

Tuyến hạ thế 0,4kv 

Điện áp 380/220V, Dây dẫn: dùng cáp CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện: 

3x1Cx50mm2 . Các tuyến cáp  380/220V đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-

2Cx25mm2 rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đi nổi trên cột điện 

nằm dọc tuyến đƣờng quy hoạch. 

Bộ đèn chiếu sáng bao gồm: Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m. Đèn chiếu 

sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: trạm biến áp  công suất 100 KVA, loại trạm treo để không 

cản trở lƣu thông vỉa hè.  

Bảng 2. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ thị trấn  

Lịch Hội Thƣợng 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 CÁP TRUNG THẾ 22KV Md 143 

2 CÁP HẠ THẾ 0,4KV Md 558 

3 TRẠM BIẾN ÁP 100KVA TRẠM 1 

4 CÁP CHIẾU SÁNG 0,4KV-16MM
2
 Md 420 

5 CẦN ĐÈN ĐƠN TRỤ 15 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 
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+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa riêng với nƣớc thải sinh hoạt. Hệ 

thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT D400 – 

D800mm. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. 

Khoảng cách giếng thu 25m. 

Bố trí tuyến cống BTCT D1500 dƣới lòng đƣờng đảm bảo thông thủy cho 

kênh thủy lợi nằm trong ranh quy hoạch, khi thiết kế thi công cần chú ý gia cố 

để tránh sạt lở gây sụt lún nền đƣờng. Ngoài ra bố trí tuyến 2 tuyến cống BTCT 

D400 phục vụ tƣới tiêu cho ngƣời dân. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh Tƣ Mới phía Đông Nam khu 

quy hoạch. 

Bảng 3. Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa Khu tái định cƣ thị trấn  

Lịch Hội Thƣợng 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 411 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 18 

3 CỐNG BTCT D600 Md 274 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 9 

5 CỐNG BTCT D800 Md 54 

6 GIẾNG THU D800 CÁI 4 

7 CỐNG BTCT D1500 Md 13 

8 GIẾNG THU D1500 CÁI 2 

9 CỬA XẢ CÁI 3 

+ Hệ thống thoát nước thải:  

Hệ thống cống thoát nƣớc thải của khu quy hoạch đƣợc thiết kế xây dựng 

riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc mƣa. Hệ thống thoát nƣớc thải bao gồm 

3 phần: 

+ Bể lắng sơ bộ và bể tự hoại. 

+ Hệ thống mƣơng hở B300 thu gom nƣớc thải phía sau nhà các hộ dân. 

+ Hệ thống mƣơng hở B300 dẫn nƣớc thải từ bể lắng sơ bộ về nơi xả thải 

Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt sẽ xử lý bƣớc 1 bằng bể tự hoại 2 

ngăn hoặc 3 ngăn tại các hộ gia đình sau đó theo tuyến mƣơng hở B300 dẫn về 

bể lắng sơ bộ. Nƣớc thải sau khi xử lý qua bể lắng sơ bộ sẽ thải ra kênh Tƣ Mới. 

Độ sâu mƣơng hở tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc mƣơng hở tối thiểu đảm bảo 

khả năng tự làm sạch. Trên các tuyến mƣơng hở bố trí các hố ga thu nƣớc thải, 
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khoảng cách các hố ga từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các 

hố ga kết nối với mƣơng hở cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh 

ô nhiễm không khí.  

Bảng 4. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ thị trấn  

Lịch Hội Thƣợng 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 584 

2 HỐ GA CÁI 20 

3 CỬA XẢ CÁI 1 

e. Hệ thống cấp nước:  

Từ tuyến ống cấp nƣớc trên đƣờng Tỉnh 933C hiện trạng dẫn tuyến ống 

uPVC Ø110 theo trục đƣờng N1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu 

quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 3 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van 

chờ để dự phòng cho việc mở rộng khu tái định cƣ sau này. 

Bảng 5. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ thị trấn  

Lịch Hội Thƣợng 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 691 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 3 

5.1.4.2. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

- Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

- Cao độ san lấp thiết kế: +1.8 m; 

- Đấp bờ bao xung quanh khu vực san lấp; 

- Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 

- Thi công san đầm nền cát đạt K=1,22 
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Bảng 6. Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền Khu tái định cƣ thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H5;C1 443 1,80 0,04 1,76 780 

2 H6;C0 426 1,80 0,70 1,10 469 

3 H6;C1 61 1,80 -0,04 1,84 112 

4 H6;C5 488 1,80 0,75 1,05 512 

5 H6;C6 51 1,80 1,30 0,50 26 

6 H7;C0 651 1,80 1,03 0,77 501 

7 H7;C1 377 1,80 1,23 0,57 215 

8 H7;C2 318 1,80 1,06 0,74 235 

9 H7;C4 385 1,80 0,95 0,85 327 

10 H0;C0 830 1,80 0,67 1,13 938 

11 H0;C1 376 1,80 0,20 1,60 1.014 

12 H1;C0 824 1,80 0,83 0,97 799 

13 H1;C1 398 1,80 0,41 1,39 553 

14 H2;C0 795 1,80 1,12 0,68 541 

15 H2;C1 409 1,80 0,64 1,16 474 

16 H3;C0 782 1,80 0,95 0,85 665 

17 H3;C1 448 1,80 0,57 1,23 555 

19 H4;C0 773 1,80 0,83 0,97 750 

20 H4;C1 432 1,80 0,28 1,52 657 

21 H5;C0 760 1,80 0,90 0,90 684 

TỔNG 

    

10.807 

b. Đường giao thông 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,2m  

Lộ giới 9,5-12,5m trong đó mặt đƣờng 5,5m, vỉa hè rộng mỗi bên  2-4m  
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Bảng 7. Bảng thống kê giao thông khu tái định cƣ thị trấn lịch hội 

thƣợng 

STT 
TÊN 

ĐƢỜNG 

MẶT 

CẮT 

LỘ GIỚI 

(m) 

MẶT 

ĐƢỜN

G (m) 

VỈA 

HÈ 

(m) 

CHIỀU 

DÀI 

(m) 

KHOẢN

G LÙI 

(m) 

1 
ĐƢỜNG D1-

A 
1 - 1 9,5 5,5 2 - 2 203 4 

2 
ĐƢỜNG D1-

B 
2 - 2 12,5 5,5 4 - 3 184 4 

c. Cấp điện, Chiếu sáng  

Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm trên tuyến Quốc lộ Quản 

Lộ - Phụng Hiệp tại điểm đấu nối dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên 

Cáp hạ thế đấu vào tủ điện phân phối. Tại tủ phân phối hạ thế lắp 1 bộ 

chống sét lan truyền và 1 bộ tiếp địa cho tủ. Các tủ điện phân phối hạ thế, đặt 

ngoài trời làm bằng vật liệu composite để đảm bảo an toàn. 

 Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật 

liệu sắt tráng kẽm. Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy 

theo bó vỉa quy hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m. Đèn chiếu sáng dùng loại 

đèn sodium 250W/220V. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hƣớng thoát nƣớc chính thoát về phía 

kênh Đập Đá phía Tây Nam khu quy hoạch. Nƣớc mƣa mặt đƣờng và từ các 

công trình đƣợc thu vào các giếng thu nƣớc đặt ở trên vỉa hè, các tuyến cống 

đƣợc bố trí dọc theo các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT D400mm-D600mm. Giếng 

thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. khoảng cách 

giếng thu 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm 

bảo khả năng tự làm sạch cống.  

Bảng 8. Bảng thống kê tổng khối lƣợng Khu tái định cƣ thị trấn  

Lịch Hội Thƣợng 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 62 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 2 
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STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

3 CỐNG BTCT D600 Md 126 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 5 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở 

B300mm. Độ dốc cống tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự 

chảy.  

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 20 – 25 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với cống 

hộp cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không khí 

Bảng 9. Bảng thống kê tổng khối lƣợng Khu tái định cƣ thị trấn  

Lịch Hội Thƣợng 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 195 

2 HỐ GA CÁI 8 

+ Hệ thống cấp nước: Từ tuyến ống cấp nƣớc trên tuyến Quốc lộ Quản 

Lộ - Phụng Hiệp hiện trạng dẫn tuyến ống uPVC Ø110 theo trục đƣờng D1A và 

D1B rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 2 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van 

chờ để dự phòng cho việc mở rộng khu tái định cƣ sau này. 

5.1.4.3. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

a. San lấp mặt bằng 

- Diện tích san lấp 18.608 m
2
; 

- Cao độ san lấp thiết kế: +2.2 m; 

- Đấp bờ bao xung quanh khu vực san lấp; 

- Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 

- Thi công san đầm nền cát đạt K=1,22 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      22 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 
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Bảng 10. Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền Khu tái định cƣ xã 

Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H1;C1 930 2,20 0,75 1,45 1.349 

2 H1;C2 1.248 2,20 0,60 1,60 1.997 

3 H1;C3 1.248 2,20 0,56 1,64 2.047 

4 H1;C4 1.248 2,20 0,56 1,64 2.047 

5 H1;C5 1.004 2,20 0,56 1,64 1.647 

6 H2;C0 1.195 2,20 1,14 1,06 1.267 

7 H2;C1 1.498 2,20 0,64 1,56 2.337 

8 H2;C2 1.600 2,20 0,56 1,64 2.624 

9 H2;C3 1.600 2,20 0,56 1,64 2.624 

10 H2;C4 1.600 2,20 0,55 1,65 2.640 

11 H2;C5 1.287 2,20 0,56 1,64 2.111 

12 H3;C1 680 2,20 0,58 1,62 1.102 

13 H3;C2 912 2,20 0,56 1,64 1.496 

14 H3;C3 912 2,20 0,57 1,63 1.487 

15 H3;C4 912 2,20 0,56 1,64 1.496 

16 H3;C5 734 2,20 0,55 1,65 1.211 

TỔNG 
    

29.482 

b. Đường giao thông 

Cao độ san lấp mặt bằng theo quy hoạch đƣợc duyệt +2.2m. 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,70m  

Lộ giới 30m trong đó phần xe chạy rộng 14m (2x7m), vỉa hè mỗi bên 

rộng 6m (2x6m=12m), dãy phân cách ở giữa rộng 4m. 

STT TÊN ĐƢỜNG 

CHIỀU 

DÀI  

(m) 

LÒNG 

ĐƢỜNG  

(m) 

DẢI 

PHÂN 

CÁCH  

(m) 

VỈA 

HÈ  

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG 

LÙI 

(m) 

A. ĐƢỜNG HIỆN TRẠNG 

1 ĐƢỜNG  TỈNH 936 - 5 - - 46 - 

B. ĐƢỜNG QUY HOẠCH MỚI 

2 ĐƢỜNG SỐ 1 230 7x2 4 6x2 30 4 

c. Chiếu sáng 

 Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 
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đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét. Chiều cao trụ đèn đề 

xuất 8m. Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt trạm biến áp có công suất 50 KVA. Trạm biến áp chọn 

loại trạm treo để không cản trở lƣu thông vỉa hè. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hƣớng thoát nƣớc chính thoát về phía kênh 

thủy lợi phía Tây Nam khu quy hoạch. Nƣớc mƣa mặt đƣờng và từ các công 

trình đƣợc thu vào các giếng thu nƣớc đặt ở trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố 

trí dọc theo hai bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT D400mm-D600mm. Giếng 

thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. khoảng cách 

giếng thu 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm 

bảo khả năng tự làm sạch cống.  

Bảng 11. Bảng thống kê tổng khối lƣợng Khu tái định cƣ xã Tham 

Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 134 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 4 

3 CỐNG BTCT D600 Md 289 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 12 

5 CỐNG BTCT D2000 Md 30 

6 GIẾNG THU D2000 CÁI 2 

7 CỬA XẢ CÁI 2 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở 

B300mm. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,7m, Độ dốc cống tối thiếu 0,3% đảm 

bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với cống 

hộp cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không khí 

  



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      25 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Bảng 12. Bảng thống kê tổng khối lƣợng Khu tái định cƣ xã Tham 

Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 441 

2 HỐ GA CÁI 16 

e. Hệ thống cấp nước: Từ tuyến ống uPVC Ø110 trên đƣờng Tỉnh 936 

hiện trạng, dẫn tuyến ống uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc 

đến từng hộ dân trong khu quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 2 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... 

5.1.4.4. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Đông Nam sang Tây Bắc, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh thủy lợi 

Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực:  +2,00m. 

Hệ số đầm chặt:     k =1,22. 

Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 

Bảng 13. Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền Khu tái định cƣ xã 

Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ 

TỰ NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H0;C0 1.558 2,00 0,44 1,56 2.430 

2 H0;C1 1.080 2,00 0,41 1,59 1.717 

3 H1;C0 1.582 2,00 0,24 1,76 2.784 

4 H1;C1 1.138 2,00 0,29 1,71 1.946 

5 H2;C0 1.497 2,00 0,33 1,67 2.500 
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STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ 

TỰ NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

6 H2;C1 1.164 2,00 0,28 1,72 2.002 

7 H3;C1 1.037 2,00 0,28 1,72 1.784 

8 H4;C0 815 2,00 0,40 1,60 1.304 

9 H5;C0 129 2,00 0,82 1,18 152 

TỔNG 

    

16.619 

b. Đường giao thông 

Tuyến đƣờng Số 1 của khu quy hoạch là tuyến giao thông chính và duy 

nhất, đảm bảo nhiệm vụ kết nối khu tái định cƣ với hệ thống giao thông ngoài 

khu vực quy hoạch là đƣờng tỉnh 939B ở phía Bắc. Lộ giới đƣờng số 1 khu tái 

định cƣ từ 9,5m - 13,5m (Mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3), phần lòng đƣờng rộng 5,5m. Cụ 

thể: 

- Đoạn từ đƣờng tỉnh 939B đến giáp ranh khu công viên cây xanh có lộ 

giới 9,5m (MC 1-1: 2,0-5,5-2,0), lòng đƣờng 5,5m, lề đắp ta luy mỗi bên 2,0m 

trồng cây xanh hai bên lề, kết cấu mặt đƣờng thảm nhựa hoặc bê tông cốt thép. 

- Đoạn từ phía trƣớc khu công viên cây xanh có lộ giới 11,5m (MC 2-2: 

2,0-5,5-4,0), lòng đƣờng 5,5m, lề đắp ta luy phía đối diện công viên 2,0m và 

trồng cây xanh, bên phía công viên vỉa hè 4,0m, kết cấu mặt đƣờng thảm nhựa 

hoặc bê tông cốt thép. 

- Đoạn phía trƣớc khu nhà ở tái định cƣ có lộ giới 13,5m (MC 3-3: 4,0-

5,5-4,0), lòng đƣờng 5,5m, vỉa hè mỗi bên 4,0m, kết cấu mặt đƣờng thảm nhựa 

hoặc bê tông cốt thép. 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,20m (tọa độ VN 

2000). 

Bảng 14. Bảng thống kê giao thông Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng 

huyện  

Mỹ Tú 

STT 
TÊN 

ĐƢỜNG 

MẶT 

CẮT 

CHIỀU 

DÀI 

(m
2
) 

LỀ 

ĐƢỜN

G (m2) 

LÒNG 

ĐƢỜNG 

(m2) 

LỀ 

ĐƢỜNG 

(m2) 

LỘ GIỚI 

(m2) 

KHOẢN 

LÙI (m
2
) 

1 
ĐƢỜNG SỐ 

1 

1-1 55 2,0 5,5 2,0 9,5 4,0 

2-2 38 2,0 5,5 4,0 11,5 4,0 
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3-3 113 4,0 5,5 4,0 13,5 4,0 

c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: lấy từ tuyến dây trung thế nằm phía đƣờng Tỉnh 939B 

tại điểm đấu nối dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên. Cáp trung thế chọn cáp 

3x240mm. 

Tuyến hạ thế 0,4kv: Dây dẫn dùng cáp CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện 

x1Cx50mm
2
 Các tuyến cáp 380/220V sẽ đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè. Các tủ 

điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu composite để đảm bảo an 

toàn. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm
2
 

rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy 

hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m.  

Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt  trạm biến áp công suất 50 KVA, loại trạm treo để 

không cản trở lƣu thông vỉa hè. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT 

D400 – D600. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt 

đƣờng. Khoảng cách giếng thu 25m. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc khu 

quy hoạch 

Bảng 15. Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa và khái toán Khu tái định cƣ 

xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 276 
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STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 9 

3 CỐNG BTCT D600 Md 115 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 6 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở BTCT 

B300. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. Mƣơng hở kết nối với hệ thống cống BTCT D600 thoát 

nƣớc mƣa dẫn nƣớc về kênh thủy lợi phía Tây bắc 

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh. 

Độ dốc tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với 

mƣơng hở cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không 

khí.  

Bảng 16. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng 

huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 263 

2 HỐ GA CÁI 10 

e. Hệ thống cấp nước:  

Từ tuyến ống uPVC trên đƣờng Tỉnh 939B hiện trạng dẫn tuyến ống 

uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu 

quy hoạch.  

01 trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt trên vỉa hè.  

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van 

chờ để dự phòng cho việc mở rộng khu tái định cƣ sau này. 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      29 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Bảng 17. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng 

huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 331 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 1 

5.1.4.5. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Đông Nam sang Tây Bắc, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh thủy lợi 

Độ dốc nền thiết kế =0,1%. 

Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực:  +1,80m. 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng:   +2,00m. 

Hệ số đầm chặt:     k =1,22. 

Bảng 18. Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền Khu tái định cƣ 

xã  

Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ 

TỰ NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H0;C0 1.419 1,80 0,77 1,03 1.462 

2 H0;C1 1.531 1,80 0,67 1,13 1.730 

3 H0;C2 1.239 1,80 0,62 1,18 1.462 

4 H1;C0 1.411 1,80 0,66 1,14 1.609 

5 H1;C1 1.600 1,80 0,53 1,27 2.032 

6 H1;C2 1.403 1,80 0,56 1,24 1.740 

7 H2;C0 540 1,80 0,90 0,90 486 

8 H2;C2 857 1,80 0,86 0,94 806 

TỔNG 10.000 

   

11.327 

b. Đường giao thông 

Đƣờng giao thông đối ngoại: 
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Tuyến Đƣờng đal N1, D1 hiện hữu là tuyến đƣờng chính, đảm bảo nhiệm 

vụ kết nối khu tái định cƣ với hệ thống giao thông ngoài khu vực quy hoạch. Lộ 

giới 20m trong đó Đƣờng D1 hiện trạng phần xe chạy rộng 3,5m, lề đƣờng 2 bên 

rộng 8,25m (2x8,25m=16,5m), Đƣờng N1 hiện trạng phần xe chạy rộng 2m, lề 

đƣờng 2 bên rộng 9m (2x9m=18m). 

Đƣờng giao thông đối nội: 

Tuyến đƣờng Số 1, Số 2 là tuyến đƣờng nội khu kết nối với Đƣờng đal 

D1, N1 hiện hữu có lộ giới 13,5m trong đó phần lòng đƣờng xe chạy rộng 5,5m, 

vỉa hè 2 bên rộng 4m (2x4m=8m). 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,0m (tọa độ VN 

2000). 

STT TÊN ĐƢỜNG 

CHIỀU 

DÀI  

(m) 

LÒNG 

ĐƢỜNG  

(m) 

DẢI 

PHÂN 

CÁCH  

(m) 

VỈA 

HÈ  

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG 

LÙI 

(m) 

A. ĐƢỜNG HIỆN TRẠNG 

1 ĐƢỜNG D1 111 3,5 - 8,25x2 20 4 

2 ĐƢỜNG  N1 96 2,0 - 9,0x2 20 0 

B. ĐƢỜNG QUY HOẠCH MỚI 

3 ĐƢỜNG SỐ 1 89 5,5 - 4x2 13,5 4 

4 ĐƢỜNG SỐ 2 77 5,5 - 4x3 13,5 4 

c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm phía Tây 

Bắc khu quy hoạch tại điểm đấu nối dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên. Cáp 

ngầm trung thế chọn cáp 3x240mm  

Tuyến hạ thế: Điện áp 380/220V, Dây dẫn : dùng cáp ngầm CXV/DSTA 

– 0,4kV với tiết diện: 3x1Cx50mm
2
 . Các tuyến cáp ngầm 380/220kV sẽ đặt 

trong ống HDPE D130/110 chôn ngầm trong đất ở độ sâu không nhỏ hơn 1m so 

với mặt vỉa hè. Các tủ điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu 

composite để đảm bảo an toàn. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm
2
 

rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đƣợc luồn trong ống PVC đi 

ngầm trong đất. 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy 
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hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m. Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 

250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt 1 trạm biến áp công suất 50 KVA. Trạm biến áp chọn 

loại trạm treo để không cản trở lƣu thông vỉa hè.  

Bảng 19. Bảng thống kê khối lƣợng và khái toán kinh phí Khu tái 

định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CÁP NGẦM TRUNG THẾ 22KV Md 48 

2 CÁP NGẦM HẠ THẾ 0,4KV Md 329 

3 TRẠM BIẾN ÁP 50KVA TRẠM 1 

4 CÁP CHIẾU SÁNG 0,4KV-16MM
2
 Md 256 

5 TRỤ ĐÈN CẦN ĐƠN TRỤ 12 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT 

D400. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. 

Khoảng cách giếng thu 25m. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc khu 

quy hoạch 

Bảng 20. Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ 

huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 316 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 14 

3 CỐNG BTCT D600 Md 62 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 5 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải:  

Thiết kế mạng lƣới mƣơng hở phía sau dãy nhà thu gom nƣớc thải sau đó 

kết nối với hệ thống cống BTCT D600 thoát nƣớc mƣa dẫn nƣớc về kênh thủy 

lợi. 

Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở B300. Độ sâu chôn cống tối thiểu 

Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch cống. 
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Độ dốc tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với cống 

hộp cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không khí.  
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Bảng 21. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện 

Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 192 

2 CỐNG BTCT D300 Md 66 

3 HỐ GA CÁI 11 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc khu 

quy hoạch 

e. Hệ thống cấp nước:  

Từ tuyến ống cấp nƣớc trên đƣờng bê tông hiện trạng dẫn tuyến ống 

uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu 

quy hoạch.  

01 trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt trên vỉa hè đƣờng số 2.  

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... 

Bảng 22. Bảng thống kê khối lƣợng và khái toán kinh phí Khu tái 

định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 254 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 1 

5.1.4.6. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

- Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

Cao độ san nền là +1,80m.  

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Đông Nam sang Tây Bắc, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh thủy lợi 

Giải pháp san nền: do địa hình khu vực tƣơng đối thấp nên phải tiến hành 

đắp nền đến cao độ xây dựng. 

Hệ số đầm chặt: k =1,22. 

- Đấp bờ bao xung quanh khu vực san lấp; 

- Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 
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Bảng 23. Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền Khu tái định cƣ xã 

Thuận Hƣng Mỹ Tú 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO 

ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
) 

1 H0;C0 1.573 1,80 0,49 1,31 2.061 

2 H0;C1 1.589 1,80 0,51 1,29 2.050 

3 H0;C2 1.589 1,80 0,53 1,27 2.018 

4 H0;C3 813 1,80 0,47 1,33 1.081 

5 H1;C0 1.259 1,80 0,34 1,46 1.838 

6 H1;C1 1.273 1,80 0,52 1,28 1.629 

7 H1;C2 1.280 1,80 0,49 1,31 1.677 

8 H1;C3 624 1,80 0,39 1,41 880 

TỔNG 10.000 

   

13.234 

b. Đường giao thông 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng:      +2,00m. 

Tuyến đƣờng Số 1 là tuyến đƣờng nội khu có lộ giới 13,5m trong đó phần 

lòng đƣờng xe chạy rộng 5,5m, vỉa hè 2 bên rộng 4m (2x4m=8m).  

Bảng 24. Bảng thống kê giao thông Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng 

Mỹ Tú 

STT TÊN ĐƢỜNG 

CHIỀU 

DÀI  

(m) 

LÒNG 

ĐƢỜNG  

(m) 

DẢI 

PHÂN 

CÁCH  

(m) 

VỈA 

HÈ  

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG 

LÙI 

(m) 

A. ĐƢỜNG HIỆN TRẠNG 

1 ĐƢỜNG  HUYỆN 88 72 3 - 13,5x2 30 4 

B. ĐƢỜNG QUY HOẠCH MỚI 

2 ĐƢỜNG SỐ 1 136 5,5 - 4x2 13,5 4 

c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm trên 

đƣờng Huyện 88 hiện trạng dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên. Cáp trung 

thế chọn cáp 3x240mm. 

Tuyến hạ thế 0,4kv: Dây dẫn dùng cáp CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện 

x1Cx50mm
2
 Các tuyến cáp 380/220V sẽ đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè. Các tủ 

điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu composite để đảm bảo an 

toàn. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 
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Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm
2
 

rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy 

hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m.  

Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt  trạm biến áp công suất 50 KVA, loại trạm treo để 

không cản trở lƣu thông vỉa hè. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT 

D400 – D600. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt 

đƣờng. Khoảng cách giếng thu 25m. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh Nổi phía Tây Bắc khu quy 

hoạch. 

Bảng 25. Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa Khu tái định cƣ xã Thuận 

Hƣng Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 254 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 11 

3 CỐNG BTCT D600 Md 122 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 6 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở BTCT 

B300. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. Mƣơng hở kết nối với hệ thống cống BTCT D600 thoát 

nƣớc mƣa dẫn nƣớc về kênh Nổi 

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh. 

Độ dốc tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với 
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mƣơng hở cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không 

khí.  

Bảng 26. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng 

Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 292 

2 HỐ GA CÁI 10 

e. Hệ thống cấp nước: Từ tuyến ống cấp nƣớc trên đƣờng huyện 88 dẫn 

tuyến ống uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân 

trong khu quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 1 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,...  

Bảng 27. Bảng thống kê khối lƣợng Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng 

Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 314 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 1 

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

tác động xấu đến môi trƣờng: 

Nguồn tác 

động 
Tác động/chất thải 

Đối tƣợng bị tác 
động 

Mức độ tác động 

A – Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

San lấp mặt 

bằng 

Bụi, khí thải từ hoạt 

động chuyên chở 

nguyên, vật liệu san 

lấp mặt bằng. 

Dân cƣ dọc tuyến 

đƣờng chuyên chở, 

khu vực thực hiện 

công trình 

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

Bụi, khí thải từ 

phƣơng tiện san ủi 

Công nhân vận 

hành 

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 
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Nguồn tác 

động 
Tác động/chất thải 

Đối tƣợng bị tác 
động 

Mức độ tác động 

Nƣớc thải từ quá trình 

san lấp mặt bằng 

Môi trƣờng nƣớc 

mặt trên tuyến 

công trình đi qua 

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Công nhân trên 

công trƣờng. 

Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu 

Thi công 

Bụi, khí thải từ hoạt 

động chuyên chở 

nguyên, vật liệu 

Dân cƣ dọc tuyến 

đƣờng chuyên chở 

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

Bụi, khí thải từ máy 

móc thi công (đốt dầu 

DO); quá trình trải 

nhựa đƣờng 

Công nhân vận 

hành máy móc 

Trung bình, tạm thời, có 

thể giảm thiểu thông qua 

thực hiện thi công và 

quản lý tốt 

Nƣớc thải từ quá trình 

thi công xây dựng,… 

Môi trƣờng nƣớc 

mặt trên tuyến 

công trình đi qua 

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

Hoạt động  

sinh hoạt 

của công 

nhân 

Nƣớc thải sinh hoạt 

- Môi trƣờng đất 

tại khu lán trại 

công nhân. 

- Sức khỏe công 

nhân. 

Thấp,  tạm  thời, có thể 

giảm thiểu thông thông 

qua việc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu 

Chất thải rắn sinh hoạt 

-  Môi trƣờng   đất, 

không khí tại   

điểm   xả thải. 

- Sinh hoạt của 

công nhân trên 

công trƣờng. 

Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu thông thông 

qua nghiêm túc thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu 

Vệ sinh,   

bảo   

dƣỡng 

phƣơng 

tiện, thiết bị 

Nƣớc thải 

Môi trƣờng nƣớc 

mặt, môi trƣờng 

đất. 

Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu thông qua 

việc thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu 
Dầu thải 

B- Nguồn gây tác động khác 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      38 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Nguồn tác 

động 
Tác động/chất thải 

Đối tƣợng bị tác 
động 

Mức độ tác động 

Tác động 

đến môi 

trƣờng của 

việc chiếm 

dụng đất 

Mất đất sản xuất nông 

nghiệp của ngƣời dân. 

Ảnh hƣởng đến an ninh 

trật tự xã hội, xảy ra 

tranh chấp quyền lợi. 

Dân cƣ vùng dự án 

Trung bình, dài hạn, có 

thể giảm thiểu thông qua 

chính sách hỗ trợ bồi 

thƣờng… 

Phƣơng  

tiện,  máy  

móc thi 

công 

Tiếng ồn, rung từ máy 

móc, phƣơng tiện thi 

công 

Dân cƣ vùng công 

trình. 

Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu thông qua 

thực hiện thi công và 

quản lý tốt 

Tập trung 

công nhân 

tại công 

trƣờng công 

trình 

Tác động đến điều 

kiện kinh tế - thị trấn 

hội khu vực công 

trình. 

Dân cƣ vùng công 

trình. 

Thấp, ngắn hạn, có thể 

kiểm soát 

Khả năng phát sinh 

một số bệnh tật và tệ 

nạn thị trấn hội do 

hoạt   động   tập   

trung   của công nhân. 

Dân cƣ vùng công 

trình; Không có tác 

động đến việc di 

dân, tái định cƣ.  

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

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

các giai đoạn của công trình: 

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 0,8 m
3
/ngày. Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, 

Photpho, Amoni, Tổng coliform,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 23.773 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 25.000 m
2
 (Nguồn:Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

,2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 47.546 m
3
 nƣớc.  

 Giai đoạn xây dựng 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 
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dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch 

và xây dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 12 m
3
/ngày (tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
). Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, 

dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

 Giai đoạn hoạt động 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời 

dân sinh sống tại công trình, lƣu lƣợng phát sinh 16 m
3
/ngày. Thành phần gồm: 

BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử 

dụng trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại 

của công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu 

là SO2, NO2, CO, bụi,… 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công, 

phƣơng tiện vận chuyển thiết bị, máy móc, khí thải từ công đoạn hàn,… Với các 

loại khí thải chủ yếu nhƣ: bụi, CO, NOx, SOx, hydrocacbon, aldehide.  

 Giai đoạn hoạt động: 

- Khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực 

công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, CxHy,… 

- Mùi hôi: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có 

trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng phân hu  

phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3
¬
,… 

3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ hoạt động gia cố bờ bao. 

Theo ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch và xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. 

 Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi măng, sắt thép vụn,...) thải ra trong quá 

trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng 

thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 3,6 tấn. 
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4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, 

máy ủi,... Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát 

sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. 

Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 

lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 

kg). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que hàn để liên kết các 

vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định kỳ bảo dƣỡng nên 

trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá 

trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này phát sinh từ hoạt 

động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt khoảng 4,5 kg/tháng, 

đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 kg/tháng,…). 

 Giai đoạn hoạt động: 

CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại công 

trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại chất thải có độc tính 

và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 0,6 kg/hộ/năm 

(Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Khu nhà ở Trần Hƣng Đạo – Khu A, 

2016), quy mô công trình có 96 hộ thì lƣợng phát sinh là 57,6 kg/năm (96 hộ x 

0,6 kg/hộ/năm). 

5. Các tác động môi trƣờng khác 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Đơn vị thi công sử dụng khoảng 10 công 

nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực công trình, chỉ sử dụng 

nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai nƣớc, ly nhựa,… Khối 

lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

 Giai đoạn xây dựng: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm 

việc: Thành phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng 

công nhân làm việc tại công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 

120 kg/ngày (150 ngƣời x 0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

 Giai đoạn hoạt động: Chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời nhân: Thành 

phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Khối lƣợng phát sinh là 

384 kg/ngày (96 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – 

QCVN01:2021/BXD). 

b. Nước mưa:  
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 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

diện tích của công trình là 212 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong 

tháng Q = 0,318 m). 

 Giai đoạn xây dựng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 212 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

 Giai đoạn hoạt động: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 212 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

c. Tiếng ồn, độ rung 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các 

phƣơng tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ 

phƣơng tiện giao thông của công nhân. 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động các phƣơng tiện vận tải và 

máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây dựng. 

 Giai đoạn hoạt động: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. 

d. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

Sau khi thi công kết thúc đơn vị thi công sẽ tiến hành thực hiện dọn dẹp 

vệ sinh mặt bằng và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý. 

Sửa chữa các công trình hạ tầng bị hƣ hỏng do tác động từ dự án nhƣ: 

đƣờng giao thông, kênh thoát nƣớc….  

Thực hiện thu gom vật liệu xây dựng chƣa sử dụng hết, di chuyển dụng 

cụ, thiết bị thi công, chất thải phát sinh sẽ đƣợc thu gom, xử lý nên giảm thiểu 

các tác động có hại đến môi trƣờng xung quanh công trình. 

e. Các sự cố, rủi ro liên quan 

Hoạt động của công trình có thể xảy ra các tác động nhƣ sau: Sự cố cháy 

nổ; Sự cố chập điện; Tai nạn giao thông; Tai nạn lao động, Sự cố vỡ đƣờng ống 

bơm cát, sụt lún, xói mòn,… 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 0,8 m
3
/ngày. Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, 
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Photpho, Amoni, Tổng coliform,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 10.807 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 10.000 m
2
 (Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư, 

2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 21.614 m
3
 nƣớc.  

 Giai đoạn xây dựng 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch 

và xây dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 12 m
3
/ngày (tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
). Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, 

dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

 Giai đoạn hoạt động 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời 

dân sinh sống tại công trình, lƣu lƣợng phát sinh 14 m
3
/ngày. Thành phần gồm: 

BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử 

dụng trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại 

của công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu 

là SO2, NO2, CO, bụi,… 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công, 

phƣơng tiện vận chuyển thiết bị, máy móc, khí thải từ công đoạn hàn,… Với các 

loại khí thải chủ yếu nhƣ: bụi, CO, NOx, SOx, hydrocacbon, aldehide.  

 Giai đoạn hoạt động: 

- Khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực 

công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, CxHy,… 

- Mùi hôi: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có 

trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng phân hu  

phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3
¬
,… 

3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 
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 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ hoạt động gia cố bờ bao. 

Theo ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch và xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. 

 Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi măng, sắt thép vụn,...) thải ra trong quá 

trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng 

thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 09 tấn. 

4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, 

máy ủi,... Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát 

sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. 

Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 

lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 

kg). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que hàn để liên kết các 

vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định kỳ bảo dƣỡng nên 

trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá 

trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này phát sinh từ hoạt 

động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt khoảng 4,5 kg/tháng, 

đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 kg/tháng,…). 

 Giai đoạn hoạt động: 

CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại công 

trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại chất thải có độc tính 

và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 0,6 kg/hộ/năm 

(Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Khu nhà ở Trần Hƣng Đạo – Khu A, 

2016), quy mô công trình có 35 hộ thì lƣợng phát sinh là 21 kg/năm (35 hộ x 0,6 

kg/hộ/năm). 

5. Các tác động môi trƣờng khác 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Đơn vị thi công sử dụng khoảng 10 công 

nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực công trình, chỉ sử dụng 

nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai nƣớc, ly nhựa,… Khối 

lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 
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 Giai đoạn xây dựng: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm 

việc: Thành phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng 

công nhân làm việc tại công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 

120 kg/ngày (150 ngƣời x 0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

 Giai đoạn hoạt động: Chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời nhân: Thành 

phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Khối lƣợng phát sinh là 

140 kg/ngày (35 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – 

QCVN01:2021/BXD). 

b. Nƣớc mƣa:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

diện tích của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong 

tháng Q = 0,318 m). 

 Giai đoạn xây dựng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

 Giai đoạn hoạt động: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

c. Tiếng ồn, độ rung 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các 

phƣơng tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ 

phƣơng tiện giao thông của công nhân. 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động các phƣơng tiện vận tải và 

máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây dựng. 

 Giai đoạn hoạt động: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. 

d. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

Sau khi thi công kết thúc đơn vị thi công sẽ tiến hành thực hiện dọn dẹp 

vệ sinh mặt bằng và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý. 

Sửa chữa các công trình hạ tầng bị hƣ hỏng do tác động từ dự án nhƣ: 

đƣờng giao thông, kênh thoát nƣớc….  

Thực hiện thu gom vật liệu xây dựng chƣa sử dụng hết, di chuyển dụng 

cụ, thiết bị thi công, chất thải phát sinh sẽ đƣợc thu gom, xử lý nên giảm thiểu 

các tác động có hại đến môi trƣờng xung quanh công trình. 

e. Các sự cố, rủi ro liên quan 
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Hoạt động của công trình có thể xảy ra các tác động nhƣ sau: Sự cố cháy 

nổ; Sự cố chập điện; Tai nạn giao thông; Tai nạn lao động, Sự cố vỡ đƣờng ống 

bơm cát, sụt lún, xói mòn,… 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 0,8 m
3
/ngày. Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, 

Photpho, Amoni, Tổng coliform,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 29.482 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 18.608 m
2
 (Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư, 

2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 58.964 m
3
 nƣớc.  

 Giai đoạn xây dựng 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch 

và xây dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 12 m
3
/ngày (tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
). Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, 

dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

 Giai đoạn hoạt động 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời 

dân sinh sống tại công trình, lƣu lƣợng phát sinh 21 m
3
/ngày. Thành phần gồm: 

BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử 

dụng trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại 

của công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu 

là SO2, NO2, CO, bụi,… 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công, 

phƣơng tiện vận chuyển thiết bị, máy móc, khí thải từ công đoạn hàn,… Với các 
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loại khí thải chủ yếu nhƣ: bụi, CO, NOx, SOx, hydrocacbon, aldehide.  

 Giai đoạn hoạt động: 

- Khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực 

công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, CxHy,… 

- Mùi hôi: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có 

trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng phân hu  

phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3
¬
,… 

3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ hoạt động gia cố bờ bao. 

Theo ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch và xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. 

 Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi măng, sắt thép vụn,...) thải ra trong quá 

trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng 

thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 09 tấn. 

4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, 

máy ủi,... Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát 

sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. 

Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 

lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 

kg). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que hàn để liên kết các 

vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định kỳ bảo dƣỡng nên 

trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá 

trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này phát sinh từ hoạt 

động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt khoảng 4,5 kg/tháng, 

đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 kg/tháng,…). 

 Giai đoạn hoạt động: 

CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại công 

trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại chất thải có độc tính 

và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 0,6 kg/hộ/năm 

(Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Khu nhà ở Trần Hƣng Đạo – Khu A, 
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2016), quy mô công trình có 64 hộ thì lƣợng phát sinh là 38,4 kg/năm (64 hộ x 

0,6 kg/hộ/năm). 

5. Các tác động môi trƣờng khác 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Đơn vị thi công sử dụng khoảng 10 công 

nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực công trình, chỉ sử dụng 

nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai nƣớc, ly nhựa,… Khối 

lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

 Giai đoạn xây dựng: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm 

việc: Thành phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng 

công nhân làm việc tại công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 

120 kg/ngày (150 ngƣời x 0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

 Giai đoạn hoạt động: Chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời nhân: Thành 

phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Khối lƣợng phát sinh là 

208 kg/ngày (260 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

b. Nƣớc mƣa:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

diện tích của công trình là 157,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong 

tháng Q = 0,318 m). 

 Giai đoạn xây dựng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 157,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

 Giai đoạn hoạt động: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 157,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

c. Tiếng ồn, độ rung 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các 

phƣơng tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ 

phƣơng tiện giao thông của công nhân. 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động các phƣơng tiện vận tải và 

máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây dựng. 

 Giai đoạn hoạt động: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. 

d. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 
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Sau khi thi công kết thúc đơn vị thi công sẽ tiến hành thực hiện dọn dẹp 

vệ sinh mặt bằng và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý. 

Sửa chữa các công trình hạ tầng bị hƣ hỏng do tác động từ dự án nhƣ: 

đƣờng giao thông, kênh thoát nƣớc….  

Thực hiện thu gom vật liệu xây dựng chƣa sử dụng hết, di chuyển dụng 

cụ, thiết bị thi công, chất thải phát sinh sẽ đƣợc thu gom, xử lý nên giảm thiểu 

các tác động có hại đến môi trƣờng xung quanh công trình. 

e. Các sự cố, rủi ro liên quan 

Hoạt động của công trình có thể xảy ra các tác động nhƣ sau: Sự cố cháy 

nổ; Sự cố chập điện; Tai nạn giao thông; Tai nạn lao động, Sự cố vỡ đƣờng ống 

bơm cát, sụt lún, xói mòn,… 

IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 0,8 m
3
/ngày. Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, 

Photpho, Amoni, Tổng coliform,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 13.234 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 10.000 m
2
 (Nguồn:Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

,2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 26.468 m
3
 nƣớc.  

 Giai đoạn xây dựng 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch 

và xây dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 12 m
3
/ngày (tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
). Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, 

dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

 Giai đoạn hoạt động 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời 

dân sinh sống tại công trình, lƣu lƣợng phát sinh 16 m
3
/ngày. Thành phần gồm: 
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BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử 

dụng trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại 

của công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu 

là SO2, NO2, CO, bụi,… 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công, 

phƣơng tiện vận chuyển thiết bị, máy móc, khí thải từ công đoạn hàn,… Với các 

loại khí thải chủ yếu nhƣ: bụi, CO, NOx, SOx, hydrocacbon, aldehide.  

 Giai đoạn hoạt động: 

- Khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực 

công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, CxHy,… 

- Mùi hôi: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có 

trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng phân hu  

phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3
¬
,… 

3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ hoạt động gia cố bờ bao. 

Theo ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch và xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. 

 Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi măng, sắt thép vụn,...) thải ra trong quá 

trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng 

thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 3,6 tấn. 

4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, 

máy ủi,... Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát 

sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. 

Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 

lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 

kg). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que hàn để liên kết các 

vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định kỳ bảo dƣỡng nên 

trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá 
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trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này phát sinh từ hoạt 

động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt khoảng 4,5 kg/tháng, 

đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 kg/tháng,…). 

 Giai đoạn hoạt động: 

CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại công 

trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại chất thải có độc tính 

và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 0,6 kg/hộ/năm 

(Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Khu nhà ở Trần Hƣng Đạo – Khu A, 

2016), quy mô công trình có 40 hộ thì lƣợng phát sinh là 24 kg/năm (40 hộ x 0,6 

kg/hộ/năm). 

5. Các tác động môi trƣờng khác 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Đơn vị thi công sử dụng khoảng 10 công 

nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực công trình, chỉ sử dụng 

nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai nƣớc, ly nhựa,… Khối 

lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

 Giai đoạn xây dựng: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm 

việc: Thành phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng 

công nhân làm việc tại công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 

120 kg/ngày (150 ngƣời x 0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

 Giai đoạn hoạt động: Chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời nhân: Thành 

phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Khối lƣợng phát sinh là 

160 kg/ngày (40 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – 

QCVN01:2021/BXD). 

b. Nước mưa:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

diện tích của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong 

tháng Q = 0,318 m). 

 Giai đoạn xây dựng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

 Giai đoạn hoạt động: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

c. Tiếng ồn, độ rung 
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 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các 

phƣơng tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ 

phƣơng tiện giao thông của công nhân. 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động các phƣơng tiện vận tải và 

máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây dựng. 

 Giai đoạn hoạt động: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. 

d. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

Sau khi thi công kết thúc đơn vị thi công sẽ tiến hành thực hiện dọn dẹp 

vệ sinh mặt bằng và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý. 

Sửa chữa các công trình hạ tầng bị hƣ hỏng do tác động từ dự án nhƣ: 

đƣờng giao thông, kênh thoát nƣớc….  

Thực hiện thu gom vật liệu xây dựng chƣa sử dụng hết, di chuyển dụng 

cụ, thiết bị thi công, chất thải phát sinh sẽ đƣợc thu gom, xử lý nên giảm thiểu 

các tác động có hại đến môi trƣờng xung quanh công trình. 

e. Các sự cố, rủi ro liên quan 

Hoạt động của công trình có thể xảy ra các tác động nhƣ sau: Sự cố cháy 

nổ; Sự cố chập điện; Tai nạn giao thông; Tai nạn lao động, Sự cố vỡ đƣờng ống 

bơm cát, sụt lún, xói mòn,… 

V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 0,8 m
3
/ngày. Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, 

Photpho, Amoni, Tổng coliform,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 11.327 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 10.000 m
2
 (Nguồn:Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

,2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 22.654 m
3
 nƣớc.  

 Giai đoạn xây dựng 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 
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từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch 

và xây dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 12 m
3
/ngày (tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
). Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, 

dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

 Giai đoạn hoạt động 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời 

dân sinh sống tại công trình, lƣu lƣợng phát sinh 14 m
3
/ngày. Thành phần gồm: 

BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử 

dụng trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại 

của công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu 

là SO2, NO2, CO, bụi,… 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công, 

phƣơng tiện vận chuyển thiết bị, máy móc, khí thải từ công đoạn hàn,… Với các 

loại khí thải chủ yếu nhƣ: bụi, CO, NOx, SOx, hydrocacbon, aldehide.  

 Giai đoạn hoạt động: 

- Khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực 

công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, CxHy,… 

- Mùi hôi: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có 

trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng phân hu  

phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3
¬
,… 

3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ hoạt động gia cố bờ bao. 

Theo ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch và xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. 

 Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi măng, sắt thép vụn,...) thải ra trong quá 

trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng 

thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 3,6 tấn. 

4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      53 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, 

máy ủi,... Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát 

sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. 

Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 

lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 

kg). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que hàn để liên kết các 

vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định kỳ bảo dƣỡng nên 

trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá 

trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này phát sinh từ hoạt 

động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt khoảng 4,5 kg/tháng, 

đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 kg/tháng,…). 

 Giai đoạn hoạt động: 

CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại công 

trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại chất thải có độc tính 

và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 0,6 kg/hộ/năm 

(Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Khu nhà ở Trần Hƣng Đạo – Khu A, 

2016), quy mô công trình có 35 hộ thì lƣợng phát sinh là 21 kg/năm (35 hộ x 0,6 

kg/hộ/năm). 

5. Các tác động môi trƣờng khác 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Đơn vị thi công sử dụng khoảng 10 công 

nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực công trình, chỉ sử dụng 

nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai nƣớc, ly nhựa,… Khối 

lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

 Giai đoạn xây dựng: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm 

việc: Thành phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng 

công nhân làm việc tại công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 

120 kg/ngày (150 ngƣời x 0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

 Giai đoạn hoạt động: Chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời nhân: Thành 

phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Khối lƣợng phát sinh là 

140 kg/ngày (35 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – 

QCVN01:2021/BXD). 

b. Nước mưa:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 
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diện tích của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong 

tháng Q = 0,318 m). 

 Giai đoạn xây dựng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

 Giai đoạn hoạt động: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

c. Tiếng ồn, độ rung 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các 

phƣơng tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ 

phƣơng tiện giao thông của công nhân. 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động các phƣơng tiện vận tải và 

máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây dựng. 

 Giai đoạn hoạt động: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. 

d. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

Sau khi thi công kết thúc đơn vị thi công sẽ tiến hành thực hiện dọn dẹp 

vệ sinh mặt bằng và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý. 

Sửa chữa các công trình hạ tầng bị hƣ hỏng do tác động từ dự án nhƣ: 

đƣờng giao thông, kênh thoát nƣớc….  

Thực hiện thu gom vật liệu xây dựng chƣa sử dụng hết, di chuyển dụng 

cụ, thiết bị thi công, chất thải phát sinh sẽ đƣợc thu gom, xử lý nên giảm thiểu 

các tác động có hại đến môi trƣờng xung quanh công trình. 

e. Các sự cố, rủi ro liên quan 

Hoạt động của công trình có thể xảy ra các tác động nhƣ sau: Sự cố cháy 

nổ; Sự cố chập điện; Tai nạn giao thông; Tai nạn lao động, Sự cố vỡ đƣờng ống 

bơm cát, sụt lún, xói mòn,… 

VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 0,8 m
3
/ngày. Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, 

Photpho, Amoni, Tổng coliform,… 
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Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 13.234 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 10.000 m
2
 (Nguồn:Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

,2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 26.468 m
3
 nƣớc.  

 Giai đoạn xây dựng 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch 

và xây dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu trong giai đoạn xây dựng, lƣu 

lƣợng phát sinh 12 m
3
/ngày (tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
). Thành phần gồm: BOD5, COD, SS, 

dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

 Giai đoạn hoạt động 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời 

dân sinh sống tại công trình, lƣu lƣợng phát sinh 15,2 m
3
/ngày. Thành phần 

gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ, Nitơ, Photpho, Amoni, Tổng coliforms,… 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử 

dụng trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại 

của công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu 

là SO2, NO2, CO, bụi,… 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công, 

phƣơng tiện vận chuyển thiết bị, máy móc, khí thải từ công đoạn hàn,… Với các 

loại khí thải chủ yếu nhƣ: bụi, CO, NOx, SOx, hydrocacbon, aldehide.  

 Giai đoạn hoạt động: 

- Khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực 

công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, CxHy,… 

- Mùi hôi: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có 

trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng phân hu  

phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3
¬
,… 

3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ hoạt động gia cố bờ bao. 
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Theo ƣớc tính của Trung tâm quy hoạch và xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. 

 Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi măng, sắt thép vụn,...) thải ra trong quá 

trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng 

thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 09 tấn. 

4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, 

máy ủi,... Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát 

sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. 

Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 

lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 

kg). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que hàn để liên kết các 

vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định kỳ bảo dƣỡng nên 

trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá 

trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này phát sinh từ hoạt 

động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt khoảng 4,5 kg/tháng, 

đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 kg/tháng,…). 

 Giai đoạn hoạt động: 

CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại công 

trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại chất thải có độc tính 

và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 0,6 kg/hộ/năm 

(Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Khu nhà ở Trần Hƣng Đạo – Khu A, 

2016), quy mô công trình có 38 hộ thì lƣợng phát sinh là 22,8 kg/năm (38 hộ x 

0,6 kg/hộ/năm). 

5. Các tác động môi trƣờng khác 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Đơn vị thi công sử dụng khoảng 10 công 

nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực công trình, chỉ sử dụng 

nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai nƣớc, ly nhựa,… Khối 

lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 
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 Giai đoạn xây dựng: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm 

việc: Thành phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng 

công nhân làm việc tại công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 

120 kg/ngày (150 ngƣời x 0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

 Giai đoạn hoạt động: Chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời nhân: Thành 

phần chủ yếu là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Khối lƣợng phát sinh là 

152 kg/ngày (38 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – 

QCVN01:2021/BXD). 

b. Nước mưa:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

diện tích của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong 

tháng Q = 0,318 m). 

 Giai đoạn xây dựng: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

 Giai đoạn hoạt động: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình là 84,8 m
3
/ngày (tính theo lƣợng mƣa cao nhất trong tháng Q = 

0,318 m). 

c. Tiếng ồn, độ rung 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các 

phƣơng tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ 

phƣơng tiện giao thông của công nhân. 

 Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động các phƣơng tiện vận tải và 

máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây dựng. 

 Giai đoạn hoạt động: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. 

d. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

Sau khi thi công kết thúc đơn vị thi công sẽ tiến hành thực hiện dọn dẹp 

vệ sinh mặt bằng và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý. 

Sửa chữa các công trình hạ tầng bị hƣ hỏng do tác động từ dự án nhƣ: 

đƣờng giao thông, kênh thoát nƣớc….  

Thực hiện thu gom vật liệu xây dựng chƣa sử dụng hết, di chuyển dụng 

cụ, thiết bị thi công, chất thải phát sinh sẽ đƣợc thu gom, xử lý nên giảm thiểu 

các tác động có hại đến môi trƣờng xung quanh công trình. 

e. Các sự cố, rủi ro liên quan 
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Hoạt động của công trình có thể xảy ra các tác động nhƣ sau: Sự cố cháy 

nổ; Sự cố chập điện; Tai nạn giao thông; Tai nạn lao động, Sự cố vỡ đƣờng ống 

bơm cát, sụt lún, xói mòn,… 

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

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Nước thải xây dựng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

 Nƣớc thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi phía trƣớc dự án) nên hạn chế ảnh 

hƣởng đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, nhà thầu thi 

công thực hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi 

bơm cát, khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến 

khi khắc phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố 

lại bờ bao và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm 

thiểu thiệt hại cho ngƣời dân. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng; 

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Nước thải sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng và giai đoạn xây dựng: Nhà thầu thi công 
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thuê 03 nhà vệ sinh di động loại buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà 

(1,5m x 1,8m x 2,5m), tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 

m
3
, để xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện hút bồn cầu để đảm bảo khả năng xử lý của nhà vệ sinh di động. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý 

tại bể điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc thải sau khi qua bể lắng 

đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi 

cặp bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

2. Về xử lý bụi, khí thải: 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng:  

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 
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trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Chất thải khí và bụi 

+ Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

+ Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

+ Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

+ Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: 

+ Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

+ Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

3. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 
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hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

4. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu trữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 

thùng nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 

250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa 

hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 
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 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 

hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh hoạt 

của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH phát sinh, 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, 

chủ công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ công trình không 

xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

5. Công trình, biện pháp lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, với tần suất thu gom, xử 

lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trƣờng khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải 

phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng 

để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân và vận chuyển 

đến bãi rác tập trung để xử lý. 

5.2. Nước mưa chảy tràn 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ 
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lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-800mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ sau: Hoạt động 

theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết 

bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung 

cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự. 
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7. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 

Sửa chữa các công trình hạ tầng bị hƣ hỏng do tác động từ dự án nhƣ: 

đƣờng giao thông, kênh thoát nƣớc….  

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công công trình thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu 

cầu các tài xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn 

đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự án 

không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

An ninh trật tự 
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Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, nhà thầu thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

Tai nạn giao thông 

Chủ công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; chủ công trình phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở 

ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công 

trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 
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- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Chủ công trình và đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi 

công, yêu cầu đơn vị thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên 

các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu 

vực an toàn nằm trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      67 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 

- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia cố nền 

móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề 

sụt lún công trình. 
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Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Nước thải xây dựng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

 Nƣớc thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi phía trƣớc dự án) nên hạn chế ảnh 

hƣởng đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, nhà thầu thi 

công thực hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi 

bơm cát, khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến 

khi khắc phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố 

lại bờ bao và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm 

thiểu thiệt hại cho ngƣời dân. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng; 

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Nước thải sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng và giai đoạn xây dựng: Nhà thầu thi công 
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thuê 03 nhà vệ sinh di động loại buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà 

(1,5m x 1,8m x 2,5m), tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 

m
3
, để xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện hút bồn cầu để đảm bảo khả năng xử lý của nhà vệ sinh di động. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý 

tại bể điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc thải sau khi qua bể lắng 

đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi 

cặp bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

2. Về xử lý bụi, khí thải: 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng:  

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 
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trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Chất thải khí và bụi 

+ Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

+ Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

+ Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

+ Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: 

+ Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

+ Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

3. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 
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hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

4. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu trữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 

thùng nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 

250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa 

hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 
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 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 

hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh hoạt 

của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH phát sinh, 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, 

chủ công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ công trình không 

xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

5. Công trình, biện pháp lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, với tần suất thu gom, xử 

lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trƣờng khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

5.2. Nước mưa chảy tràn 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ 
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lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía trƣớc 

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ sau: Hoạt động 

theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết 

bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung 

cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự. 
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7. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công công trình thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu 

cầu các tài xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn 

đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự án 

không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 
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nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

Tai nạn giao thông 

Chủ công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; chủ công trình phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở 

ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công 

trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 
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- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Chủ công trình và đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi 

công, yêu cầu đơn vị thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên 

các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu 

vực an toàn nằm trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 
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- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 

- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia cố nền 

móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề 

sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 
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nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Nước thải xây dựng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

 Nƣớc thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi phía trƣớc dự án) nên hạn chế ảnh 

hƣởng đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, nhà thầu thi 

công thực hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi 

bơm cát, khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến 

khi khắc phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố 

lại bờ bao và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm 

thiểu thiệt hại cho ngƣời dân. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng; 

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Nước thải sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng và giai đoạn xây dựng: Nhà thầu thi công 

thuê 03 nhà vệ sinh di động loại buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà 

(1,5m x 1,8m x 2,5m), tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 
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m
3
, để xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện hút bồn cầu để đảm bảo khả năng xử lý của nhà vệ sinh di động. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý 

tại bể điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc thải sau khi qua bể lắng 

đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi 

cặp bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

2. Về xử lý bụi, khí thải: 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng:  

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 
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công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Chất thải khí và bụi 

+ Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

+ Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

+ Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

+ Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: 

+ Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

+ Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

3. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 
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 Giai đoạn xây dựng: 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

4. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu trữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 

thùng nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 

250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa 

hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 
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hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh hoạt 

của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH phát sinh, 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, 

chủ công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ công trình không 

xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

5. Công trình, biện pháp lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, với tần suất thu gom, xử 

lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trƣờng khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Đơn vị tiêp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

5.2. Nước mưa chảy tràn 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ 

lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

 Giai đoạn hoạt động: 
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Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía trƣớc 

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ sau: Hoạt động 

theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết 

bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung 

cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

7. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 
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- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công công trình thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu 

cầu các tài xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn 

đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự án 

không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

An ninh trật tự, sinh hoạt  

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 
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đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, nhà thầu thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

Tai nạn giao thông 

Chủ công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; chủ công trình phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở 

ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công 

trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 
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Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Chủ công trình và đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi 

công, yêu cầu đơn vị thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên 

các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu 

vực an toàn nằm trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 
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- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia cố nền 

móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề 

sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 
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IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Nước thải xây dựng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

 Nƣớc thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi phía trƣớc dự án) nên hạn chế ảnh 

hƣởng đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, nhà thầu thi 

công thực hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi 

bơm cát, khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến 

khi khắc phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố 

lại bờ bao và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm 

thiểu thiệt hại cho ngƣời dân. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng; 

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Nước thải sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng và giai đoạn xây dựng: Nhà thầu thi công 

thuê 03 nhà vệ sinh di động loại buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà 

(1,5m x 1,8m x 2,5m), tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 

m
3
, để xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện hút bồn cầu để đảm bảo khả năng xử lý của nhà vệ sinh di động. 

 Giai đoạn hoạt động: 
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Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý 

tại bể điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc thải sau khi qua bể lắng 

đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi 

cặp bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

2. Về xử lý bụi, khí thải: 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng:  

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 
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trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Chất thải khí và bụi 

+ Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

+ Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

+ Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

+ Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: 

+ Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

+ Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

3. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 
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gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

4. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu trữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 

thùng nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 

250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa 

hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 

hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh hoạt 

của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH phát sinh, 
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hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, 

chủ công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ công trình không 

xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

5. Công trình, biện pháp lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, với tần suất thu gom, xử 

lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trƣờng khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải 

phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng 

để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân và vận chuyển 

đến bãi rác tập trung để xử lý. 

5.2. Nước mưa chảy tràn 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ 

lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 
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kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ sau: Hoạt động 

theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết 

bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung 

cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

7. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 
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- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công công trình thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu 

cầu các tài xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn 

đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự án 

không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 
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đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, nhà thầu thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

Tai nạn giao thông 

Chủ công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; chủ công trình phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở 

ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công 

trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 
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Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Chủ công trình và đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi 

công, yêu cầu đơn vị thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên 

các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu 

vực an toàn nằm trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 
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- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia cố nền 

móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề 

sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 
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V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Nước thải xây dựng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

 Nƣớc thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi phía trƣớc dự án) nên hạn chế ảnh 

hƣởng đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, nhà thầu thi 

công thực hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi 

bơm cát, khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến 

khi khắc phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố 

lại bờ bao và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm 

thiểu thiệt hại cho ngƣời dân. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng; 

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Nước thải sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng và giai đoạn xây dựng: Nhà thầu thi công 

thuê 03 nhà vệ sinh di động loại buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà 

(1,5m x 1,8m x 2,5m), tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 

m
3
, để xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện hút bồn cầu để đảm bảo khả năng xử lý của nhà vệ sinh di động. 

 Giai đoạn hoạt động: 
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Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý 

tại bể điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc thải sau khi qua bể lắng 

đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi 

cặp bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

2. Về xử lý bụi, khí thải: 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng:  

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 
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trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Giai đoạn hoạt động 

- Chất thải khí và bụi 

+ Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

+ Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

+ Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

+ Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: 

+ Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

+ Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

3. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 
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gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

4. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu trữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 

thùng nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 

250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa 

hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 

hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh hoạt 

của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH phát sinh, 
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hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, 

chủ công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ công trình không 

xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

5. Công trình, biện pháp lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, với tần suất thu gom, xử 

lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trƣờng khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải 

phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng 

để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân và vận chuyển 

đến bãi rác tập trung để xử lý. 

5.2. Nước mưa chảy tràn 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ 

lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 
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kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ sau: Hoạt động 

theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết 

bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung 

cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

7. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 
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- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công công trình thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu 

cầu các tài xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn 

đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự án 

không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 
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đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, nhà thầu thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

Tai nạn giao thông 

Chủ công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; chủ công trình phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở 

ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công 

trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 
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Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Chủ công trình và đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi 

công, yêu cầu đơn vị thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên 

các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu 

vực an toàn nằm trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 
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- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia cố nền 

móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề 

sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 
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VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Nước thải xây dựng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

 Nƣớc thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi phía trƣớc dự án) nên hạn chế ảnh 

hƣởng đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, nhà thầu thi 

công thực hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi 

bơm cát, khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến 

khi khắc phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố 

lại bờ bao và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm 

thiểu thiệt hại cho ngƣời dân. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng; 

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Nước thải sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng và giai đoạn xây dựng: Nhà thầu thi công 

thuê 03 nhà vệ sinh di động loại buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà 

(1,5m x 1,8m x 2,5m), tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 

m
3
, để xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện hút bồn cầu để đảm bảo khả năng xử lý của nhà vệ sinh di động. 

 Giai đoạn hoạt động: 
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Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý 

tại bể điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc thải sau khi qua bể lắng 

đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi 

cặp bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

2. Về xử lý bụi, khí thải: 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng:  

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 
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trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Chất thải khí và bụi 

+ Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

+ Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

+ Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

+ Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: 

+ Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

+ Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

3. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 
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gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

4. Công trình, biện pháp thu gom, lƣu trữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại:  

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 

thùng nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 

250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa 

hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 

hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh hoạt 

của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH phát sinh, 
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hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, 

chủ công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ công trình không 

xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

5. Công trình, biện pháp lƣu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, với tần suất thu gom, xử 

lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trƣờng khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Chủ công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải 

phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng 

để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân và vận chuyển 

đến bãi rác tập trung để xử lý. 

5.2. Nước mưa chảy tràn 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình). 

 Giai đoạn xây dựng: 

Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn 

tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ 

lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 
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kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía trƣớc 

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

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

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ sau: Hoạt động 

theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết 

bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung 

cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

 Giai đoạn xây dựng: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

 Giai đoạn hoạt động: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

7. Hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 
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- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Giai đoạn san lấp mặt bằng: 

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công công trình thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu 

cầu các tài xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn 

đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

 Giai đoạn xây dựng: 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự án 

không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 
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đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, nhà thầu thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

Tai nạn giao thông 

Chủ công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; chủ công trình phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở 

ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công 

trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 
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Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Chủ công trình và đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi 

công, yêu cầu đơn vị thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên 

các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu 

vực an toàn nằm trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 
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- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia cố nền 

móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề 

sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 
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5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ công 

trình:  

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Tƣ mới phía Nam dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Tƣ mới phía Nam dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 
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- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Đập đá phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 
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* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Đập đá phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vự dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 
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* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vự dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 
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- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực dự án. 
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- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 
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- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 
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- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Nổi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Nổi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vự dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
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- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh.  
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CHƢƠNG 1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH 

1.1. Thông tin về công trình  

1.1.1. Tên công trình:  

Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự 

án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – 

Sóc Trăng giai đoạn 1.  

1.1.2. Chủ công trình và tiến độ thực hiện công trình 

a. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Số 79A, đƣờng Nguyễn Chí Thanh, Phƣờng 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Điện thoại: 0299.3620.798.   Fax: 02993.868.086 

b. Tiến độ thực hiện công trình 

Dự kiến thời gian thực hiện công trình cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 28. Tiến độ thực hiện công trình  

TT Hạng mục Thời gian 

A. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣơng huyện Trần Đề 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công 

trình vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp 

đồng xây dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật,...) 

Tháng 09/2023 

B. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công trình 

vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp đồng xây 

dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật,...) 

Tháng 09/2023 

C. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 
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TT Hạng mục Thời gian 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công trình 

vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp đồng xây 

dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật,...) 

Tháng 09/2023 

D. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công trình 

vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp đồng xây 

dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật,...) 

Tháng 09/2023 

Đ. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công trình 

vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp đồng xây 

dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật,...) 

Tháng 09/2023 

E. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công trình 

vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp đồng xây 

dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật,...) 

Tháng 09/2023 

1.1.3. Vị trí địa lý  

a. Vị trí công trình 

Các công trình Khu Tái Định Cƣ có Tọa độ các điểm mốc giới hạn khu 

đất đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 29. Các điểm tọa độ giới hạn của công trình 

Vị trí 
Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105

o
30’, múi chiếu 6

o
 

X Y 

A. Công trình Khu Tái Định Cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Điểm VT1 1050165 570643 

Điểm VT2 1050174 570642 

Điểm VT3 1050196 570740 

Điểm VT4 1050261 570727 

Điểm VT5 1050325 571022 

Điểm VT6 1050245 571039 

B. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Điểm VT1 1072420 528271 

Điểm VT2 1072438 528277 

Điểm VT3 1072431 528267 

Điểm VT4 1072428 528266 

Điểm VT5 1072357 528155 

Điểm VT6 1072354 528157 

Điểm VT7 1072331 528122 

Điểm VT8 1072160 528288 

Điểm VT9 1072189 528318 

Điểm VT10 1072321 528190 

Điểm VT11 1072300 528169 

Điểm VT12 1072306 528163 

Điểm VT13 1072324 528156 

Điểm VT14 1072343 528160 

Điểm VT15 1072349 528166 

C. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Điểm VT1 1054110 548917 

Điểm VT2 1054147 548951 

Điểm VT3 1054168 548927 

Điểm VT4 1054303 549049 

Điểm VT5 1054240 549119 

Điểm VT6 1054105 548997 

Điểm VT7 1054127 548973 
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Vị trí 
Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105

o
30’, múi chiếu 6

o
 

X Y 

Điểm VT8 1054089 548940 

D. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Điểm VT1 535125 1065654 

Điểm VT2 535110 1065637 

Điểm VT3 535118 1065638 

Điểm VT4 535131 1065557 

Điểm VT5 535102 1065551 

Điểm VT6 535118 1065436 

Điểm VT7 535184 1065446 

Điểm VT8 535166 1065599 

Điểm VT9 535134 1065594 

Điểm VT1 535125 1065654 

Điểm VT2 535110 1065637 

Điểm VT3 535118 1065638 

Điểm VT4 535131 1065557 

Điểm VT5 535102 1065551 

Điểm VT6 535118 1065436 

Điểm VT7 535184 1065446 

Điểm VT8 535166 1065599 

Điểm VT9 535134 1065594 

Đ. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú thuộc 

Điểm VT1 1060766 548023 

Điểm VT2 1060711 548086 

Điểm VT3 1060708 548084 

Điểm VT4 1060672 548058 

Điểm VT5 1060666 548053 

Điểm VT6 1060657 548046 

Điểm VT7 1060657 548045 

Điểm VT8 1060653 548042 

Điểm VT9 1060646 548037 

Điểm VT10 1060631 548025 

Điểm VT11 1060623 548019 
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Vị trí 
Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105

o
30’, múi chiếu 6

o
 

X Y 

Điểm VT12 1060641 547998 

Điểm VT13 1060666 547969 

Điểm VT14 1060687 547947 

Điểm VT15 1060696 547956 

Điểm VT1 1060766 548023 

Điểm VT2 1060711 548086 

Điểm VT3 1060708 548084 

Điểm VT4 1060672 548058 

Điểm VT5 1060666 548053 

Điểm VT6 1060657 548046 

Điểm VT7 1060657 548045 

Điểm VT8 1060653 548042 

Điểm VT9 1060646 548037 

Điểm VT10 1060631 548025 

Điểm VT11 1060623 548019 

Điểm VT12 1060641 547998 

Điểm VT13 1060666 547969 

Điểm VT14 1060687 547947 

Điểm VT15 1060696 547956 

E. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Điểm VT1 1058493 538229 

Điểm VT2 1058563 538217 

Điểm VT3 1058560 538194 

Điểm VT4 1058558 538184 

Điểm VT5 1058559 538179 

Điểm VT6 1058558 538175 

Điểm VT7 1058557 538168 

Điểm VT8 1058556 538166 

Điểm VT9 1058557 538165 

Điểm VT10 1058554 538149 

Điểm VT11 1058544 538080 

Điểm VT12 1058473 538090 
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Hình 1.1: Sơ đồ vị trí của Khu tái định cƣ Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Khu tái định cƣ Lịch Hội Thƣợng thuộc địa giới hành chính thị trấn Lịch 

Hội Thƣợng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

- Phạm vi, ranh giới khu đất:  

+ Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Nam: giáp đất kênh thủy lợi. 

+ Phía Đông: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây: giáp đƣờng tỉnh 933C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Sơ đồ vị trí của công trình khu tái định cƣ xã Long Hƣng  

huyện Mỹ Tú 
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Phạm vi ranh giới khu vực thực hiện công trình nhƣ sau: 

+ Phía Đông Bắc: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Đông Nam: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây Bắc: giáp Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp. 

+ Phía Tây Nam: giáp Kênh thủy lợi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Sơ đồ vị trí của công trình khu tái định cƣ xã Tham Đôn  

huyện Mỹ Xuyên 

Phạm vi ranh giới khu vực thực hiện công trình nhƣ sau: 

+ Phía Đông Nam: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây Nam: giáp kênh thủy lợi cặp đƣờng tỉnh 936. 

+ Phía Đông Bắc: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây, Tây Bắc: giáp đất nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.4: Sơ đồ vị trí của công trình khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng  

huyện Mỹ Tú 
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Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng nằm ở ấp 

Trà Coi A, xã Mỹ Hƣơng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

- Ranh giới khu đất có tứ cận nhƣ sau: 

+ Phía Bắc: giáp đƣờng tỉnh 939B. 

+ Phía Tây: giáp đất dân cƣ hiện hữu. 

+ Phía Đông: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Nam: giáp đất nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Sơ đồ vị trí của công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ  

huyện Mỹ Tú 

Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ thuộc địa giới hành chính xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

- Phạm vi, ranh giới khu đất:  

+ Phía Đông Bắc: giáp đƣờng đal hiện trạng. 

+ Phía Tây Bắc: giáp đƣờng đal hiện trạng. 

+ Phía Tây Nam: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía 

Đông Nam: 

giáp đất nông 

nghiệp 
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Hình 1.6: Sơ đồ vị trí của công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện 

Mỹ Tú 

Phạm vi ranh giới khu vực thực hiện công trình nhƣ sau:  

+ Phía Đông: giáp đƣờng huyện 88. 

+ Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Nam: giáp đất nông nghiệp. 

b. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của công trình: 

Hiện trạng sử dụng đất 

Bảng 30. Hiện trạng sử dụng đất 
STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (m

2
) TỶ LỆ (%) GHI CHÚ 

A. CÔNG TRÌNH KHU TÁI ĐỊNH CƢ THI TRẤN LỊCH HỘI THƢỢNG HUYỆN TRẦN ĐỀ 

1 ĐẤT TRỒNG LÚA 24.972 99,89  

2 MẶT NƢỚC 28 0,11  

TỔNG 25.000 100  

B. CÔNG TRÌNH KHU TÁI ĐỊNH CƢ XÃ LONG HƢNG HUYỆN MỸ TÚ 

1 ĐẤT TRỐNG, VƢỜN TẠP                      9.915    99,15   

2 
ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH 
                     85,14    0,85 1 CĂN NHÀ 

TỔNG CỘNG                 10.000    100   

C. CÔNG TRÌNH KHU TÁI ĐỊNH CƢ XÃ THAM ĐÔN HUYỆN MỸ XUYÊN 

1 ĐẤT  NÔNG NGHIỆP 17.985 96,7  

2 MẶT NƢỚC 240 1,3  

3 ĐẤT GIAO THÔNG 383 2,1  

TỔNG 18.608 100,0  

D. CÔNG TRÌNH KHU TÁI ĐỊNH CƢ XÃ MỸ HƢƠNG HUYỆN MỸ TÚ 

1 NHÀ TẠM 72 0,7 04 CĂN 

2 
ĐẤT LÚA, ĐẤT VƢỜN, 

CÂY TẠP 
9.670 96,7  

3 KÊNH RẠCH, AO 258 2,6  
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TỔNG 10.000 100  

Đ. CÔNG TRÌNH KHU TÁI ĐỊNH CƢ PHÚ MỸ HUYỆN MỸ TÚ 

1 ĐẤT  NÔNG NGHIỆP 8.040 80,4  

2 ĐẤT GIAO THÔNG 1.960 19,6  

TỔNG 10.000 100  

E. CÔNG TRÌNH KHU TÁI ĐỊNH CƢ THUẬN HƢNG HUYỆN MỸ TÚ 

1 ĐẤT  NÔNG NGHIỆP 8.926 89,3  

2 ĐẤT GIAO THÔNG 1.074 10,7  

TỔNG 10.000 100  

c. Hiện trạng công trình kiến trúc, hạ tầng  

c1. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

Hiện trạng nhà ở: 

Trong khu vực tiếp giáp đƣờng 933C, có các công trình nhà ở đƣợc xây 

dựng kiên cố, phía bên đối diện qua kênh Tƣ Mới có Trƣờng dân tộc Nội Trú 

huyện. 

Hiện trạng giao thông 

Khu vực quy hoạch đƣợc kết nối với đƣờng Tỉnh 933C. 

Hiện trạng cấp nước 

Tuyến đƣờng Tỉnh 933C có tuyến ống cấp nƣớc sinh hoạt  

Hiện trạng thoát nước 

Phía Nam có kênh Tƣ Mới, phía Tây có kênh Tú Điềm đây đều là kênh 

thủy lợi có chức năng tƣới tiêu của khu vực. 

Hiện trạng cấp điện  

Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch lấy từ đƣờng dây 22kV nằm phía 

Tây Nam trên đƣờng Tỉnh 933C hiện trạng dẫn vào khu quy hoạch tại điểm đấu 

nối thông qua trạm biến áp đƣa tới nơi sử dụng. 

c2. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Hiện trạng nhà ở: 

Khu vực tiếp giáp Quốc lộ Quản lộ Phụng hiệp có các công trình nhà ở. 

Hiện trạng giao thông 

Khu vực quy hoạch đƣợc kết nối với Quốc lộ Quản lộ Phụng hiệp.  

Hiện trạng cấp nước 

Trên tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng hiệp có tuyến ống cấp nƣớc sinh hoạt  

Hiện trạng thoát nước 
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Phía Tây nam có kênh Đập Đá đây là kênh thủy lợi có chức năng tƣới tiêu 

của khu vực. 

Hiện trạng cấp điện  

Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch lấy từ đƣờng dây 22kV nằm trên 

Quốc lộ Quản lộ Phụng hiệp hiện trạng dẫn vào khu quy hoạch tại điểm đấu nối 

thông qua trạm biến áp đƣa tới nơi sử dụng. 

c3. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Hiện trạng nhà ở: 

Khu vực tiếp giáp đƣờng tỉnh 936 có các công trình nhà ở. 

Hiện trạng giao thông 

Khu vực quy hoạch đƣợc kết nối với đƣờng tỉnh 936.  

Hiện trạng cấp nước 

Trên tuyến đƣờng tỉnh 936 có tuyến ống cấp nƣớc sinh hoạt  

Hiện trạng thoát nước 

Phía Tây nam có kênh thủy lợi nhỏ có chức năng tƣới tiêu của khu vực. 

Hiện trạng cấp điện  

Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch lấy từ đƣờng dây 22kV nằm trên 

đƣờng tỉnh 936 hiện trạng dẫn vào khu quy hoạch tại điểm đấu nối thông qua 

trạm biến áp đƣa tới nơi sử dụng. 

c4. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Hiện trạng nhà ở: 

Khu vực tiếp giáp đƣờng tỉnh 939B có các công trình nhà ở. 

Hiện trạng giao thông: 

Khu đất kết nối với các khu vực lân cận thông qua trục đƣờng tỉnh 939B 

có bề rộng 7,0m, cao độ trung bình khoảng +1,30m-1,6m, kết cấu mặt đƣờng 

thảm nhựa. 

Hiện trạng cấp nước: 

Trên tuyến đƣờng tỉnh 939B đã có hệ thống cấp nƣớc đi ngang khu vực 

lập quy hoạch. 

Hiện trạng thoát nước: 

Phía Tây bắc có kênh thủy lợi có chức năng tƣởi tiêu cho khu vực. 

Hiện trạng cấp điện: 
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Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là nguồn điện lƣới Quốc gia, 

tuyến điện Trung thế nằm trên đƣờng tỉnh 939B. 

c5. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Hiện trạng công trình kiến trúc 

Trong khu vực quy hoạch không có các công trình nhà ở và công trình 

công cộng chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên xung quanh khu vực 

quy hoạch thì có các công trình nhà ở. 

Hiện trạng giao thông 

Đây là khu vực đất sản xuất nông nghiệp khu vực đƣợc kết nối với 2 

tuyến đƣờng đal hiện hữu có bề rộng 3,5m và 2,0m, kết cấu bê tông cốt thép. 

Hiện trạng cấp nước 

Trên tuyến Đƣờng hiện hữu đã có hệ thống cấp nƣớc. 

Hiện trạng thoát nước 

Phía Tây bắc khu đất lập quy hoạch có kênh thủy lợi. 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là nguồn điện lƣới Quốc gia, 

tuyến điện Trung thế đị trên Đƣờng đal hiện hữu, cung cấp cho các hộ dân trên 

tuyến đƣờng này. 

c6. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Hiện trạng công trình kiến trúc 

Trong khu vực quy hoạch không có các công trình nhà ở và công trình 

công cộng chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp. 

 Hiện trạng giao thông 

Khu vực đƣợc kết nối với Đƣờng huyện 88, hiện trạng có bề rộng 3m, kết 

cấu bê tông cốt thép. 

Hiện trạng cấp nước 

Trên tuyến Đƣờng huyện 88 đã có hệ thống cấp nƣớc. 

Hiện trạng thoát nước 

Phía Bắc có kênh Nổi là kênh thủy lợi giữ vai trò tiêu thoát nƣớc cho khu 

vực. 

Hiện trạng cấp điện  
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Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là nguồn điện lƣới Quốc gia, 

tuyến điện Trung thế đị trên Đƣờng huyện 88, cung cấp cho các hộ dân trên 

tuyến đƣờng này. 

d. Khoảng cách từ công trình tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường: 

 Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện Trần 

Đề 

(1) Các đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực thực hiện công trình: 

Công trình cách kênh Tú Điềm khoảng 170m về hƣớng Bắc, cách kênh 

Tƣ Mới khoảng 360m đi về hƣớng Tây. 

(2) Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện công 

trình: 

Về hƣớng Tây Bắc, cách trƣờng dân tộc nội trú Lịch Hội Thƣợng khoảng 

400m, cách UBND Lịch Hội Thƣợng khoảng 1,5km; cách đƣờng tỉnh 933C 

khoảng 190m đi về hƣớng Bắc. 

Hình 1.7. Sơ đồ thể hiện khoảng cách giữa khu vực thực hiện Công trình 

Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng với các đối tƣợng 

 Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

(1) Các đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực thực hiện công trình: 

Công trình cách kênh Ông Túc khoảng 240m về hƣớng Bắc, cách kênh 

600 khoảng 210m đi về hƣớng Đông, cách kênh Đập Đá khoảng 40m đi về 

hƣớng Nam. 

(2) Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện công 

trình: 
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Về hƣớng Bắc, cách Ủy ban nhân dân xã Long Hƣng khoảng 2km, cách 

Trạm y tế xã Long Hƣng khoảng 1,7km, cách đƣờng Quản lộ Phụng Hiệp  

khoảng 10m. 

Hình 1.8. Sơ đồ thể hiện khoảng cách giữa khu vực thực hiện Công trình 

Khu tái định cƣ xã Long Hƣng với các đối tƣợng 

 Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

(1) Các đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực thực hiện công trình: 

Công trình tiếp giáp với kênh thủy lợi ở Tây Nam, cách kênh Phú Thuận 

khoảng 200m về hƣớng Đông Bắc, cách rạch Tắc Gồng khoảng 330m đi về 

hƣớng Tây, cách kênh Chế Hƣng khoảng 750m đi về hƣớng Đông. 

(2) Các đối tượng kinh tế - xã hội xung qu 

anh khu vực thực hiện công trình: 
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Về hƣớng Tây Bắc, cách đƣờng tỉnh 936 khoảng 30m. Về hƣớng Bắc, 

cách Trung đoàn 897 khoảng 730m, cách Ủy ban nhân dân xã Tham Đôn 

khoảng 1,7 km. 

Hình 1.9. Sơ đồ thể hiện khoảng cách giữa khu vực thực hiện Công trình 

Khu tái định cƣ xã Tham Đôn với các đối tƣợng 

 Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Các đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực thực hiện công trình: 

Công trình cách kênh Mƣời Hai khoảng 70m về hƣớng Bắc, cách rạch 

Rau Cần khoảng 520m đi về hƣớng Tây Nam, cách kênh Ba Anh khoảng 660m 

đi về hƣớng Bắc. 

(2) Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện công 

trình: Về hƣớng Bắc, cách đƣờng 939B khoảng 20m; cách nghĩa trang liệt sĩ Mỹ 

Hƣơng khoảng 1km đi về hƣớng Tây Bắc; cách trƣờng tiểu học Mỹ Hƣơng 

khoảng 1km đi về hƣớng Tây Nam. 
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Hình 1.10. Sơ đồ thể hiện khoảng cách giữa khu vực thực hiện Công trình 

Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng với các đối tƣợng 

 Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Các đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực thực hiện công trình: 

Công trình cách kênh Phú Tức khoảng 30m về hƣớng Nam, cách rạch Phú 

Tức khoảng 400m đi về hƣớng Tây Bắc, cách kênh ranh Phú Mỹ khoảng 400m 

đi về hƣớng Nam. 

(2) Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện công 

trình: 

Về hƣớng Đông Bắc, cách trƣờng mẫu giáo Phú Tức khoảng 320m, cách 

chùa Phú Tức khoảng 370m; cách thành phố Sóc Trăng khoảng 540m đi về 

hƣớng Bắc. 
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Hình 1.11. Sơ đồ thể hiện khoảng cách giữa khu vực thực hiện Công trình 

Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ với các đối tƣợng 

 Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

(1) Các đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực thực hiện công trình: 

Công trình tiếp giáp với kênh Lộ Tà Ân về hƣớng Tây, cách kênh Tà 

Liêm khoảng 70m đi về hƣớng Tây Nam, cách kênh Ông Bạch khoảng 480m đi 

về hƣớng Đông Nam. 

(2) Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện công 

trình: 

Về hƣớng Tây Nam, cách Ủy ban nhân dân xã Thuận Hƣng khoảng 

880m. Cách chợ Thuận Hƣng khoảng 660m về hƣớng Nam, cách đƣờng Huyện 

88 khoảng 60m về hƣớng Tây. 
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Hình 1.12. Sơ đồ thể hiện khoảng cách giữa khu vực thực hiện Công trình 

Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng với các đối tƣợng 

d. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của 

công trình: 

d1. Mục tiêu của công trình: Thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuậ các khu 

tái định cƣ phục vụ cho những hộ dân bị ảnh hƣởng bởi công trình đƣờng bộ cao 

tốc Châu Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng. Nhằm tạo điều kiện ngƣời dân có không 

gian sống thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - thị trấn hội. Nâng cao đời sống 

tinh thần cũng nhƣ vật chất của nhân dân trong vùng về không gian sống, bảo vệ 

môi trƣờng. 

d2. Loại hình công trình: đầu tƣ xây dựng mới hạ tầng các khu tái định 

cƣ 

d3. Quy mô, công suất 

d3.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện Trần 

Đề 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 96 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

- Khu đất nhà tái định cƣ: Khu nhà ở tái định cƣ đƣợc chia thành 8 dãy 

nhà, nằm cập theo tuyến đƣờng nội bộ N1, đấu nối với đƣờng Tỉnh 933C. Tổng 

diện tích khu đất là: 12.000m
2
 chiếm 48,00%.  

- Khu đất cây xanh: Khu công viên cây xanh đƣợc bố trí thành 03 khu với 

diện tích 2.607m
2
 chiếm t  lệ 10,42%; Khu công viên chủ yếu trồng cây xanh và 

sân bãi, phục vụ giải trí thƣ giãn, thể dục thể thao, có thể xây dựng một vài tiểu 
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cảnh kiến trúc làm điểm nhấn và chỗ nghỉ chân, phục vụ giải khát và dịch vụ ăn 

uống. Bên cạnh đ1o còn bố trí dãi đất cây xanh hành lang bảo vệ kênh cới diện 

tích đất cây xanh là 3.589m
2
, chiếm t  lệ 14,36%. Xây dựng hành lang cây xanh 

nhằm bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nƣớc 

trong khu quy hoạch. 

- Đất giao thông: Diện tích 6.804m
2
, chiếm 27,22%. Đảm bảo giao thông 

xuyên suốt, tiếp cận dễ dàng và đồng thời tạo thành mạng lƣới kết nối các khu 

chức năng trong quy hoạch.  

- Các công trình bảo vệ môi trƣờng, hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 1662m
2
. 

Là phần đất bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía sau nhà, hồ xử lý nƣớc thải 

cũng nhƣ bố trí hẻm thoát hiểm phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

d3.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 35 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

- Khu đất nhà tái định cƣ: Khu nhà ở tái định cƣ đƣợc chia thành 2 khu, 

nằm cập theo tuyến đƣờng nội bộ (đƣờng D1-B), đấu nối với tuyến Quốc lộ 

Quản Lộ - Phụng Hiệp. Tổng diện tích khu đất là: 4.375m
2
, chiếm 43,7%.  

- Khu đất cây xanh: Khu công viên cây xanh đƣợc bố trí thành 01 công 

viên, chủ yếu trồng cây xanh và sân bãi, phục vụ giải trí thƣ giãn, thể dục thể 

thao, có thể xây dựng một vài tiểu cảnh kiến trúc làm điểm nhấn và chỗ nghỉ 

chân, phục vụ giải khát và dịch vụ ăn uống. Tổng diện tích khu đất là: 830m
2
, 

chiếm 8,3%.  

- Đất giao thông: Diện tích 4.222m
2
, chiếm 42,2%. Gồm 2 tuyến đƣờng, 

đảm bảo giao thông thông suốt, tiếp cận dễ dàng và kết nối các khu chức năng 

trong quy hoạch. 

- Các công trình bảo vệ môi trƣờng, hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 573m
2
, 

chiếm 5,7%. Là phần đất bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía sau nhà cũng nhƣ 

bố trí hẻm thoát hiểm phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

d3.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 64 nền tái định cƣ (tƣơng đƣơng 06 block nền) phục vụ cho các hộ 

dân theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện Mỹ 

Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cƣ xã Tham Đôn 

huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng t  lệ 1/500, cụ thể nhƣ sau: 

- Khu đất nhà tái định cƣ: Khu nhà ở tái định cƣ gồm 06 block nền (tƣơng 

đƣơng 64 nền tái định cƣ) đƣợc chia thành 2 khu, nằm cặp theo tuyến đƣờng nội 

bộ đấu nối với tuyến Đƣờng tỉnh 936 kết cấu nhựa hiện trạng. Tổng diện tích 
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9.600 m
2
. 

- Khu đất cây xanh: Tổng diện tích là 840 m
2
. Khu công viên cây xanh 

đƣợc bố trí thành 02 công viên nằm đối xứng, chủ yếu trồng cây xanh và sân 

bãi, phục vụ giải trí thƣ giãn, thể dục thể thao, có thể xây dựng một vài tiểu cảnh 

kiến trúc làm điểm nhấn và chỗ nghỉ chân, phục vụ giải khát và dịch vụ ăn uống.  

- Đất giao thông: Có tổng diện tích 6.900 m
2
, gồm 01 tuyến đƣờng đấu 

nối với tuyến Đƣờng tỉnh 936, đảm bảo giao thông thông suốt, tiếp cận dễ dàng.  

- Các công trình bảo vệ môi trƣờng, hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 1.268m
2
, 

chiếm 6,8%. Là phần đất bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía sau nhà cũng nhƣ 

bố trí hẻm thoát hiểm phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

d3.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 40 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

- Khu đất nhà tái định cƣ: Khu nhà ở tái định cƣ đƣợc bố trí thành hai dãy 

nằm dọc theo tuyến đƣờng số 1 quy hoạch, đấu nối với tuyến đƣờng tỉnh 939B 

hiện trạng. Tổng diện tích khu đất là: 5.000 m
2 
 

- Khu đất cây xanh: Khu công viên cây xanh đƣợc bố trí nằm dọc theo 

trục đƣờng nội bộ, nằm trƣớc khu nhà ở tái định cƣ, chủ yếu trồng cây xanh và 

sân bãi, phục vụ giải trí thƣ giãn, thể dục thể thao, có thể xây dựng một vài tiểu 

cảnh kiến trúc làm điểm nhấn và chỗ nghỉ chân, phục vụ giải khát và dịch vụ ăn 

uống. Tổng diện tích khu công viên là 1.528 m
2
. 

- Đất giao thông: Diện tích 2.533m
2
, chiếm 25,3%. Đảm bảo giao thông 

xuyên suốt, tiếp cận dễ dàng và đồng thời tạo thành mạng lƣới kết nối các khu 

chức năng trong quy hoạch. 

- Các công trình bảo vệ môi trƣờng, hạ tầng kỹ thuật:  

Diện tích 939m
2
, chiếm 9,4%. 

- Hẻm kỹ thuật: + 2,0m đƣợc bố trí phía sau lƣng dãy nhà; 

      + 4,0m đối với hai dãy nhà nối tiếp nhau. 

Hẻm kỹ thuật thuộc đất hạ tầng kỹ thuật, không thuộc phần diện tích lô 

đất ở nên không đƣợc phép xây dựng tƣờng rào hay các công trình cá nhân khác. 

d3.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 35 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

- Khu đất nhà tái định cƣ: Khu nhà ở tái định cƣ đƣợc chia thành 4 khu, 

nằm cập theo 2 tuyến Đƣờng N1, D1 hiện trạng và đƣờng Số 1, Số 2. Tổng diện 
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tích khu đất là: 4.713m
2
. 

- Khu đất cây xanh: Khu công viên cây xanh chủ yếu trồng cây xanh và 

sân bãi, phục vụ giải trí thƣ giãn, thể dục thể thao, có thể xây dựng một vài tiểu 

cảnh kiến trúc làm điểm nhấn và chỗ nghỉ chân, phục vụ giải khát và dịch vụ ăn 

uống. Tổng diện tích khu đất là: 910m
2
. 

- Đất giao thông: Diện tích 3.883m
2
, chiếm 38,8%. Đảm bảo giao thông 

thông suốt, tiếp cận dễ dàng và kết nối các khu chức năng trong quy hoạch.  

- Các công trình bảo vệ môi trƣờng, hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 494m
2
, 

chiếm 4,9%. Là phần đất bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía sau nhà cũng nhƣ 

bố trí hẻm thoát hiểm phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

d3.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

Quy mô thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cƣ 

với quy mô 38 nền tái định cƣ phục vụ cho các hộ dân, cụ thể nhƣ sau: 

- Khu đất nhà tái định cƣ: Khu nhà ở tái định cƣ đƣợc chia thành 5 khu, 

nằm cập theo tuyến Đƣờng huyện 88 hiện trạng và đƣờng nội bộ (đƣờng Số 1). 

Tổng diện tích khu đất là: 5.022m
2
.  

- Khu đất cây xanh: Khu công viên cây xanh chủ yếu trồng cây xanh và 

sân bãi, phục vụ giải trí thƣ giãn, thể dục thể thao, có thể xây dựng một vài tiểu 

cảnh kiến trúc làm điểm nhấn và chỗ nghỉ chân, phục vụ giải khát và dịch vụ ăn 

uống. Tổng diện tích khu đất là: 698m
2
.  

- Đất giao thông: Diện tích 2.720m
2
, chiếm 27,2%. Đảm bảo giao thông 

thông suốt, tiếp cận dễ dàng và kết nối các khu chức năng trong quy hoạch. 

- Các công trình bảo vệ môi trƣờng, hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 1.560m
2
, 

chiếm 15,6%. Là phần đất bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía sau nhà cũng 

nhƣ bố trí hẻm thoát hiểm phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

d4. Công nghệ và loại hình công trình: Xây dựng hạ tầng đáp ứng các 

tiêu chí của quy định hiện hành; loại hình công trình là đầu tƣ xây dựng mới hạ 

tầng khu tái định cƣ. 

1.2. Các hạng mục công trình  

1.2.1. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện 

Trần Đề 

a. San lấp mặt bằng 

Diện tích san lấp 25.000 m
2
; 

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Tây Bắc sang Đông Nam, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh Tƣ Mới. 
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Giải pháp san nền: do địa hình khu vực tƣơng đối thấp nên phải tiến hành 

đắp nền đến cao độ xây dựng. 

Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực:  +2,00m. 

Hệ số đầm chặt:     k =1,22. 

Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền 
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TÍCH 

 (M
2
) 

CAO 

ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ SAN 

LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H0;C1 746 2,00 1,27 0,73 545 

2 H0;C2 1.199 2,00 1,12 0,88 1.055 

3 H0;C3 1.343 2,00 0,85 1,15 1.544 

4 H0;C4 1.336 2,00 0,85 1,15 1.536 

5 H0;C5 1.329 2,00 0,85 1,15 1.528 

6 H0;C6 1.322 2,00 0,84 1,16 1.534 

7 H0;C7 1.315 2,00 0,85 1,15 1.512 

8 H0;C8 620 2,00 0,84 1,16 719 

9 H1;C2 1.143 2,00 0,90 1,10 1.257 

10 H1;C3 2.007 2,00 0,94 1,06 2.127 

11 H1;C4 2.014 2,00 0,90 1,10 2.215 

12 H1;C5 2.021 2,00 0,84 1,16 2.344 

13 H1;C6 2.028 2,00 0,84 1,16 2.352 

14 H1;C7 2.035 2,00 0,83 1,17 2.381 

15 H1;C8 961 2,00 0,83 1,17 1.124 

TỔNG 

    

23.773 

b. Đường giao thông 

Tuyến đƣờng N1 là tuyến đƣờng chính vừa là giao thông đối nội và giao 

thông đối ngoại, đảm bảo nhiệm vụ kết nối khu tái định cƣ với hệ thống giao 

thông ngoài khu vực quy hoạch. Lộ giới 13m (Mặt cắt 1-1) trong đó lòng đƣờng 

rộng 7m, vỉa hè mỗi rộng 3m (2x3m=6m). Đối với đoạn từ đƣờng tỉnh 933c vào 

đến khu công viên cây xanh số 1 có lộ giới 10m (Mặt cắt 1’-1’) trong đó lòng 

đƣờng rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 1,5m (2x1,5m=3m), phần vỉa hè này tƣơng 

đối hẹp nên trong dự án đầu tƣ cần nghiên cứu thực tế địa hình và phƣơng án 

thiết kế đề xuất có thể lót gạch hoặc không (phải có ý kiến thống nhất của chủ 

đầu tƣ). 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,2m (tọa độ VN 

2000). 
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STT TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT
LỘ GIỚI 

(m)

KHOẢNG 

LÙI (m)

MẶT 

ĐƢỜNG (m)

VỈA HÈ 

(m)

CHIỀU DÀI 

(m)
GHI CHÚ

1  1 13 2,5 7 3 302 Đoạn dãy nhà ở Tái định cƣ

1' - 1' 10 2,5 7 1,5 120 Đoạn đƣờng dẫn vào TDC
1 Đƣờng N1

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG

 c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm trên tuyến 

đƣờng Tỉnh 933C phía Tây Nam khu quy hoạch tại điểm đấu nối dẫn vào trạm 

biến áp đặt tại công viên. Cáp trung thế chọn cáp 3x240mm  

Tuyến hạ thế 0,4kv 

Điện áp 380/220V, Dây dẫn: dùng cáp CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện: 

3x1Cx50mm2 . Các tuyến cáp  380/220V đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-

2Cx25mm2 rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đi nổi trên cột điện 

nằm dọc tuyến đƣờng quy hoạch. 

Bộ đèn chiếu sáng bao gồm: Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m. Đèn chiếu 

sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: trạm biến áp  công suất 100 KVA, loại trạm treo để không 

cản trở lƣu thông vỉa hè.  

Bảng thống kê khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 CÁP TRUNG THẾ 22KV Md 143 

2 CÁP HẠ THẾ 0,4KV Md 558 

3 TRẠM BIẾN ÁP 100KVA TRẠM 1 

4 CÁP CHIẾU SÁNG 0,4KV-16MM
2
 Md 420 

5 CẦN ĐÈN ĐƠN TRỤ 15 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa riêng với nƣớc thải sinh hoạt. Hệ 

thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT D400 – 

D800mm. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. 

Khoảng cách giếng thu 25m. 
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Bố trí tuyến cống BTCT D1500 dƣới lòng đƣờng đảm bảo thông thủy cho 

kênh thủy lợi nằm trong ranh quy hoạch, khi thiết kế thi công cần chú ý gia cố 

để tránh sạt lở gây sụt lún nền đƣờng. Ngoài ra bố trí tuyến 2 tuyến cống BTCT 

D400 phục vụ tƣới tiêu cho ngƣời dân. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh Tƣ Mới phía Đông Nam khu 

quy hoạch. 

Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 411 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 18 

3 CỐNG BTCT D600 Md 274 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 9 

5 CỐNG BTCT D800 Md 54 

6 GIẾNG THU D800 CÁI 4 

7 CỐNG BTCT D1500 Md 13 

8 GIẾNG THU D1500 CÁI 2 

9 CỬA XẢ CÁI 3 

+ Hệ thống thoát nước thải:  

Hệ thống cống thoát nƣớc thải của khu quy hoạch đƣợc thiết kế xây dựng 

riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc mƣa. Hệ thống thoát nƣớc thải bao gồm 

3 phần: 

+ Bể lắng sơ bộ và bể tự hoại. 

+ Hệ thống mƣơng hở B300 thu gom nƣớc thải phía sau nhà các hộ dân. 

+ Hệ thống mƣơng hở B300 dẫn nƣớc thải từ bể lắng sơ bộ về nơi xả thải 

Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt sẽ xử lý bƣớc 1 bằng bể tự hoại 2 

ngăn hoặc 3 ngăn tại các hộ gia đình sau đó theo tuyến mƣơng hở B300 dẫn về 

bể lắng sơ bộ. Nƣớc thải sau khi xử lý qua bể lắng sơ bộ sẽ thải ra kênh Tƣ Mới. 

Độ sâu mƣơng hở tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc mƣơng hở tối thiểu đảm bảo 

khả năng tự làm sạch. Trên các tuyến mƣơng hở bố trí các hố ga thu nƣớc thải, 

khoảng cách các hố ga từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các 

hố ga kết nối với mƣơng hở cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh 

ô nhiễm không khí.  
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Bảng thống kê khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 584 

2 HỐ GA CÁI 20 

3 CỬA XẢ CÁI 1 

e. Hệ thống cấp nước:  

Từ tuyến ống cấp nƣớc trên đƣờng Tỉnh 933C hiện trạng dẫn tuyến ống 

uPVC Ø110 theo trục đƣờng N1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu 

quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 3 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van 

chờ để dự phòng cho việc mở rộng khu tái định cƣ sau này. 

Bảng thống kê khối lƣợng 

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 691 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 3 

1.2.2. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

- Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

- Cao độ san lấp thiết kế: +1.8 m; 

- Đấp bờ bao xung quanh khu vực san lấp; 

- Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 

- Thi công san đầm nền cát đạt K=1,22 

Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H5;C1 443 1,80 0,04 1,76 780 
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2 H6;C0 426 1,80 0,70 1,10 469 

3 H6;C1 61 1,80 -0,04 1,84 112 

4 H6;C5 488 1,80 0,75 1,05 512 

5 H6;C6 51 1,80 1,30 0,50 26 

6 H7;C0 651 1,80 1,03 0,77 501 

7 H7;C1 377 1,80 1,23 0,57 215 

8 H7;C2 318 1,80 1,06 0,74 235 

9 H7;C4 385 1,80 0,95 0,85 327 

10 H0;C0 830 1,80 0,67 1,13 938 

11 H0;C1 376 1,80 0,20 1,60 1.014 

12 H1;C0 824 1,80 0,83 0,97 799 

13 H1;C1 398 1,80 0,41 1,39 553 

14 H2;C0 795 1,80 1,12 0,68 541 

15 H2;C1 409 1,80 0,64 1,16 474 

16 H3;C0 782 1,80 0,95 0,85 665 

17 H3;C1 448 1,80 0,57 1,23 555 

19 H4;C0 773 1,80 0,83 0,97 750 

20 H4;C1 432 1,80 0,28 1,52 657 

21 H5;C0 760 1,80 0,90 0,90 684 

TỔNG 

    

10.807 

b. Đường giao thông 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,2m  

Lộ giới 9,5-12,5m trong đó mặt đƣờng 5,5m, vỉa hè rộng mỗi bên  2-4m  

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG 

STT TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT 
LỘ GIỚI 

(m) 

MẶT 

ĐƢỜNG 

(m) 

VỈA HÈ 

(m) 

CHIỀU 

DÀI (m) 

KHOẢNG 

LÙI (m) 

1 ĐƢỜNG D1-A 1 - 1 9,5 5,5 2 - 2 203 4 

2 ĐƢỜNG D1-B 2 - 2 12,5 5,5 4 - 3 184 4 

c. Cấp điện, Chiếu sáng  

Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm trên tuyến Quốc lộ Quản 

Lộ - Phụng Hiệp tại điểm đấu nối dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên 

Cáp hạ thế đấu vào tủ điện phân phối. Tại tủ phân phối hạ thế lắp 1 bộ 

chống sét lan truyền và 1 bộ tiếp địa cho tủ. Các tủ điện phân phối hạ thế, đặt 

ngoài trời làm bằng vật liệu composite để đảm bảo an toàn. 
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 Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật 

liệu sắt tráng kẽm. Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy 

theo bó vỉa quy hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m. Đèn chiếu sáng dùng loại 

đèn sodium 250W/220V. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hƣớng thoát nƣớc chính thoát về phía 

kênh Đập Đá phía Tây Nam khu quy hoạch. Nƣớc mƣa mặt đƣờng và từ các 

công trình đƣợc thu vào các giếng thu nƣớc đặt ở trên vỉa hè, các tuyến cống 

đƣợc bố trí dọc theo các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT D400mm-D600mm. Giếng 

thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. khoảng cách 

giếng thu 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm 

bảo khả năng tự làm sạch cống.  

Bảng thống kê tổng khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 62 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 2 

3 CỐNG BTCT D600 Md 126 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 5 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở 

B300mm. Độ dốc cống tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự 

chảy.  

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 20 – 25 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với cống 

hộp cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không khí 

Bảng thống kê tổng khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 195 

2 HỐ GA CÁI 8 
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+ Hệ thống cấp nước: Từ tuyến ống cấp nƣớc trên tuyến Quốc lộ Quản 

Lộ - Phụng Hiệp hiện trạng dẫn tuyến ống uPVC Ø110 theo trục đƣờng D1A và 

D1B rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 2 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van 

chờ để dự phòng cho việc mở rộng khu tái định cƣ sau này. 

1.2.3. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

a. San lấp mặt bằng 

- Diện tích san lấp 18.608 m
2
; 

- Cao độ san lấp thiết kế: +2.2 m; 

- Đấp bờ bao xung quanh khu vực san lấp; 

- Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 

- Thi công san đầm nền cát đạt K=1,22 

Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H1;C1 930 2,20 0,75 1,45 1.349 

2 H1;C2 1.248 2,20 0,60 1,60 1.997 

3 H1;C3 1.248 2,20 0,56 1,64 2.047 

4 H1;C4 1.248 2,20 0,56 1,64 2.047 

5 H1;C5 1.004 2,20 0,56 1,64 1.647 

6 H2;C0 1.195 2,20 1,14 1,06 1.267 

7 H2;C1 1.498 2,20 0,64 1,56 2.337 

8 H2;C2 1.600 2,20 0,56 1,64 2.624 

9 H2;C3 1.600 2,20 0,56 1,64 2.624 

10 H2;C4 1.600 2,20 0,55 1,65 2.640 

11 H2;C5 1.287 2,20 0,56 1,64 2.111 

12 H3;C1 680 2,20 0,58 1,62 1.102 

13 H3;C2 912 2,20 0,56 1,64 1.496 

14 H3;C3 912 2,20 0,57 1,63 1.487 
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STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

15 H3;C4 912 2,20 0,56 1,64 1.496 

16 H3;C5 734 2,20 0,55 1,65 1.211 

TỔNG 
    

29.482 

b. Đường giao thông 

Cao độ san lấp mặt bằng theo quy hoạch đƣợc duyệt +2.2m. 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,70m  

Lộ giới 30m trong đó phần xe chạy rộng 14m (2x7m), vỉa hè mỗi bên 

rộng 6m (2x6m=12m), dãy phân cách ở giữa rộng 4m. 

STT TÊN ĐƢỜNG 

CHIỀU 

DÀI  

(m) 

LÒNG 

ĐƢỜNG  

(m) 

DẢI 

PHÂN 

CÁCH  

(m) 

VỈA 

HÈ  

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG 

LÙI 

(m) 

A. ĐƢỜNG HIỆN TRẠNG 

1 ĐƢỜNG  TỈNH 936 - 5 - - 46 - 

B. ĐƢỜNG QUY HOẠCH MỚI 

2 ĐƢỜNG SỐ 1 230 7x2 4 6x2 30 4 

c. Chiếu sáng 

 Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét. Chiều cao trụ đèn đề 

xuất 8m. Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt trạm biến áp có công suất 50 KVA. Trạm biến áp chọn 

loại trạm treo để không cản trở lƣu thông vỉa hè. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hƣớng thoát nƣớc chính thoát về phía kênh 

thủy lợi phía Tây Nam khu quy hoạch. Nƣớc mƣa mặt đƣờng và từ các công 

trình đƣợc thu vào các giếng thu nƣớc đặt ở trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố 

trí dọc theo hai bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT D400mm-D600mm. Giếng 

thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. khoảng cách 

giếng thu 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm 
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bảo khả năng tự làm sạch cống.  

Bảng thống kê tổng khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 134 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 4 

3 CỐNG BTCT D600 Md 289 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 12 

5 CỐNG BTCT D2000 Md 30 

6 GIẾNG THU D2000 CÁI 2 

7 CỬA XẢ CÁI 2 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở 

B300mm. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,7m, Độ dốc cống tối thiếu 0,3% đảm 

bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với cống 

hộp cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không khí 

Bảng thống kê tổng khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 441 

2 HỐ GA CÁI 16 

e. Hệ thống cấp nước: Từ tuyến ống uPVC Ø110 trên đƣờng Tỉnh 936 

hiện trạng, dẫn tuyến ống uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc 

đến từng hộ dân trong khu quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 2 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... 

1.2.4. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Đông Nam sang Tây Bắc, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh thủy lợi 
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Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực:  +2,00m. 

Hệ số đầm chặt:     k =1,22. 

Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 

Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ 

TỰ NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H0;C0 1.558 2,00 0,44 1,56 2.430 

2 H0;C1 1.080 2,00 0,41 1,59 1.717 

3 H1;C0 1.582 2,00 0,24 1,76 2.784 

4 H1;C1 1.138 2,00 0,29 1,71 1.946 

5 H2;C0 1.497 2,00 0,33 1,67 2.500 

6 H2;C1 1.164 2,00 0,28 1,72 2.002 

7 H3;C1 1.037 2,00 0,28 1,72 1.784 

8 H4;C0 815 2,00 0,40 1,60 1.304 

9 H5;C0 129 2,00 0,82 1,18 152 

TỔNG 

    

16.619 

b. Đường giao thông 

Tuyến đƣờng Số 1 của khu quy hoạch là tuyến giao thông chính và duy 

nhất, đảm bảo nhiệm vụ kết nối khu tái định cƣ với hệ thống giao thông ngoài 

khu vực quy hoạch là đƣờng tỉnh 939B ở phía Bắc. Lộ giới đƣờng số 1 khu tái 

định cƣ từ 9,5m - 13,5m (Mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3), phần lòng đƣờng rộng 5,5m. Cụ 

thể: 

- Đoạn từ đƣờng tỉnh 939B đến giáp ranh khu công viên cây xanh có lộ 

giới 9,5m (MC 1-1: 2,0-5,5-2,0), lòng đƣờng 5,5m, lề đắp ta luy mỗi bên 2,0m 

trồng cây xanh hai bên lề, kết cấu mặt đƣờng thảm nhựa hoặc bê tông cốt thép. 

- Đoạn từ phía trƣớc khu công viên cây xanh có lộ giới 11,5m (MC 2-2: 

2,0-5,5-4,0), lòng đƣờng 5,5m, lề đắp ta luy phía đối diện công viên 2,0m và 

trồng cây xanh, bên phía công viên vỉa hè 4,0m, kết cấu mặt đƣờng thảm nhựa 

hoặc bê tông cốt thép. 

- Đoạn phía trƣớc khu nhà ở tái định cƣ có lộ giới 13,5m (MC 3-3: 4,0-

5,5-4,0), lòng đƣờng 5,5m, vỉa hè mỗi bên 4,0m, kết cấu mặt đƣờng thảm nhựa 

hoặc bê tông cốt thép. 
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Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,20m (tọa độ VN 

2000). 

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG 

STT 
TÊN 

ĐƢỜNG 

MẶT 

CẮT 

CHIỀU 

DÀI 

(m
2
) 

LỀ 

ĐƢỜN

G (m2) 

LÒNG 

ĐƢỜNG 

(m2) 

LỀ 

ĐƢỜNG 

(m2) 

LỘ GIỚI 

(m2) 

KHOẢN 

LÙI (m2) 

1 
ĐƢỜNG SỐ 

1 

1-1 55 2,0 5,5 2,0 9,5 4,0 

2-2 38 2,0 5,5 4,0 11,5 4,0 

3-3 113 4,0 5,5 4,0 13,5 4,0 

c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: lấy từ tuyến dây trung thế nằm phía đƣờng Tỉnh 939B 

tại điểm đấu nối dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên. Cáp trung thế chọn cáp 

3x240mm. 

Tuyến hạ thế 0,4kv: Dây dẫn dùng cáp CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện 

x1Cx50mm
2
 Các tuyến cáp 380/220V sẽ đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè. Các tủ 

điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu composite để đảm bảo an 

toàn. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm
2
 

rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy 

hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m.  

Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt  trạm biến áp công suất 50 KVA, loại trạm treo để 

không cản trở lƣu thông vỉa hè. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT 

D400 – D600. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt 

đƣờng. Khoảng cách giếng thu 25m. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 
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Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc khu 

quy hoạch 

Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa và khái toán 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 276 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 9 

3 CỐNG BTCT D600 Md 115 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 6 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở BTCT 

B300. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. Mƣơng hở kết nối với hệ thống cống BTCT D600 thoát 

nƣớc mƣa dẫn nƣớc về kênh thủy lợi phía Tây bắc 

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh. 

Độ dốc tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với 

mƣơng hở cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không 

khí.  

Bảng thống kê khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 263 

2 HỐ GA CÁI 10 

e. Hệ thống cấp nước:  

Từ tuyến ống uPVC trên đƣờng Tỉnh 939B hiện trạng dẫn tuyến ống 

uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu 

quy hoạch.  

01 trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt trên vỉa hè.  

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van 

chờ để dự phòng cho việc mở rộng khu tái định cƣ sau này. 
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Bảng thống kê khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KHỐI LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 331 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 1 

1.2.5. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Đông Nam sang Tây Bắc, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh thủy lợi 

Độ dốc nền thiết kế =0,1%. 

Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực:  +1,80m. 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng:   +2,00m. 

Hệ số đầm chặt:     k =1,22. 

Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền  

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ 

TỰ NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

 KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
)  

1 H0;C0 1.419 1,80 0,77 1,03 1.462 

2 H0;C1 1.531 1,80 0,67 1,13 1.730 

3 H0;C2 1.239 1,80 0,62 1,18 1.462 

4 H1;C0 1.411 1,80 0,66 1,14 1.609 

5 H1;C1 1.600 1,80 0,53 1,27 2.032 

6 H1;C2 1.403 1,80 0,56 1,24 1.740 

7 H2;C0 540 1,80 0,90 0,90 486 

8 H2;C2 857 1,80 0,86 0,94 806 

TỔNG 10.000 

   

11.327 

b. Đường giao thông 

Đƣờng giao thông đối ngoại: 

Tuyến Đƣờng đal N1, D1 hiện hữu là tuyến đƣờng chính, đảm bảo nhiệm 

vụ kết nối khu tái định cƣ với hệ thống giao thông ngoài khu vực quy hoạch. Lộ 

giới 20m trong đó Đƣờng D1 hiện trạng phần xe chạy rộng 3,5m, lề đƣờng 2 bên 

rộng 8,25m (2x8,25m=16,5m), Đƣờng N1 hiện trạng phần xe chạy rộng 2m, lề 
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đƣờng 2 bên rộng 9m (2x9m=18m). 

Đƣờng giao thông đối nội: 

Tuyến đƣờng Số 1, Số 2 là tuyến đƣờng nội khu kết nối với Đƣờng đal 

D1, N1 hiện hữu có lộ giới 13,5m trong đó phần lòng đƣờng xe chạy rộng 5,5m, 

vỉa hè 2 bên rộng 4m (2x4m=8m). 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng trung bình khoảng: +2,0m (tọa độ VN 

2000). 

STT TÊN ĐƢỜNG 

CHIỀU 

DÀI  

(m) 

LÒNG 

ĐƢỜNG  

(m) 

DẢI 

PHÂN 

CÁCH  

(m) 

VỈA 

HÈ  

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG 

LÙI 

(m) 

A. ĐƢỜNG HIỆN TRẠNG 

1 ĐƢỜNG D1 111 3,5 - 8,25x2 20 4 

2 ĐƢỜNG  N1 96 2,0 - 9,0x2 20 0 

B. ĐƢỜNG QUY HOẠCH MỚI 

3 ĐƢỜNG SỐ 1 89 5,5 - 4x2 13,5 4 

4 ĐƢỜNG SỐ 2 77 5,5 - 4x3 13,5 4 

c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm phía Tây 

Bắc khu quy hoạch tại điểm đấu nối dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên. Cáp 

ngầm trung thế chọn cáp 3x240mm  

Tuyến hạ thế: Điện áp 380/220V, Dây dẫn : dùng cáp ngầm CXV/DSTA 

– 0,4kV với tiết diện: 3x1Cx50mm
2
 . Các tuyến cáp ngầm 380/220kV sẽ đặt 

trong ống HDPE D130/110 chôn ngầm trong đất ở độ sâu không nhỏ hơn 1m so 

với mặt vỉa hè. Các tủ điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu 

composite để đảm bảo an toàn. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm
2
 

rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đƣợc luồn trong ống PVC đi 

ngầm trong đất. 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy 

hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m. Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 

250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt 1 trạm biến áp công suất 50 KVA. Trạm biến áp chọn 

loại trạm treo để không cản trở lƣu thông vỉa hè.  
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Bảng thống kê khối lƣợng và khái toán kinh phí 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CÁP NGẦM TRUNG THẾ 22KV Md 48 

2 CÁP NGẦM HẠ THẾ 0,4KV Md 329 

3 TRẠM BIẾN ÁP 50KVA TRẠM 1 

4 CÁP CHIẾU SÁNG 0,4KV-16MM
2
 Md 256 

5 TRỤ ĐÈN CẦN ĐƠN TRỤ 12 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT 

D400. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đƣờng. 

Khoảng cách giếng thu 25m. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc khu 

quy hoạch 

Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa  

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 316 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 14 

3 CỐNG BTCT D600 Md 62 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 5 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải:  

Thiết kế mạng lƣới mƣơng hở phía sau dãy nhà thu gom nƣớc thải sau đó 

kết nối với hệ thống cống BTCT D600 thoát nƣớc mƣa dẫn nƣớc về kênh thủy 

lợi. 

Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở B300. Độ sâu chôn cống tối thiểu 

Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch cống. 

Độ dốc tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với cống 

hộp cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không khí.  
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Bảng thống kê khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 192 

2 CỐNG BTCT D300 Md 66 

3 HỐ GA CÁI 11 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc khu 

quy hoạch 

e. Hệ thống cấp nước:  

Từ tuyến ống cấp nƣớc trên đƣờng bê tông hiện trạng dẫn tuyến ống 

uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân trong khu 

quy hoạch.  

01 trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt trên vỉa hè đƣờng số 2.  

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... 

Bảng thống kê khối lƣợng và khái toán kinh phí 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 254 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 1 

1.2.6. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng Mỹ Tú 

a. San lấp mặt bằng 

- Diện tích san lấp 10.000 m
2
; 

Cao độ san nền là +1,80m.  

Hƣớng dốc san nền chủ đạo dốc từ Đông Nam sang Tây Bắc, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nƣớc tự nhiên về phía kênh thủy lợi 

Giải pháp san nền: do địa hình khu vực tƣơng đối thấp nên phải tiến hành 

đắp nền đến cao độ xây dựng. 

Hệ số đầm chặt: k =1,22. 

- Đấp bờ bao xung quanh khu vực san lấp; 

- Bơm cát từ kênh thủy lợi lên bãi san lấp; 
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Bảng thống kê tổng khối lƣợng san nền 

STT 
TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

 (M
2
) 

CAO 

ĐỘ  

THIẾT 

KẾ  

(M) 

CAO ĐỘ TỰ 

NHIÊN 

 TRUNG 

BÌNH 

 (M) 

CAO ĐỘ 

SAN LẤP 

 TRUNG 

BÌNH  

(M) 

KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐÀO ĐẮP  

(M
3
) 

1 H0;C0 1.573 1,80 0,49 1,31 2.061 

2 H0;C1 1.589 1,80 0,51 1,29 2.050 

3 H0;C2 1.589 1,80 0,53 1,27 2.018 

4 H0;C3 813 1,80 0,47 1,33 1.081 

5 H1;C0 1.259 1,80 0,34 1,46 1.838 

6 H1;C1 1.273 1,80 0,52 1,28 1.629 

7 H1;C2 1.280 1,80 0,49 1,31 1.677 

8 H1;C3 624 1,80 0,39 1,41 880 

TỔNG 10.000 

   

13.234 

b. Đường giao thông 

Cao độ hoàn thiện mặt đƣờng:      +2,00m. 

Tuyến đƣờng Số 1 là tuyến đƣờng nội khu có lộ giới 13,5m trong đó phần 

lòng đƣờng xe chạy rộng 5,5m, vỉa hè 2 bên rộng 4m (2x4m=8m).  

Bảng thống kê giao thông: 

STT TÊN ĐƢỜNG 

CHIỀU 

DÀI  

(m) 

LÒNG 

ĐƢỜNG  

(m) 

DẢI 

PHÂN 

CÁCH  

(m) 

VỈA 

HÈ  

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG 

LÙI 

(m) 

A. ĐƢỜNG HIỆN TRẠNG 

1 ĐƢỜNG  HUYỆN 88 72 3 - 13,5x2 30 4 

B. ĐƢỜNG QUY HOẠCH MỚI 

2 ĐƢỜNG SỐ 1 136 5,5 - 4x2 13,5 4 

c. Cấp điện, Chiếu sáng 

Tuyến trung thế: Dây trung thế lấy từ tuyến dây trung thế nằm trên 

đƣờng Huyện 88 hiện trạng dẫn vào trạm biến áp đặt tại công viên. Cáp trung 

thế chọn cáp 3x240mm. 

Tuyến hạ thế 0,4kv: Dây dẫn dùng cáp CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện 

x1Cx50mm
2
 Các tuyến cáp 380/220V sẽ đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè. Các tủ 

điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu composite để đảm bảo an 

toàn. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng 
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Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng 

đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và đƣợc điều khiển bật tắt tự 

động bằng tủ điện riêng. Dây dẫn đƣợc chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm
2
 

rải dọc tuyến. Toàn bộ các đƣờng cáp chiếu sáng đi nổi trên cột điện dọc vỉa hè 

Trụ đèn chiếu sáng đƣợc chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy 

hoạch. Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m.  

Đèn chiếu sáng dùng loại đèn sodium 250W/220V. 

Trạm biến áp: Đặt  trạm biến áp công suất 50 KVA, loại trạm treo để 

không cản trở lƣu thông vỉa hè. 

d. Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải 

+ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT 

D400 – D600. Giếng thu nƣớc bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt 

đƣờng. Khoảng cách giếng thu 25m. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: thoát về phía kênh Nổi phía Tây Bắc khu quy 

hoạch. 

Bảng thống kê thoát nƣớc mƣa 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 CỐNG BTCT D400 Md 254 

2 GIẾNG THU D400 CÁI 11 

3 CỐNG BTCT D600 Md 122 

4 GIẾNG THU D600 CÁI 6 

5 CỬA XẢ CÁI 1 

+ Hệ thống thoát nước thải: Cống thoát nƣớc thải dùng mƣơng hở BTCT 

B300. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,3m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. Mƣơng hở kết nối với hệ thống cống BTCT D600 thoát 

nƣớc mƣa dẫn nƣớc về kênh Nổi 

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh. 

Độ dốc tối thiếu 0,3% đảm bảo tự làm sạch và thoát nƣớc tự chảy. 

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nƣớc thải, khoảng cách các hố ga 

từ 25 – 30 m để thuận lợi cho việc nạo vét. Ngoài ra các hố ga kết nối với 
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mƣơng hở cần có song chắn rác và biện pháp khử mùi để tránh ô nhiễm không 

khí.  

Bảng thống kê khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 MƢƠNG HỞ B300MM Md 292 

2 HỐ GA CÁI 10 

e. Hệ thống cấp nước: Từ tuyến ống cấp nƣớc trên đƣờng huyện 88 dẫn 

tuyến ống uPVC Ø110 theo trục đƣờng Số 1 rẽ nhánh cấp nƣớc đến từng hộ dân 

trong khu quy hoạch.  

Các trụ cứu hỏa Ø114 đƣợc lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. 

Tổng cộng có 1 trụ cứu hỏa. 

Ống cấp nƣớc dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất 

thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lƣới bố trí 

các thiết bị van xả khí, van xả cặn,...  

Bảng thống kê khối lƣợng  

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƢỢNG 

1 ỐNG uPVC Ø110 Md 314 

2 TRỤ CỨU HỎA BỘ 1 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của công trình; nguồn 

cung cấp điện, nƣớc và các sản phẩm của công trình   

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, sử dụng cho công trình  

1.3.1.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 

Trần Đề 

Đơn vị tiếp nhận công trình sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu chính phục 

vụ hoạt động xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 31. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu của công trình 

Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

1 Cát vàng m
3
 715 

2 Cát nền m
3
 23.773 

3 Cấp phối đá dăm loại 2 m
3
 2.167 

4 Cống BTCT D400 Md 411 
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STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

5 Cống BTCT D800 Md 54 

6 Cống BTCT D600 Md 274 

7 Cống BTCT D1500 Md 13 

8 ống uPVC 110 Md 691 

9 Đá  m
3
 1.862 

10 Gạch thẻ 4x8x18cm viên         70.218  

11 Cáp chiếu sáng Md 420 

12 Nhựa đƣờng  kg 6.152 

13 Thép kg 5.120 

14 Trụ đèn cần đơn Trụ 15 

15 Xi măng PCB40 Tấn 112,1 

(Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

Đối với vật liệu xây dựng: Để đảm bảo chất lƣợng công trình, đơn vị thi 

công ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại địa 

phƣơng, nguyên - vật - liệu chở đến công trƣờng đƣợc cán bộ kỹ thuật của đơn 

vị thi công kiểm tra chất lƣợng. Khi vật liệu không đạt yêu cầu sẽ trả về đơn vị 

cung ứng và yêu cầu nhà cung ứng thay thế vật liệu khác đạt tiêu chuẩn. Khi 

chất lƣợng của nguyên vật liệu đầu vào đƣợc kiểm soát thì chất lƣợng nhà ở 

đƣợc đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng để công tác nghiệm thu hoàn thành đạt 

yêu cầu. 

1.3.1.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

Đơn vị tiếp nhận công trình sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu chính phục 

vụ hoạt động xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 32. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu của công trình 

Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

1 Cát vàng m
3
 218 

2 Cát nền m
3
 10.807 
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STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

3 Cấp phối đá dăm loại 2 m
3
 880 

4 Cống BTCT D400 Md 62 

5 Cống BTCT D600 Md 126 

6 ống uPVC 110 Md 246 

7 Đá  m
3
 570 

8 Gạch thẻ 4x8x18cm viên         2.400  

9 Cáp chiếu sang Md 387 

10 Nhựa đƣờng  kg 12.666 

11 Thép kg 2200 

12 Xi măng PCB40 Tấn 46,5 

(Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

Đối với vật liệu xây dựng: Để đảm bảo chất lƣợng công trình, đơn vị thi 

công ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại địa 

phƣơng, nguyên - vật - liệu chở đến công trƣờng đƣợc cán bộ kỹ thuật của đơn 

vị thi công kiểm tra chất lƣợng. Khi vật liệu không đạt yêu cầu sẽ trả về đơn vị 

cung ứng và yêu cầu nhà cung ứng thay thế vật liệu khác đạt tiêu chuẩn. Khi 

chất lƣợng của nguyên vật liệu đầu vào đƣợc kiểm soát thì chất lƣợng nhà ở 

đƣợc đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng để công tác nghiệm thu hoàn thành đạt 

yêu cầu. 

1.3.1.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Đơn vị tiếp nhận công trình sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu chính phục 

vụ hoạt động xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 33. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu của công trình 

Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

1 Cát vàng m
3
 328 

2 Cát nền m
3
 29.482 

3 Cấp phối đá dăm loại 2 m
3
 1320 
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STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

4 Cống BTCT D400 Md 134 

5 Cống BTCT D600 Md 289 

6 Cống BTCT D2000 Md 30 

7 Đá  m
3
 856 

8 Gạch thẻ 4x8x18cm viên         5.400  

9 Cáp chiếu sáng Md 225 

10 Nhựa đƣờng  kg 19.000 

11 Thép kg 4900 

12 Xi măng PCB40 Tấn 92,5 

(Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

Đối với vật liệu xây dựng: Để đảm bảo chất lƣợng công trình, đơn vị thi 

công ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại địa 

phƣơng, nguyên - vật - liệu chở đến công trƣờng đƣợc cán bộ kỹ thuật của đơn 

vị thi công kiểm tra chất lƣợng. Khi vật liệu không đạt yêu cầu sẽ trả về đơn vị 

cung ứng và yêu cầu nhà cung ứng thay thế vật liệu khác đạt tiêu chuẩn. Khi 

chất lƣợng của nguyên vật liệu đầu vào đƣợc kiểm soát thì chất lƣợng nhà ở 

đƣợc đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng để công tác nghiệm thu hoàn thành đạt 

yêu cầu. 

1.3.1.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Đơn vị tiếp nhận công trình sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu chính phục 

vụ hoạt động xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 33. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu của công trình xã 

Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

1 Cát vàng m
3
 264 

2 Cát nền m
3
 16.619 

3 Cấp phối đá dăm loại 2 m
3
 968 

4 Cống BTCT D400 Md 276 
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STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

5 Cống BTCT D600 Md 115 

6 ống uPVC 110 Md 331 

7 Đá  m
3
 760 

8 Gạch thẻ 4x8x18cm viên         38.628  

9 Cáp chiếu sáng Md 201 

10 Nhựa đƣờng  kg 4.621 

11 Thép kg 2420 

12 Xi măng PCB40 Tấn 57,2 

(Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

Đối với vật liệu xây dựng: Để đảm bảo chất lƣợng công trình, đơn vị thi 

công ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại địa 

phƣơng, nguyên - vật - liệu chở đến công trƣờng đƣợc cán bộ kỹ thuật của đơn 

vị thi công kiểm tra chất lƣợng. Khi vật liệu không đạt yêu cầu sẽ trả về đơn vị 

cung ứng và yêu cầu nhà cung ứng thay thế vật liệu khác đạt tiêu chuẩn. Khi 

chất lƣợng của nguyên vật liệu đầu vào đƣợc kiểm soát thì chất lƣợng nhà ở 

đƣợc đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng để công tác nghiệm thu hoàn thành đạt 

yêu cầu. 

1.3.1.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Đơn vị tiếp nhận công trình sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu chính phục 

vụ hoạt động xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 34. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu của công trình xã 

Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

1 Cát vàng m
3
 286 

2 Cát nền m
3
 11.327 

3 Cấp phối đá dăm loại 2 m
3
 867 

4 Cống BTCT D400 Md 316 

5 Cống BTCT D300 Md 66 
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STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

6 Cống BTCT D600 Md 62 

7 ống uPVC 110 Md 254 

8 Đá  m
3
 745 

9 Gạch thẻ 4x8x18cm viên         29.328  

10 Cáp chiếu sáng Md 256 

11 Nhựa đƣờng  kg 4.412 

12 Thép kg 2310 

13 Trụ đèn cần đơn Trụ 12 

14 Xi măng PCB40 Tấn 56,1 

(Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

Đối với vật liệu xây dựng: Để đảm bảo chất lƣợng công trình, đơn vị thi 

công ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại địa 

phƣơng, nguyên - vật - liệu chở đến công trƣờng đƣợc cán bộ kỹ thuật của đơn 

vị thi công kiểm tra chất lƣợng. Khi vật liệu không đạt yêu cầu sẽ trả về đơn vị 

cung ứng và yêu cầu nhà cung ứng thay thế vật liệu khác đạt tiêu chuẩn. Khi 

chất lƣợng của nguyên vật liệu đầu vào đƣợc kiểm soát thì chất lƣợng nhà ở 

đƣợc đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng để công tác nghiệm thu hoàn thành đạt 

yêu cầu. 

1.3.1.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

Đơn vị tiếp nhận công trình sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu chính phục 

vụ hoạt động xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 35. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu của công trình xã 

Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

1 Cát vàng m
3
 228 

2 Cát nền m
3
 13.234 

3 Cấp phối đá dăm loại 2 m
3
 880 

4 Cống BTCT D400 Md 254 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      173 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

STT Nguyên – nhiên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

5 Cống BTCT D600 Md 122 

6 ống uPVC 110 Md 314 

7 Đá  m
3
 570 

8 Gạch thẻ 4x8x18cm viên         3.6168  

9 Cáp chiếu sáng Md 387 

10 Nhựa đƣờng  kg 4.433 

11 Thép kg 2200 

12 Xi măng PCB40 Tấn 58,7 

(Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

Đối với vật liệu xây dựng: Để đảm bảo chất lƣợng công trình, đơn vị thi 

công ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại địa 

phƣơng, nguyên - vật - liệu chở đến công trƣờng đƣợc cán bộ kỹ thuật của đơn 

vị thi công kiểm tra chất lƣợng. Khi vật liệu không đạt yêu cầu sẽ trả về đơn vị 

cung ứng và yêu cầu nhà cung ứng thay thế vật liệu khác đạt tiêu chuẩn. Khi 

chất lƣợng của nguyên vật liệu đầu vào đƣợc kiểm soát thì chất lƣợng nhà ở 

đƣợc đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng để công tác nghiệm thu hoàn thành đạt 

yêu cầu. 

1.3.2. Nguồn cung cấp nước 

1.3.2.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 

Trần Đề 

Tại khu vực thi công, chủ công trình sử dụng nguồn nƣớc tại các trạm cấp 

nƣớc tập trung để cấp nƣớc cho các mục đích sử dụng quá trình thi công, xây 

dựng công trình. Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho hoạt động xây dựng trong suốt thời gian thi công: 3.600 

m
3 
(ƣớc tính của đơn vị thi công công trình). Sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

nƣớc thải dƣ thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ 

hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công 

cống, nƣớc thải từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng 

ra vào công trình,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 23.773 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 
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tích 25.000 m
2
 (Nguồn:Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

,2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 47.546 m
3
 nƣớc.  

- Nƣớc cấp sinh hoạt cho công nhân: 12 m
3
/ngày (150 ngƣời x 80 

lít/ngƣời/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng)). 

1.3.2.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

Tại khu vực thi công, chủ công trình sử dụng nguồn nƣớc tại các trạm cấp 

nƣớc tập trung để cấp nƣớc cho các mục đích sử dụng quá trình thi công, xây 

dựng công trình. Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho hoạt động xây dựng trong suốt thời gian thi công: 3.600 

m
3 
(ƣớc tính của đơn vị thi công công trình). Sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

nƣớc thải dƣ thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ 

hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công 

cống, nƣớc thải từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng 

ra vào công trình,… 

Đối với nƣớc bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 10.807 m
3
 cát (Nguồn: dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công 

trình Khu tái định cư, 2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 

21.614  m
3
 nƣớc (trong 30 ngày). 

- Nƣớc cấp sinh hoạt cho công nhân: 12 m
3
/ngày (150 ngƣời x 80 

lít/ngƣời/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng)). 

1.3.2.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Tại khu vực thi công, chủ công trình sử dụng nguồn nƣớc tại các trạm cấp 

nƣớc tập trung để cấp nƣớc cho các mục đích sử dụng quá trình thi công, xây 

dựng công trình. Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho hoạt động xây dựng trong suốt thời gian thi công: 3.600 

m
3 
(ƣớc tính của đơn vị thi công công trình). Sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

nƣớc thải dƣ thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ 

hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công 

cống, nƣớc thải từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng 

ra vào công trình,… 

Đối với nƣớc bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 29.482 m
3
 cát (Nguồn: dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công 

trình Khu tái định cư, 2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 
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58.964 m
3
 nƣớc (trong 30 ngày). 

- Nƣớc cấp sinh hoạt cho công nhân: 9,6 m
3
/ngày (120 ngƣời x 80 

lít/ngƣời/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng)). 

1.3.2.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Tại khu vực thi công, chủ công trình sử dụng nguồn nƣớc tại các trạm cấp 

nƣớc tập trung để cấp nƣớc cho các mục đích sử dụng quá trình thi công, xây 

dựng công trình. Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho hoạt động xây dựng trong suốt thời gian thi công: 3.600 

m
3 
(ƣớc tính của đơn vị thi công công trình). Sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

nƣớc thải dƣ thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ 

hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công 

cống, nƣớc thải từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng 

ra vào công trình,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 13.234 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 10.000 m
2
 (Nguồn:Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

,2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 26.468 m
3
 nƣớc.  

- Nƣớc cấp sinh hoạt cho công nhân: 12 m
3
/ngày (150 ngƣời x 80 

lít/ngƣời/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng)). 

1.3.2.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Tại khu vực thi công, chủ công trình sử dụng nguồn nƣớc tại các trạm cấp 

nƣớc tập trung để cấp nƣớc cho các mục đích sử dụng quá trình thi công, xây 

dựng công trình. Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho hoạt động xây dựng trong suốt thời gian thi công: 3.600 

m
3 
(ƣớc tính của đơn vị thi công công trình). Sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

nƣớc thải dƣ thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ 

hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công 

cống, nƣớc thải từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng 

ra vào công trình,… 

Đối với nước bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 11.327 m
3
 cát để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện 

tích 10.000 m
2
 (Nguồn:Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

,2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 22.654 m
3
 nƣớc.  
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- Nƣớc cấp sinh hoạt cho công nhân: 12 m
3
/ngày (150 ngƣời x 80 

lít/ngƣời/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng)). 

1.3.2.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

Tại khu vực thi công, chủ công trình sử dụng nguồn nƣớc tại các trạm cấp 

nƣớc tập trung để cấp nƣớc cho các mục đích sử dụng quá trình thi công, xây 

dựng công trình. Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho hoạt động xây dựng trong suốt thời gian thi công: 3.600 

m
3 
(ƣớc tính của đơn vị thi công công trình). Sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

nƣớc thải dƣ thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ 

hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công 

cống, nƣớc thải từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng 

ra vào công trình,… 

Đối với nƣớc bơm cát: Sử dụng trực tiếp nguồn nƣớc mặt trên tuyến thi 

công công trình, để bơm 1 m
3
 cát sử dụng khoảng 2 m

3
/nƣớc, nhu cầu cát nền 

của công trình là 13.234 m
3
 cát (Nguồn: dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công 

trình Khu tái định cư, 2022), nên nhu cầu sử dụng nƣớc cho bơm cát khoảng 

26.468m
3
 nƣớc (trong 30 ngày). 

- Nƣớc cấp sinh hoạt cho công nhân: 12 m
3
/ngày (150 ngƣời x 80 

lít/ngƣời/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng)). 

1.3.3. Nhu cầu về nhiên liệu, điện cho hoạt động công trình 

1.3.3.1. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện 

Trần Đề 

Nhu cầu sử dụng nhiêu liệu, năng lƣợng của công trình tính toán dựa vào 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Từ 

đó, xác định đƣợc nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhƣ sau: 

Bảng 36. Nhu cầu nhiêu liệu, năng lƣợng sử dụng của công trình Khu 

tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

1 Máy đào gầu  83 - 1 83 
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STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

2 Máy ủi 46 - 1 46 

3 Máy san 39 - 1 39 

4 Xe tƣới nhựa 57 - 1 57 

5 Xe lu 40 - 1 40 

6 Ôtô tự đổ 5 – 15 tấn 57 - 1 57 

7 Ôtô tƣới nƣớc 24 - 1 24 

8 Cần cẩu (25-40)T 64  1 64 

9 Máy đóng cừ khí nén 42 - 1 42 

10 Máy Đầm  - 5 1 5 

11 Máy hàn  - 6 1 6 

12 Máy trộn bê tông  - 34 1 34 

13 Đầm dùi - 5 1 5 

14 Máy cắt uốn thép 5Kw - 9 1 9 

15 Máy bơm - 10 1 10 

16 Sà lan - - 1 15 

          (Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

- Hệ thống cấp điện tổng thể: Công trình sử dụng điện từ mạng lƣới điện 

quốc gia tại khu vực; chỉ tiêu cấp điện 3 kW/hộ (Quyết định số 89/QĐ-SXD 

ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng), công trình dự kiến tái định 

cƣ cho 40 căn hộ, nhƣ vậy nhu cầu cung cấp điện bình quân 120 kW/ngày 

(tƣơng đƣơng 3.600 kWh/tháng). 

1.3.3.2. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Nhu cầu sử dụng nhiêu liệu, năng lƣợng của công trình tính toán dựa vào 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      178 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Từ 

đó, xác định đƣợc nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhƣ sau: 

  



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      179 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Bảng 37. Nhu cầu nhiêu liệu, năng lƣợng sử dụng của công trình xã 

Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

1 Máy đào gầu  83 - 1 83 

2 Máy ủi 46 - 1 46 

3 Máy san 39 - 1 39 

4 Xe tƣới nhựa 57 - 1 57 

5 Xe lu 40 - 1 40 

6 Ôtô tự đổ 5 – 15 tấn 57 - 1 57 

7 Ôtô tƣới nƣớc 24 - 1 24 

8 Cần cẩu (25-40)T 64  1 64 

9 Máy đóng cừ khí nén 42 - 1 42 

10 Máy Đầm  - 5 1 5 

11 Máy hàn  - 6 1 6 

12 Máy trộn bê tông  - 34 1 34 

13 Đầm dùi - 5 1 5 

14 Máy cắt uốn thép 5Kw - 9 1 9 

15 Máy bơm - 10 1 10 

16 Sà lan - - 1 15 

          (Nguồn: dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

- Hệ thống cấp điện tổng thể: Công trình sử dụng điện từ mạng lƣới điện 

quốc gia tại khu vực; chỉ tiêu cấp điện 3 kW/hộ (Quyết định số 89/QĐ-SXD 

ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng), công trình dự kiến tái định 

cƣ cho 35 căn hộ, nhƣ vậy nhu cầu cung cấp điện bình quân 105 kW/ngày 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 
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Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

(tƣơng đƣơng 3.150 kWh/tháng). 

1.3.3.3. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Nhu cầu sử dụng nhiêu liệu, năng lƣợng của công trình tính toán dựa vào 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Từ 

đó, xác định đƣợc nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhƣ sau: 

Bảng 38. Nhu cầu nhiêu liệu, năng lƣợng sử dụng của công trình xã 

Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

1 Máy đào gầu  83 - 1 83 

2 Máy ủi 46 - 1 46 

3 Máy san 39 - 1 39 

4 Xe tƣới nhựa 57 - 1 57 

5 Xe lu 40 - 1 40 

6 Ôtô tự đổ 5 – 15 tấn 57 - 1 57 

7 Ôtô tƣới nƣớc 24 - 1 24 

8 Cần cẩu (25-40)T 64  1 64 

9 Máy đóng cừ khí nén 42 - 1 42 

10 Máy Đầm  - 5 1 5 

11 Máy hàn  - 6 1 6 

12 Máy trộn bê tông  - 34 1 34 

13 Đầm dùi - 5 1 5 

14 Máy cắt uốn thép 5Kw - 9 1 9 

15 Máy bơm - 10 1 10 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 
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Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

16 Sà lan - - 1 15 

          (Nguồn: dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

- Hệ thống cấp điện tổng thể: Công trình sử dụng điện từ mạng lƣới điện 

quốc gia tại khu vực; chỉ tiêu cấp điện 3 kW/hộ (Quyết định số 89/QĐ-SXD 

ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng), công trình dự kiến tái định 

cƣ cho 64 căn hộ, nhƣ vậy nhu cầu cung cấp điện bình quân 192 kW/ngày 

(tƣơng đƣơng 5.760 kWh/tháng). 

1.3.3.4. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Nhu cầu sử dụng nhiêu liệu, năng lƣợng của công trình tính toán dựa vào 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Từ 

đó, xác định đƣợc nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhƣ sau: 

Bảng 39. Nhu cầu nhiêu liệu, năng lƣợng sử dụng của công trình xã 

Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

1 Máy đào gầu  83 - 1 83 

2 Máy ủi 46 - 1 46 

3 Máy san 39 - 1 39 

4 Xe tƣới nhựa 57 - 1 57 

5 Xe lu 40 - 1 40 

6 Ôtô tự đổ 5 – 15 tấn 57 - 1 57 

7 Ôtô tƣới nƣớc 24 - 1 24 

8 Cần cẩu (25-40)T 64  1 64 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      182 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

9 Máy đóng cừ khí nén 42 - 1 42 

10 Máy Đầm  - 5 1 5 

11 Máy hàn  - 6 1 6 

12 Máy trộn bê tông  - 34 1 34 

13 Đầm dùi - 5 1 5 

14 Máy cắt uốn thép 5Kw - 9 1 9 

15 Máy bơm - 10 1 10 

16 Sà lan - - 1 15 

          (Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

- Hệ thống cấp điện tổng thể: Công trình sử dụng điện từ mạng lƣới điện 

quốc gia tại khu vực; chỉ tiêu cấp điện 3 kW/hộ (Quyết định số 89/QĐ-SXD 

ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng), công trình dự kiến tái định 

cƣ cho 35 căn hộ, nhƣ vậy nhu cầu cung cấp điện bình quân 105 kW/ngày 

(tƣơng đƣơng 3.150 kWh/tháng). 

1.3.3.5. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Nhu cầu sử dụng nhiêu liệu, năng lƣợng của công trình tính toán dựa vào 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Từ 

đó, xác định đƣợc nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhƣ sau: 

Bảng 40. Nhu cầu nhiêu liệu, năng lƣợng sử dụng của công trình xã 

Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

1 Máy đào gầu  83 - 1 83 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      183 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

2 Máy ủi 46 - 1 46 

3 Máy san 39 - 1 39 

4 Xe tƣới nhựa 57 - 1 57 

5 Xe lu 40 - 1 40 

6 Ôtô tự đổ 5 – 15 tấn 57 - 1 57 

7 Ôtô tƣới nƣớc 24 - 1 24 

8 Cần cẩu (25-40)T 64  1 64 

9 Máy đóng cừ khí nén 42 - 1 42 

10 Máy Đầm  - 5 1 5 

11 Máy hàn  - 6 1 6 

12 Máy trộn bê tông  - 34 1 34 

13 Đầm dùi - 5 1 5 

14 Máy cắt uốn thép 5Kw - 9 1 9 

15 Máy bơm - 10 1 10 

16 Sà lan - - 1 15 

          (Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

- Hệ thống cấp điện tổng thể: Công trình sử dụng điện từ mạng lƣới điện 

quốc gia tại khu vực; chỉ tiêu cấp điện 3 kW/hộ (Quyết định số 89/QĐ-SXD 

ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng), công trình dự kiến tái định 

cƣ cho 40 căn hộ, nhƣ vậy nhu cầu cung cấp điện bình quân 120 kW/ngày 

(tƣơng đƣơng 3.600 kWh/tháng). 

1.3.3.6. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Nhu cầu sử dụng nhiêu liệu, năng lƣợng của công trình tính toán dựa vào 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 
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Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Từ 

đó, xác định đƣợc nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhƣ sau: 

Bảng 41. Nhu cầu nhiêu liệu, năng lƣợng sử dụng của công trình xã 

Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

công trình/ca 

1 Máy đào gầu  83 - 1 83 

2 Máy ủi 46 - 1 46 

3 Máy san 39 - 1 39 

4 Xe tƣới nhựa 57 - 1 57 

5 Xe lu 40 - 1 40 

6 Ôtô tự đổ 5 – 15 tấn 57 - 1 57 

7 Ôtô tƣới nƣớc 24 - 1 24 

8 Cần cẩu (25-40)T 64  1 64 

9 Máy đóng cừ khí nén 42 - 1 42 

10 Máy Đầm  - 5 1 5 

11 Máy hàn  - 6 1 6 

12 Máy trộn bê tông  - 34 1 34 

13 Đầm dùi - 5 1 5 

14 Máy cắt uốn thép 5Kw - 9 1 9 

15 Máy bơm - 10 1 10 

16 Sà lan - - 1 15 

          (Nguồn: Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu tái định cư, 2022) 

- Hệ thống cấp điện tổng thể: Công trình sử dụng điện từ mạng lƣới điện 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 
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quốc gia tại khu vực; chỉ tiêu cấp điện 3 kW/hộ (Quyết định số 89/QĐ-SXD 

ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng), công trình dự kiến tái định 

cƣ cho 38 căn hộ, nhƣ vậy nhu cầu cung cấp điện bình quân 114 kW/ngày 

(tƣơng đƣơng 3.420 kWh/tháng). 

1.3.4. Các sản phẩm của công trình 

1.3.4.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 

Trần Đề 

Gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 42. Các sản phẩm của công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch 

Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

I Công trình hạ tầng kỹ thuật   

1 Khu đất nhà tái định cƣ m
2
 12.000 

2 Khu đất cây xanh m
2
 6.196 

3 Đất giao thông m
2
 6.804 

II Công trình bảo vệ môi trường   

1 
Hệ thống thoát nƣớc mƣa (đƣờng kính cống từ D400-

D1500mm và 33 hố ga. 
hệ thống 1 

2 
Hệ thống thoát nƣớc thải (584md Mƣơng hở .B300mm, 

hố ga 20 cái) 
hệ thống 1 

3 

Cấp điện và chiếu sáng (lắp mới đèn chiếu sáng đƣờng 

phố trên 15 trụ thép côn tròn. Bố trí 1 trạm biến áp sử 

dụng cho toàn bộ khu tái định cƣ) 

bộ 20 

4 Trụ cứu hỏa  trụ 2 

1.3.4.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

Gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 43. Các sản phẩm của công trình Khu tái định cƣ xã Long 

Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

I Công trình hạ tầng kỹ thuật   

1 Khu đất nhà tái định cƣ m
2
 9.600 

2 Khu đất cây xanh m
2
 840 

3 Đất giao thông m
2
 6.900 
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TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

II Công trình bảo vệ môi trường   

1 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa (đƣờng kính cống từ D400-

D600mm và 16 hố ga, khoảng cách 25m/hố. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc=0,7m) 

hệ thống 1 

2 
Hệ thống thoát nƣớc thải (Mƣơng hở .B300mm, hố ga 

16 cái) 
hệ thống 1 

3 

Cấp điện và chiếu sáng (lắp mới đèn chiếu sáng đƣờng 

phố trên 06 trụ thép côn tròn. Bố trí 1 trạm biến áp sử 

dụng cho toàn bộ khu tái định cƣ) 

bộ 20 

4 Trụ cứu hỏa  trụ 2 

1.3.4.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 44 Các sản phẩm của công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn 

huyện Mỹ Xuyên 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

I Công trình hạ tầng kỹ thuật   

1 Khu đất nhà tái định cƣ m
2
 9.600 

2 Khu đất cây xanh m
2
 840 

3 Đất giao thông m
2
 6.900 

II Công trình bảo vệ môi trường   

1 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa (đƣờng kính cống từ D400-

D600mm và 16 hố ga, khoảng cách 25m/hố. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc=0,7m) 

hệ thống 1 

2 
Hệ thống thoát nƣớc thải (Mƣơng hở .B300mm, hố ga 

16 cái) 
hệ thống 1 

3 

Cấp điện và chiếu sáng (lắp mới đèn chiếu sáng đƣờng 

phố trên 06 trụ thép côn tròn. Bố trí 1 trạm biến áp sử 

dụng cho toàn bộ khu tái định cƣ) 

bộ 20 

4 Trụ cứu hỏa  trụ 2 

1.3.4.4. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 45. Các sản phẩm của công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ 

huyện Mỹ Tú 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

I Công trình hạ tầng kỹ thuật   



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      187 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

1 Khu đất nhà tái định cƣ m
2
 5.000 

2 Khu đất cây xanh m
2
 1.528 

3 Đất giao thông m
2
 2.533 

II Công trình bảo vệ môi trường   

1 
Hệ thống thoát nƣớc mƣa (đƣờng kính cống từ D400-

D600mm và 15 hố ga. 
hệ thống 1 

2 
Hệ thống thoát nƣớc thải (263 Mƣơng hở .B300mm, hố 

ga 10 cái) 
hệ thống 1 

3 

Cấp điện và chiếu sáng (lắp mới đèn chiếu sáng đƣờng 

phố trên 7 trụ thép côn tròn. Bố trí 1 trạm biến áp sử 

dụng cho toàn bộ khu tái định cƣ) 

bộ 20 

4 Trụ cứu hỏa  trụ 1 

1.3.4.5. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 46. Các sản phẩm của công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng 

huyện Mỹ Tú 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

I Công trình hạ tầng kỹ thuật   

1 Khu đất nhà tái định cƣ m
2
 5.000 

2 Khu đất cây xanh m
2
 1.528 

3 Đất giao thông m
2
 2.533 

II Công trình bảo vệ môi trường   

1 
Hệ thống thoát nƣớc mƣa (đƣờng kính cống từ D400-

D600mm và 15 hố ga. 
hệ thống 1 

2 
Hệ thống thoát nƣớc thải (263 Mƣơng hở .B300mm, hố 

ga 10 cái) 
hệ thống 1 

3 

Cấp điện và chiếu sáng (lắp mới đèn chiếu sáng đƣờng 

phố trên 7 trụ thép côn tròn. Bố trí 1 trạm biến áp sử 

dụng cho toàn bộ khu tái định cƣ) 

bộ 20 

4 Trụ cứu hỏa  trụ 1 

1.3.4.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

Gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể nhƣ sau:  
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Bảng 47. Các sản phẩm của công trình Khu tái định cƣ xã Thuận 

Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

I Công trình hạ tầng kỹ thuật   

1 Khu đất nhà tái định cƣ m
2
 5.022 

2 Khu đất cây xanh m
2
 698 

3 Đất giao thông m
2
 2.720 

II Công trình bảo vệ môi trường   

1 
Hệ thống thoát nƣớc mƣa (đƣờng kính cống từ D400-

D600mm và 17 hố ga. 
hệ thống 1 

2 
Hệ thống thoát nƣớc thải (292 Mƣơng hở .B300mm, hố 

ga 10 cái) 
hệ thống 1 

3 

Cấp điện và chiếu sáng (lắp mới đèn chiếu sáng đƣờng 

phố trên trụ thép côn tròn. Bố trí 1 trạm biến áp sử dụng 

cho toàn bộ khu tái định cƣ) 

bộ 20 

4 Trụ cứu hỏa  trụ 1 

          1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Quy trình xây dựng và hoạt động của công trình nhƣ sau: 

Hình 1.13. Quy trình xây dựng và hoạt động công trình Khu tái định cƣ xã 

Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Quá trình xây dựng công trình bao gồm các công đoạn: Công đoạn san lấp 

mặt bằng, công đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật và công đoạn hoàn thiện, cụ thể 

nhƣ sau: 

- Công đoạn san lấp mặt bằng: Nền tảng để thi công xây dựng là bản vẽ 

thiết kế. Trong bản vẽ thiết kế sẽ thể hiện cụ thể phần kết cấu. Khi bản vẽ đã sẵn 

Thi công hạ 

tầng kỹ thuật 
Vật liệu xây dựng, 

nước, thiết bị thi công 

Chất thải rắn, nước thải, 

khí thải, chất thải nguy 

hại, tiếng ồn,… 

Hoàn thiện 

công trình 
Vật liệu xây dựng, 

nước, thiết bị thi công 

Chất thải rắn, nước thải, 

khí thải, chất thải nguy 

hại, tiếng ồn,… 

San lấp mặt 

bằng 
Vật liệu xây dựng, 

nước, thiết bị thi công 

Chất thải rắn, nước thải, 

khí thải, chất thải nguy 

hại, tiếng ồn,… 
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sàng thì bƣớc thi công đã sẵn sàng khởi động. Tập kết máy móc, thiết bị thi công 

và san lấp mặt bằng. Tập kết vật liệu chuẩn bị cho những bƣớc thi công ban đầu. 

Chuẩn bị lán trại che chắn khu vực thi công và chuẩn bị những biển báo, hàng 

rào cần thiết cho khu vực thi công. San lấp mặt bằng với cao độ san lấp thiết kế 

là 2,0m và thi công san đầm nền cát đạt K = 1,2.   

- Thi công hạ tầng kỹ thuật 

• Thi công hạ tầng kỹ thuật là công đoạn quan trọng. Đƣợc quy định trực 

tiếp trong bản vẽ thiết kế. Các kỹ sƣ có trách nhiệm giám sát thi công đúng với 

bản vẽ. Mỗi giai đoạn đều tuân theo quy trình, cụ thể nhƣ sau: 

• Xử lý nền, tùy vào điều kiện thổ nhƣỡng mà kỹ thuật thi công cũng có 

sự thay đổi cho phù hợp.  

• Xây công trình ngầm nhƣ: Hố ga bằng gạch; Thi công đƣờng. 

• Thi công lắp đặt hệ thống ống luồn, hộp đấu nối cho dây điện các loại, 

chiếu sáng các loại,… 

- Công đoạn hoàn thiện: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát 

nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Công trình áp dụng các biện pháp công nghệ thi công xây dựng hạng mục 

công trình của công trình theo yêu cầu cơ giới hóa, đảm bảo máy móc, thiết bị 

thi công cơ giới sử dụng đều còn mới (80 - 100%), an toàn về lao động và hợp 

lý, hiệu quả về tổ chức thi công các hạng mục công trình, góp phần giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng trên công trƣờng. 

- Thi công sử dụng mặt bằng của công trình theo hƣớng dọc các gói thầu 

và theo phân đoạn thực hiện nhƣ trên. 

- Vật liệu thừa trong quá trình thi công đƣợc vận chuyển và tập kết về các 

vị trí trũng trong khu vực đƣợc chính quyền địa phƣơng chấp thuận. 

 Trình tự thi công: 

- Dọn dẹp, phát quang, đào đất không thích hợp (vét hữu cơ) tạo mặt bằng 

thi công phục vụ thi công; 

- Làm công trình tạm (lán trại, đƣờng tạm) phục vụ thi công; 

- Thi công đƣờng điện, … 

- Thi công cống (cống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải) đồng thời với công tác 

thi công nền đƣờng; 

- Xử lý nền đất yếu; thi công nền đắp; 
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- Thi công các lớp mặt đƣờng; 

- Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, tôn lƣợn sóng, biển 

bảo, 

vạch sơn), trồng cỏ mái ta luy đắp. 

 Trình tự và yêu cầu kỹ thuật chi tiết:  

(1). Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng 

Công tác chuẩn bị đƣợc thực hiện nhằm phục vụ cho hoạt động thi công. 

Các nội dung chính bao gồm: 

- Thăm dò hiện trƣờng công trình, khu vực xung quanh: khảo sát đất và 

xem xét môi trƣờng (các công trình xung quanh, nƣớc ngầm, nƣớc uống, nƣớc 

phục vụ nông nghiệp), làm việc với địa phƣơng...); 

- Chuẩn bị công trƣờng thi công, bãi tập kết vật liệu: gồm các hoạt động 

san ủi tạo mặt bằng; lắp đặt các công trình phụ tạm nhƣ: văn phòng hiện trƣờng, 

kho vật liệu máy móc, xây dựng nhà ở tạm cho công nhân... 

- Phƣơng án tổ chức đảm bảo giao thông: Công trình sẽ thiết kế các hạng 

mục nhằm đảm bảo an toàn giao thông nhƣ bố trí các loại biển báo hiệu trong 

khu vực công trình. 

(2). Giai đoạn thi công xây dựng 

Trình tự thi công các hạng mục chính nhƣ sau: 

- Thi công nền đƣờng: Chuẩn bị mặt bằng thi công và tiến hành giật cấp, 

san gạt đất đá đến đúng cao độ nền đƣờng thiết kế. 

- Thi công hệ thống cấp, thoát nƣớc: 

+ Công tác thi công hệ thống cấp thoát nƣớc đƣợc tiến hành đồng thời với 

thi công nền đƣờng. 

+ Hệ thống thoát nƣớc: Đào hố móng đến cao độ thiết kế. Tạo rãnh thu 

nƣớc dọc 2 bên hố móng, hút nƣớc đảm bảo hố móng luôn khô, sạch. Đất đào 

đƣợc vận chuyển đổ ở nơi quy định. 

+ Thi công các hạng mục tƣờng đầu, sân cống, móng cống, ống cống, đắp 

trả xung quanh cống và thi công nền đƣờng theo thiết kế. 

+ Lắp đặt ống cống. Trƣớc khi lắp đặt cần kiểm tra cao độ móng cống, 

thanh thải đất rơi vãi trong lòng móng cống, vệ sinh móng... thi công mối nối 

cống. 

+ Đắp đất 2 bên thân cống và trên lƣng cống theo từng lớp dày từ 15cm 

đến 20cm và đầm chặt phù hợp với yêu cầu độ chặt của nền đƣờng (K=0,95). 
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- Thi công mặt đƣờng:  

+ Thi công lớp cấp phối đá dăm (loại I và II): tuân thủ theo quy định kỹ 

thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm đã đƣợc phê duyệt; 

+ Tƣới nhựa thấm bám 1.0 kg/m
2
 trên lớp cấp phối đá dăm móng trên. Thi 

công lớp bê tông nhựa chặt 19. Đặt viên dải bê tông phân cách giữa. Tƣới nhựa 

dính bám trên lớp bê tông nhựa chặt 19. Thi công lớp bê tông nhựa. 

- Thi công các công trình an toàn giao thông: Thi công trồng cỏ mái taluy; 

lắp đặt hệ thống biển báo và hệ thống vạch sơn dẫn hƣớng, gờ giảm tốc,… 

- Thi công các công trình khác: hệ thống chiếu sáng công cộng. 

(3). Khối lượng đào, san nền của công trình 

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, bảo đảm tính kinh tế và đảm bảo các 

khu đất nằm trong quy hoạch không bị ngập lụt, thoát nuớc nhanh. 

- Cao độ san nền trung bình : +2,0 (cao độ Quốc Gia) (Theo Quyết định 

số 1442/QĐHC-CTUBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng).  

- Hƣớng thoát nƣớc từ trong nền các lô đất về phía rãnh thoát nƣớc vào hệ 

thống thoát nƣớc đặt dọc theo mạng lƣới đƣờng giao thông xung quanh các lô 

đất. 

- Vật liệu đắp nền dùng cát. 

- San nền với hệ số đầm chặt là: 1,2. 

- Cao độ thiết kế san lấp: + 2,0m. 

- Trên cơ sở cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế trong từng lô đất tính toán 

đƣợc khối lƣợng san lấp là 47.546 m
3
 với tổng diện tích khu đất: 25.000 m

2
. 

(4) Phương pháp vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc thi công 

- Nguồn cung cấp vật tƣ: đá, cát, xi măng, sắt, thép, nhựa đƣờng,... đƣợc 

sử dụng từ đơn vị cung cấp vật liệu có uy tín tại khu vực thi công công trình, vận 

chuyển đến công trình bằng đƣờng bộ, đƣờng thủy. Trong quá trình xây dựng 

vật liệu đƣợc xe chuyên dụng vận chuyển về công trình hàng ngày, hạn chế thấp 

nhất việc tập kết vật tƣ tại khu vực thi công công trình, vật liệu chỉ đáp ứng nhu 

cầu sử dụng trong ngày, hết vật liệu sẽ yêu cầu nhà cung ứng cung cấp. 

- Cát san lắp nền đƣờng đƣợc nhà thầu mua từ các đơn vị cung ứng vật 

liệu xây dựng có uy tín tại địa phƣơng, và vận chuyển về khu vực thi công công 

trình bằng đƣờng thu  sau đó bơm trực tiếp vào công trình. 

- Đất đắp lề đƣờng của khu vực công trình, tận dụng đất đào lòng để đắp 

lề đƣờng.  
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- Thiết bị, phƣơng tiện thi công đƣợc vận chuyển đến công trình tƣơng đối 

thuận lợi theo đƣờng vận chuyển vật tƣ. Cụ thể: các loại phƣơng tiện, máy móc 

thi công (xe lu, máy ủi, ôtô tƣới,…) đƣợc vận chuyển bằng đƣờng bộ. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện công trình 

1.6.1. Tiến độ thực hiện công trình 

Công trình thuộc loại hình đầu tƣ xây dựng hạ tầng khu tái định cƣ. Dự 

kiến thời gian thực hiện công trình cụ thể nhƣ sau: 

TT Hạng mục Thời gian 

A. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣơng huyện Trần Đề 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công 

trình vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp 

đồng xây dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật,...) 

Tháng 09/2023 

B. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công 

trình vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp 

đồng xây dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật,...) 

Tháng 09/2023 

C. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công 

trình vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp 

đồng xây dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật,...) 

Tháng 09/2023 

D. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 
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TT Hạng mục Thời gian 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công 

trình vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp 

đồng xây dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật,...) 

Tháng 09/2023 

Đ. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công trình 

vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp đồng xây 

dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật,...) 

Tháng 09/2023 

E. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

I 
Giai đoạn chuẩn bị công trình (Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng...) 
Tháng 10/2022 – 12/2022 

II Giai đoạn thực hiện công trình Tháng 01/2023 – 08/2023 

III 

Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa công trình của công 

trình vào khai thác sử dụng (gồm: quyết toán hợp 

đồng xây dựng; bàn giao cho địa phƣơng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật,...) 

Tháng 09/2023 

1.6.2. Nguồn vốn triển khai công trình 

a. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

Việc đầu tƣ xây dựng Công trình Khu tái định cƣ phục vụ cho những hộ 

dân bị ảnh hƣởng bởi dự án thành phần 4, thuộc dự án đƣờng bộ cao tốc Châu 

Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng.  

Chi phí thực hiện công trình từ nguồn vốn phân cấp ngân sách.  

Bảng 48. Bảng tổng hợp khái toán kinh phí đầu tƣ Khu tái định cƣ thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH 
KINH PHÍ  

(ĐỒNG) 

1 GIAO THÔNG 5.943.000.000 

2 SAN NỀN 7.319.000.000 

3 THOÁT NƢỚC MƢA 1.360.000.000 

4 THOÁT NƢỚC THẢI 1.378.000.000 
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STT HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH 
KINH PHÍ  

(ĐỒNG) 

5 VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 4.000.000 

6 CẤP NƢỚC 267.300.000 

7 CẤP ĐIỆN 1.563.700.000 

TỔNG 17.834.700.000 

b. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Việc đầu tƣ xây dựng Công trình Khu tái định cƣ phục vụ cho những hộ 

dân bị ảnh hƣởng bởi dự án thành phần 4, thuộc dự án đƣờng bộ cao tốc Châu 

Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng.  

Chi phí thực hiện công trình từ nguồn vốn phân cấp ngân sách. Cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 49 Chi phí đầu tƣ công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng 

huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH 
KINH PHÍ  

(ĐỒNG) 

1 GIAO THÔNG      4.657.500.000  

2 SAN NỀN      3.242.100.000  

3 THOÁT NƢỚC MƢA         331.000.000  

4 THOÁT NƢỚC THẢI         470.000.000  

5 VỆ SINH MÔI TRƢỜNG              4.000.000  

6 CẤP NƢỚC         113.800.000  

7 CẤP ĐIỆN      1.259.100.000  

TỔNG    10.077.500.000  

c. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Việc đầu tƣ xây dựng Công trình Khu tái định cƣ phục vụ cho những hộ 

dân bị ảnh hƣởng bởi dự án thành phần 4, thuộc dự án đƣờng bộ cao tốc Châu 

Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng.  

Chi phí thực hiện công trình từ nguồn vốn phân cấp ngân sách. Cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 50. Chi phí đầu tƣ công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn 

huyện Mỹ Xuyên 

STT Khoản mục chi phí Thành tiền (đồng) 

1 Chi phí xây dựng (gồm đầu tƣ hạ tầng 6.086.752.146 
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STT Khoản mục chi phí Thành tiền (đồng) 

64 nền tái định cƣ và thực hiện san lấp 

mặt bằng toàn bộ Khu tái định cƣ) 

2 Chi phí quản lý công trình 176.576.679 

3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 643.690.171 

4 Chi phí khác 157.375.106 

5 Chi phí dự phòng 353.219.705 

5.1 Chi phí bảo vệ môi trường 200.000.000 

5.2 Chi phí dự phòng 153.219.705 

 
Tổng chi phí 7.417.613.808 

d. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Việc đầu tƣ xây dựng Công trình Khu tái định cƣ phục vụ cho những hộ 

dân bị ảnh hƣởng bởi dự án thành phần 4, thuộc dự án đƣờng bộ cao tốc Châu 

Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng.  

Chi phí thực hiện công trình từ nguồn vốn phân cấp ngân sách. Cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 51. Chi phí đầu tƣ công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng 

huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH 
KINH PHÍ  

(ĐỒNG) 

1 GIAO THÔNG                              2.645.900.000  

2 SAN NỀN                              4.985.700.000  

3 THOÁT NƢỚC MƢA                                  608.500.000  

4 THOÁT NƢỚC THẢI                                  626.000.000  

5 VỆ SINH MÔI TRƢỜNG                                      4.000.000  

6 CẤP NƢỚC                                  119.300.000  

7 CẤP ĐIỆN                                  867.800.000  

TỔNG                               9.857.200.000  

đ. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Việc đầu tƣ xây dựng Công trình Khu tái định cƣ phục vụ cho những hộ 

dân bị ảnh hƣởng bởi dự án thành phần 4, thuộc dự án đƣờng bộ cao tốc Châu 

Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng.  

Chi phí thực hiện công trình từ nguồn vốn phân cấp ngân sách.  
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Bảng 52. Bảng tổng hợp khái toán kinh phí đầu tƣ Khu tái định cƣ xã 

Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH 
KINH PHÍ  

(ĐỒNG) 

1 GIAO THÔNG                              3.564.700.000  

2 SAN NỀN                              3.398.100.000  

3 THOÁT NƢỚC MƢA                                  609.000.000  

4 THOÁT NƢỚC THẢI                                  626.000.000  

5 VỆ SINH MÔI TRƢỜNG                                      3.000.000  

6 CẤP NƢỚC                                    96.200.000  

7 CẤP ĐIỆN                                  863.300.000  

TỔNG                              9.160.300.000  

e. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Việc đầu tƣ xây dựng Công trình Khu tái định cƣ phục vụ cho những hộ 

dân bị ảnh hƣởng bởi dự án thành phần 4, thuộc dự án đƣờng bộ cao tốc Châu 

Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng.  

Chi phí thực hiện công trình từ nguồn vốn phân cấp ngân sách. Cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 53. Chi phí đầu tƣ công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng 

huyện Mỹ Tú 

STT HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH 
KINH PHÍ  

(ĐỒNG) 

1 GIAO THÔNG 2.659.500.000 

2 SAN NỀN 3.970.200.000 

3 THOÁT NƢỚC MƢA 617.000.000 

4 THOÁT NƢỚC THẢI 684.000.000 

5 VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 3.000.000 

6 CẤP NƢỚC 114.200.000 

7 CẤP ĐIỆN 826.100.000 

TỔNG 8.874.000.000 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện công trình 

a. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

Tổ chức quản lý và thực hiện công trình nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 
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+ Chủ công trình: Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng là chủ đầu tƣ, lựa 

chọn nhà thầu đủ năng lực thi công công trình. Chủ công trình cam kết triển khai 

thi công công trình theo đúng vị trí, kỹ thuật, quy mô xây dựng đƣợc phê duyệt. 

- Giai đoạn vận hành công trình: Sản phẩm của công trình là các công 

trình hạ tầng kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Hệ thống các công trình giao thông, vỉa hè: gồm 1 tuyến đƣờng nội bộ, 

tổng chiều dài 1422m.  

+ Hệ thống cấp nƣớc: Sử dụng tuyến ống cấp nƣớc ống uPVC D110, có 

tổng chiều dài là 691m. 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Hệ thống thoát nƣớc mƣa với tổng chiều dài 

là 752m và 33 hố ga, bằng cống bê tông cốt thép ly tâm D400-D1500mm. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế bằng 

mƣơng hở B300mm dài 584m, và 20 hố ga.  

- Cấp điện và chiếu sáng: Lắp mới 15 trụ đèn cân đơn chiếu sáng đƣờng 

phố   

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí 02 trụ cứu hỏa ở vỉa hè của tuyến đƣờng. 

Công trình sau khi nghiệm thu sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy 

định, thực hiện duy tu, bão dƣỡng công trình. 

Nguyên tắc bàn giao 

- Đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong vận hành, khai thác 

khi đƣa công trình vào sử dụng. 

- Công tác bàn giao đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật quy định, nhằm 

phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác, vận hành đúng với khả năng thực tế 

của công trình. 

Công tác bàn giao 

- Công trình đƣợc bàn giao cho đơn vị tiếp nhận công trình. Trƣờng hợp 

chƣa bàn giao đƣợc công trình thì chủ công trình có trách nhiệm tạm thời quản 

lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng. Chủ công trình có trách nhiệm bàn 

giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình trƣớc khi 

bàn giao công trình, hạng mục công trình đƣa vào khai thác, sử dụng. 

- Chủ công trình tổ chức cho đơn vị tiếp nhận công trình đi kiểm tra thực 

tế hiện trƣờng khi tổ chức bàn giao. Hiện trƣờng công trình đã đƣợc thi công 

xong; bổ sung, sửa chữa các hƣ hỏng thiếu sót (nếu có theo kết quả kiểm tra hiện 

trƣờng đƣợc thực hiện trƣớc khi bàn giao) và phải tổng dọn vệ sinh trƣớc khi 

bàn giao. 
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- Thành phần tham gia bàn giao: Chủ công trình chỉ tiến hành công tác 

bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đƣa vào sử dụng. Thành 

phần bàn giao gồm: 

+ Bên giao: Chủ công trình (đại diện chủ công trình) là Ban quản lý dự án 

2 tỉnh Sóc Trăng. 

+ Bên nhận: Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề. 

b. Công trình Khu tái định cƣ tại các xã Long Hƣng, xã Mỹ Hƣơng, 

xã Thuận Hƣng, xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Tổ chức quản lý và thực hiện công trình nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Chủ công trình: Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng là chủ đầu tƣ, lựa 

chọn nhà thầu đủ năng lực thi công công trình. Chủ công trình cam kết triển khai 

thi công công trình theo đúng vị trí, kỹ thuật, quy mô xây dựng đƣợc phê duyệt. 

- Giai đoạn vận hành công trình: Sản phẩm của công trình là các công 

trình hạ tầng kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Hệ thống các công trình giao thông, vỉa hè: gồm 2 tuyến đƣờng, tổng 

chiều dài 387m.  

+ Hệ thống cấp nƣớc: Sử dụng tuyến ống cấp nƣớc ống uPVC D110, có 

tổng chiều dài là 246m. 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Hệ thống thoát nƣớc mƣa với tổng chiều dài 

là 188m và 7 hố ga, bằng cống bê tông cốt thép ly tâm D400-D600mm. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế bằng 

mƣơng hở B300mm dài 195m và 8 hố ga.  

- Cấp điện và chiếu sáng: Lắp mới 13 trụ đèn cân đơn chiếu sáng đƣờng 

phố   

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí 02 trụ cứu hỏa ở vỉa hè của tuyến đƣờng. 

Công trình sau khi nghiệm thu sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy 

định, thực hiện duy tu, bão dƣỡng công trình. 

Nguyên tắc bàn giao 

- Đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong vận hành, khai thác 

khi đƣa công trình vào sử dụng. 
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- Công tác bàn giao đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật quy định, nhằm 

phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác, vận hành đúng với khả năng thực tế 

của công trình. 

Công tác bàn giao 

- Công trình đƣợc bàn giao cho đơn vị tiếp nhận công trình. Trƣờng hợp 

chƣa bàn giao đƣợc công trình thì chủ công trình có trách nhiệm tạm thời quản 

lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng. Chủ công trình có trách nhiệm bàn 

giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình trƣớc khi 

bàn giao công trình, hạng mục công trình đƣa vào khai thác, sử dụng. 

- Chủ công trình tổ chức cho đơn vị tiếp nhận công trình đi kiểm tra thực 

tế hiện trƣờng khi tổ chức bàn giao. Hiện trƣờng công trình đã đƣợc thi công 

xong; bổ sung, sửa chữa các hƣ hỏng thiếu sót (nếu có theo kết quả kiểm tra hiện 

trƣờng đƣợc thực hiện trƣớc khi bàn giao) và phải tổng dọn vệ sinh trƣớc khi 

bàn giao. 

- Thành phần tham gia bàn giao: Chủ công trình chỉ tiến hành công tác 

bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đƣa vào sử dụng. Thành 

phần bàn giao gồm: 

+ Bên giao: Chủ công trình (đại diện chủ công trình) là Ban quản lý dự án 

2 tỉnh Sóc Trăng. 

+ Bên nhận: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú. 

c. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Tổ chức quản lý và thực hiện công trình nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Chủ công trình: Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng là chủ đầu tƣ, lựa 

chọn nhà thầu đủ năng lực thi công công trình. Chủ công trình cam kết triển khai 

thi công công trình theo đúng vị trí, kỹ thuật, quy mô xây dựng đƣợc phê duyệt. 

- Giai đoạn vận hành công trình: Sản phẩm của công trình là các công 

trình hạ tầng kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Hệ thống các công trình giao thông, vỉa hè: gồm 1 tuyến đƣờng, tổng 

chiều dài 230m.  

+ Hệ thống cấp nƣớc: Sử dụng tuyến ống cấp nƣớc ống uPVC D110, có 

tổng chiều dài là 452m. 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Hệ thống thoát nƣớc mƣa với tổng chiều dài 

là 423m và 16 hố ga, bằng cống bê tông cốt thép ly tâm D400-D600mm. 
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- Hệ thống thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế bằng 

mƣơng hở B300mm và 16 hố ga.  

- Cấp điện và chiếu sáng: Lắp mới 8 trụ đèn cân đối chiếu sáng đƣờng phố   

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí 02 trụ cứu hỏa ở vỉa hè của tuyến đƣờng. 

Công trình sau khi nghiệm thu sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy 

định, thực hiện duy tu, bão dƣỡng công trình. 

Nguyên tắc bàn giao 

- Đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong vận hành, khai thác 

khi đƣa công trình vào sử dụng. 

- Công tác bàn giao đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật quy định, nhằm 

phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác, vận hành đúng với khả năng thực tế 

của công trình. 

Công tác bàn giao 

- Công trình đƣợc bàn giao cho đơn vị tiếp nhận công trình. Trƣờng hợp 

chƣa bàn giao đƣợc công trình thì chủ công trình có trách nhiệm tạm thời quản 

lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng. Chủ công trình có trách nhiệm bàn 

giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình trƣớc khi 

bàn giao công trình, hạng mục công trình đƣa vào khai thác, sử dụng. 

- Chủ công trình tổ chức cho đơn vị tiếp nhận công trình đi kiểm tra thực 

tế hiện trƣờng khi tổ chức bàn giao. Hiện trƣờng công trình đã đƣợc thi công 

xong; bổ sung, sửa chữa các hƣ hỏng thiếu sót (nếu có theo kết quả kiểm tra hiện 

trƣờng đƣợc thực hiện trƣớc khi bàn giao) và phải tổng dọn vệ sinh trƣớc khi 

bàn giao. 

- Thành phần tham gia bàn giao: Chủ công trình chỉ tiến hành công tác 

bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đƣa vào sử dụng. Thành 

phần bàn giao gồm: 

+ Bên giao: Chủ công trình (đại diện chủ công trình) là Ban quản lý dự án 

2 tỉnh Sóc Trăng. 

+ Bên nhận: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên. 

d. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Tổ chức quản lý và thực hiện công trình nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Chủ công trình: Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng là chủ đầu tƣ, lựa 

chọn nhà thầu đủ năng lực thi công công trình. Chủ công trình cam kết triển khai 
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thi công công trình theo đúng vị trí, kỹ thuật, quy mô xây dựng đƣợc phê duyệt. 

- Giai đoạn vận hành công trình: Sản phẩm của công trình là các công 

trình hạ tầng kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Hệ thống các công trình giao thông, vỉa hè: gồm 1 tuyến đƣờng, tổng 

chiều dài 206m.  

+ Hệ thống cấp nƣớc: Sử dụng tuyến ống cấp nƣớc ống uPVC D110, có 

tổng chiều dài là 331m. 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Hệ thống thoát nƣớc mƣa với tổng chiều dài 

là 391m và 15 hố ga, bằng cống bê tông cốt thép ly tâm D400-D600mm. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế bằng 

mƣơng hở B300mm dài 263m và 10 hố ga.  

- Cấp điện và chiếu sáng: Lắp mới 7 trụ đèn cân đơn chiếu sáng đƣờng 

phố   

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí 01 trụ cứu hỏa ở vỉa hè của tuyến đƣờng. 

Công trình sau khi nghiệm thu sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy 

định, thực hiện duy tu, bão dƣỡng công trình. 

Nguyên tắc bàn giao 

- Đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong vận hành, khai thác 

khi đƣa công trình vào sử dụng. 

- Công tác bàn giao đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật quy định, nhằm 

phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác, vận hành đúng với khả năng thực tế 

của công trình. 

Công tác bàn giao 

- Công trình đƣợc bàn giao cho đơn vị tiếp nhận công trình. Trƣờng hợp 

chƣa bàn giao đƣợc công trình thì chủ công trình có trách nhiệm tạm thời quản 

lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng. Chủ công trình có trách nhiệm bàn 

giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình trƣớc khi 

bàn giao công trình, hạng mục công trình đƣa vào khai thác, sử dụng. 

- Chủ công trình tổ chức cho đơn vị tiếp nhận công trình đi kiểm tra thực 

tế hiện trƣờng khi tổ chức bàn giao. Hiện trƣờng công trình đã đƣợc thi công 

xong; bổ sung, sửa chữa các hƣ hỏng thiếu sót (nếu có theo kết quả kiểm tra hiện 

trƣờng đƣợc thực hiện trƣớc khi bàn giao) và phải tổng dọn vệ sinh trƣớc khi 

bàn giao. 

- Thành phần tham gia bàn giao: Chủ công trình chỉ tiến hành công tác 

bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu 
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hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đƣa vào sử dụng. Thành 

phần bàn giao gồm: 

+ Bên giao: Chủ công trình (đại diện chủ công trình) là Ban quản lý dự án 

2 tỉnh Sóc Trăng. 

+ Bên nhận: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú. 

đ. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Tổ chức quản lý và thực hiện công trình nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Chủ công trình: Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng là chủ đầu tƣ, lựa 

chọn nhà thầu đủ năng lực thi công công trình. Chủ công trình cam kết triển khai 

thi công công trình theo đúng vị trí, kỹ thuật, quy mô xây dựng đƣợc phê duyệt. 

- Giai đoạn vận hành công trình: Sản phẩm của công trình là các công 

trình hạ tầng kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Hệ thống các công trình giao thông, vỉa hè: gồm 2 tuyến đƣờng nội bộ, 

tổng chiều dài 167m.  

+ Hệ thống cấp nƣớc: Sử dụng tuyến ống cấp nƣớc ống uPVC D110, có 

tổng chiều dài là 254m. 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Hệ thống thoát nƣớc mƣa với tổng chiều dài 

là 378m và 19 hố ga, bằng cống bê tông cốt thép ly tâm D400-D600mm. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế bằng 

mƣơng hở B300mm dài 192m, cống BCT D300 dài 66 và 11 hố ga.  

- Cấp điện và chiếu sáng: Lắp mới 12 trụ đèn cân đơn chiếu sáng đƣờng 

phố   

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí 01 trụ cứu hỏa ở vỉa hè của tuyến đƣờng. 

Công trình sau khi nghiệm thu sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy 

định, thực hiện duy tu, bão dƣỡng công trình. 

Nguyên tắc bàn giao 

- Đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong vận hành, khai thác 

khi đƣa công trình vào sử dụng. 

- Công tác bàn giao đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật quy định, nhằm 

phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác, vận hành đúng với khả năng thực tế 

của công trình. 

Công tác bàn giao 
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- Công trình đƣợc bàn giao cho đơn vị tiếp nhận công trình. Trƣờng hợp 

chƣa bàn giao đƣợc công trình thì chủ công trình có trách nhiệm tạm thời quản 

lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng. Chủ công trình có trách nhiệm bàn 

giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình trƣớc khi 

bàn giao công trình, hạng mục công trình đƣa vào khai thác, sử dụng. 

- Chủ công trình tổ chức cho đơn vị tiếp nhận công trình đi kiểm tra thực 

tế hiện trƣờng khi tổ chức bàn giao. Hiện trƣờng công trình đã đƣợc thi công 

xong; bổ sung, sửa chữa các hƣ hỏng thiếu sót (nếu có theo kết quả kiểm tra hiện 

trƣờng đƣợc thực hiện trƣớc khi bàn giao) và phải tổng dọn vệ sinh trƣớc khi 

bàn giao. 

- Thành phần tham gia bàn giao: Chủ công trình chỉ tiến hành công tác 

bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đƣa vào sử dụng. Thành 

phần bàn giao gồm: 

+ Bên giao: Chủ công trình (đại diện chủ công trình) là Ban quản lý dự án 

2 tỉnh Sóc Trăng. 

+ Bên nhận: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú. 

e. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Tổ chức quản lý và thực hiện công trình nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Chủ công trình: Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng là chủ đầu tƣ, lựa 

chọn nhà thầu đủ năng lực thi công công trình. Chủ công trình cam kết triển khai 

thi công công trình theo đúng vị trí, kỹ thuật, quy mô xây dựng đƣợc phê duyệt. 

- Giai đoạn vận hành công trình: Sản phẩm của công trình là các công 

trình hạ tầng kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Hệ thống các công trình giao thông, vỉa hè: gồm 1 tuyến đƣờng, tổng 

chiều dài 136m.  

+ Hệ thống cấp nƣớc: Sử dụng tuyến ống cấp nƣớc ống uPVC D110, có 

tổng chiều dài là 314.6m. 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Hệ thống thoát nƣớc mƣa với tổng chiều dài 

là 376m và 17 hố ga, bằng cống bê tông cốt thép ly tâm D400-D600mm. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế bằng 

mƣơng hở B300mm dài 292m và 10 hố ga.  

- Cấp điện và chiếu sáng: Lắp mới trụ đèn cân đơn chiếu sáng đƣờng phố   

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí 01 trụ cứu hỏa ở vỉa hè của tuyến đƣờng. 
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Công trình sau khi nghiệm thu sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy 

định, thực hiện duy tu, bão dƣỡng công trình. 

Nguyên tắc bàn giao 

- Đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong vận hành, khai thác 

khi đƣa công trình vào sử dụng. 

- Công tác bàn giao đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật quy định, nhằm 

phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác, vận hành đúng với khả năng thực tế 

của công trình. 

Công tác bàn giao 

- Công trình đƣợc bàn giao cho đơn vị tiếp nhận công trình. Trƣờng hợp 

chƣa bàn giao đƣợc công trình thì chủ công trình có trách nhiệm tạm thời quản 

lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng. Chủ công trình có trách nhiệm bàn 

giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình trƣớc khi 

bàn giao công trình, hạng mục công trình đƣa vào khai thác, sử dụng. 

- Chủ công trình tổ chức cho đơn vị tiếp nhận công trình đi kiểm tra thực 

tế hiện trƣờng khi tổ chức bàn giao. Hiện trƣờng công trình đã đƣợc thi công 

xong; bổ sung, sửa chữa các hƣ hỏng thiếu sót (nếu có theo kết quả kiểm tra hiện 

trƣờng đƣợc thực hiện trƣớc khi bàn giao) và phải tổng dọn vệ sinh trƣớc khi 

bàn giao. 

- Thành phần tham gia bàn giao: Chủ công trình chỉ tiến hành công tác 

bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đƣa vào sử dụng. Thành 

phần bàn giao gồm: 

+ Bên giao: Chủ công trình (đại diện chủ công trình) là Ban quản lý dự án 

2 tỉnh Sóc Trăng. 

+ Bên nhận: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú. 
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CHƢƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - THỊ TRẤN HỘI VÀ 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - thị trấn hội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

a1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện Trần 

Đề 

Thị trấn Lịch Hội Thƣợng có diện tích tự nhiên 2.084,46 ha. Có vị trí địa 

lý nhƣ sau:  

- Phía Đông giáp xã Trung Bình; 

- Phía Tây giáp xã Liêu Tú; 

- Phía Nam giáp xã Lịch Hội Thƣợng; 

- Phía Bắc giáp xã Đại Ân 2; 

* Địa hình, địa chất 

Nhìn chung khu đất quy hoạch có địa hình bằng phẳng thuận lợi công tác 

san lấp mặt bằng và xây dựng khu tái định cƣ, đa phần đất khu vực dự án là đất 

nông nghiệp, có cao độ mặt đất tự nhiên khoảng +0,81m đến +1,80m. 

Địa chất tỉnh Sóc Trăng đƣợc hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên 

nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho 

đến độ sâu khoảng 1.000 m ở gần bờ biển. Các dạng trầm tích có thể chia thành 

những tầng chính sau: 

- Tầng Holocene: nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 

cát. Thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene: có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene: có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 

- Tầng Miocene: có chứa sét và cát hạt trung bình. 

a2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

Long Hƣng là xã nằm về phía Bắc huyện Mỹ Tú. Xã Long Hƣng có diện 

tích tự nhiên 3.971,48 ha, chiếm 10,78% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Mỹ 

Tú. Ranh giới của xã đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang; 

- Phía Đông Bắc giáp xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành; 
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 - Phía Nam giáp thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; 

 - Phía Tây giáp xã Hƣng Phú. 

Xã Long Hƣng có 10 ấp gồm: Ấp Tân Thành, ấp Tân Phƣớc A1, ấp Tân 

Phƣớc A2, ấp Tân Phƣớc B, ấp Mỹ Khánh A, ấp Mỹ Khánh B, ấp Tân Hòa A, 

ấp Tân Hòa B, ấp Tân Hòa C và ấp Mới. Xã có tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng 

Hiệp và tuyến đƣờng tỉnh 940 đi qua và các tuyến kênh chính của khu vực chạy 

qua là một trong những tuyến đƣờng thủy, bộ quan trọng của tỉnh.  

* Địa hình, địa chất 

Khu vực quy hoạch có địa hình không cao, tƣơng đối bằng phẳng, hƣớng 

dốc thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Cao độ hiện trạng bình quân -0,04m 

đến +1,30m. 

Địa chất tỉnh Sóc Trăng đƣợc hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên 

nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho 

đến độ sâu khoảng 1.000 m ở gần bờ biển. Các dạng trầm tích có thể chia thành 

những tầng chính sau: 

- Tầng Holocene: nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 

cát. Thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene: có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene: có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 

- Tầng Miocene: có chứa sét và cát hạt trung bình. 

a3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Xã Tham Đôn là đơn vị hành chính của huyện Mỹ Xuyên, có diện tích tự 

nhiên 4.925,35 ha. Địa giới hành chính xã chia thành 14 ấp gồm: Bƣng Chụm, 

Cần Giờ I, Cần Giờ II, Dù Tho, Giồng Có, Phônôcambôth, Sô La I, Sô La II, 

Sông Cái I, Sông Cái II, Tắc Giồng, Trà Mẹt, Trà Bết, Vũng Đùng. Vị trí tiếp 

giáp của xã nhƣ sau: 

- Phía Đông:  Giáp huyện Trần Đề; 

- Phía Tây:  Giáp các xã Đại Tâm và Thạnh Phú; 

- Phía Nam:  Giáp các xã Ngọc Đông và Hòa Tú 1; 

- Phía Bắc:  Giáp thị trấn Mỹ Xuyên, xã Đại Tâm và thành phố Sóc 

Trăng. 

Phạm vi, ranh giới khu đất: Phía Đông Nam: giáp đất nông nghiệp; phía 

Tây Nam: giáp đƣờng tỉnh 936 và kênh thủy lợi; phía Đông Bắc: giáp đất nông 

nghiệp; phía Tây, Tây Bắc: giáp đất nông nghiệp 
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* Địa hình, địa chất 

Địa hình chung của xã Tham Đôn tƣơng đối bằng phẳng, chênh lệch cao 

độ giữa vùng thấp nhất và vùng cao nhất khoảng 0,7 - 1,5 m. Địa hình các vùng 

cao gồm dọc theo đƣờng tỉnh 936, huyện lộ 56 (đƣờng huyện 14 cũ), 57 và các 

tuyến dân cƣ dọc theo các trục đƣờng nông thôn, còn lại là các vùng địa hình 

thấp trồng lúa, ao nuôi tôm và các khu vực vƣờn tạp. 

Địa hình của khu vực dự án tƣơng đối bằng phẳng, hƣớng dốc thấp dần từ 

Tây Bắc xuống Đông Nam. Cao độ hiện trạng bình quân +0,19m đến +1,48m.  

Địa chất tỉnh Sóc Trăng đƣợc hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên 

nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho 

đến độ sâu khoảng 1.000 m ở gần bờ biển. Các dạng trầm tích có thể chia thành 

những tầng chính sau: 

- Tầng Holocene: nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 

cát. Thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene: có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene: có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 

- Tầng Miocene: có chứa sét và cát hạt trung bình. 

a4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Xã Mỹ Hƣơng có tổng diện tích tự nhiên là 2.657,36 ha, là xã nằm ở phía 

Đông huyện Mỹ Tú, cách trung tâm huyện Mỹ Tú 5,40 km về phía Tây; có 6,0 

km đƣờng tỉnh 939 và 3,3 km đƣờng tỉnh 939B đi qua. Xã có 08 ấp, gồm: 

Tân Mỹ, Mƣơng Khai, Trà Coi A, Trà Coi B, Mỹ Đức, Mỹ An, Xóm Lớn và 

Xẻo Gừa.  

Ranh giới của xã đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Phía Đông giáp xã An Ninh, huyện Châu Thành; 

- Phía Tây giáp xã Long Hƣng, huyện Mỹ Tú; 

- Phía Nam giáp xã Thuận Hƣng, huyện Mỹ Tú; 

- Phía Bắc giáp xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành. 

* Địa hình, địa chất 

Nhìn chung khu đất quy hoạch có địa hình bằng phẳng thuận lợi công tác 

san lấp mặt bằng và xây dựng khu tái định cƣ, đa phần đất khu vực dự án là đất 

nông nghiệp, có cao độ mặt đất tự nhiên khoảng +0,20m đến +1,36m. 

Địa chất tỉnh Sóc Trăng đƣợc hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên 

nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho 
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đến độ sâu khoảng 1.000 m ở gần bờ biển. Các dạng trầm tích có thể chia thành 

những tầng chính sau: 

- Tầng Holocene: nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 

cát. Thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene: có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene: có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 

- Tầng Miocene: có chứa sét và cát hạt trung bình. 

Địa chất khu vực xã Mỹ Hƣơng cấu tạo bởi lớp trầm tích Eluvi bồi tích đệ 

tứ đƣợc cấu tạo bởi 3 lớp đất chính nhƣ sau: 

- Lớp 1: Lớp bùn sét hữu cơ màu xám đen, trạng thái mềm, lẫn cát và cây 

mục, bề dầy trung bình khoảng 0,8m. 

- Lớp 2: Lớp cát sét màu xám đến vàng cứng vừa dầy khoảng 1m. 

- Lớp 3: Lớp cát sét màu xám đến vàng cứng vừa dầy khoảng 4m. 

Theo kết quả khảo sát địa chất của các công trình phụ cận, nền đất khu 

vực xây dựng là nền đất yếu: Lớp đất ruộng là sét lẫn bột màu nâu nhạt, dẽo 

cứng và dày trung bình 1m; Lớp sét cát bụi chiều dày trên 30m cƣờng độ chịu 

tải, của nền đất 0,3-0,8kg/cm
2
. Mực nƣớc ngầm thấp nên cần có giải pháp gia cố 

nền móng. 

a5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Xã Phú Mỹ nằm ở phía Đông Nam huyện Mỹ Tú với tổng diện tích tự 

nhiên là 4.135,28 ha. Có vị trí địa giới hành chính nhƣ sau: 

- Phía Đông giáp Thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên và huyện 

Châu Thành. 

- Phía Tây giáp xã Mỹ Thuận. 

- Phía Nam giáp huyện Mỹ Xuyên. 

- Phía Bắc giáp huyện Châu Thành và xã Thuận Hƣng. 

Xã Phú Mỹ có 7 ấp: Phú Tức, Bƣng Cóc, Đai Úi, Béc Tôn, Sóc Xoài, Tá 

Biên và Bắc Dần. 

* Địa hình, địa chất 

Nhìn chung khu đất quy hoạch có địa hình bằng phẳng thuận lợi công tác 

san lấp mặt bằng và xây dựng khu tái định cƣ, đa phần đất khu vực dự án là đất 

nông nghiệp, có cao độ mặt đất tự nhiên khoảng +0,50m đến +1,18m. 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      209 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Địa chất tỉnh Sóc Trăng đƣợc hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên 

nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho 

đến độ sâu khoảng 1.000 m ở gần bờ biển. Các dạng trầm tích có thể chia thành 

những tầng chính sau: 

- Tầng Holocene: nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 

cát. Thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene: có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene: có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 

- Tầng Miocene: có chứa sét và cát hạt trung bình. 

a6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

Xã Thuận Hƣng nằm ở phía Nam của huyện Mỹ Tú với tổng diện tích tự 

nhiên là 3.681,67 ha. Có vị trí địa giới hành chính nhƣ sau: 

- Phía Đông giáp xã Phú Mỹ và huyện Châu Thành. 

- Phía Tây giáp xã Mỹ Thuận. 

- Phía Nam giáp xã Phú Mỹ, Mỹ Thuận. 

- Phía Bắc giáp xã Mỹ Hƣơng và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa. 

Xã có 11 ấp gồm: Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bố Liên 3, 

Tà Ân A1, Tà Ân A2, Tà Ân B, Thiện Nhơn, Thiện Bình và Thiện Tánh. 

* Địa hình, địa chất 

Khu đất quy hoạch có địa hình bằng phẳng thuận lợi công tác san lấp mặt 

bằng và xây dựng khu tái định cƣ, đa phần đất khu vực dự án là đất nông nghiệp, 

có cao độ mặt đất tự nhiên khoảng +0,47m đến +0,93m. 

Địa chất tỉnh Sóc Trăng đƣợc hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên 

nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho 

đến độ sâu khoảng 1.000 m ở gần bờ biển. Các dạng trầm tích có thể chia thành 

những tầng chính sau: 

- Tầng Holocene: nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 

cát. Thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene: có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene: có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 

- Tầng Miocene: có chứa sét và cát hạt trung bình. 

b. Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng 

b1. Nhiệt độ 
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Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, nhiệt độ trung bình năm biến động trong 

khoảng 27,4 - 27,9
0
C; nhiệt độ cao nhất là 30,3

0
C, nhiệt độ thấp nhất là 25,3

0
C.  
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Bảng 54. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2017 – 

2021 

Đơn vị: 
0
C 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 26,7 26,7 27,5 29,0 28,4 28,2 27,1 27,5 28,0 27,5 27,5 26,0 

2018 26,3 25,8 27,5 28,5 28,6 27,9 27,2 27,2 27,1 27,9 27,7 27,4 

2019 26,4 26,6 27,9 29,5 29,1 28,0 27,6 27,3 27,6 28,0 27,4 25,9 

2020 26,7 26,8 28,2 29,6 30,3 28,1 28,2 28,0 27,6 26,9 27,7 26,6 

2021 25,3 25,6 27,8 28,4 28,7 28,6 27,7 27,8 27,0 27,6 27,5 26,5 

                           (Nguồn: Niên giám thống kê  óc Tr ng 2021) 

Nhiệt độ không khí là yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong không khí. Trong quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ, nhiệt độ càng cao thì sẽ thúc đẩy tốc độ phản ứng các chất 

ô nhiễm càng mạnh. Do nằm trong khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí 

luôn ở mức cao, đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ có trong chất thải. 

b2. Lượng mưa 

Khu vực mang đặc trƣng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt. 

Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11, khí hậu chịu ảnh hƣởng của gió mùa Tây 

Nam. Mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hƣởng của gió mùa 

Đông Bắc. Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, tổng lƣợng mƣa trong năm biến động 

trong khoảng 1.446,8 - 2.246,8 mm.  

Bảng 55. Lƣợng mƣa trung bình các tháng trong năm 2017 – 2021 

Đơn vị: mm 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 34,4 33,0 3,9 2,7 225,3 243,8 388,6 253,2 319,1 391,4 217,1 134,3 

2018 6,6 0,2 - - 110,0 179,5 323,6 240,1 278,2 86,8 183,2 161,0 

2019 31,2 0,3 0,3 9,2 231,4 237,6 160,7 261,0 218,4 158,5 138,2 - 

2020 - - - 24,8 8,6 375,1 210,5 240,4 349,7 416,8 137,8 16,3 
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Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 7,2 1,8 - 124,2 129,4 135,1 317,8 208,9 256,6 187,9 210,8 1,6 

           (Nguồn: Niên giám thống kê  óc Tr ng 2021) 

Chế độ mƣa cũng là nhân tố làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng, khi mƣa rơi 

xuống đất sẽ mang theo các chất ô nhiễm trong không khí vào môi trƣờng đất, 

nƣớc, trƣờng hợp các chất ô nhiễm trong không khí nhƣ SO2, NO2 có nồng độ 

cao có thể gây ô nhiễm đất, nƣớc. Khi nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đất có thể 

cuốn theo các chất ô nhiễm gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

b3. Độ ẩm 

Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, độ ẩm không khí trung bình năm biến 

động trong khoảng 79 - 83%; Độ ẩm cao nhất là 88%, độ ẩm thấp nhất là 71%. 

Bảng 56. Độ ẩm không khí ở các tháng trong năm 2017 – 2021 

Đơn vị: % 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 79 77 76 77 84 84 87 86 84 86 83 81 

2018 82 76 76 77 82 83 86 86 85 81 82 80 

2019 76 77 77 76 82 86 85 85 83 81 81 75 

2020 73 71 75 73 75 84 82 82 84 88 80 79 

2021 78 77 75 82 84 85 87 86 88 86 85 81 

                                           (Nguồn: Niên giám thống kê  óc Tr ng 2021) 

Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến các quá trình chuyển 

hóa và phân hủy các chất ô nhiễm. Ngoài ra, môi trƣờng có độ ẩm không khí cao 

cũng là một nhân tố làm lan truyền các dịch bệnh cũng nhƣ phát sinh các loại 

côn trùng gây bệnh nhƣ: ruồi, gián, muỗi,... 

b4. Cường độ gió - bão 

Sóc Trăng nằm trong vùng chịu ảnh hƣởng của gió mùa, có hai hƣớng gió 

chính trong năm, Đông – Bắc và Tây – Nam. 

+ Hƣớng gió Đông – Bắc xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, với 

hƣớng gió Đông xen kẽ gió Đông Bắc. Chính gió Đông đã góp phần đƣa nƣớc 
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mặn từ biển Đông xâm nhập sâu vào các sông rạch trong các tháng mùa khô, 

cũng nhƣ tác động thẳng vào bờ biển làm vùng này bị sạt lở mạnh. 

+ Hƣớng gió Tây – Nam từ tháng 5 đến tháng 10, sự đến sớm hay muộn 

của gió Tây - Tây Nam góp phần quan trọng trong việc đến sớm hay muộn của 

những cơn mƣa đầu mùa. 

Tốc độ gió trung bình 3,9 m/s. Tuy nhiên trong cơn giông gió giật lên đến 

20 m/s hoặc 30 m/s tức là từ 70 - 100 km/h. 

Cƣờng độ gió cũng ảnh hƣởng đến sự phát tán các chất ô nhiễm không 

khí, cƣờng độ gió càng mạnh sẽ làm phát tán rộng các chất ô nhiễm vào không 

khí xung quanh. Việc xác định cƣờng độ gió và hƣớng gió giúp đánh giá mức độ 

phát tán các chất ô nhiễm và xác định vị trí đầu tƣ lắp đặt các công trình xử lý 

chất thải phù hợp. 

b5. Điều kiện thủy văn/hải văn 

b5.1. Đặc điểm thủy văn 

Các sông rạch trong tỉnh thuộc vùng ảnh hƣởng của chế độ bán nhật triều 

không đều của biển Đông và nguồn nƣớc từ thƣợng nguồn sông Mekong đổ về. 

Cao độ mực nƣớc của hai đỉnh triều và hai chân triều không bằng nhau. Các 

sông chính và hệ thống kênh đào trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: 

- Sông Hậu: là sông chính cung cấp nguồn nƣớc ngọt và phù sa bồi đắp 

cho đồng ruộng. Hệ thống sông Hậu chi phối sâu sắc đến chế độ thủy văn của 

tỉnh. 

- Sông Mỹ Thanh: chảy qua các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và thị thị trấn 

Vĩnh Châu, chủ yếu tiêu nƣớc vào mùa mƣa, nhƣng xâm nhập mặn đồng ruộng 

trong mùa khô. 

- Hệ thống kênh đào: Quản Lộ – Phụng Hiệp, Ba Rinh – Tà Liêm, Cái 

Côn, Rạch Vọp, Tiếp Nhật,... làm nhiệm vụ dẫn ngọt, rửa phèn, mặn. Hầu hết hệ 

thống kênh đào này đƣợc hình thành từ lâu đời và ngày càng đƣợc quan tâm 

phát triển với nhiều chƣơng trình lớn nhƣ: Chƣơng trình Ngọt hóa Bán đảo Cà 

Mau, Chƣơng trình ven biển Đông, trong đó có các công trình nhƣ Ba Rinh – Tà 

Liêm, Tiếp Nhật – Long Phú, Kế Sách, Thạnh Mỹ,... Nhìn chung, hệ thống sông 

rạch của tỉnh đƣợc nối với nhau thành một mạng lƣới chằng chịt, đổ ra biển 

Đông. Do đó dao động mực nƣớc trên hệ thống sông rạch chủ yếu do sự truyền 

triều từ biển Đông vào và một phần do lƣợng nƣớc trên thƣợng nguồn của sông 

Hậu đổ về vào mùa mƣa. 

b5.2. Đặc điểm hải văn 

- Đặc điểm chế độ triều: Chế độ triều của biển Đông mang đặc tính bán 

nhật triều không đều gồm 2 dao động, dao động lớn tính bình quân cho cả chu 
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kỳ khoảng 2,3 - 2,7m, cực đại có thể đạt tới là 4,0m, dao động nhỏ tính bình 

quân cho cả chu kỳ khoảng 0,9 - 1,0m, cực đại có thể đạt tới 1,5m. Vào thời kỳ 

triều cƣờng, dao động lớn có thể lớn hơn 3 lần dao động nhỏ, thời kỳ nƣớc kém 

khoảng 1,5 lần. Thời gian triều lên và triều xuống xấp xỉ bằng nhau. Độ lớn biên 

độ triều cực đại trong chu kỳ 19 năm là 4,1±0,1m. 

 - Đặc điểm dòng chảy tổng hợp: Vùng biển Sóc Trăng nằm trong khu 

vực khí hậu nhiệt đới gió mùa nên chế độ dòng chảy hàng năm bị chi phối bởi 

gió mùa với các hƣớng chính là Đông Bắc và Tây Nam.  

+ Dòng chảy gió mùa Đông Bắc từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 4 năm 

sau, khoảng thời gian này trùng với thời điểm mùa khô, dòng chảy từ sông Mê 

Công đổ về nhỏ và giảm dần, ngƣợc lại ảnh hƣởng của biển Đông sẽ tăng dần, 

nƣớc mặn từ biển sẽ xâm nhập sâu vào các nhánh kênh rạch nội đồng, đỉnh điểm 

là vào tháng 4, gây nên sự biến động lớn bờ biển Sóc Trăng. 

+ Dòng chảy gió mùa Tây Nam từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 10, 

khoảng thời gian này trùng với mùa mƣa, dòng chảy từ sông đổ ra biển với lƣu 

lƣợng rất lớn mang theo một lƣợng lớn phù sa bồi lấp cho vùng bờ biển Sóc 

Trăng. 

b5.3. Mô tả nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

b5.3.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 

Trần Đề 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh thủy lợi phía Tây bắc của công trình. 

Kênh thủy lợi này đƣợc sử dụng chủ yếu cho mục đích tƣới tiêu, không sử dụng 

cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt.  

b5.3.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh đập đá phía Tây nam của công trình 

(khu vực xã Long Hƣng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Kênh thủy lợi đƣợc sử 

dụng chủ yếu cho mục đích tƣới tiêu, không sử dụng cho mục đích cấp nƣớc 

sinh hoạt.  

b5.3.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh thủy lợi phía trƣớc công trình (khu 

vực xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Kênh thủy lợi đƣợc sử 

dụng chủ yếu cho mục đích tƣới tiêu, không sử dụng cho mục đích cấp nƣớc 

sinh hoạt. Nƣớc kênh thủy lợi thông qua hệ thống các tuyến kênh chính nhƣ 

kênh Phú Thuận, kênh Chế Hƣng,… chảy ra sông Dù Thoa. Sông có mặt cắt khá 

rộng, chiều rộng từ 2 m, chiều sâu từ 1,2 m. Nhìn chung, hệ thống sông rạch của 

tỉnh đƣợc nối với nhau thành một mạng lƣới chằng chịt, đổ ra biển Đông. Do đó 

dao động mực nƣớc trên hệ thống sông rạch chủ yếu do sự truyền triều từ biển 
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Đông vào và một phần do lƣợng nƣớc trên thƣợng nguồn của sông Hậu đổ về 

vào mùa mƣa. 

b5.3.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh thủy lợi phía Tây bắc của công trình. 

Kênh thủy lợi này đƣợc sử dụng chủ yếu cho mục đích tƣới tiêu, không sử dụng 

cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt.  

b5.3.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh thủy lợi phía Tây bắc của công trình. 

Kênh thủy lợi này đƣợc sử dụng chủ yếu cho mục đích tƣới tiêu, không sử dụng 

cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt.  

b5.3.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh Nổi phía Tây bắc của công trình. 

Kênh thủy lợi này đƣợc sử dụng chủ yếu cho mục đích tƣới tiêu, không sử dụng 

cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt.  

b5.4. Mô tả khả năng chịu tải khi tiếp nhận nƣớc thải từ công trình 

của kênh thủy lợi cặp bên công trình 

b5.4.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 

Trần Đề 

Theo khoản 1 điều 82 của Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022  và khoản 1 điều 15 của Thông tƣ Số 76/2107/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc sông, hồ thì khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải, sức chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải đƣợc đánh giá đối với từng 

thông số sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Đối với các thông 

số khác thì dựa vào quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải, mục đích sử dụng nƣớc, quy mô, tính chất nƣớc 

thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng đối với từng đoạn sông, hồ 

có cơ quan thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải quy 

định. 

Hiện tại, kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải của công trình chƣa đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải theo 

quy định. Vì vậy, căn cứ vào Thông tƣ Số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, thông số quy định 

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

lƣợng nƣớc mặt và QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột B với hệ số Kq = 

0,9 và Kf = 1,1. Quy chuẩn kỹ thuật nƣớc thải sinh hoạt các thông số thực hiện 
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đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận là COD, BOD5, Amoni. 

Đoạn kênh tiếp nhận nƣớc thải có chiều rộng khoảng 2 m, độ sâu trung 

bình 1,2 m và tốc độ dòng nƣớc nhanh nhất trong ngày tại thời điểm khảo sát đo 

đƣợc là 0,074 m/s. Lƣu lƣợng dòng chảy tại kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải là 

0,071 m
3
/s. 

 Trình tự đánh giá 

Bƣớc 1: Xác định tải lƣợng tối đa của các thông số chất lƣợng nƣớc 

mặt 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là mg/l; 

- QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bƣớc 2: Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

  Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 3: Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 
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Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào đoạn 

kênh, đơn vị tính là mg/l; 

Qt: lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

Khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ đƣợc tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa 

là nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

Tuy nhiên hiện tại cơ sở không hoạt động nên không có kết quả chất 

lƣợng nƣớc thải để đánh giá. Tuy nhiên, dựa trên chất lƣợng nƣớc mặt tại ao 

lắng ta có thể tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong ao, việc tính toán này có 

thể làm cơ sở dữ liệu tham khảo để đánh khả năng nguồn tiếp nhận cho hoạt 

động sau này của cơ sở. 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

Do nguồn nƣớc đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích tuần hoàn và 

xử lý để cung cấp nƣớc sạch nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn 

nƣớc đƣợc xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x QS 

x 86,4 ta có: tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 57. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt Khu tái 

định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cqc 15 30 0,9 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Ltđ (kg/ngày) 96 192 6 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong 
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nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lƣợng ô nhiễm của các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 
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Bảng 58. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có  

trong nguồn nƣớc Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng  

huyện Trần Đề 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cnn 6,46 53,53 2,05 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lnn (kg/ngày) 41,30 342,25 13,11 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn xả thải đƣa 

vào nguồn nƣớc: Lt = Ct x Qt x 86,4 ta có: tải lƣợng các chất ô nhiễm trên từ cơ 

sở đƣa vào nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 59. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải Khu 

tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qt 0,00006 0,00006 0,00006 

Ct 50,9 107,2 30 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lt 3,56 7,5 2,1 

* Ghi chú:  

Ct: Tham khảo từ số liệu từ Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020 

Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm 

của nguồn nƣớc đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, 

(trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,5), ta có: khả năng tiếp nhận của 

nguồn nhận nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ công trình đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 60. Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc Khu tái định cƣ thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Ltđ 96 192 6 

Lnn 41,30 342,25 13,11 
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Thông số BOD5 COD Amoni 

Lt 3,56 7,5 2,1 

FS 0,5 0,5 0,5 

Ltn 26 -79 -5 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc bằng 

phƣơng pháp bảo toàn năng lƣợng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với thông số ô 

nhiễm: BOD5 vẫn còn khả năng tiếp nhận. Riêng thông số COD và N-NH4
+
 

không còn khả năng tiếp nhận, tuy nhiên nồng độ ô nhiễm COD và N-NH4
+
 sau 

khi xử lý vẫn còn nằm dƣới giới hạn cho phép của QCVN 14-MT:2008/BTNMT 

(Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt nên sẽ không gây 

tác động nhiều đối với chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Đơn vị tiếp nhận công trình cam kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

phía Tây bắc công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn 

giao công trình xử lý chất thải cho đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định. 

b5.4.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

Theo khoản 1 điều 82 của Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022  và khoản 1 điều 15 của Thông tƣ Số 76/2107/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc sông, hồ thì khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải, sức chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải đƣợc đánh giá đối với từng 

thông số sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Đối với các thông 

số khác thì dựa vào quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải, mục đích sử dụng nƣớc, quy mô, tính chất nƣớc 

thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng đối với từng đoạn sông, hồ 

có cơ quan thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải quy 

định. 

Hiện tại, kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải của công trình chƣa đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải theo 

quy định. Vì vậy, căn cứ vào Thông tƣ Số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, thông số quy định 

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

lƣợng nƣớc mặt và QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột B với hệ số Kq = 

0,9 và Kf = 1,1. Quy chuẩn kỹ thuật nƣớc thải sinh hoạt các thông số thực hiện 

đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận là COD, BOD5, Amoni. 
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Đoạn kênh tiếp nhận nƣớc thải có chiều rộng khoảng 2 m, độ sâu trung 

bình 1,2 m và tốc độ dòng nƣớc nhanh nhất trong ngày tại thời điểm khảo sát đo 

đƣợc là 0,074 m/s. Lƣu lƣợng dòng chảy tại kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải là 

0,071 m
3
/s. 

 Trình tự đánh giá 

Bƣớc 1: Xác định tải lƣợng tối đa của các thông số chất lƣợng nƣớc 

mặt 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là mg/l; 

- QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bƣớc 2: Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

  Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 3: Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào đoạn 
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kênh, đơn vị tính là mg/l; 

Qt: lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

Khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ đƣợc tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa 

là nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

Tuy nhiên hiện tại cơ sở không hoạt động nên không có kết quả chất 

lƣợng nƣớc thải để đánh giá. Tuy nhiên, dựa trên chất lƣợng nƣớc mặt tại ao 

lắng ta có thể tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong ao, việc tính toán này có 

thể làm cơ sở dữ liệu tham khảo để đánh khả năng nguồn tiếp nhận cho hoạt 

động sau này của cơ sở. 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

Do nguồn nƣớc đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích tuần hoàn và 

xử lý để cung cấp nƣớc sạch nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn 

nƣớc đƣợc xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x QS 

x 86,4 ta có: tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 61. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt Khu tái 

định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cqc 15 30 0,9 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Ltđ (kg/ngày) 96 192 6 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong 

nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lƣợng ô nhiễm của các 
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chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 
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Bảng 62. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có  

trong nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cnn 6,46 53,53 2,05 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lnn (kg/ngày) 41,30 342,25 13,11 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn xả thải đƣa 

vào nguồn nƣớc: Lt = Ct x Qt x 86,4 ta có: tải lƣợng các chất ô nhiễm trên từ cơ 

sở đƣa vào nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 63. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải Khu 

tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qt 0,00006 0,00006 0,00006 

Ct 50,9 107,2 30 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lt 3,56 7,5 2,1 

* Ghi chú:  

Ct: Tham khảo từ số liệu từ Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020 

Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm 

của nguồn nƣớc đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, 

(trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,5), ta có: khả năng tiếp nhận của 

nguồn nhận nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ công trình đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 64. Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã 

Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Ltđ 96 192 6 

Lnn 41,30 342,25 13,11 
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Thông số BOD5 COD Amoni 

Lt 3,56 7,5 2,1 

FS 0,5 0,5 0,5 

Ltn 26 -79 -5 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc bằng 

phƣơng pháp bảo toàn năng lƣợng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với thông số ô 

nhiễm: BOD5 vẫn còn khả năng tiếp nhận. Riêng thông số COD và N-NH4
+
 

không còn khả năng tiếp nhận, tuy nhiên nồng độ ô nhiễm COD và N-NH4
+
 sau 

khi xử lý vẫn còn nằm dƣới giới hạn cho phép của QCVN 14-MT:2008/BTNMT 

(Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt nên sẽ không gây 

tác động nhiều đối với chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Đơn vị tiếp nhận công trình cam kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định. 

b5.4.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Theo khoản 1 điều 82 của Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022  và khoản 1 điều 15 của Thông tƣ Số 76/2107/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc sông, hồ thì khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải, sức chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải đƣợc đánh giá đối với từng 

thông số sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Đối với các thông 

số khác thì dựa vào quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải, mục đích sử dụng nƣớc, quy mô, tính chất nƣớc 

thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng đối với từng đoạn sông, hồ 

có cơ quan thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải quy 

định. 

Hiện tại, kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải của công trình chƣa đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải theo 

quy định. Vì vậy, căn cứ vào Thông tƣ Số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, thông số quy định 

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

lƣợng nƣớc mặt và QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột B với hệ số Kq = 

0,9 và Kf = 1,1. Quy chuẩn kỹ thuật nƣớc thải sinh hoạt các thông số thực hiện 

đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận là COD, BOD5, Amoni. 
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Đoạn kênh tiếp nhận nƣớc thải có chiều rộng khoảng 2 m, độ sâu trung 

bình 1,2 m và tốc độ dòng nƣớc nhanh nhất trong ngày tại thời điểm khảo sát đo 

đƣợc là 0,074 m/s. Lƣu lƣợng dòng chảy tại kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải là 

0,071 m
3
/s. 

 Trình tự đánh giá 

Bƣớc 1: Xác định tải lƣợng tối đa của các thông số chất lƣợng nƣớc 

mặt 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là mg/l; 

- QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bƣớc 2: Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

  Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 3: Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào đoạn 
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kênh, đơn vị tính là mg/l; 

Qt: lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

Khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ đƣợc tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa 

là nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

Tuy nhiên hiện tại cơ sở không hoạt động nên không có kết quả chất 

lƣợng nƣớc thải để đánh giá. Tuy nhiên, dựa trên chất lƣợng nƣớc mặt tại ao 

lắng ta có thể tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong ao, việc tính toán này có 

thể làm cơ sở dữ liệu tham khảo để đánh khả năng nguồn tiếp nhận cho hoạt 

động sau này của cơ sở. 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

Do nguồn nƣớc đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích tuần hoàn và 

xử lý để cung cấp nƣớc sạch nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn 

nƣớc đƣợc xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x QS 

x 86,4 ta có: tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 65. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt Khu tái 

định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cqc 15 30 0,9 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Ltđ (kg/ngày) 96 192 6 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong 

nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lƣợng ô nhiễm của các 
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chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 
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Bảng 66. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có  

trong nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cnn 6,46 53,53 2,05 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lnn (kg/ngày) 41,30 342,25 13,11 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn xả thải đƣa 

vào nguồn nƣớc: Lt = Ct x Qt x 86,4 ta có: tải lƣợng các chất ô nhiễm trên từ cơ 

sở đƣa vào nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 67. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải Khu 

tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qt 0,00006 0,00006 0,00006 

Ct 50,9 107,2 30 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lt 3,56 7,5 2,1 

* Ghi chú:  

Ct: Tham khảo từ số liệu từ Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020 

Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm 

của nguồn nƣớc đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, 

(trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,5), ta có: khả năng tiếp nhận của 

nguồn nhận nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ công trình đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 68. Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã 

Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Ltđ 96 192 6 

Lnn 41,30 342,25 13,11 
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Thông số BOD5 COD Amoni 

Lt 3,56 7,5 2,1 

FS 0,5 0,5 0,5 

Ltn 26 -79 -5 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc bằng 

phƣơng pháp bảo toàn năng lƣợng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với thông số ô 

nhiễm: BOD5 vẫn còn khả năng tiếp nhận. Riêng thông số COD và N-NH4
+
 

không còn khả năng tiếp nhận, tuy nhiên nồng độ ô nhiễm COD và N-NH4
+
 sau 

khi xử lý vẫn còn nằm dƣới giới hạn cho phép của QCVN 14-MT:2008/BTNMT 

(Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt nên sẽ không gây 

tác động nhiều đối với chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Đơn vị tiếp nhận công trình cam kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định. 

b5.4.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Theo khoản 1 điều 82 của Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022  và khoản 1 điều 15 của Thông tƣ Số 76/2107/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc sông, hồ thì khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải, sức chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải đƣợc đánh giá đối với từng 

thông số sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Đối với các thông 

số khác thì dựa vào quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải, mục đích sử dụng nƣớc, quy mô, tính chất nƣớc 

thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng đối với từng đoạn sông, hồ 

có cơ quan thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải quy 

định. 

Hiện tại, kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải của công trình chƣa đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải theo 

quy định. Vì vậy, căn cứ vào Thông tƣ Số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, thông số quy định 

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

lƣợng nƣớc mặt và QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột B với hệ số Kq = 

0,9 và Kf = 1,1. Quy chuẩn kỹ thuật nƣớc thải sinh hoạt các thông số thực hiện 

đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận là COD, BOD5, Amoni. 
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Đoạn kênh tiếp nhận nƣớc thải có chiều rộng khoảng 2 m, độ sâu trung 

bình 1,2 m và tốc độ dòng nƣớc nhanh nhất trong ngày tại thời điểm khảo sát đo 

đƣợc là 0,074 m/s. Lƣu lƣợng dòng chảy tại kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải là 

0,071 m
3
/s. 

 Trình tự đánh giá 

Bƣớc 1: Xác định tải lƣợng tối đa của các thông số chất lƣợng nƣớc 

mặt 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là mg/l; 

- QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bƣớc 2: Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

  Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 3: Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào đoạn 
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kênh, đơn vị tính là mg/l; 

Qt: lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

Khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ đƣợc tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa 

là nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

Tuy nhiên hiện tại cơ sở không hoạt động nên không có kết quả chất 

lƣợng nƣớc thải để đánh giá. Tuy nhiên, dựa trên chất lƣợng nƣớc mặt tại ao 

lắng ta có thể tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong ao, việc tính toán này có 

thể làm cơ sở dữ liệu tham khảo để đánh khả năng nguồn tiếp nhận cho hoạt 

động sau này của cơ sở. 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

Do nguồn nƣớc đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích tuần hoàn và 

xử lý để cung cấp nƣớc sạch nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn 

nƣớc đƣợc xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x QS 

x 86,4 ta có: tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 69. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt Khu tái 

định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cqc 15 30 0,9 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Ltđ (kg/ngày) 96 192 6 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong 

nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lƣợng ô nhiễm của các 
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chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 
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Bảng 70. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có  

trong nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cnn 6,46 53,53 2,05 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lnn (kg/ngày) 41,30 342,25 13,11 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn xả thải đƣa 

vào nguồn nƣớc: Lt = Ct x Qt x 86,4 ta có: tải lƣợng các chất ô nhiễm trên từ cơ 

sở đƣa vào nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 71. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải Khu 

tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qt 0,00006 0,00006 0,00006 

Ct 50,9 107,2 30 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lt 3,56 7,5 2,1 

* Ghi chú:  

Ct: Tham khảo từ số liệu từ Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020 

Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm 

của nguồn nƣớc đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, 

(trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,5), ta có: khả năng tiếp nhận của 

nguồn nhận nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ công trình đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 72. Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã Mỹ 

Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Ltđ 96 192 6 

Lnn 41,30 342,25 13,11 
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Thông số BOD5 COD Amoni 

Lt 3,56 7,5 2,1 

FS 0,5 0,5 0,5 

Ltn 26 -79 -5 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc bằng 

phƣơng pháp bảo toàn năng lƣợng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với thông số ô 

nhiễm: BOD5 vẫn còn khả năng tiếp nhận. Riêng thông số COD và N-NH4
+
 

không còn khả năng tiếp nhận, tuy nhiên nồng độ ô nhiễm COD và N-NH4
+
 sau 

khi xử lý vẫn còn nằm dƣới giới hạn cho phép của QCVN 14-MT:2008/BTNMT 

(Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt nên sẽ không gây 

tác động nhiều đối với chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Đơn vị tiếp nhận công trình cam kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

phía Tây bắc công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn 

giao công trình xử lý chất thải cho đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định. 

b5.4.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Theo khoản 1 điều 82 của Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022  và khoản 1 điều 15 của Thông tƣ Số 76/2107/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc sông, hồ thì khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải, sức chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải đƣợc đánh giá đối với từng 

thông số sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Đối với các thông 

số khác thì dựa vào quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải, mục đích sử dụng nƣớc, quy mô, tính chất nƣớc 

thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng đối với từng đoạn sông, hồ 

có cơ quan thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải quy 

định. 

Hiện tại, kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải của công trình chƣa đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải theo 

quy định. Vì vậy, căn cứ vào Thông tƣ Số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, thông số quy định 

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

lƣợng nƣớc mặt và QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột B với hệ số Kq = 

0,9 và Kf = 1,1. Quy chuẩn kỹ thuật nƣớc thải sinh hoạt các thông số thực hiện 

đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận là COD, BOD5, Amoni. 
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Đoạn kênh tiếp nhận nƣớc thải có chiều rộng khoảng 2 m, độ sâu trung 

bình 1,2 m và tốc độ dòng nƣớc nhanh nhất trong ngày tại thời điểm khảo sát đo 

đƣợc là 0,074 m/s. Lƣu lƣợng dòng chảy tại kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải là 

0,071 m
3
/s. 

 Trình tự đánh giá 

Bƣớc 1: Xác định tải lƣợng tối đa của các thông số chất lƣợng nƣớc 

mặt 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là mg/l; 

- QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bƣớc 2: Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

  Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 3: Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào đoạn 
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kênh, đơn vị tính là mg/l; 

Qt: lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

Khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ đƣợc tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa 

là nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

Tuy nhiên hiện tại cơ sở không hoạt động nên không có kết quả chất 

lƣợng nƣớc thải để đánh giá. Tuy nhiên, dựa trên chất lƣợng nƣớc mặt tại ao 

lắng ta có thể tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong ao, việc tính toán này có 

thể làm cơ sở dữ liệu tham khảo để đánh khả năng nguồn tiếp nhận cho hoạt 

động sau này của cơ sở. 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

Do nguồn nƣớc đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích tuần hoàn và 

xử lý để cung cấp nƣớc sạch nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn 

nƣớc đƣợc xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x QS 

x 86,4 ta có: tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 73. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt Khu tái 

định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cqc 15 30 0,9 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Ltđ (kg/ngày) 96 192 6 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong 

nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lƣợng ô nhiễm của các 
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chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 
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Bảng 74. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có  

trong nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cnn 6,46 53,53 2,05 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lnn (kg/ngày) 41,30 342,25 13,11 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn xả thải đƣa 

vào nguồn nƣớc: Lt = Ct x Qt x 86,4 ta có: tải lƣợng các chất ô nhiễm trên từ cơ 

sở đƣa vào nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 75. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải Khu 

tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qt 0,00006 0,00006 0,00006 

Ct 50,9 107,2 30 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lt 3,56 7,5 2,1 

* Ghi chú:  

Ct: Tham khảo từ số liệu từ Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020 

Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm 

của nguồn nƣớc đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, 

(trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,5), ta có: khả năng tiếp nhận của 

nguồn nhận nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ công trình đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 76. Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã Phú 

Mỹ huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Ltđ 96 192 6 

Lnn 41,30 342,25 13,11 
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Thông số BOD5 COD Amoni 

Lt 3,56 7,5 2,1 

FS 0,5 0,5 0,5 

Ltn 26 -79 -5 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc bằng 

phƣơng pháp bảo toàn năng lƣợng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với thông số ô 

nhiễm: BOD5 vẫn còn khả năng tiếp nhận. Riêng thông số COD và N-NH4
+
 

không còn khả năng tiếp nhận, tuy nhiên nồng độ ô nhiễm COD và N-NH4
+
 sau 

khi xử lý vẫn còn nằm dƣới giới hạn cho phép của QCVN 14-MT:2008/BTNMT 

(Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt nên sẽ không gây 

tác động nhiều đối với chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Đơn vị tiếp nhận công trình cam kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

phía Tây bắc công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn 

giao công trình xử lý chất thải cho đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định. 

b5.4.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

Theo khoản 1 điều 82 của Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022  và khoản 1 điều 15 của Thông tƣ Số 76/2107/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc sông, hồ thì khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải, sức chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải đƣợc đánh giá đối với từng 

thông số sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Đối với các thông 

số khác thì dựa vào quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải, mục đích sử dụng nƣớc, quy mô, tính chất nƣớc 

thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng đối với từng đoạn sông, hồ 

có cơ quan thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải quy 

định. 

Hiện tại, kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải của công trình chƣa đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải theo 

quy định. Vì vậy, căn cứ vào Thông tƣ Số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, thông số quy định 

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

lƣợng nƣớc mặt và QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột B với hệ số Kq = 

0,9 và Kf = 1,1. Quy chuẩn kỹ thuật nƣớc thải sinh hoạt các thông số thực hiện 

đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận là COD, BOD5, Amoni. 
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Đoạn kênh tiếp nhận nƣớc thải có chiều rộng khoảng 2 m, độ sâu trung 

bình 1,2 m và tốc độ dòng nƣớc nhanh nhất trong ngày tại thời điểm khảo sát đo 

đƣợc là 0,074 m/s. Lƣu lƣợng dòng chảy tại kênh thủy lợi tiếp nhận nƣớc thải là 

0,071 m
3
/s. 

 Trình tự đánh giá 

Bƣớc 1: Xác định tải lƣợng tối đa của các thông số chất lƣợng nƣớc 

mặt 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là mg/l; 

- QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bƣớc 2: Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

  Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 3: Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào đoạn 
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kênh, đơn vị tính là mg/l; 

Qt: lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bƣớc 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

Khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ đƣợc tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa 

là nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

Tuy nhiên hiện tại cơ sở không hoạt động nên không có kết quả chất 

lƣợng nƣớc thải để đánh giá. Tuy nhiên, dựa trên chất lƣợng nƣớc mặt tại ao 

lắng ta có thể tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong ao, việc tính toán này có 

thể làm cơ sở dữ liệu tham khảo để đánh khả năng nguồn tiếp nhận cho hoạt 

động sau này của cơ sở. 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

Do nguồn nƣớc đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích tuần hoàn và 

xử lý để cung cấp nƣớc sạch nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn 

nƣớc đƣợc xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x QS 

x 86,4 ta có: tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 77. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt Khu tái 

định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cqc 15 30 0,9 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Ltđ (kg/ngày) 96 192 6 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong 

nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lƣợng ô nhiễm của các 
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chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 
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Bảng 78. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có  

trong nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qs 0,074 0,074 0,074 

Cnn 6,46 53,53 2,05 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lnn (kg/ngày) 41,30 342,25 13,11 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn xả thải đƣa 

vào nguồn nƣớc: Lt = Ct x Qt x 86,4 ta có: tải lƣợng các chất ô nhiễm trên từ cơ 

sở đƣa vào nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 79. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải Khu 

tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Qt 0,00006 0,00006 0,00006 

Ct 50,9 107,2 30 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lt 3,56 7,5 2,1 

* Ghi chú:  

Ct: Tham khảo từ số liệu từ Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020 

Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm 

của nguồn nƣớc đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, 

(trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,5), ta có: khả năng tiếp nhận của 

nguồn nhận nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ công trình đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 80. Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc Khu tái định cƣ xã 

Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thông số BOD5 COD Amoni 

Ltđ 96 192 6 

Lnn 41,30 342,25 13,11 
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Thông số BOD5 COD Amoni 

Lt 3,56 7,5 2,1 

FS 0,5 0,5 0,5 

Ltn 26 -79 -5 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc bằng 

phƣơng pháp bảo toàn năng lƣợng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với thông số ô 

nhiễm: BOD5 vẫn còn khả năng tiếp nhận. Riêng thông số COD và N-NH4
+
 

không còn khả năng tiếp nhận, tuy nhiên nồng độ ô nhiễm COD và N-NH4
+
 sau 

khi xử lý vẫn còn nằm dƣới giới hạn cho phép của QCVN 14-MT:2008/BTNMT 

(Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt nên sẽ không gây 

tác động nhiều đối với chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Đơn vị tiếp nhận công trình cam kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 

Trần Đề 

a. Điều kiện kinh tế: 

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm ƣớc đạt 2.457.526.300 đồng, đạt 66,58%, 

do ảnh hƣởng dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg, nên mức thu đạt thấp so kế hoạch. 

Về lúa: Diện tích thu hoạch vụ Đông xuân 2020-2021 là 1.605 ha, đạt 

100,44%  sản lƣợng 11.395 tấn đạt 108,61% chỉ tiêu kế hoạch năm. 

Diện tích thu hoạch vụ Hè - thu năm 2021 là 1.605 ha, đạt 100,44%, suất 

bình quân ƣớc đạt 5,9 tấn/ha, sản lƣợng 9.469 tấn, đạt 102,41%. Diện tích 

xuống giống lúa vụ Đông – Xuân 2021 – 2022 140 ha. Diện tích màu: Diện 

tích xuống giống 307,5 ha đạt 99,19% chỉ tiêu kế hoạch năm. Diện tích cây lâu 

năm 148 ha, đạt 90,24% kế hoạch. 

Về nuôi trồng thu  sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản của thị trấn 20 ha, 

sản lƣợng 602 tấn, đạt 101,25% kế hoạch. 

Về khai thác thủy sản: Số tàu khai thác thủy sản hiện tại trên địa bàn thị 

trấn có 400 chiếc (trong đó, có 325 chiếc khai thác xa bờ). Sản lƣợng khai thác 

đƣợc 33.861 tấn, đạt 87,78% kế hoạch. 
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Về chăn nuôi: Tổng đàn heo 427 con, đạt 90,85%, gia cầm 10.500 con, 

đạt 87,5%, đàn bò 155 con, đạt 103,33% , dê 208 con, đạt 154,07% chỉ tiêu kế 

hoạch năm. Trên địa bàn không xảy ra tình trạng dịch bệnh ở động vật; Hiện 

UBND thị trấn vẫn tiếp tục chỉ đạo ngành thú y thực hiện chặt chẽ công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm; Đặc biệt là công tác phòng bệnh 

dịch tả heo Châu Phi. 

Công tác thủy lợi: Thực hiện đƣợc 03 tuyến kênh (Đội 3, Tập đoàn 1 và 

tập đoàn 7 ấp Giồng Giữa) với chiều dài 2.280m, khối lƣợng đào đắp 4.104 m
3
 

đạt 102,6% chỉ tiêu. Ngoài ra đƣợc huyện hỗ trợ thực hiện nạo vét 02 tuyến 

kênh trung thủy nông (kênh tƣ mới ấp Giồng Giữa và kênh Sáu Giai ấp Hội 

trung). 

* Công nghiệp, thương mại dịch vụ 

Theo thống kê giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 

tháng đầu năm ƣớc đạt 149,7 t  đồng, đạt 63,84% kế hoạch;Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ ƣớc đạt 907,5 t  đồng/1.416,35 đồng đạt 

64,07% kế hoạch. 

b. Văn hóa – xã hội: 

Về giáo dục và đào tạo: Công tác giáo dục các trƣờng thực hiện tốt công 

tác dạy và học, kết quả tổng kết năm học 2020 – 2021 học sinh hoàn thành năm 

học 3.014 đạt 98,82%. Năm học 2021 - 2022 dự kiến tổng số huy động học 

sinh  2.214 HS đạt 71.21%. Nhìn chung các trƣờng đều thực hiện tốt kế hoạch 

giảng dạy theo hƣớng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo huyện. Đồng thời chủ 

động đảm bảo các điều kiện cho năm học mới trong tình hình phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, hiện nay các trƣờng tiêm vắc xin đƣợc 186 đối tƣợng, đạt 

94,42% (trong đó mũi 1 là 181; mũi 2 là 05).  

Về văn hoá thông tin: Duy trì tốt thời lƣợng tiếp sóng kịp thời thông tin 

các chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc đến nhân dân, 

đặc biệt là tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra còn tăng 

cƣờng công tác tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền 

các ngày lễ lớn nhƣ: Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc 30/4; 

Quốc tế lao động 01/5, Quốc khánh 02/9….. 

Về Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đƣợc quan tâm, việc điều 

trị bệnh cho ngƣời nghèo, gia đình chính sách, trẻ em dƣới 6 tuổi và  các đối 

tƣợng BHYT đƣợc thực hiện tốt, 9 tháng đầu năm đã khám và điều trị bệnh 

cho 8.217 lƣợt ngƣời. Thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh 

nhất là dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng ở trẻ em, tuy nhiên đến nay thị 

trấn có 06 cas tay chân miệng. Bên cạnh đó đã thực hiện tiêm chủng mở rộng 
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đƣợc 132 liều; triển khai thực hiện tốt chƣơng trình mục tiêu quốc gia, công tác 

kế hoạch hóa gia đình, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo: Vận động mạnh 

thƣờng quân hỗ trợ 965 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, ngƣời khuyết 

tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 286.500.000. Chi trả hỗ trợ đối 

tƣợng bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19 đợt 3 cho 01 đối tƣợng số tiền 1.500.000 

đồng; 131 lao động tự do (bán vé số) số tiền 13.100.00 đồng.  

Giới thiệu việc làm cho 214 ngƣời, đạt 82,31% kế hoạch; dạy nghề 45 

ngƣời, đạt 100% kế hoạch, giới thiệu lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài theo 

hợp đồng 01 ngƣời, đạt 50% kế hoạch; Cấp 8.442 thẻ BHYT cho các nhóm đối 

tƣợng. Hiện nay tổng số hộ nghèo thị trấn còn 29 hộ chiếm 0,87%; cận nghèo 

còn 141 hộ chiếm 4,17% số hộ. 

2.1.2.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

a. Điều kiện kinh tế 

- Trong năm 2021 thì diện tích gieo trồng lúa khoảng 7.449 ha, diện tích 

cây màu khoảng 140 ha. Với các cây màu đƣợc trồng nhƣ: bắp, mía, dƣa hấu, 

đậu xanh, bầu, bí, dƣa leo, khổ qua, rau các loại; khoai các loại…. Ngoài ra, diện 

tích cây ăn trái khoảng 908 ha, gồm các loại nhƣ: Bƣởi, cam, chanh, vú sữa, 

mãng cầu, mận, xoài, dừa,… 

- Hiện tổng đàn gia súc toàn xã là 8.554 con, trong đó: Đàn heo 8.477 con, 

bò 51 con, Dê 26 con, Đàn gia cầm 890.745 con. Công tác tiêm phòng chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đúng theo kế hoạch nên tình hình dịch bệnh 

không có xảy ra. Tổ chức tốt công tác tiêu độc khử trùng môi trƣờng chăn nuôi 

tại các hộ chăn nuôi và tại các điểm chợ. Diện tích nuôi thủy sản các loại 190 ha, 

gồm cá ao, mƣơng, ruộng lúa…. 

- Nhìn chung hoạt động thƣơng mại – dịch vụ tƣơng đối ổn định, hàng 

hóa tại các chợ đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho ngƣời dân 

b. Điều kiện xã hội 

- Giáo dục: Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Tổng số học sinh 

đăng ký học trực tuyến năm học 2021- 2022 tại Trƣờng THCS là 442 học sinh, 

trong đó, khối 6 là 103 học sinh, khối 7 là 127, khối 8 là 98 học sinh, khối 9 là 

114 học sinh. 

- Y tế: Xã có 1 trạm y tế thực hiện công tác khám và điều trị bệnh, chất 

lƣợng khám chữa bệnh ngày càng đƣợc nâng lên. Duy trì xã đạt Bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế cơ sở. 

2.1.2.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 
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Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng xã Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt đƣợc 

một số kết quả nhƣ sau: 

a. Điều kiện kinh tế 

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của xã. Trên địa bàn xã phát triển 

nông nghiệp với các vƣờn cây ăn trái, trồng hoa màu. Hiện toàn xã cũng chăn 

nuôi gia súc, gia cầm với các loại vật nuôi nhƣ heo, dê, bò, gà, vịt. Ngoài ra trên 

địa bàn xã cũng phát triển nghề nuôi thủy sản.  

Về công nghiệp: Trên địa bàn xã có các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu 

thủ công nghiệp và cơ sở thƣơng mại dịch vụ hoạt động ổn định.  

Hiện toàn xã có các cơ sở sản xuất lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp tiếp tục phát triển và có mức tăng trƣởng ổn định. Ngoài ra trên địa bàn 

xã còn có các cơ sở kinh doanh - dịch vụ và mua bán nhỏ; lĩnh vực công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, tiếp tục khuyến khích ngƣời dân tăng 

vốn đầu tƣ sản xuất tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình. 

b. Điều kiện xã hội 

- Về giáo dục: Công tác giáo dục trên địa bàn xã luôn đƣợc quan tâm thực 

hiện; chất lƣợng giáo dục đƣợc nâng cao. Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo 

dục tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục tiểu học huy động mở 02 lớp với 10/10 

ngƣời đạt 100%, 02 lớp xóa mù chữ 10/5 ngƣời, đạt 200 %; phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở mở 01 lớp với 25/25 ngƣời, đạt 100%. 

- Về y tế thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh. Triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, bệnh sốt xuất huyết và 

tay chân miệng,… 

2.1.2.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Xã Mỹ Hƣơng có địa thế là cửa ngõ phía Đông của huyện Mỹ Tú nên 

thuận lợi trong giao lƣu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Xã có nền kinh tế 

thuần nông, chủ yếu dựa vào canh tác lúa, t  lệ diện tích đất trồng lúa 

chiếm t  lệ rất cao. Ngoài ra, xã còn phát triển sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, 

tiểu thủ công nghiệp. 

a. Điều kiện kinh tế: 

Sản xuất nông nghiệp: Chủ yếu là diện tích trồng lúa 3 vụ cho năng 

xuất cao, là xã đƣa mô hình cánh đồng mẫu lớn vào sản xuất nông nghiệp 

của huyện mang lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển chăn nuôi theo hộ gia 

đình, phát triển thủy sản, phát triển nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn xã 

mới: 
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Diện tích lúa Đông xuân thu hoạch dứt điểm 2.100 ha, đạt 100% Nghị 

quyết (tƣơng đƣơng so cùng kỳ), năng suất ƣớc đạt 7,5 tấn/ha giá bán dao động 

từ 6.000đ - 7.000đ/kg, nông dân lợi nhuận ƣớc khoảng 21 triệu đồng/ha. Đối với 

vụ Hè thu năm 2021( theo lịch thời vụ đƣợc ngành chuyên môn khuyến cáo) 

đƣợc 2.100 ha chiếm 100% diện tích với các loại giống nhƣ OM18 (1.848 ha, 

VNR 20 (42 ha), Đài Thơm 8 (210ha). Trong đó liên kết bao tiêu sản phẩm với 

các doanh nghệp đƣợc 82ha). Thu hoạch dứt điểm 2100ha đạt 100% kế hoạch, 

năng suất ƣớc đạt 5,6- 6 tấn/ha, giá bán giao động từ 5.300-5.700 đồng/kg. Đối 

với vụ lúa Thu Đông hiện xuống giống dứt đểm đƣợc 1000/1.800ha đạt 55,55% 

Nghị quyết (giảm 44,45% so với cùng kỳ)với các giống lúa OM18,VNR20, 

OM5451), liên kết sản xuất với doanh nghiệp đƣợc 50ha. 

Trong 9 tháng đầu năm nông dân đã gieo trồng đƣợc 140 ha rau màu các 

lọai, đạt 117 % (tăng 4ha so với cùng kỳ). Trong đó màu lƣơng thực 20 ha (đạt 

100%), màu thực phẩm 120 ha đạt 120%. Diện tích vƣờn cây ăn trái toàn xã 

trồng đƣợc 250 ha đạt 100%, (trong đó diện tích cây có múi, cây cam 74 ha 

tƣơng đƣơng so với cùng kỳ; bƣởi 06 ha và các loại cây ăn trái khác xoài 03 ha, 

mãng cầu 08 ha, mít 01 ha, chuối 46 ha, dừa 112 ha). 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý tổng 

đàn, kiểm soát giết mổ (960 con)và tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm( tiêm 

phòng cúm H5N1 16.800 liều). Tổng đàn gia súc 3.901 con, đạt 146% so với 

nghị quyết(trong đó: Đàn heo hiện có 2697 con, đàn bò 59 con; đàn trâu 05 con; 

đàn dê 70 con, thỏ 1.070 con). Đàn gia cầm 77.068 con, đạt 171% nghị quyết 

(tăng 25,83% so với cùng kỳ). Thủy sản thả nuôi cá các loại theo ao đìa 24.5ha, 

đạt 82% nghị quyết (giảm 06 ha so với cùng kỳ). 

Giao thông - thủy lợi: Thực hiện kế hoạch giao thông - thủy lợi mùa khô 

năm 2021, đến nay đã  triển khai cho các ấp đồng loạt ra quân làm lộ giao thông 

nhƣ: Đắp lề, ban lộ tạo nền, khối lƣợng đào đắp 6.172m
3
 đạt 112,23% chỉ tiêu. 

Hiện tiếp tục vận động nhân dân phát hoang các tuyến lộ tạo thông thoáng cho 

việc đi lại của bàn con.Trong 9 tháng đầu năm 2021, thực hiện nạo vét 13 công 

trình: 12 kênh thủy lợi ở các ấp Mỹ Đức, Xóm Lớn, Tân Mỹ, Xẻo Gừa và sông 

Mỹ Đức đảm bảo tƣới và tiêu chủ động đạt 100%. 

Xây dựng cơ bản: Đã thực hiện xã hội hóa để xây dựng đƣợc 01 cây cầu 

8 Bầu tại ấp Xẻo Gừa. Thi công huyện lộ ấp Trà Coi B chiều dài 03km. Xây 

dựng 03 nhà sinh hoạt cộng đồng tại ấp Trà Coi B, ấp Xẻo Gừa, ấp Mƣơng Khai 

. 

Thƣơng mại dịch vụ: T  lệ hộ sử dụng nƣớc hợp vệ sinh 2.614 hộ đạt 

99,31% (tăng 1,15% so với cùng kỳ), trong đó hộ sử dụng nƣớc sạch đạt theo 

tiêu chí có 2446 hộ, chiếm t  lệ 93.25% (tăng 2,47% so với cùng kỳ). 
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Thu ngân sách: trong 9 tháng đầu năm thu đƣợc 456.645.000 đồng, đạt 

80,11% nghị quyết,(trong đó:Môn bài: 90.277.000 đồng, đạt 106,21% nghị 

quyết(tăng 3,79% so với cùng kỳ); Thuế giá trị gia tăng 290.720.000 đồng, đạt 

77,52% nghị quyết (giảm 8,82% so với cùng kỳ); Phí lệ phí: 75.648.000 đồng, 

đạt 68,77% nghị quyết (giảm 2,24% so với cùng kỳ) 

Thu các loại Quỹ: đến thời điểm hiện tại thu đƣợc 157.930.000 đồng, đạt 

72,94% chỉ tiêu, hiện đang tiếp tục thu.  

b. Điều kiện xã hội: 

Giáo dục: Các điểm trƣờng tiến hành tổng kết xong năm học 2020-2021 

theo quy định của ngành giáo dục đào tạo, chất lƣợng dạy và học ngày càng 

đƣợc nâng lên, nhìn chung các điểm trƣờng đều đạt kết quả tốt. Các trƣờng dọn 

dẹp vệ sinh, khử khuẩn để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, do tình hình 

dịch bệnh nên học sinh chƣa thể đến trƣờng, các trƣờng có một số lớp tổ chức 

học online. 

Y tế: Tập trung tăng cƣờng công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch 

bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã thành lập đội và các tổ giám 

sát cộng đồng có 11 tổ với 48 thành viên ( trong đó 10 tổ tại ấp và 01 tổ tại trụ 

sở UBND xã).  Chất lƣợng công tác khám chữa bệnh, luôn quan tâm nâng cao 

chất lƣợng khám và điều trị bệnh cho nhân dân khám và điều trị cho 873 nâng 

tổng số: 8.663; trong đó, trẻ dƣới 5 tuổi đến khám có 514 trẻ. Tình hình bệnh tay 

chân miệng 05 cas (tăng 03 cas so cùng kỳ) và bệnh sốt xuất huyết (01 cas so 

với cùng kỳ) đã xử lý xong. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiêm ngừa phòng 

bệnh Covid-19 cho nhân viên y tế, Ban Chỉ đạo và Tổ y tế ấp, tổ giám sát, tổ 

truy vết trên địa bàn. 

Các họat động văn hóa, thông tin - truyền thanh: Tập trung tuyên 

truyền về đƣờng lối chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật nhà nƣớc, luật 

Bảo hiểm y tế, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật nghĩa vụ quân sự, thực 

hiện phong trào  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ , 

thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tình hình diễn biến của dịch 

bệnh Covid-19.  Đặc biệt tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 với 8 ấp và đƣợc trang bị 19 cụm loa, ngoài thời lƣợng tiếp sóng đài cấp trên, 

để kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 

tới ngƣời dân. 

2.1.2.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Xã Phú Mỹ có vị trí thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, giao lƣu văn 

hóa với các xã, thị trấn trong huyện cũng nhƣ thuận lợi trong việc tiếp thu và 

ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, vận chuyển hàng háo, tiếp 

cận với thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. 
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a. Điều kiện kinh tế 

- Sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, vận động hộ dân chuyển đổi canh tác giống lúa cấp xác nhận, 

giống lúa đặc sản,cho hộ tăng giá trị sản xuất, ứng dụng tốt các mô hình tập 

huấn khoa học kỹ thuật theo chƣơng trình VnSat (3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 

giảm); xúc tuyến cho HTX,THT hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân trên 

địa bàn xã và vận hành trạm bơm tốt cánh đồng mẫu lớn tại ấp Bƣng Cóc 1 và 2, 

trong vụ hè thu. Khuyến cáo nhân dân xuông giống vụ đông xuân theo khuyến 

cáo của phòng nông nghiệp. 

- Giao thông – thủy lợi: BCĐ GTTL Xã xuống ấp vận động tuyên truyền 

nhân dân thƣờng xuyên bảo quản các tuyến đƣờng giao thông, đắp lề các tuyến 

lộ, phát hoang các nhánh cây che khuất, ban tạo nền lộ giao thông đạt, đặc biệt 

là đƣờng kiểu mẫu be lề lộ và trồng hoa, đăng ký thi đƣờng kiểu mẫu vòng huyện 

năm 2021. Tiếp tục vận động nhân dân xã hội hóa các kênh thủy lợi bị bồi lắp, đề 

nghị đơn vị thi công nạo vét kênh thủy lợi theo kế hoạch. Đồng thời xây dựng báo 

cáo tổng kết thủy lợi mùa khô. 

- Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: tiếp tục nâng chất tổ hợp tác bò 

sữa và bò thịt, khuyến nông, hoạt động có hiệu quả, tổ hoạt động đúng theo quy 

định. Chỉ đạo hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hoạt động đúng theo quy định và 

liên kết với THT đạt tiêu chí dự án VnSAT đã quy định. 

b. Điều kiện xã hội 

- Văn hóa xã hội: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh 

tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng. 

- Tín dụng: 

Tổng thu: 148.000.000đ/ 192.000.000đ, đạt 77,08%. 

Thuế môn bài: 22.000.000/22.000.000đ đạt 100%. 

Thuế GTGT: 68.000.000/90.000.000đ đạt 75,55%. 

Phí lệ phí:  58.000.000/80.000.000đ đạt 72,5%. 

- Giáo dục: Xã, ấp phối hợp cùng với Ban giám hiệu, thầy, cô giáo, hội 

khuyến học rà soát các em học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn kịp thời 

hỗ trợ cho các em ăn tết. xây dựng kế hoạch họp xét học sinh hoàn thành chƣơng 

trình tiểu học và xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Xây dựng kế hoạch phụ đạo hè cho 

các em học sinh yếu kém. 

- Y tế: Trạm y tế thực hiện tốt khám điều trị bệnh cho ngƣời dân, chế độ 

bảo hiểm y tế. Tăng cƣờng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh 

dƣỡng và tiêm chủng mở rộng để đạt chỉ tiêu. Đặc biệt kiểm soát tốt tình hình 
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dịch COVID 19 trên địa bàn. Công tác truyền thông dân số, cộng tác viên các ấp 

vận động và tuyên truyền KHHGĐ cho 7/7 ấp, hộ gia đình và thực hiện hai gói 

dịch vụ các biện pháp tránh thai đạt kế hoạch. 

2.1.2.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

a. Điều kiện kinh tế 

- Sản xuất nông nghiệp - chăn nuôi – thủy sản: Tổng diện tích xuống giống cả 

năm 9.090/9.060 ha, đạt 100,33% kế hoạch, lúa đặc sản 8.258/8.154 ha, đạt 101,28% kế 

hoạch; năng suất bình quân ƣớc đạt 68 tạ/ha, đạt 100,52% kế hoạch, tổng sản lƣợng 

61.812 tấn, đạt 100,85% kế hoạch. Hiện nay đang thu hoạch diện tích lúa Hè thu đƣợc 

3.030/3.030 ha, năng suất ƣớc đạt 6,1 tấn/ha, giá bán từ 4.300 đồng đến 5.300 đồng/kg. 

Màu lƣơng thực, thực phẩm từ đầu năm đến nay gieo trồng đƣợc 1.058/1.055 ha, đạt 

100,28% kế hoạch. Trong đó màu lƣơng thực 56/55 ha, đạt 101,81% kế hoạch, màu 

thực phẩm 1.002/1.000 ha, đạt 100,2% kế hoạch. Duy trì diện tích trồng cây ăn trái 

30/30 ha, đạt 100% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển mới, tổng đàn gia 

súc 5.359/4.500 con, đạt 119,09% kế hoạch. Diện tích nuôi thủy sản nhân dân tận dụng 

ao mƣơng đã thả cá nuôi các loại đƣợc 30/30 ha, đạt 100% kế hoạch. 

b. Điều kiện xã hội 

- Giao thông – thủy lợi: Vận động nhân dân phát hoang cây cối che khuất tầm 

nhìn, đắp lề lộ nông thôn tạo sự thuận lợi cho ngƣời dân tham gia giao thông; giao 

thông, thủy lợi đạt 117,1% kế hoạch. 

- Tài chính - tín dụng: Từ đầu năm đến nay thu đƣợc  308.500.000 

đồng/349.000.000 đồng, đạt 88,39% KH (so cùng kỳ giảm 2,4%) . Trong đó: 

+ Lệ phí môn bài: 31.000.000 đồng/31.000.000 đồng, đạt 100% KH;  

+ Thuế GTGT: 110.000.000/140.000.000đ, đạt 78,57% KH; 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 73.000.000 đồng/88.000.000 đồng, đạt 82,95% 

KH;  

+ Phí, lệ phí: 89.000.000/100.000.000 đồng, đạt 89% KH. 

+ Vận động xã hội hóa 89.519.000 đồng; quỹ ngƣời nghèo 

40.206.000/40.000.000 đồng, đạt 101% kế hoạch. 

 - Giáo dục - Đào tạo: Ngành giáo dục thực hiện tốt công tác dạy và học. 

Thực hiện xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia xã có 4/5 trƣờng đạt chuẩn. 

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực 

thực hiện công trình  

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng 

2.2.1.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 
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Trần Đề 

a. Môi trường nước mặt 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt ở khu vực công 

trình, chủ công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 

Sóc Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại kênh thủy lợi gần khu vực công trình, cụ 

thể: 

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………………………; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 8h30 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 9h40 phút ngày  

14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi vào lúc 10h ngày 

15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 81. Kết quả chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực công trình Khu tái 

định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

08-

MT:2015

/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 pH -    5,5 - 9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L      4 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L    15 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L    30 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L    50 

6 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L    0,9 

7 Clorua (Cl
-
) mg/L    350 

8 
Nitrit ( NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/L    0,05 
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                    (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 

2022) 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại bảng 2.8, cho thấy hầu hết 

thông số phân tích đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1. Nguyên nhân là 

do nguồn nƣớc mặt tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt 

động của chợ, nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân, nƣớc thải chăn nuôi,… từ đó 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt tại khu vực công trình. 

b. Môi trường không khí 

Chất lƣợng không khí đã đƣợc đo và lấy mẫu 03 lần tại khu vực công 

trình. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí nhƣ sau:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………….; Y = ………………. 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu tại khu vực công trình vào lúc 9h30 – 10h ngày 

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng.  

- Lần 2: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m vào lúc 9h30 – 10h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m vào lúc 9h – 9h30 

ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

9 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/L    10 

10 
Phosphat (PO4

3-
 

tính theo P) 
mg/L    0,3 

11 Sắt (Fe) mg/L    1,5 

12 Đồng (Cu) mg/L    0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L    1,5 

14 Chì (Pb) mg/L    0,05 

15 Cadimi (Cd) mg/L    0,01 

16 Asen (As) mg/L    0,05 

17 
Tổng dầu, mỡ (oils 

& grease) 
mg/L    1 

18 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
 

  
7.500 
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Bảng 82. Chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn khu vực công 

trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 
Lần 1 

(12/11/202

2) 

Lần 2 

(14/11/202

2) 

Lần 3 

(15/11/202

2) 

1 Tiếng ồn dBA    - 70 

2 
Tổng bụi 

lơ lửng 
µg/m

3
    300 - 

3 CO µg/m
3 

   30.000  

4 NO2 µg/m
3
    200 - 

5 SO2 µg/m
3
    350 - 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực công trình khá tốt, các thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  

c. Môi trường đất 

Theo báo cáo “Điều tra, đánh giá chất lƣợng đất, tiềm năng đất đai lần đầu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã xác định đƣợc toàn tỉnh có 05 nhóm đất với 13 

đơn vị phân loại, riêng huyện Trần Đề có các loại đất chủ yếu sau:  

+ Đất cát giồng: thành phần chính là cát mịn đến cát pha ít thịt, có lẫn 

than lá cây mặt, khả năng giữ nƣớc kém, địa hình ít dốc, dễ thoát nƣớc. Đây là 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, t  lệ cát cao, hàm lƣợng chất hữu cơ và các 

chất dinh dƣỡng trung bình, khả năng giữ nƣớc kém. 

+ Đất mặn ít và trung bình: thành phần chủ yếu là sét trung bình đến sét 

nặng, ở tầng khử khuynh hƣớng chuyển sang thịt pha sét, thịt pha cát mịn. Đây 

là loại đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng trong đất khá, chỉ bị nhiễm mặn vào mùa 

khô với thời gian ngắn 

+ Đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng: đƣợc hình thành từ các trầm tích 

trẻ Alivia, có nguồn gốc sông – đầm lầy không chứa vật liệu sinh phèn. Dựa vào 

mức độ phát triển thì đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng là đất đã phát triển, có 

nhiều đốm vệt nâu rỉ sắt biểu hiện của sự phá hủy khoáng sét. Đây là loại đất có 

độ phì nhiêu tƣơng đối cao, thành phần cơ giới nặng điều kiện tƣới tiêu tƣơng 

đối thuận lợi. 
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+ Đất lập liếp: là các loại đất bị xáo trộn do lập liếp, tính chất lý – hóa học 

của loại đất này luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào đất tại chỗ. 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất ở khu vực công trình, chủ 

công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Sóc 

Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại khu vực công trình, cụ thể:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = …………….; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu đất tại khu vực công trình, vào lúc 8h15 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m, vào lúc 9h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m, vào lúc 

10h30 phút ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 83. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực công trình 

Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 Pb mg/kg    70 

2 Cd mg/kg    1,5 

3 Cr mg/kg    150 

4 Cu mg/kg    100 

5 As mg/kg    15 

                 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả tại bảng 82 cho thấy chất lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực 

công trình hàm lƣợng kim loại nặng trong đất đa số nằm trong giới hạn cho phép 

của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong 

đất (đất nông nghiệp) – QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số Asen 

có giá trị vƣợt giới hạn cho phép quy định tại quy chuẩn QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 

số kim loại nặng trong đất.  

Nhận xét: Hiện trạng môi trƣờng khu vực công trình còn tốt. Tuy nhiên 
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trong quá trình hoạt động nếu không quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát 

sinh sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực. Đây là 

vấn đề cần đƣợc quan tâm giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện công 

trình. 

2.2.1.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

a. Môi trường nước mặt 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt ở khu vực công 

trình, chủ công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 

Sóc Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại kênh thủy lợi gần khu vực công trình, cụ 

thể: 

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………………………; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 8h30 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 9h40 phút ngày  

14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi vào lúc 10h ngày 

15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 84. Kết quả chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực công trình Khu tái 

định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

08-

MT:2015

/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 pH -    5,5 - 9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L      4 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L    15 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L    30 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L    50 

6 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L    0,9 
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                   (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại bảng 2.8, cho thấy hầu hết 

thông số phân tích đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1. Nguyên nhân là 

do nguồn nƣớc mặt tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt 

động của chợ, nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân, nƣớc thải chăn nuôi,… từ đó 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt tại khu vực công trình. 

b. Môi trường không khí 

Chất lƣợng không khí đã đƣợc đo và lấy mẫu 03 lần tại khu vực công 

trình. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí nhƣ sau:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………….; Y = ………………. 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu tại khu vực công trình vào lúc 9h30 – 10h ngày 

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng.  

- Lần 2: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m vào lúc 9h30 – 10h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m vào lúc 9h – 9h30 

ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

7 Clorua (Cl
-
) mg/L    350 

8 
Nitrit ( NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/L    0,05 

9 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/L    10 

10 
Phosphat (PO4

3-
 

tính theo P) 
mg/L    0,3 

11 Sắt (Fe) mg/L    1,5 

12 Đồng (Cu) mg/L    0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L    1,5 

14 Chì (Pb) mg/L    0,05 

15 Cadimi (Cd) mg/L    0,01 

16 Asen (As) mg/L    0,05 

17 
Tổng dầu, mỡ (oils 

& grease) 
mg/L    1 

18 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
 

  
7.500 
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Bảng 85. Chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn khu vực công 

trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 
Lần 1 

(12/11/202

2) 

Lần 2 

(14/11/202

2) 

Lần 3 

(15/11/202

2) 

1 Tiếng ồn dBA    - 70 

2 
Tổng bụi 

lơ lửng 
µg/m

3
    300 - 

3 CO µg/m
3 

   30.000  

4 NO2 µg/m
3
    200 - 

5 SO2 µg/m
3
    350 - 

   (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực công trình khá tốt, các thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  

c. Môi trường đất 

Theo báo cáo “Điều tra, đánh giá chất lƣợng đất, tiềm năng đất đai lần đầu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã xác định đƣợc toàn tỉnh có 05 nhóm đất với 13 

đơn vị phân loại, riêng huyện Mỹ Tú có các loại đất chủ yếu sau:  

+ Đất cát giồng: thành phần chính là cát mịn đến cát pha ít thịt, có lẫn 

than lá cây mặt, khả năng giữ nƣớc kém, địa hình ít dốc, dễ thoát nƣớc. Đây là 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, t  lệ cát cao, hàm lƣợng chất hữu cơ và các 

chất dinh dƣỡng trung bình, khả năng giữ nƣớc kém. 

+ Đất mặn ít và trung bình: thành phần chủ yếu là sét trung bình đến sét 

nặng, ở tầng khử khuynh hƣớng chuyển sang thịt pha sét, thịt pha cát mịn. Đây 

là loại đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng trong đất khá, chỉ bị nhiễm mặn vào mùa 

khô với thời gian ngắn 

+ Đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng: đƣợc hình thành từ các trầm tích 

trẻ Alivia, có nguồn gốc sông – đầm lầy không chứa vật liệu sinh phèn. Dựa vào 

mức độ phát triển thì đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng là đất đã phát triển, có 

nhiều đốm vệt nâu rỉ sắt biểu hiện của sự phá hủy khoáng sét. Đây là loại đất có 

độ phì nhiêu tƣơng đối cao, thành phần cơ giới nặng điều kiện tƣới tiêu tƣơng 

đối thuận lợi. 
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+ Đất lập liếp: là các loại đất bị xáo trộn do lập liếp, tính chất lý – hóa học 

của loại đất này luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào đất tại chỗ. 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất ở khu vực công trình, chủ 

công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Sóc 

Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại khu vực công trình, cụ thể:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = …………….; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu đất tại khu vực công trình, vào lúc 8h15 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m, vào lúc 9h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m, vào lúc 

10h30 phút ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 86. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực công trình 

Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 Pb mg/kg    70 

2 Cd mg/kg    1,5 

3 Cr mg/kg    150 

4 Cu mg/kg    100 

5 As mg/kg    15 

                 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả tại bảng 2.10 cho thấy chất lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực 

công trình hàm lƣợng kim loại nặng trong đất đa số nằm trong giới hạn cho phép 

của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong 

đất (đất nông nghiệp) – QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số Asen 

có giá trị vƣợt giới hạn cho phép quy định tại quy chuẩn QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 

số kim loại nặng trong đất.  

Nhận xét: Hiện trạng môi trƣờng khu vực công trình còn tốt. Tuy nhiên 
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trong quá trình hoạt động nếu không quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát 

sinh sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực. Đây là 

vấn đề cần đƣợc quan tâm giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện công 

trình. 

2.2.1.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

a. Môi trường nước mặt 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt ở khu vực công 

trình, chủ công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 

Sóc Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại kênh thủy lợi gần khu vực công trình, cụ 

thể: 

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = 539262; Y = 1079524. 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 8h30 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 9h40 phút ngày  

14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi vào lúc 10h ngày 

15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 87. Kết quả chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực công trình Khu tái 

định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

08-

MT:2015

/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 pH -    5,5 - 9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L      4 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L    15 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L    30 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L    50 

6 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L    0,9 
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                   (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại bảng 2.8, cho thấy hầu hết 

thông số phân tích đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1. Nguyên nhân là 

do nguồn nƣớc mặt tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt 

động của chợ, nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân, nƣớc thải chăn nuôi,… từ đó 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt tại khu vực công trình. 

b. Môi trường không khí 

Chất lƣợng không khí đã đƣợc đo và lấy mẫu 03 lần tại khu vực công 

trình. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí nhƣ sau:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………….; Y = ………………. 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu tại khu vực công trình vào lúc 9h30 – 10h ngày 

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng.  

- Lần 2: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m vào lúc 9h30 – 10h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m vào lúc 9h – 9h30 

ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

7 Clorua (Cl
-
) mg/L    350 

8 
Nitrit ( NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/L    0,05 

9 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/L    10 

10 
Phosphat (PO4

3-
 

tính theo P) 
mg/L    0,3 

11 Sắt (Fe) mg/L    1,5 

12 Đồng (Cu) mg/L    0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L    1,5 

14 Chì (Pb) mg/L    0,05 

15 Cadimi (Cd) mg/L    0,01 

16 Asen (As) mg/L    0,05 

17 
Tổng dầu, mỡ (oils 

& grease) 
mg/L    1 

18 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
 

  
7.500 
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Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 88. Chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn khu vực công 

trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 
Lần 1 

(12/11/202

2) 

Lần 2 

(14/11/202

2) 

Lần 3 

(15/11/202

2) 

1 Tiếng ồn dBA    - 70 

2 
Tổng bụi 

lơ lửng 
µg/m

3
    300 - 

3 CO µg/m
3 

   30.000  

4 NO2 µg/m
3
    200 - 

5 SO2 µg/m
3
    350 - 

   (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực công trình khá tốt, các thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  

c. Môi trường đất 

Theo báo cáo “Điều tra, đánh giá chất lƣợng đất, tiềm năng đất đai lần đầu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã xác định đƣợc toàn tỉnh có 05 nhóm đất với 13 

đơn vị phân loại, riêng huyện Mỹ Xuyên có các loại đất chủ yếu sau:  

+ Đất cát giồng: thành phần chính là cát mịn đến cát pha ít thịt, có lẫn 

than lá cây mặt, khả năng giữ nƣớc kém, địa hình ít dốc, dễ thoát nƣớc. Đây là 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, t  lệ cát cao, hàm lƣợng chất hữu cơ và các 

chất dinh dƣỡng trung bình, khả năng giữ nƣớc kém. 

+ Đất mặn ít và trung bình: thành phần chủ yếu là sét trung bình đến sét 

nặng, ở tầng khử khuynh hƣớng chuyển sang thịt pha sét, thịt pha cát mịn. Đây 

là loại đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng trong đất khá, chỉ bị nhiễm mặn vào mùa 

khô với thời gian ngắn 

+ Đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng: đƣợc hình thành từ các trầm tích 

trẻ Alivia, có nguồn gốc sông – đầm lầy không chứa vật liệu sinh phèn. Dựa vào 

mức độ phát triển thì đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng là đất đã phát triển, có 

nhiều đốm vệt nâu rỉ sắt biểu hiện của sự phá hủy khoáng sét. Đây là loại đất có 

độ phì nhiêu tƣơng đối cao, thành phần cơ giới nặng điều kiện tƣới tiêu tƣơng 

đối thuận lợi. 
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+ Đất lập liếp: là các loại đất bị xáo trộn do lập liếp, tính chất lý – hóa học 

của loại đất này luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào đất tại chỗ. 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất ở khu vực công trình, chủ 

công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Sóc 

Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại khu vực công trình, cụ thể:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = …………….; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu đất tại khu vực công trình, vào lúc 8h15 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m, vào lúc 9h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m, vào lúc 

10h30 phút ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 89. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực công trình 

Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 Pb mg/kg    70 

2 Cd mg/kg    1,5 

3 Cr mg/kg    150 

4 Cu mg/kg    100 

5 As mg/kg    15 

                 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả tại bảng 2.10 cho thấy chất lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực 

công trình hàm lƣợng kim loại nặng trong đất đa số nằm trong giới hạn cho phép 

của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong 

đất (đất nông nghiệp) – QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số Asen 

có giá trị vƣợt giới hạn cho phép quy định tại quy chuẩn QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 

số kim loại nặng trong đất.  

Nhận xét: Hiện trạng môi trƣờng khu vực công trình còn tốt. Tuy nhiên 
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trong quá trình hoạt động nếu không quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát 

sinh sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực. Đây là 

vấn đề cần đƣợc quan tâm giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện công 

trình. 

2.2.1.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

a. Môi trường nước mặt 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt ở khu vực công 

trình, chủ công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 

Sóc Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại kênh thủy lợi gần khu vực công trình, cụ 

thể: 

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………………………; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 8h30 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 9h40 phút ngày  

14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi vào lúc 10h ngày 

15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 90. Kết quả chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực công trình Khu tái 

định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

08-

MT:2015

/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 pH -    5,5 - 9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L      4 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L    15 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L    30 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L    50 

6 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L    0,9 
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                    (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 

2022) 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại bảng 2.8, cho thấy hầu hết 

thông số phân tích đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1. Nguyên nhân là 

do nguồn nƣớc mặt tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt 

động của chợ, nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân, nƣớc thải chăn nuôi,… từ đó 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt tại khu vực công trình. 

b. Môi trường không khí 

Chất lƣợng không khí đã đƣợc đo và lấy mẫu 03 lần tại khu vực công 

trình. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí nhƣ sau:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………….; Y = ………………. 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu tại khu vực công trình vào lúc 9h30 – 10h ngày 

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng.  

- Lần 2: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m vào lúc 9h30 – 10h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m vào lúc 9h – 9h30 

ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

7 Clorua (Cl
-
) mg/L    350 

8 
Nitrit ( NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/L    0,05 

9 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/L    10 

10 
Phosphat (PO4

3-
 

tính theo P) 
mg/L    0,3 

11 Sắt (Fe) mg/L    1,5 

12 Đồng (Cu) mg/L    0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L    1,5 

14 Chì (Pb) mg/L    0,05 

15 Cadimi (Cd) mg/L    0,01 

16 Asen (As) mg/L    0,05 

17 
Tổng dầu, mỡ (oils 

& grease) 
mg/L    1 

18 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
 

  
7.500 
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Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 91. Chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn khu vực công 

trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 
Lần 1 

(12/11/202

2) 

Lần 2 

(14/11/202

2) 

Lần 3 

(15/11/202

2) 

1 Tiếng ồn dBA    - 70 

2 
Tổng bụi 

lơ lửng 
µg/m

3
    300 - 

3 CO µg/m
3 

   30.000  

4 NO2 µg/m
3
    200 - 

5 SO2 µg/m
3
    350 - 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực công trình khá tốt, các thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  

c. Môi trường đất 

Theo báo cáo “Điều tra, đánh giá chất lƣợng đất, tiềm năng đất đai lần đầu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã xác định đƣợc toàn tỉnh có 05 nhóm đất với 13 

đơn vị phân loại, riêng huyện Mỹ Tú có các loại đất chủ yếu sau:  

+ Đất cát giồng: thành phần chính là cát mịn đến cát pha ít thịt, có lẫn 

than lá cây mặt, khả năng giữ nƣớc kém, địa hình ít dốc, dễ thoát nƣớc. Đây là 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, t  lệ cát cao, hàm lƣợng chất hữu cơ và các 

chất dinh dƣỡng trung bình, khả năng giữ nƣớc kém. 

+ Đất mặn ít và trung bình: thành phần chủ yếu là sét trung bình đến sét 

nặng, ở tầng khử khuynh hƣớng chuyển sang thịt pha sét, thịt pha cát mịn. Đây 

là loại đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng trong đất khá, chỉ bị nhiễm mặn vào mùa 

khô với thời gian ngắn 

+ Đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng: đƣợc hình thành từ các trầm tích 

trẻ Alivia, có nguồn gốc sông – đầm lầy không chứa vật liệu sinh phèn. Dựa vào 

mức độ phát triển thì đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng là đất đã phát triển, có 

nhiều đốm vệt nâu rỉ sắt biểu hiện của sự phá hủy khoáng sét. Đây là loại đất có 

độ phì nhiêu tƣơng đối cao, thành phần cơ giới nặng điều kiện tƣới tiêu tƣơng 

đối thuận lợi. 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      270 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

+ Đất lập liếp: là các loại đất bị xáo trộn do lập liếp, tính chất lý – hóa học 

của loại đất này luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào đất tại chỗ. 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất ở khu vực công trình, chủ 

công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Sóc 

Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại khu vực công trình, cụ thể:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = …………….; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu đất tại khu vực công trình, vào lúc 8h15 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m, vào lúc 9h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m, vào lúc 

10h30 phút ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 92. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực công trình 

Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 Pb mg/kg    70 

2 Cd mg/kg    1,5 

3 Cr mg/kg    150 

4 Cu mg/kg    100 

5 As mg/kg    15 

                 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả tại bảng 2.10 cho thấy chất lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực 

công trình hàm lƣợng kim loại nặng trong đất đa số nằm trong giới hạn cho phép 

của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong 

đất (đất nông nghiệp) – QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số Asen 

có giá trị vƣợt giới hạn cho phép quy định tại quy chuẩn QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 

số kim loại nặng trong đất.  

Nhận xét: Hiện trạng môi trƣờng khu vực công trình còn tốt. Tuy nhiên 
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trong quá trình hoạt động nếu không quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát 

sinh sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực. Đây là 

vấn đề cần đƣợc quan tâm giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện công 

trình. 

2.2.1.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

a. Môi trường nước mặt 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt ở khu vực công 

trình, chủ công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 

Sóc Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại kênh thủy lợi gần khu vực công trình, cụ 

thể: 

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………………………; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 8h30 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 9h40 phút ngày  

14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi vào lúc 10h ngày 

15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 93. Kết quả chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực công trình Khu tái 

định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

08-

MT:2015

/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 pH -    5,5 - 9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L      4 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L    15 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L    30 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L    50 

6 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L    0,9 
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                    (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 

2022) 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại bảng 2.8, cho thấy hầu hết 

thông số phân tích đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1. Nguyên nhân là 

do nguồn nƣớc mặt tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt 

động của chợ, nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân, nƣớc thải chăn nuôi,… từ đó 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt tại khu vực công trình. 

b. Môi trường không khí 

Chất lƣợng không khí đã đƣợc đo và lấy mẫu 03 lần tại khu vực công 

trình. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí nhƣ sau:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………….; Y = ………………. 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu tại khu vực công trình vào lúc 9h30 – 10h ngày 

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng.  

- Lần 2: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m vào lúc 9h30 – 10h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m vào lúc 9h – 9h30 

ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

7 Clorua (Cl
-
) mg/L    350 

8 
Nitrit ( NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/L    0,05 

9 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/L    10 

10 
Phosphat (PO4

3-
 

tính theo P) 
mg/L    0,3 

11 Sắt (Fe) mg/L    1,5 

12 Đồng (Cu) mg/L    0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L    1,5 

14 Chì (Pb) mg/L    0,05 

15 Cadimi (Cd) mg/L    0,01 

16 Asen (As) mg/L    0,05 

17 
Tổng dầu, mỡ (oils 

& grease) 
mg/L    1 

18 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
 

  
7.500 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      273 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

 

Bảng 94. Chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn khu vực công 

trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 
Lần 1 

(12/11/202

2) 

Lần 2 

(14/11/202

2) 

Lần 3 

(15/11/202

2) 

1 Tiếng ồn dBA    - 70 

2 
Tổng bụi 

lơ lửng 
µg/m

3
    300 - 

3 CO µg/m
3 

   30.000  

4 NO2 µg/m
3
    200 - 

5 SO2 µg/m
3
    350 - 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực công trình khá tốt, các thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  

c. Môi trường đất 

Theo báo cáo “Điều tra, đánh giá chất lƣợng đất, tiềm năng đất đai lần đầu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã xác định đƣợc toàn tỉnh có 05 nhóm đất với 13 

đơn vị phân loại, riêng huyện Mỹ Tú có các loại đất chủ yếu sau:  

+ Đất cát giồng: thành phần chính là cát mịn đến cát pha ít thịt, có lẫn 

than lá cây mặt, khả năng giữ nƣớc kém, địa hình ít dốc, dễ thoát nƣớc. Đây là 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, t  lệ cát cao, hàm lƣợng chất hữu cơ và các 

chất dinh dƣỡng trung bình, khả năng giữ nƣớc kém. 

+ Đất mặn ít và trung bình: thành phần chủ yếu là sét trung bình đến sét 

nặng, ở tầng khử khuynh hƣớng chuyển sang thịt pha sét, thịt pha cát mịn. Đây 

là loại đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng trong đất khá, chỉ bị nhiễm mặn vào mùa 

khô với thời gian ngắn 

+ Đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng: đƣợc hình thành từ các trầm tích 

trẻ Alivia, có nguồn gốc sông – đầm lầy không chứa vật liệu sinh phèn. Dựa vào 

mức độ phát triển thì đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng là đất đã phát triển, có 
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nhiều đốm vệt nâu rỉ sắt biểu hiện của sự phá hủy khoáng sét. Đây là loại đất có 

độ phì nhiêu tƣơng đối cao, thành phần cơ giới nặng điều kiện tƣới tiêu tƣơng 

đối thuận lợi. 

+ Đất lập liếp: là các loại đất bị xáo trộn do lập liếp, tính chất lý – hóa học 

của loại đất này luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào đất tại chỗ. 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất ở khu vực công trình, chủ 

công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Sóc 

Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại khu vực công trình, cụ thể:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = …………….; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu đất tại khu vực công trình, vào lúc 8h15 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m, vào lúc 9h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m, vào lúc 

10h30 phút ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 95. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực công trình 

Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 Pb mg/kg    70 

2 Cd mg/kg    1,5 

3 Cr mg/kg    150 

4 Cu mg/kg    100 

5 As mg/kg    15 

                 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả tại bảng 2.10 cho thấy chất lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực 

công trình hàm lƣợng kim loại nặng trong đất đa số nằm trong giới hạn cho phép 

của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong 

đất (đất nông nghiệp) – QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số Asen 

có giá trị vƣợt giới hạn cho phép quy định tại quy chuẩn QCVN 03-



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      275 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 

số kim loại nặng trong đất.  

Nhận xét: Hiện trạng môi trƣờng khu vực công trình còn tốt. Tuy nhiên 

trong quá trình hoạt động nếu không quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát 

sinh sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực. Đây là 

vấn đề cần đƣợc quan tâm giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện công 

trình. 

2.2.1.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

a. Môi trường nước mặt 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt ở khu vực công 

trình, chủ công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 

Sóc Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại kênh thủy lợi gần khu vực công trình, cụ 

thể: 

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………………………; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 8h30 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi, vào lúc 9h40 phút ngày  

14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu nƣớc mặt tại kênh thủy lợi vào lúc 10h ngày 

15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 96. Kết quả chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực công trình Khu tái 

định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

08-

MT:2015

/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 pH -    5,5 - 9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L      4 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L    15 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L    30 
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                    (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 

2022) 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại bảng 2.8, cho thấy hầu hết 

thông số phân tích đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1. Nguyên nhân là 

do nguồn nƣớc mặt tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt 

động của chợ, nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân, nƣớc thải chăn nuôi,… từ đó 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt tại khu vực công trình. 

b. Môi trường không khí 

Chất lƣợng không khí đã đƣợc đo và lấy mẫu 03 lần tại khu vực công 

trình. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí nhƣ sau:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = ………….; Y = ………………. 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu tại khu vực công trình vào lúc 9h30 – 10h ngày 

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng.  

- Lần 2: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m vào lúc 9h30 – 10h 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L    50 

6 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L    0,9 

7 Clorua (Cl
-
) mg/L    350 

8 
Nitrit ( NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/L    0,05 

9 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/L    10 

10 
Phosphat (PO4

3-
 

tính theo P) 
mg/L    0,3 

11 Sắt (Fe) mg/L    1,5 

12 Đồng (Cu) mg/L    0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L    1,5 

14 Chì (Pb) mg/L    0,05 

15 Cadimi (Cd) mg/L    0,01 

16 Asen (As) mg/L    0,05 

17 
Tổng dầu, mỡ (oils 

& grease) 
mg/L    1 

18 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
 

  
7.500 
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ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m vào lúc 9h – 9h30 

ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 97. Chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn khu vực công 

trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 
Lần 1 

(12/11/202

2) 

Lần 2 

(14/11/202

2) 

Lần 3 

(15/11/202

2) 

1 Tiếng ồn dBA    - 70 

2 
Tổng bụi 

lơ lửng 
µg/m

3
    300 - 

3 CO µg/m
3 

   30.000  

4 NO2 µg/m
3
    200 - 

5 SO2 µg/m
3
    350 - 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực công trình khá tốt, các thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  

c. Môi trường đất 

Theo báo cáo “Điều tra, đánh giá chất lƣợng đất, tiềm năng đất đai lần đầu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã xác định đƣợc toàn tỉnh có 05 nhóm đất với 13 

đơn vị phân loại, riêng huyện Mỹ Tú có các loại đất chủ yếu sau:  

+ Đất cát giồng: thành phần chính là cát mịn đến cát pha ít thịt, có lẫn 

than lá cây mặt, khả năng giữ nƣớc kém, địa hình ít dốc, dễ thoát nƣớc. Đây là 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, t  lệ cát cao, hàm lƣợng chất hữu cơ và các 

chất dinh dƣỡng trung bình, khả năng giữ nƣớc kém. 

+ Đất mặn ít và trung bình: thành phần chủ yếu là sét trung bình đến sét 

nặng, ở tầng khử khuynh hƣớng chuyển sang thịt pha sét, thịt pha cát mịn. Đây 

là loại đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng trong đất khá, chỉ bị nhiễm mặn vào mùa 

khô với thời gian ngắn 

+ Đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng: đƣợc hình thành từ các trầm tích 

trẻ Alivia, có nguồn gốc sông – đầm lầy không chứa vật liệu sinh phèn. Dựa vào 

mức độ phát triển thì đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng là đất đã phát triển, có 

nhiều đốm vệt nâu rỉ sắt biểu hiện của sự phá hủy khoáng sét. Đây là loại đất có 

độ phì nhiêu tƣơng đối cao, thành phần cơ giới nặng điều kiện tƣới tiêu tƣơng 

đối thuận lợi. 
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+ Đất lập liếp: là các loại đất bị xáo trộn do lập liếp, tính chất lý – hóa học 

của loại đất này luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào đất tại chỗ. 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất ở khu vực công trình, chủ 

công trình kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Sóc 

Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại khu vực công trình, cụ thể:  

Tọa độ vị trí lấy mẫu (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 6
0
): X = …………….; Y = ………………... 

- Lần 1: Lấy 01 mẫu đất tại khu vực công trình, vào lúc 8h15 phút ngày  

12/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng nhẹ. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 01 khoảng 50m, vào lúc 9h 

ngày 14/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu đất tại cách vị trí lấy lần 02 khoảng 50m, vào lúc 

10h30 phút ngày 15/11/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng. 

Kết quả phân tích đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 98. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực công trình 

Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Lần 1 

(12/11/2022) 

Lần 2 

(14/11/2022) 

Lần 3 

(15/11/2022) 

1 Pb mg/kg    70 

2 Cd mg/kg    1,5 

3 Cr mg/kg    150 

4 Cu mg/kg    100 

5 As mg/kg    15 

                 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng, 2022) 

Qua kết quả tại bảng 2.10 cho thấy chất lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực 

công trình hàm lƣợng kim loại nặng trong đất đa số nằm trong giới hạn cho phép 

của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong 

đất (đất nông nghiệp) – QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số Asen 

có giá trị vƣợt giới hạn cho phép quy định tại quy chuẩn QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 

số kim loại nặng trong đất.  

Nhận xét: Hiện trạng môi trƣờng khu vực công trình còn tốt. Tuy nhiên 
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trong quá trình hoạt động nếu không quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát 

sinh sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực. Đây là 

vấn đề cần đƣợc quan tâm giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện công 

trình. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

2.2.2.1. Công trình Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng huyện 

Trần Đề 

Khu vực dự án có các sinh cảnh đất ngập nƣớc, hành lang sông kênh rạch. 

Trƣớc đây chƣa có đề tài nghiên cứu, đánh giá chi tiết nào về đa dạng sinh học 

trên khu vực. Các quan sát trong thực địa cho thấy khu vực dự án có hệ thực vật 

động vật khá nghèo nàn, về thực vật  chủ yếu là cây lúa nƣớc, cây bụi nhƣ bình 

bát, ráng, ô rô cóc kèn… động vật chủ yếu là chuột, ếch nhái, chim se sẻ, cu 

đất…   

Đơn vị tƣ vấn đã khảo sát thực địa và thu thập thông tin từ cộng đồng dân 

cƣ sinh sống khu vực dự án. Một số kết quả thu thập đƣợc về đa dạng thành 

phần loài nhƣ sau: 

- Động vật trên cạn: 

+ Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu bắt gặp các dại diện nhƣ: 

Giun đất, Giun khoang... và một số loài côn trùng nhƣ: Chuồn chuồn, Cào cào, 

Bọ xít, Bƣớm, Kiến.... 

+ Lớp chim: bắt gặp một số đại diện nhƣ Chim sẻ, cu đất, Bìm bịp,.... và 

một số gia cầm nuôi nhƣ Gà, Vịt, Ngỗng... 

+ Lớp lƣỡng cƣ, bò sát: Èch, Nhái bén, Thằn lằn, Rắn nƣớc... 

+ Lớp Thú: bắt gặp một số loài gặm nhấm nhƣ: Chuột nhà, Chuột đồng,... 

và một số loài thú nuôi: Bò, Trâu, Chó, Mèo,... 

- Động vật thủy sinh: 

Thực vật nổi: ghi nhận đƣợc 127 loài thuộc 6 ngành tảo, bao gồm: tảo 

Lam (Cyanophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Mắt 

(Euglenophyta), tảo Giáp (Dinophyta) và tảo Vàng lục (Ochrophyta). Ngành tảo 

Silic có thành phần loài đa dạng hơn các ngành còn lại với 56 loài, chiếm tỉ lệ 

44,1% tổng số loài thực vật nổi đƣợc ghi nhận qua 2 đợt khảo sát; tiếp theo là 

ngành tảo Mắt với 24 loài, chiếm tỉ lệ 18,9%; ngành tảo Lục với 22 loài, chiếm 

tỉ lệ 17,3%; ngành tảo Lam với 21 loài, chiếm tỉ lệ 16,5%; ngành tảo Giáp với 3 

loài, chiếm tỉ lệ 2,4% và cuối cùng là ngành tảo (Ochrophyta) với 1 loài, chiếm 

tỉ lệ 0,8% 

- Động vật nổi: Cấu trúc thành phần loài động vật nổi ghi nhận đƣợc 50 
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loài thuộc 4 nhóm ngành: Rhizopoda (Nguyên sinh động vật), Rotifera (Luân 

trùng bánh xe), Arthropoda (Chân khớp) và các dạng ấu trùng con non (Larva). 

Hầu hết các loài động vật nổi ghi nhận đƣợc đều có giá trị làm thức ăn rất tốt 

cho tôm, cá, đặc biệt là cá ở giai đoạn ấu trùng. 

- Động vật đáy: Kết quả khảo sát động vật đáy ghi nhận 30 loài động vật 

đáy thuộc 7 lớp, 4 ngành bao gồm ngành thân mềm (Mollusca) ghi nhận đƣợc 2 

lớp, 12 loài; ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 9 loài; ngành chân 

khớp (Arthropoda) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 8 loài; ngành da gai (Echinodermata) 

ghi nhận đƣợc 1 loài, 1 lớp. 38 loài động vật đáy thuộc 7 lớp, 3 ngành bao gồm 

ngành thân mềm (Mollusca)  

Các đại diện ngành chân khớp, thân mềm ở đáy nhƣ, ốc bƣu, cua đồng. 

+ Lớp Cá xƣơng: nhƣ cá rô phi, cá sặc, cá rô đồng, cá lóc, cá trê... 

- Thực vật: ghi nhận các loài nhƣ mía, chuối, dừa, tràm, xoài, mít, bạch 

dàn 

- Nhận xét: 

Trong các hệ sinh thái trên cạn và dƣới nƣớc ở khu vực dự án không bắt 

gặp các loài đặc hữu, loài nguy cấp, quý hiếm cần ƣu tiên bảo vệ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2.2.2.2. Công trình Khu tái định cư xã Long Hưng huyện Mỹ Tú 

Khu vực dự án có các sinh cảnh đất ngập nƣớc, hành lang sông kênh rạch. 

Trƣớc đây chƣa có đề tài nghiên cứu, đánh giá chi tiết nào về đa dạng sinh học 

trên khu vực. Các quan sát trong thực địa cho thấy khu vực dự án có hệ thực vật 

động vật khá nghèo nàn, về thực vật  chủ yếu là cây lúa nƣớc, cây bụi nhƣ bình 

bát, ráng, ô rô cóc kèn… động vật chủ yếu là chuột, ếch nhái, chim se sẻ, cu 

đất…   

Đơn vị tƣ vấn đã khảo sát thực địa và thu thập thông tin từ cộng đồng dân 

cƣ sinh sống khu vực dự án. Một số kết quả thu thập đƣợc về đa dạng thành 

phần loài nhƣ sau: 

- Động vật trên cạn: 

+ Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu bắt gặp các dại diện nhƣ: 

Giun đất, Giun khoang... và một số loài côn trùng nhƣ: Chuồn chuồn, Cào cào, 

Bọ xít, Bƣớm, Kiến.... 

+ Lớp chim: bắt gặp một số đại diện nhƣ Chim sẻ, cu đất, Bìm bịp,.... và 

một số gia cầm nuôi nhƣ Gà, Vịt, Ngỗng... 

+ Lớp lƣỡng cƣ, bò sát: Èch, Nhái bén, Thằn lằn, Rắn nƣớc... 

+ Lớp Thú: bắt gặp một số loài gặm nhấm nhƣ: Chuột nhà, Chuột đồng,... 
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và một số loài thú nuôi: Bò, Trâu, Chó, Mèo,... 

- Động vật thủy sinh: 

Thực vật nổi: ghi nhận đƣợc 127 loài thuộc 6 ngành tảo, bao gồm: tảo 

Lam (Cyanophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Mắt 

(Euglenophyta), tảo Giáp (Dinophyta) và tảo Vàng lục (Ochrophyta). Ngành tảo 

Silic có thành phần loài đa dạng hơn các ngành còn lại với 56 loài, chiếm tỉ lệ 

44,1% tổng số loài thực vật nổi đƣợc ghi nhận qua 2 đợt khảo sát; tiếp theo là 

ngành tảo Mắt với 24 loài, chiếm tỉ lệ 18,9%; ngành tảo Lục với 22 loài, chiếm 

tỉ lệ 17,3%; ngành tảo Lam với 21 loài, chiếm tỉ lệ 16,5%; ngành tảo Giáp với 3 

loài, chiếm tỉ lệ 2,4% và cuối cùng là ngành tảo (Ochrophyta) với 1 loài, chiếm 

tỉ lệ 0,8%. 

- Động vật nổi: Cấu trúc thành phần loài động vật nổi ghi nhận đƣợc 50 

loài thuộc 4 nhóm ngành: Rhizopoda (Nguyên sinh động vật), Rotifera (Luân 

trùng bánh xe), Arthropoda (Chân khớp) và các dạng ấu trùng con non (Larva). 

Hầu hết các loài động vật nổi ghi nhận đƣợc đều có giá trị làm thức ăn rất tốt 

cho tôm, cá, đặc biệt là cá ở giai đoạn ấu trùng. 

- Động vật đáy: Kết quả khảo sát động vật đáy ghi nhận 30 loài động vật 

đáy thuộc 7 lớp, 4 ngành bao gồm ngành thân mềm (Mollusca) ghi nhận đƣợc 2 

lớp, 12 loài; ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 9 loài; ngành chân 

khớp (Arthropoda) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 8 loài; ngành da gai (Echinodermata) 

ghi nhận đƣợc 1 loài, 1 lớp. 38 loài động vật đáy thuộc 7 lớp, 3 ngành bao gồm 

ngành thân mềm (Mollusca). 

Các đại diện ngành chân khớp, thân mềm ở đáy nhƣ, ốc bƣu, cua đồng. 

+ Lớp Cá xƣơng: nhƣ cá rô phi, cá sặc, cá rô đồng, cá lóc, cá trê... 

- Thực vật: ghi nhận các loài nhƣ mía, chuối, dừa, tràm, xoài, mít, bạch 

dàn. 

Nhận xét: 

Trong các hệ sinh thái trên cạn và dƣới nƣớc ở khu vực dự án không bắt 

gặp các loài đặc hữu, loài nguy cấp, quý hiếm cần ƣu tiên bảo vệ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2.2.2.3. Công trình Khu tái định cư xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Khu vực dự án có các sinh cảnh đất ngập nƣớc, hành lang sông kênh rạch. 

Trƣớc đây chƣa có đề tài nghiên cứu, đánh giá chi tiết nào về đa dạng sinh học 

trên khu vực. Các quan sát trong thực địa cho thấy khu vực dự án có hệ thực vật 

động vật khá nghèo nàn, về thực vật  chủ yếu là cây lúa nƣớc, cây bụi nhƣ bình 

bát, ráng, ô rô cóc kèn… động vật chủ yếu là chuột, ếch nhái, chim se sẻ, cu 

đất…   
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Quần thể kiến trúc tiêu biểu trong tín ngƣỡng của đồng bào Khmer là Chùa 

dơi. Toàn bộ các công trình tọa lạc trong một khuôn viên rộng có diện tích 

khoảng 04 ha và thực vật trong khuôn viên có khoảng 1.173 cây, đặc biệt quần 

thể dơi ngựa quý hiếm với số lƣợng hàng ngàn con, chủ yếu là dơi ngựa Thái 

Lan (P. lylei). Phần lớn cá thể dơi ngựa ở chùa Dơi đậu trên đỉnh cây dầu rái 

(Dipterocarpus alatus), nơi ít lá có thể hứng đƣợc ánh sáng mặt trời, mật độ 

trung bình khoảng 40 – 50 cá thể/cây.  

Cá thể dơi tại đây thƣờng biến động theo mùa, biến động đột xuất và biến 

động theo chu kỳ. Tuy nhiên trong những năm gần đây, đã có sự suy giảm về số 

lƣợng và thu hẹp phạm vi phân bố của loài dơi này.  

Đơn vị tƣ vấn đã khảo sát thực địa và thu thập thông tin từ cộng đồng dân 

cƣ sinh sống khu vực dự án. Một số kết quả thu thập đƣợc về đa dạng thành 

phần loài nhƣ sau: 

- Động vật trên cạn: 

+ Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu bắt gặp các dại diện nhƣ: 

Giun đất, Giun khoang... và một số loài côn trùng nhƣ: Chuồn chuồn, Cào cào, 

Bọ xít, Bƣớm, Kiến.... 

+ Lớp chim: bắt gặp một số đại diện nhƣ Chim sẻ, cu đất, Bìm bịp,.... và 

một số gia cầm nuôi nhƣ Gà, Vịt, Ngỗng... 

+ Lớp lƣỡng cƣ, bò sát: Èch, Nhái bén, Thằn lằn, Rắn nƣớc... 

+ Lớp Thú: bắt gặp một số loài gặm nhấm nhƣ: Chuột nhà, Chuột đồng,... 

và một số loài thú nuôi: Bò, Trâu, Chó, Mèo,... 

- Động vật thủy sinh: 

Thực vật nổi: ghi nhận đƣợc 127 loài thuộc 6 ngành tảo, bao gồm: tảo Lam 

(Cyanophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Mắt 

(Euglenophyta), tảo Giáp (Dinophyta) và tảo Vàng lục (Ochrophyta). Ngành tảo 

Silic có thành phần loài đa dạng hơn các ngành còn lại với 56 loài, chiếm tỉ lệ 

44,1% tổng số loài thực vật nổi đƣợc ghi nhận qua 2 đợt khảo sát; tiếp theo là 

ngành tảo Mắt với 24 loài, chiếm tỉ lệ 18,9%; ngành tảo Lục với 22 loài, chiếm 

tỉ lệ 17,3%; ngành tảo Lam với 21 loài, chiếm tỉ lệ 16,5%; ngành tảo Giáp với 3 

loài, chiếm tỉ lệ 2,4% và cuối cùng là ngành tảo (Ochrophyta) với 1 loài, chiếm 

tỉ lệ 0,8% 

- Động vật nổi: Cấu trúc thành phần loài động vật nổi ghi nhận đƣợc 50 

loài thuộc 4 nhóm ngành: Rhizopoda (Nguyên sinh động vật), Rotifera (Luân 

trùng bánh xe), Arthropoda (Chân khớp) và các dạng ấu trùng con non (Larva). 

Hầu hết các loài động vật nổi ghi nhận đƣợc đều có giá trị làm thức ăn rất tốt 

cho tôm, cá, đặc biệt là cá ở giai đoạn ấu trùng. 
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- Động vật đáy: Kết quả khảo sát động vật đáy ghi nhận 30 loài động vật 

đáy thuộc 7 lớp, 4 ngành bao gồm ngành thân mềm (Mollusca) ghi nhận đƣợc 2 

lớp, 12 loài; ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 9 loài; ngành chân 

khớp (Arthropoda) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 8 loài; ngành da gai (Echinodermata) 

ghi nhận đƣợc 1 loài, 1 lớp. 38 loài động vật đáy thuộc 7 lớp, 3 ngành bao gồm 

ngành thân mềm (Mollusca)  

Các đại diện ngành chân khớp, thân mềm ở đáy nhƣ, ốc bƣu, cua đồng. 

+ Lớp Cá xƣơng: nhƣ cá rô phi, cá sặc, cá rô đồng, cá lóc, cá trê... 

- Thực vật: ghi nhận các loài nhƣ mía, chuối, dừa, tràm, xoài, mít, bạch 

dàn 

- Nhận xét: 

Trong các hệ sinh thái trên cạn và dƣới nƣớc ở khu vực dự án không bắt 

gặp các loài đặc hữu, loài nguy cấp, quý hiếm cần ƣu tiên bảo vệ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2.2.2.4. Công trình Khu tái định cư xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú 

Khu vực dự án có các sinh cảnh đất ngập nƣớc, hành lang sông kênh rạch. 

Trƣớc đây chƣa có đề tài nghiên cứu, đánh giá chi tiết nào về đa dạng sinh học 

trên khu vực. Các quan sát trong thực địa cho thấy khu vực dự án có hệ thực vật 

động vật khá nghèo nàn, về thực vật  chủ yếu là cây lúa nƣớc, cây bụi nhƣ bình 

bát, ráng, ô rô cóc kèn… động vật chủ yếu là chuột, ếch nhái, chim se sẻ, cu 

đất…   

Đơn vị tƣ vấn đã khảo sát thực địa và thu thập thông tin từ cộng đồng dân 

cƣ sinh sống khu vực dự án. Một số kết quả thu thập đƣợc về đa dạng thành 

phần loài nhƣ sau: 

- Động vật trên cạn: 

+ Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu bắt gặp các dại diện nhƣ: 

Giun đất, Giun khoang... và một số loài côn trùng nhƣ: Chuồn chuồn, Cào cào, 

Bọ xít, Bƣớm, Kiến.... 

+ Lớp chim: bắt gặp một số đại diện nhƣ Chim sẻ, cu đất, Bìm bịp,.... và 

một số gia cầm nuôi nhƣ Gà, Vịt, Ngỗng... 

+ Lớp lƣỡng cƣ, bò sát: Èch, Nhái bén, Thằn lằn, Rắn nƣớc... 

+ Lớp Thú: bắt gặp một số loài gặm nhấm nhƣ: Chuột nhà, Chuột đồng,... 

và một số loài thú nuôi: Bò, Trâu, Chó, Mèo,... 

- Động vật thủy sinh: 

Thực vật nổi: ghi nhận đƣợc 127 loài thuộc 6 ngành tảo, bao gồm: tảo 
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Lam (Cyanophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Mắt 

(Euglenophyta), tảo Giáp (Dinophyta) và tảo Vàng lục (Ochrophyta). Ngành tảo 

Silic có thành phần loài đa dạng hơn các ngành còn lại với 56 loài, chiếm tỉ lệ 

44,1% tổng số loài thực vật nổi đƣợc ghi nhận qua 2 đợt khảo sát; tiếp theo là 

ngành tảo Mắt với 24 loài, chiếm tỉ lệ 18,9%; ngành tảo Lục với 22 loài, chiếm 

tỉ lệ 17,3%; ngành tảo Lam với 21 loài, chiếm tỉ lệ 16,5%; ngành tảo Giáp với 3 

loài, chiếm tỉ lệ 2,4% và cuối cùng là ngành tảo (Ochrophyta) với 1 loài, chiếm 

tỉ lệ 0,8% 

- Động vật nổi: Cấu trúc thành phần loài động vật nổi ghi nhận đƣợc 50 

loài thuộc 4 nhóm ngành: Rhizopoda (Nguyên sinh động vật), Rotifera (Luân 

trùng bánh xe), Arthropoda (Chân khớp) và các dạng ấu trùng con non (Larva). 

Hầu hết các loài động vật nổi ghi nhận đƣợc đều có giá trị làm thức ăn rất tốt 

cho tôm, cá, đặc biệt là cá ở giai đoạn ấu trùng. 

- Động vật đáy: Kết quả khảo sát động vật đáy ghi nhận 30 loài động vật 

đáy thuộc 7 lớp, 4 ngành bao gồm ngành thân mềm (Mollusca) ghi nhận đƣợc 2 

lớp, 12 loài; ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 9 loài; ngành chân 

khớp (Arthropoda) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 8 loài; ngành da gai (Echinodermata) 

ghi nhận đƣợc 1 loài, 1 lớp. 38 loài động vật đáy thuộc 7 lớp, 3 ngành bao gồm 

ngành thân mềm (Mollusca)  

Các đại diện ngành chân khớp, thân mềm ở đáy nhƣ, ốc bƣu, cua đồng. 

+ Lớp Cá xƣơng: nhƣ cá rô phi, cá sặc, cá rô đồng, cá lóc, cá trê... 

- Thực vật: ghi nhận các loài nhƣ mía, chuối, dừa, tràm, xoài, mít, bạch 

dàn 

- Nhận xét: 

Trong các hệ sinh thái trên cạn và dƣới nƣớc ở khu vực dự án không bắt 

gặp các loài đặc hữu, loài nguy cấp, quý hiếm cần ƣu tiên bảo vệ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2.2.2.5. Công trình Khu tái định cư xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Khu vực dự án có các sinh cảnh đất ngập nƣớc, hành lang sông kênh rạch. 

Trƣớc đây chƣa có đề tài nghiên cứu, đánh giá chi tiết nào về đa dạng sinh học 

trên khu vực. Các quan sát trong thực địa cho thấy khu vực dự án có hệ thực vật 

động vật khá nghèo nàn, về thực vật  chủ yếu là cây lúa nƣớc, cây bụi nhƣ bình 

bát, ráng, ô rô cóc kèn… động vật chủ yếu là chuột, ếch nhái, chim se sẻ, cu 

đất…   

Đơn vị tƣ vấn đã khảo sát thực địa và thu thập thông tin từ cộng đồng dân 

cƣ sinh sống khu vực dự án. Một số kết quả thu thập đƣợc về đa dạng thành 

phần loài nhƣ sau: 
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- Động vật trên cạn: 

+ Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu bắt gặp các dại diện nhƣ: 

Giun đất, Giun khoang... và một số loài côn trùng nhƣ: Chuồn chuồn, Cào cào, 

Bọ xít, Bƣớm, Kiến.... 

+ Lớp chim: bắt gặp một số đại diện nhƣ Chim sẻ, cu đất, Bìm bịp,.... và 

một số gia cầm nuôi nhƣ Gà, Vịt, Ngỗng... 

+ Lớp lƣỡng cƣ, bò sát: Èch, Nhái bén, Thằn lằn, Rắn nƣớc... 

+ Lớp Thú: bắt gặp một số loài gặm nhấm nhƣ: Chuột nhà, Chuột đồng,... 

và một số loài thú nuôi: Bò, Trâu, Chó, Mèo,... 

- Động vật thủy sinh: 

Thực vật nổi: ghi nhận đƣợc 127 loài thuộc 6 ngành tảo, bao gồm: tảo 

Lam (Cyanophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Mắt 

(Euglenophyta), tảo Giáp (Dinophyta) và tảo Vàng lục (Ochrophyta). Ngành tảo 

Silic có thành phần loài đa dạng hơn các ngành còn lại với 56 loài, chiếm tỉ lệ 

44,1% tổng số loài thực vật nổi đƣợc ghi nhận qua 2 đợt khảo sát; tiếp theo là 

ngành tảo Mắt với 24 loài, chiếm tỉ lệ 18,9%; ngành tảo Lục với 22 loài, chiếm 

tỉ lệ 17,3%; ngành tảo Lam với 21 loài, chiếm tỉ lệ 16,5%; ngành tảo Giáp với 3 

loài, chiếm tỉ lệ 2,4% và cuối cùng là ngành tảo (Ochrophyta) với 1 loài, chiếm 

tỉ lệ 0,8% 

- Động vật nổi: Cấu trúc thành phần loài động vật nổi ghi nhận đƣợc 50 

loài thuộc 4 nhóm ngành: Rhizopoda (Nguyên sinh động vật), Rotifera (Luân 

trùng bánh xe), Arthropoda (Chân khớp) và các dạng ấu trùng con non (Larva). 

Hầu hết các loài động vật nổi ghi nhận đƣợc đều có giá trị làm thức ăn rất tốt 

cho tôm, cá, đặc biệt là cá ở giai đoạn ấu trùng. 

- Động vật đáy: Kết quả khảo sát động vật đáy ghi nhận 30 loài động vật 

đáy thuộc 7 lớp, 4 ngành bao gồm ngành thân mềm (Mollusca) ghi nhận đƣợc 2 

lớp, 12 loài; ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 9 loài; ngành chân 

khớp (Arthropoda) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 8 loài; ngành da gai (Echinodermata) 

ghi nhận đƣợc 1 loài, 1 lớp. 38 loài động vật đáy thuộc 7 lớp, 3 ngành bao gồm 

ngành thân mềm (Mollusca)  

Các đại diện ngành chân khớp, thân mềm ở đáy nhƣ, ốc bƣu, cua đồng. 

+ Lớp Cá xƣơng: nhƣ cá rô phi, cá sặc, cá rô đồng, cá lóc, cá trê... 

- Thực vật: ghi nhận các loài nhƣ mía, chuối, dừa, tràm, xoài, mít, bạch 

dàn 

-  Nhận xét: 
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Trong các hệ sinh thái trên cạn và dƣới nƣớc ở khu vực dự án không bắt 

gặp các loài đặc hữu, loài nguy cấp, quý hiếm cần ƣu tiên bảo vệ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2.2.2.6. Công trình Khu tái định cư xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú 

Khu vực dự án có các sinh cảnh đất ngập nƣớc, hành lang sông kênh rạch. 

Trƣớc đây chƣa có đề tài nghiên cứu, đánh giá chi tiết nào về đa dạng sinh học 

trên khu vực. Các quan sát trong thực địa cho thấy khu vực dự án có hệ thực vật 

động vật khá nghèo nàn, về thực vật  chủ yếu là cây lúa nƣớc, cây bụi nhƣ bình 

bát, ráng, ô rô cóc kèn… động vật chủ yếu là chuột, ếch nhái, chim se sẻ, cu 

đất…   

Đơn vị tƣ vấn đã khảo sát thực địa và thu thập thông tin từ cộng đồng dân 

cƣ sinh sống khu vực dự án. Một số kết quả thu thập đƣợc về đa dạng thành 

phần loài nhƣ sau: 

- Động vật trên cạn: 

+ Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu bắt gặp các dại diện nhƣ: 

Giun đất, Giun khoang... và một số loài côn trùng nhƣ: Chuồn chuồn, Cào cào, 

Bọ xít, Bƣớm, Kiến.... 

+ Lớp chim: bắt gặp một số đại diện nhƣ Chim sẻ, cu đất, Bìm bịp,.... và 

một số gia cầm nuôi nhƣ Gà, Vịt, Ngỗng... 

+ Lớp lƣỡng cƣ, bò sát: Èch, Nhái bén, Thằn lằn, Rắn nƣớc... 

+ Lớp Thú: bắt gặp một số loài gặm nhấm nhƣ: Chuột nhà, Chuột đồng,... 

và một số loài thú nuôi: Bò, Trâu, Chó, Mèo,... 

- Động vật thủy sinh: 

Thực vật nổi: ghi nhận đƣợc 127 loài thuộc 6 ngành tảo, bao gồm: tảo 

Lam (Cyanophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Mắt 

(Euglenophyta), tảo Giáp (Dinophyta) và tảo Vàng lục (Ochrophyta). Ngành tảo 

Silic có thành phần loài đa dạng hơn các ngành còn lại với 56 loài, chiếm tỉ lệ 

44,1% tổng số loài thực vật nổi đƣợc ghi nhận qua 2 đợt khảo sát; tiếp theo là 

ngành tảo Mắt với 24 loài, chiếm tỉ lệ 18,9%; ngành tảo Lục với 22 loài, chiếm 

tỉ lệ 17,3%; ngành tảo Lam với 21 loài, chiếm tỉ lệ 16,5%; ngành tảo Giáp với 3 

loài, chiếm tỉ lệ 2,4% và cuối cùng là ngành tảo (Ochrophyta) với 1 loài, chiếm 

tỉ lệ 0,8% 

- Động vật nổi: Cấu trúc thành phần loài động vật nổi ghi nhận đƣợc 50 

loài thuộc 4 nhóm ngành: Rhizopoda (Nguyên sinh động vật), Rotifera (Luân 

trùng bánh xe), Arthropoda (Chân khớp) và các dạng ấu trùng con non (Larva). 

Hầu hết các loài động vật nổi ghi nhận đƣợc đều có giá trị làm thức ăn rất tốt 

cho tôm, cá, đặc biệt là cá ở giai đoạn ấu trùng. 
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- Động vật đáy: Kết quả khảo sát động vật đáy ghi nhận 30 loài động vật 

đáy thuộc 7 lớp, 4 ngành bao gồm ngành thân mềm (Mollusca) ghi nhận đƣợc 2 

lớp, 12 loài; ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 9 loài; ngành chân 

khớp (Arthropoda) ghi nhận đƣợc 2 lớp, 8 loài; ngành da gai (Echinodermata) 

ghi nhận đƣợc 1 loài, 1 lớp. 38 loài động vật đáy thuộc 7 lớp, 3 ngành bao gồm 

ngành thân mềm (Mollusca)  

Các đại diện ngành chân khớp, thân mềm ở đáy nhƣ, ốc bƣu, cua đồng. 

+ Lớp Cá xƣơng: nhƣ cá rô phi, cá sặc, cá rô đồng, cá lóc, cá trê... 

- Thực vật: ghi nhận các loài nhƣ mía, chuối, dừa, tràm, xoài, mít, bạch 

dàn 

- Nhận xét: 

Trong các hệ sinh thái trên cạn và dƣới nƣớc ở khu vực dự án không bắt 

gặp các loài đặc hữu, loài nguy cấp, quý hiếm cần ƣu tiên bảo vệ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trƣờng khu vực thực hiện công trình 

Khu vực Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ 

phục vụ dự án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – 

Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 có địa hình hỗn hợp đan xen gồm ruộng, vƣờn 

tạp,... căn cứ vào kết quả đánh giá về chất lƣợng môi trƣờng khu vực công trình 

cho thấy: Nguồn nƣớc mặt của kênh thủy lợi theo tuyến công trình là nơi tiếp 

nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nƣớc thải sinh hoạt của 

ngƣời dân,… từ đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc; Chất lƣợng đất tại 

khu vực công trình chƣa bị ô nhiễm kim loại nặng cũng nhƣ dƣ lƣợng thuốc bảo 

vệ thực vật; Chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh khá tốt. Khu vực 

công trình là khu đất trồng lúa nên ít có sự đa dạng của các loài sinh vật. Do đó, 

việc triển khai công trình sẽ không ảnh hƣởng nhiều đến sự đa dạng sinh học 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện công trình 

Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự 

án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – 

Sóc Trăng giai đoạn 1 phù hợp với quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá về chất lƣợng môi trƣờng khu vực công trình 

cho thấy: Chất lƣợng đất tại khu vực công trình chƣa bị ô nhiễm kim loại nặng 

cũng nhƣ dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật; Chất lƣợng môi trƣờng không khí 

xung quanh khá tốt. Khu vực công trình là khu đất trồng lúa nên ít có sự đa dạng 
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của các loài sinh vật. Do đó, việc triển khai công trình phù hợp với đặc điểm 

môi trƣờng tự nhiên, điều kiện kinh tế - thị trấn hội tại khu vực, các bƣớc triển 

khai công trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
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CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA 

CÔNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ 

môi trƣờng trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Trong giai đoạn xây dựng công trình sẽ có các hoạt động ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng xung quanh công trình. Chi tiết về các hoạt động có khả năng ảnh 

hƣởng và các nguồn chính gây ô nhiễm môi trƣờng đƣợc liệt kê theo bảng sau:  

Bảng 99. Các tác động của công trình trong giai đoạn xây dựng 

Nguồn tác 

động 
Tác động/chất thải 

Đối tƣợng bị tác 
động 

Mức độ tác động 

A – Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

San lấp mặt 

bằng 

Bụi, khí thải từ hoạt 

động chuyên chở 

nguyên, vật liệu san 

lấp mặt bằng 

Dân cƣ dọc tuyến 

đƣờng chuyên chở, 

khu vực thực hiện 

công trình 

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

Bụi, khí thải từ 

phƣơng tiện san ủi 

Công nhân vận 

hành 

Trung bình, ngắn hạn, 

có thể kiểm soát 

Nƣớc thải từ quá trình 

san lấp mặt bằng 

Môi trƣờng nƣớc 

nƣớc mặt  

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Công nhân trên 

công trƣờng. 
Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu 

Thi công 

Bụi, khí thải từ hoạt 

động chuyên chở 

nguyên, vật liệu 

Dân cƣ dọc tuyến 

đƣờng chuyên chở 

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

Bụi, khí thải từ máy 

móc thi công (đốt dầu 

DO); quá trình trải 

nhựa đƣờng 

Công nhân vận 

hành máy móc 

Trung bình, tạm thời, có 

thể giảm thiểu thông qua 

thực hiện thi công và 

quản lý tốt 

Nƣớc thải từ quá trình 

thi công xây dựng,… 

Môi trƣờng nƣớc 

mặt  

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 
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Nguồn tác 

động 
Tác động/chất thải 

Đối tƣợng bị tác 
động 

Mức độ tác động 

Hoạt  động  

sinh  hoạt 

của công 

nhân 

Nƣớc thải sinh hoạt 

- Môi trƣờng đất 

tại khu lán trại 

công nhân. 

- Sức khỏe công 

nhân. 

Thấp,  tạm  thời, có thể 

giảm thiểu thông thông 

qua việc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu 

Chất thải rắn sinh hoạt 

-   Môi   trƣờng   

đất, không    khí 

tại   điểm   xả thải. 

- Sinh hoạt của 

công nhân trên 

công trƣờng. 

Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu thông thông 

qua nghiêm túc thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu 

Vệ   sinh,   

bảo   

dƣỡng 

phƣơng 

tiện, thiết bị 

Nƣớc thải 

Môi trƣờng nƣớc 

mặt, môi trƣờng 

đất. 

Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu thông thông 

qua việc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu 
Dầu thải 

B- Nguồn gây tác động khác 

Phƣơng  

tiện,  máy  

móc thi 

công 

Tiếng ồn, rung từ máy 

móc, phƣơng tiện thi 

công 

Dân cƣ vùng công 

trình. 

Thấp, tạm thời, có thể 

giảm thiểu thông qua 

thực hiện thi công và 

quản lý tốt 

Tập trung 

công nhân 

tại công 

trƣờng công 

trình 

Tác động đến điều 

kiện kinh tế - thị trấn 

hội khu vực công 

trình. 

Dân cƣ vùng công 

trình. 

Thấp, ngắn hạn, có thể 

kiểm soát 

Khả năng phát sinh 

một số bệnh tật và tệ 

nạn thị trấn hội do 

hoạt   động   tập   

trung   của công nhân. 

Dân cƣ vùng công 

trình; Không có tác 

động đến việc di 

dân, tái định cƣ.  

Trung bình, ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

Tác động của việc thu hồi đất, di dân tái định cư và san lấp mặt bằng: 

Khu đất hầu hết là diện tích đất nông nghiệp, không có hộ dân sinh sống nên 

không có tác động đến việc di dân.  

Trên tuyến đƣờng tỉnh 933C hiện trạng có các hệ thống hạ tầng nhƣ, điện, 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      292 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

cấp nƣớc, nhƣng khu vực dự án hiện hữu chƣa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, việc 

đầu tƣ xây dựng đòi hỏi phải xây dựng mới toàn bộ hệ thống hạ tầng và các 

hạng mục công trình. Đơn vị thi công thực hiện bơm cát san nền toàn bộ diện 

tích 25.000 m
2
, với cao độ +1,8 m. 

a. Các tác động từ hoạt động san lấp mặt bằng 

a1. Chất thải rắn: 

Hiện trạng khu vực công trình là đất trồng lúa, thực hiện bơm cát san lấp 

đạt cao trình +1,8 m. Do đó, chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động gia cố bờ 

bao. Theo Trung tâm quy hoạch xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh 

từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. Đồng thời, đơn vị thi công sử 

dụng khoảng 10 công nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực 

công trình, chỉ sử dụng nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai 

nƣớc, ly nhựa,… Khối lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 

kg/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Tác động: Quá trình san lấp mặt bằng sẽ phát sinh chất thải rắn, lƣợng 

chất thải sẽ đƣợc thu gom xử lý để không làm ảnh hƣởng quá trình thi công các 

hạng mục công trình. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, không đƣợc xử lý sẽ làm 

mất vẽ mỹ quan tại khu vực công trình, cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa,… 

Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc thu gom và xử lý nên giảm thiểu đƣợc 

các tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a2. Nước thải: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân và lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt công trình. 

+ Nước thải sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày, số lao động sử dụng là 10 ngƣời, do đó lƣu 

lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 0,8 m
3
/ngày (10 ngƣời x 0,08 m

3
/ngƣời/ngày). 

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng 

mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc 

Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 25.000 = 212 m
3
. 
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Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 212 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

+ Nước thải từ bơm cát: Đơn vị thi công thực hiện san lấp mặt bằng bằng 

hình thức bơm cát. Lƣợng cát này đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. Cát đƣợc 

bơm từ xà lan theo đƣờng ống đến khu vực công trình. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng thì trong quá trình san lắp mặt bằng, cần khoảng 2 m
3
 nƣớc để 

bơm 1 m
3
 cát từ xà lan lên mặt bằng. Trong quá trình san lắp mặt bằng cần sử 

dụng: 23.773 m
3
 cát nền để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện tích 

10.000 m
2
 (Nguồn: dự thảo Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cư,2022) thì lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 47.546 m
3
. Hoạt 

động san lắp mặt bằng dự kiến diễn ra trong 30 ngày. 

Tác động: 

Nước thải sinh hoạt: Tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn san 

lấp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 100. Tải lƣợng, nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trong hoạt động 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

mg/L 

1 BOD5 45,0 450 562,5 50 

2 COD 72,0 720 900,0 - 

3 Chất rắn lơ lửng 70,0 700 875,0 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 10,0 100 125,0 20 

5 Tổng nitơ 6,0 60 75,0 - 

6 Amoni 2,4 24 30,0 10 

7 Tổng photpho 0,8 8 10,0 - 

8 Coliforms - - 10
6
-10

9
 

MPN/100ml 
5.000 

 (Nguồn: “*” WHO,1993; Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 8/2022) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có hàm 

lƣợng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vƣợt giới hạn cho phép 

so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Nƣớc thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng nồng độ các các 

chất ô nhiễm đi vào nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý kịp thời. 
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Nước mưa: Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-

0,03 mg P/L, 10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ 

đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; 

gây xói mòn đất,… Nƣớc mƣa có khả năng gây nhiễm bẩn, do khi nó chảy tràn 

trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, thức ăn thừa, rác, làm cho 

nƣớc bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, nƣớc mƣa cuốn theo lớp đất trong quá trình dọn 

dẹp mặt bằng (khi có mƣa) sẽ gây nên xói lở. Do đó, đơn vị thi công sẽ có biện 

pháp thu gom để hạn chế các tác động tiêu cực xảy ra. 

Nước thải từ san lắp mặt bằng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

cao. Khi lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan 

tại khu vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công 

trình. Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm 

xử lý tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, 

không nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công 

trình. Do đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích 

hợp hạn chế các tác động của nƣớc thải san lấp mặt bằng.  

+ Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Công nhân làm việc trên 

công trƣờng, nguồn nƣớc mặt khu vực công trình; Quy mô tác động: Khu vực 

công trình. 

a3. Chất thải khí và bụi: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử dụng 

trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại của 

công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu là 

SO2, NO2, CO, bụi,… 

Bảng 101. Lƣợng sử dụng nhiên liệu/ca làm việc Khu tái định cƣ thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Tên thiết bị Số lƣợng 

Mức tiêu hao Dầu 

DO/ca làm việc (lít 

dầu DO/ca) 
Nhiêu liệu/ca 

1 Máy ủi 1 46 46 

2 Máy san 1 39 39 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh nhƣ sau: 
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Bảng 102. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc trong giai đoạn 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Tên thiết bị Hệ số phát thải (kg/tấn) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đất, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến điểm tập kết. 

- Tác động: Các động cơ đốt trong hoạt động thông qua việc đốt nhiên 

liệu trong các bình kín. Nhƣng bất lợi lớn của những động cơ này là sự kết hợp 

của các tạp chất trong nhiên liệu và quá trình đốt cháy tạo ra chất gây ô nhiễm. 

Các chất ô nhiễm đƣợc tạo ra bởi động cơ đốt trong là: NO2, CO, benzen, các 

hạt bụi và CxHy. Các hợp chất này đều là tác nhân gây hại với môi trƣờng và là 

một trong những thủ phạm gây ra một số bệnh cho con ngƣời. Bụi phát sinh sẽ 

làm giảm chức năng hô hấp, các bệnh về da, mắt, ảnh hƣởng trực tiếp đến công 

nhân trong quá trình làm việc. Khu vực thực hiện công trình có không gian 

thông thoáng, nên các khí thải phát sinh dễ dàng phát tán cào môi trƣờng không 

khí xung quanh, giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm, tác động xấu đến sức 

khỏe công nhân. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng, ngƣời dân, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a4. Chất thải nguy hại: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, máy ủi,... 

Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng, lƣợng phát sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết 

bị, phƣơng tiện thi công. Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng 

nhớt phát sinh khoảng 16 lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 

96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 kg). 

- Tác động: CTNH phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, các 

thành phần môi trƣờng mà chất thải phát tán vào. Khi nhiểm lẫn vào đất gây ô 

nhiễm nguồn đất, khi nhớt thải rơi vào ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc 

mặt, các sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên, đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu 

nên tác động tiêu cực của CTNH trong giai đoạn chuẩn bị hoàn toàn kiểm soát 

đƣợc. 
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- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình. 

a5. Tiếng ồn và độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ phƣơng tiện 

giao thông của công nhân. 

- Tác động: Ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn san lấp 

mặt bằng là điều không tránh khỏi, sẽ ảnh hƣởng đến dân cƣ và công nhân làm 

việc tại công trình. Tuy nhiên, số lƣợng máy móc thi công tập trung ít, chế độ 

làm việc của máy móc hợp lý tránh thời gian nghĩ ngơi của ngƣời dân nên sẽ 

giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: Khu vực công trình và 

khu vực xung quanh công trình. 

a6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công 

trình 

Tai nạn lao động 

Trong quá trình san lấp mặt bằng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất 

cẩn của công nhân trong giờ làm việc, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 

quy an toàn lao động, thiếu sự quan sát khi làm việc. Khi tai nạn lao động xảy ra 

sẽ gây nên tổn thƣơng về mặt sức khỏe, tinh thần, đôi khi trở thành gánh nặng 

cho gia đình,…  

Tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn chuẩn bị, tai nạn giao thông có thể xảy ra do ngƣời điều 

kiển phƣơng tiện thiếu quan sát, sự bất cẩn của công nhân. Tai nạn giao thông có 

thể xảy ra với công nhân làm việc tại công trình, giữa các phƣơng tiện phục vụ 

cho hoạt động của công trình với các phƣơng tiện lƣu thông trong khu vực công 

trình. 

b. Vật liệu xây dựng phục vụ công trình 

Đơn vị thi công không thực hiện khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực 

triển khai công trình, nguồn vật liệu xây dựng đƣợc đơn vị thi công mua từ nhà 

cung ứng tại địa phƣơng có uy tín, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chuyên chở về 

công trình bằng các phƣơng tiện chuyên dụng. 

c. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, 
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máy móc thiết bị, đơn vị thi công sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ và 

đƣờng thủy. 

- Vận chuyển bằng đường bộ: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng: Nguyên vật liệu (cát, đá, xi-măng,…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn 

đi gây bụi. Quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phƣơng tiện vận chuyển, các 

máy móc, thiết bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, SO2,... Theo 

WHO khi xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, sử dụng 1 tấn nhiên liệu dầu diesel thì 

hệ số phát thải nhƣ sau: 

Bảng 103. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải Khu 

tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg/tấn dầu diesel) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe 3,5 – 16 tấn 4,3 28 1 55 12 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng, các vật liệu xây dựng đƣợc vận chuyển đến 

công trƣờng bằng xe tải. Theo thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cƣ, ƣớc tính lƣợng vật liệu công trình sử dụng khoảng 80.000 tấn, 

sử dụng xe có tải trọng 5 tấn, số lƣợt xe vận chuyển là 16.000 lƣợt. Khi tính lƣợt 

xe không tải quy về có tải (02 xe không tải tƣơng đƣơng 01 xe có tải) thì tổng số 

lƣợt xe quy về có tải là 24.000 xe. Quãng đƣờng vận chuyển của xe khoảng 28 

km, nhiêu liệu tiêu thụ 0,3 lít/km. Nhƣ vậy, lƣợng nhiên liệu công trình tiêu thụ 

khoảng 202 tấn nhiên liệu. 

Bảng 104. Tải lƣợng phát thải các chất ô nhễm không khí từ xe tải 

Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe >16t 868,6 5.656 202 11.110 2.424 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng tính toán, 2022) 

- Vận chuyển bằng đường thủy: Ngoài việc vận chuyển bằng đƣờng bộ, 

một khối lƣợng trang thiết bị, sẽ đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy tới khu vực 

công trƣờng. Công trình dự kiến sử dụng 01 xà lan (vận chuyển cát san lấp mặt 

bằng). Chủ công trình ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có 

uy tín tại địa phƣơng. Trung bình, trong 1 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 68 kg nhiên 

liệu Diesel. Tổng thời gian di chuyển của xà lan trong quá trình xây dựng 

khoảng 150 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 10,2 tấn nhiên liệu Diesel. 

Theo định mức phát thải của UNEP (2013) - “Emission inventory 
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manual”, khối lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO 

đối với phƣơng tiện giao thông thủy sử dụng nhiên liệu DO, tính toán tải lƣợng 

ô nhiễm phát sinh đƣợc thống kê tại bảng bên dƣới: 

Bảng 105. Hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh từ phƣơng tiện vận tải 

đƣờng thủy Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu)* 

Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh 

(kg/h) Xà lan 

1 CO2 3.170 215,56 

2 SO2 20*S 0,068 

3 NOx 57 3,876 

4 CO 7,4 0,5032 

5 CH4 0,05 0,0034 

6 N2O 0,08 0,00544 

7 VOC 2,4 0,1632 

8 PM 2.5 1,1 0,0748 

(Nguồn: UNEP - “Emission inventory manual”, 2013) 

Ghi chú: 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

+ (*): UNEP(2013), Emission inventory manual. 

Môi trƣờng không khí xung quanh ống khói thải sẽ bị ô nhiễm tức thời. 

Tuy nhiên, điều kiện môi trƣờng tiếp nhận ngoài khơi thông thoáng, có chế độ 

gió mạnh và đối lƣu tốt nhờ bức xạ mặt trời, nên các chất ô nhiễm trong khí thải 

sẽ nhanh chóng bị cuốn lên trên, phân tán và bị pha loãng vào khí quyển, nhờ 

đó chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc phục hồi. Do vậy, khí thải tác động 

không đáng kể đến chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn 

rơi vãi nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt, ảnh hƣởng đến 

hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu của công trình. 

Tác động 

Bụi tác động trực tiếp đến những ngƣời công nhân xây dựng. Các loại bụi 

này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đƣờng hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có 

khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. 
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Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi 

nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt. Mặt khác, các quá trình 

đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng, đào móng,… không những phát sinh bụi 

ngay tại công trƣờng mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh công trình. 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân lƣu thông qua khu vực công trình, 

công nhân, ngƣời dân sinh sống trên tuyến đƣờng vận chuyển vật liệu. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình; tuyến vận chuyển vận liệu. 

d. Thi công các hạng mục công trình của công trình 

d1. Các tác động liên quan đến chất thải 

d1.1. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình công trình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm việc: Thành phần chủ yếu 

là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng công nhân làm việc tại 

công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 120 kg/ngày (150 ngƣời x 

0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi m ng, sắt thép vụn,...) thải ra trong 

quá trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 3,6 tấn. 

Tác động 

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lƣợng chất hữu cơ khá cao. Nếu không 

quản lý và xử lý tốt, thải bừa bãi sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trƣờng, tạo 

điều kiện thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển nhƣ: ruồi, 

muỗi, chuột, gián,… Đồng thời, thành phần hữu cơ trong chất thải rắn phân hủy 

tạo ra mùi và các khí độc hại nhƣ CH4, CO2, NH3,... gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí, gây mất mỹ quan khu vực công trình, ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc. Ngoài ra, chất thải rắn có thể gây tắt nghẽn đƣờng thoát 

nƣớc. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      300 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

  



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      301 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Bảng 106. Một số hợp chất gây mùi Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội 

Thƣợng huyện Trần Đề 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert – butyl mercaptan (CH3)3C-SH 
Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7
th

 International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hƣởng đến khứu giác ngƣời tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con ngƣời, mà tác động cảu mùi hôi khác nhau. 

Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bùn đất phế thải, không có bạt 

che sẽ phát sinh chất thải rắn rơi vãi trên đƣờng, phát sinh bụi sẽ ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng, đời sống của ngƣời dân xung quanh công trình. Việc tập kết vật liệu 

xây dựng bừa bãi sẽ làm vật liệu dễ dàng phát tán vào môi trƣờng, ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng không khí do gió thổi đất, cát làm phát sinh bụi; vào thời điểm 

trời mƣa, nƣớc mƣa sẽ cuốn trôi cát, đất vào hệ thống thoát nƣớc, ảnh hƣởng 

dòng chảy hệ thống thoát nƣớc,… Chất thải rắn xây dựng không đƣợc thu gom 

sẽ gây mất vẻ mỹ quan tại khu vực, ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân khi 
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vô tình va chạm với sắt thép phế liệu. Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng tại công trình chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai 

đoạn xây dựng công trình. Tuy nhiên, tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng 

các hạng mục còn lại của công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.2. Chất thải lỏng 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 

nƣớc mƣa chảy tràn; nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nƣớc thải 

xây dựng. 

Nước mưa chảy tràn: đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của công trình khi có mƣa. Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và 

lƣợng mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh 

 óc Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

 S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 25.000 = 212 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng  

212 m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Vào thời gian cao điểm nhất, số lƣợng công nhân tập trung 

khoảng 150 ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh là 12 m
3
/ngày (150 

ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày). Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
. 

Tác động 
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Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-0,03 mg P/L, 

10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ 

thuộc vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy 

qua. Nước thải xây dựng có hàm lƣợng chất rắn cao, làm gia tăng độ đục và góp 

phần tăng phù sa bồi lắng tại nguồn nƣớc tiếp nhận. Ngoài ra, nƣớc mƣa sẽ bị 

nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, 

thức ăn thừa, rác,... Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc vào thành phần, 

khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. Đồng thời, khi hệ 

thống thoát nƣớc không đƣợc nạo vét sẽ làm cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa 

gây ngập úng khó khăn cho việc đi lại của ngƣời dân, tạo điều kiện cho các sinh 

vật gây hại phát triển. 

Nước thải từ xây dựng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao. Khi 

lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan tại khu 

vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công trình. 

Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm xử lý 

tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, không 

nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công trình. Do 

đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích hợp để 

hạn chế các tác động của nƣớc thải xây dựng.  

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật, không xử lý tốt 

sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và công nhân làm việc tại khu vực công trình. 

Thành phần nƣớc thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nƣớc thải nhiễm bẩn do chất bài tiết 

trong quá trình trao đổi chất của con ngƣời từ các phòng vệ sinh; Nƣớc thải 

nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ, các chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt từ các hoạt động tắm, giặt, nƣớc rửa vệ sinh,… Nƣớc thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hu  sinh học, ngoài ra còn có cả các thành 

phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Lƣợng nƣớc thải khá 

lớn và cần đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc khi thải ra bên ngoài. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Công nhân và các hộ dân xung quanh công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.3. Chất thải khí 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây 

dựng của công trình bao gồm: Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và 

máy móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí thải 

từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng; bụi trong quá trình tập kết 

nguyên vật liệu và thi công xây dựng. 
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Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị nhƣ sau: 

Bảng 107. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc Khu tái định cƣ 

thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khí thải từ các hoạt động cơ khí, trong quá trình hàn các kết cấu thép, các 

loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.  

Bảng 108. Nồng độ các chất khí đo đƣợc trong quá trình hàn Khu tái 

định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

 (Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Khi công trình sử dụng que hàn 4 mm, theo Trung tâm quy hoạch và xây 

dựng thì số que hàn sử dụng khoảng 59 kg (xây dựng đƣờng giao thông là 

59kg), tƣơng đƣơng 295 que (59kg : 0,2 kg/que) thì tải lƣợng khí thải từ quá 

trình hàn nhƣ sau: 

Khí thải từ khói hàn chứa các thành phần độc hại sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến những ngƣời thợ hàn. Với các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn 

chế đƣợc các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân lao động. 

Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công sẽ làm phát 

sinh bụi từ các hoạt động nhƣ: trộn vữa, xây gạch, bốc xếp vật liệu, vận chuyển 

vật liệu, các đóng vật liệu tập kết trên công trƣờng,… Bụi phát sinh trong suốt 

quá trình xây dựng nhƣng chỉ tác động cục bộ, phạm vi tác động không lớn. 

Ngoài ra, lƣợng bụi phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân lân cận 

công trình. 
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Hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình san gạt, đào đắp đất đá do WHO xác 

lập nhƣ sau: 

E =k x 0,16 x (U/2,2)
1,4

/(M/2)
1,3

 

Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (g/m
3
);  

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;  

U: Tốc độ gió trung bình;  

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu . 

Bảng 109. Hệ số phát thải bụi trong xây dựng Khu tái định cƣ thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Nguồn phát sinh bụi Hệ số phát thải 

1 Hoạt động đào đất san ủi mặt bằng 1 – 100 g/m
3 

2 Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng 0,1 – 1 g/m
3 

3 Hoạt động vận chuyển đất cát làm rơi vãi 0,1 - 1 g/m
3 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khi thi công xây dựng công trình sẽ tiến hành đào đắp phần diện tích 

6.280,4 m
2
 (theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng) với chiều sâu 2,1 m để gia 

cố nền thì thể tích đất đào đắp là 13.188,84 m
3
 và lƣợng bụi phát sinh là: 

13.188,84 m
3
 x (1-100 g/m

3
) = 15,072 – 1.318,9 kg. 

Hàm lƣợng bụi trung bình dao động khá lớn, đó là do phụ thuộc vào điều 

kiện thời tiết nhƣ hƣớng gió, tốc độ gió, độ ẩm đất cát,... Nồng độ bụi có những 

thời điểm có khả năng vƣợt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tác động chủ yếu chỉ 

mang tính tạm thời và ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân xây dựng tại công 

trƣờng và không còn tác động khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công 

trình. 

d1.4. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que 

hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định 

kỳ bảo dƣỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này 

phát sinh từ hoạt động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt 

khoảng 4,5 kg/tháng, đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 

kg/tháng,…). 

Tác động: CTNH không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây 

ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế tác 
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động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Có độc tính:  

+ Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, 

hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc quản lý và 

xử lý không tốt.  

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

Tuy nhiên, lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của công 

trình đƣợc thu gom, xử lý nên hạn chế đƣợc các tác động xấu đến con ngƣời và 

sinh vật tại khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d.2. Các tác động không liên quan chất thải 

d.2.1. Tiếng ồn và độ rung 

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các phƣơng 

tiện vận tải và máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây 

dựng.  

Tác động: Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lp(X) = Lp(X0) +20 log10(X0/X) 

Trong đó: 

- LP(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

- LP(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán. 

- X: vị trí cần tính toán. 

- X0 = 1m. 

Mức ồn do máy móc thi công gây ra đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 110. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới Khu tái định 

cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 
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STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

  Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bê 

tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào đất 75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm nén 75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động nhƣ gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn 

làm giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cƣờng độ lớn trong thời 

gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con ngƣời ở các dải tần khác nhau 

đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 111. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con ngƣời Khu tái 

định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngƣỡng chói tai 

5 130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tay, gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực đại mà con ngƣời có thể chịu đƣợc tiếng ồn 

8 150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

9 160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 
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TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Độ rung ảnh hƣởng hầu hết đến các bộ phận trong cơ thể con ngƣời nhƣ: 

Hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch,… Đối với thực vật sẽ ảnh hƣởng đến sự 

ổn định của bộ rễ làm chậm phát triển cây. Bệnh xƣơng khớp cũng liên quan đến 

rung động. Khi đồng thời chịu tác động của cả tiếng ồn và độ rung, thì tác hại 

của tiếng ồn và độ rung đối với cơ thể càng lớn. 

Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng nhƣ lu nền mặt đƣờng, 

đóng cọc,… gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con 

ngƣời sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể 

làm hƣ hỏng công trình lân cận gây ra những tranh chấp giữa cộng đồng dân cƣ 

khu vực xây dựng và đơn vị thi công. Các loại sóng cơ bản truyền từ nguồn rung 

vào nền đất cách nguồn rung một khoảng cách bao gồm: Sóng Rayleigh (R); 

sóng cắt (S) và sóng nén (P). Nhìn chung, có thể chia thành hai loại sóng: Sóng 

khối - lan truyền trong khối đất và sóng mặt - lan truyền trong phần trên mặt đất. 

Các loại sóng tạo ra sự chuyển động các hạt đất khác nhau khi chúng đi qua, do 

đó kết cấu sẽ bị biến dạng khác nhau ứng với từng loại sóng. Sóng P, sóng S và 

sóng R di chuyển với tốc độ khác nhau. Sóng P đi nhanh nhất, sau đó là sóng S 

và sóng R. Dọc theo mặt đất, sóng P và sóng S tiêu tán nhanh hơn sóng R. Do 

đó, sóng R gây xáo trộn lớn nhất ở mặt nền và có thể nhận biết rõ ràng từ một 

khoảng cách xa nguồn rung. 

Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con ngƣời rất khác nhau. 

Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian 

và nhiều yếu tố khác. 

Bảng 112. Đánh giá ảnh hƣởng dao động nền đất lên công trình Khu 

tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 

Nguồn 

rung dài 

hạn 

Ở móng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt trên 

sàn 

0 - 10  Hz 10 - 50 Hz 
50 - 100 

Hz 

Tất cả 

các tần số 

Tất cả các 

tần số 

Trung tâm thƣơng mại/ công 

nghiệp 
20 20 - 40 40 - 50 40 10 
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Nhà ở 5 5 - 15 15 - 20 15 5 

Công trình lịch sử/ nhạy cảm 

với dao động 
3 3 - 8 8 - 10 8 2.5 

(Nguồn: T . Nguyễn Lan, 2016) 

Do đó, cần áp dụng các biện pháp giảm rung bằng cách lựa chọn công 

nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do 

sóng lan truyền trong nền đất. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Tiếng 

ồn, độ rung ảnh hƣởng đến sức khỏe, tinh thần của công nhân; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình và khu vực xung quanh công trình. 

d2.2. Ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của công trình, công nhân làm việc tại công trƣờng phải chịu tác động của 

tia bức xạ hồng ngoại, tử ngoại của ánh nắng mặt trời, trong quá trình đốt nóng 

chảy bitum để trải nhựa đƣờng, nhiệt phát ra từ các phƣơng tiện vận chuyển, 

máy móc thi công nhất là khi trời nắng nóng,... 

Tác động 

Sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của từng 

ngƣời. Khi nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao cơ thể sẽ đổ mồ hôi, tăng 

nguy cơ mất nƣớc. Nếu nhiệt độ lớn hơn, cơ thể sẽ điều hòa thân nhiệt để tự làm 

mát, sau đó dẫn tới tình trạng chuột rút, kiệt sức hoặc say nắng. Nếu đƣợc cấp 

cứu kịp thời thì nạn nhân cũng sẽ chịu các tổn thƣơng trên cơ thể. 

Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ 

hồng ngoại); đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn 

đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị 

say nắng, sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của 

từng ngƣời. 

Nhựa đƣờng và khí của nhựa đƣờng chứa các chất độc nhƣ keo công 

nghiệp, hydrocarbon, dung môi công nghiệp,... Ngƣời hít phải lƣợng khí độc lớn 

sẽ gây ra ngộ độc, tuỳ vào mức độ, triệu chứng có thể là đau đầu, buồn nôn, 

chóng mặt,… Ở mức nặng, nội tạng nạn nhân bị tổn thƣơng, dẫn đến những căn 

bệnh nguy hiểm, nan y. Trong thời gian ngắn: tùy mức độ và tùy cơ địa nhạy 

cảm mà có thể sẽ mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, khó 

thở, ho đau họng…), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu,… Trong thời 

gian dài: nhựa bị đốt cháy các khí độc thải ra có thành phần cacbon có thể gây 

ngộ độc, ảnh hƣởng đến tuyến nội tiết, rối loạn các chức năng tiêu hóa và có thể 

gây ung thƣ, có ảnh hƣởng đến bệnh lý hiếm muộn hay không thì chƣa có 

nghiên cứu về vấn đề này. 
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Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d3. Các rủi ro, sự cố 

Sản xuất nông nghiệp của người dân 

Việc triển khai dự án ảnh hƣởng chủ yếu tới đất nông nghiệp của các hộ 

có đất canh tác trong khu vực dự án. 

Tác động: Trong quá trình thi xây dựng sẽ làm xáo trộn đời sống ngƣời 

dân trong khu vực dự án nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

An ninh trật tự 

Quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực 

do tập trung đông công nhân trong thời gian thi công, mâu thuẫn giữa công nhân 

với ngƣời dân địa phƣơng. Ngoài ra, trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

sinh hoạt của ngƣời dân, hoạt động đi lại của ngƣời dân, sản xuất của ngƣởi 

dân... 

Sự cố tai nạn lao động 

Các rủi ro tai nạn lao động khi thi công xây dựng có thể xảy ra thƣờng 

liên quan tới việc không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng 

tay, áo bảo hộ,…), các máy móc có tải trọng lớn, cần cẩu hoặc do bất cẩn khi 

đứng gần hố đào. 

Tai nạn lao động xảy ra do việc không vận hành đúng quy trình kỹ 

thuật máy móc thiết bị, bất cẩn trong lao động, không thực hiện các biện pháp 

an toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc. Khi sự cố xảy ra ngoài ảnh 

hƣởng mạnh về kinh tế, nó còn ảnh hƣởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ 

công nhân viên trong khu vực công trình và xe cộ qua lại trong khu vực. 

Ngoài ra, tai nạn lao động còn có thể xảy ra tại công trình do sự bất cẩn 

về điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ nghiêm ngặt 

những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy 

thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. 

Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính mạng ngƣời lao 

động. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, 

mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần đƣợc cấp cứu kịp thời. 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của ngƣời lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm do trẻ em té ngã vào vị trí 

đào nền công trình, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

Tai nạn giao thông 
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Sự cố giao thông có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Tác động 

của các rủi ro về giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe, tính 

mạng và tài sản của con ngƣời. Có thể đƣợc tóm tắt một số dạng tai nạn nhƣ sau: 

- Hoạt động của phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng ra, 

vào công trƣờng nếu không có biển báo hiệu chỉ dẫn giao thông, khu vực đang 

xây dựng hay quản lý điều hành kém dễ dẫn đến tai nạn giao thông.  

- Trong quá trình thi công có sử dụng xà lan vận chuyển vật liệu xây 

dựng, quá trình neo đậu xà lan có thể phát sinh tai nạn giao thông đƣờng thủy do 

ngƣời điều khiển thiếu quan sát, không có đèn tín hiệu vào ban đêm,… sẽ phát 

sinh tai nạn giao thông giữa các phƣơng tiện giao thông thủy với xà lan vận 

chuyển vật liệu của công trình. 

- Ngoài ra, hoạt động thi công sẽ ảnh hƣởng đến sự lƣu thông của ngƣời 

dân sinh sống tại khu vực công trình, rất dễ xảy ra các tai nạn giao thông do 

thiếu quan sát, thiếu biển báo, ngƣời điều tiết giao thông,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Trong quá trình thi công, để đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, đủ 

nhiên liệu, đơn vị thi công sẽ dự trữ một lƣợng nhiên liệu tại lán trại. Khi công 

tác quản lý không thực hiện tốt sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng cháy nổ. Đồng thời, 

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

cố chập, cháy nổ,... gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con ngƣời; Việc sử 

dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công nhƣ: hàn, đun, đốt các vật liệu trong 

xây dựng cũng có thể gây ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nếu không có các 

biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, trượt lở đất, lún đất và xói mòn 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Quá trình bơm cát đƣợc 

thực hiện bằng đƣờng ống nhựa để nối từ sà lan đến vị trí cần cung cấp cát. Khi 

đƣờng ống bị vỡ, nƣớc, cát sẽ chảy tràn ra môi trƣờng xung quanh gây ô nhiễm 

cục bộ, ảnh hƣởng đến nhà dân dọc theo tuyến công trình. 

Trong quá trình thi công khi xảy ra mƣa lớn sẽ cuốn theo đất, đá tại khu 

vực đào nền gây nguy cơ trƣợt lỡ đất, sụp lún và xói mòn đất làm mất một khối 

lƣợng đất bị cuốn trôi phát tán vào nguồn nƣớc, gia tăng độ đục trong nguồn 

nƣớc mặt. 

Sự cố sụt lún khi thi công nền đƣờng qua vùng đất yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ 

sụt lún đất. Khi sự cố xảy ra thì sự ổn định của nền móng công trình sẽ bị tác 

động gây hƣ hỏng, mất an toàn cho phƣơng tiên giao thông trên đƣờng. 

d4. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Trong quá trình triển khai công trình sẽ làm thay đổi cảnh quan hiện có 
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của diện tích đất xây dựng công trình, ảnh hƣởng đến điều kiện sống của một số 

loài sinh vật: còng, cá, chim, chuột,… Môi trƣờng sống của sinh vật bị ngăn 

cách vì vậy các loài sinh vật cần có thời gian thích nghi với điều kiện sống mới. 

Đối với hệ sinh thái trên cạn: Trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

các loài thực vật, động vật gần các khu vực thi công. Tuy nhiên, số lƣợng và 

thành phần loài bị ảnh hƣởng là không lớn, chủ yếu là các loài nhƣ ếch, nhái, 

rắn, các loài động vật không xƣơng sống trong các khu đất nông nghiệp. Với 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp bởi các hoạt động của công trình, tác động 

đến hệ sinh thái trên cạn trong giai đoạn xây dựng dự kiến là không đáng kể và 

có thể kiểm soát đƣợc. 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Tác động của việc thu hồi đất, di dân tái định cư và san lấp mặt bằng: 

Khu đất hầu hết là diện tích đất nông nghiệp, chủ dự án đã thực hiện giải phóng 

mặt bằng theo nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các công trình cần thu hồi 

đất, mức vốn bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nên không có 

tác động đến việc di dân.  

Trên tuyến đƣờng Quản lộ - Phụng Hiệp thì có các hệ thống hạ tầng nhƣ, 

điện, cấp nƣớc, nhƣng khu vực dự án hiện hữu chƣa có hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, việc đầu tƣ xây dựng đòi hỏi phải xây dựng mới toàn bộ hệ thống hạ tầng 

và các hạng mục công trình. Đơn vị thi công thực hiện bơm cát san nền toàn bộ 

diện tích 10.000 m
2
, với cao độ 2,1 m. 

a. Các tác động từ hoạt động san lấp mặt bằng 

a1. Chất thải rắn: 

Hiện trạng khu vực công trình là đất trồng lúa, thực hiện bơm cát san lấp 

đạt cao trình +1,8 m. Do đó, chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động gia cố bờ 

bao. Theo Trung tâm quy hoạch xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh 

từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 500 kg. Đồng thời, đơn vị thi công sử dụng 

khoảng 10 công nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực công 

trình, chỉ sử dụng nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai nƣớc, 

ly nhựa,… Khối lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – 

QCVN 01:2021/BXD). 

- Tác động: Quá trình san lấp mặt bằng sẽ phát sinh chất thải rắn, lƣợng 

chất thải sẽ đƣợc thu gom xử lý để không làm ảnh hƣởng quá trình thi công các 

hạng mục công trình. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, không đƣợc xử lý sẽ làm 

mất vẽ mỹ quan tại khu vực công trình, cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa,… 

Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc thu gom và xử lý nên giảm thiểu đƣợc 
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các tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a2. Nước thải: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân và lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt công trình. 

+ Nước thải sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày, số lao động sử dụng là 10 ngƣời, do đó lƣu 

lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 0,8 m
3
/ngày (10 ngƣời x 0,08 m

3
/ngƣời/ngày). 

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng 

mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh Sóc 

Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 84,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

+ Nước thải từ bơm cát: Đơn vị thi công thực hiện san lấp mặt bằng bằng 

hình thức bơm cát. Lƣợng cát này đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. Cát đƣợc 

bơm từ xà lan theo đƣờng ống đến khu vực công trình. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng thì trong quá trình san lắp mặt bằng, cần khoảng 2 m
3
 nƣớc để 

bơm 1 m
3
 cát từ xà lan lên mặt bằng. Trong quá trình san lắp mặt bằng cần sử 

dụng: 10.807 m
3
 cát nền để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện tích 

10.000 m
2
 (Nguồn: dự thảo Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cư,2022) thì lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 21.614 m
3
. Hoạt 

động san lắp mặt bằng dự kiến diễn ra trong 30 ngày. 

Tác động: 

Nước thải sinh hoạt: Tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn san 

lấp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 113. Tải lƣợng, nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trong hoạt động 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 
Tải lƣợng ô 

nhiễm 
Nồng độ 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 
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(g/ngày) mg/L 

1 BOD5 45,0 450 562,5 50 

2 COD 72,0 720 900,0 - 

3 Chất rắn lơ lửng 70,0 700 875,0 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 10,0 100 125,0 20 

5 Tổng nitơ 6,0 60 75,0 - 

6 Amoni 2,4 24 30,0 10 

7 Tổng photpho 0,8 8 10,0 - 

8 Coliforms - - 10
6
-10

9
 

MPN/100ml 
5.000 

 (Nguồn: “*” WHO,1993; Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 8/2022) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có hàm 

lƣợng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vƣợt giới hạn cho phép 

so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Nƣớc thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng nồng độ các các 

chất ô nhiễm đi vào nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý kịp thời. 

Nước mưa: Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-

0,03 mg P/L, 10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ 

đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; 

gây xói mòn đất,… Nƣớc mƣa có khả năng gây nhiễm bẩn, do khi nó chảy tràn 

trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, thức ăn thừa, rác, làm cho 

nƣớc bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, nƣớc mƣa cuốn theo lớp đất trong quá trình dọn 

dẹp mặt bằng (khi có mƣa) sẽ gây nên xói lở. Do đó, đơn vị thi công sẽ có biện 

pháp thu gom để hạn chế các tác động tiêu cực xảy ra. 

Nước thải từ san lắp mặt bằng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

cao. Khi lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan 

tại khu vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công 

trình. Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm 

xử lý tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, 

không nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công 

trình. Do đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích 

hợp hạn chế các tác động của nƣớc thải san lấp mặt bằng.  

+ Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Công nhân làm việc trên 

công trƣờng, nguồn nƣớc mặt khu vực công trình; Quy mô tác động: Khu vực 
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công trình. 

a3. Chất thải khí và bụi: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử dụng 

trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại của 

công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu là 

SO2, NO2, CO, bụi,… 

Bảng 114. Lƣợng sử dụng nhiên liệu/ca làm việc Khu tái định cƣ xã 

Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Tên thiết bị Số lƣợng 

Mức tiêu hao Dầu 

DO/ca làm việc (lít 

dầu DO/ca) 
Nhiêu liệu/ca 

1 Máy ủi 1 46 46 

2 Máy san 1 39 39 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 115. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc trong giai đoạn 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Tên thiết bị Hệ số phát thải (kg/tấn) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đất, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến điểm tập kết. 

- Tác động: Các động cơ đốt trong hoạt động thông qua việc đốt nhiên 

liệu trong các bình kín. Nhƣng bất lợi lớn của những động cơ này là sự kết hợp 

của các tạp chất trong nhiên liệu và quá trình đốt cháy tạo ra chất gây ô nhiễm. 

Các chất ô nhiễm đƣợc tạo ra bởi động cơ đốt trong là: NO2, CO, benzen, các 

hạt bụi và CxHy. Các hợp chất này đều là tác nhân gây hại với môi trƣờng và là 

một trong những thủ phạm gây ra một số bệnh cho con ngƣời. Bụi phát sinh sẽ 

làm giảm chức năng hô hấp, các bệnh về da, mắt, ảnh hƣởng trực tiếp đến công 

nhân trong quá trình làm việc. Khu vực thực hiện công trình có không gian 

thông thoáng, nên các khí thải phát sinh dễ dàng phát tán cào môi trƣờng không 

khí xung quanh, giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm, tác động xấu đến sức 

khỏe công nhân. 
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- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng, ngƣời dân, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a4. Chất thải nguy hại: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, máy ủi,... 

Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát sinh tùy 

thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. Trong giai 

đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 lít/phƣơng 

tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 kg). 

- Tác động: CTNH phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, các 

thành phần môi trƣờng mà chất thải phát tán vào. Khi nhiểm lẫn vào đất gây ô 

nhiễm nguồn đất, khi nhớt thải rơi vào ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc 

mặt, các sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên, đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu 

nên tác động tiêu cực của CTNH trong giai đoạn chuẩn bị hoàn toàn kiểm soát 

đƣợc. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình. 

a5. Tiếng ồn và độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ phƣơng tiện 

giao thông của công nhân. 

- Tác động: Ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn san lấp 

mặt bằng là điều không tránh khỏi, sẽ ảnh hƣởng đến dân cƣ và công nhân làm 

việc tại công trình. Tuy nhiên, số lƣợng máy móc thi công tập trung ít, chế độ 

làm việc của máy móc hợp lý tránh thời gian nghĩ ngơi của ngƣời dân nên sẽ 

giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: Khu vực công trình và 

khu vực xung quanh công trình. 

a6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công 

trình 

Tai nạn lao động 

Trong quá trình san lấp mặt bằng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất 

cẩn của công nhân trong giờ làm việc, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 

quy an toàn lao động, thiếu sự quan sát khi làm việc. Khi tai nạn lao động xảy ra 

sẽ gây nên tổn thƣơng về mặt sức khỏe, tinh thần, đôi khi trở thành gánh nặng 

cho gia đình,…  
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Tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn chuẩn bị, tai nạn giao thông có thể xảy ra do ngƣời điều 

kiển phƣơng tiện thiếu quan sát, sự bất cẩn của công nhân. Tai nạn giao thông có 

thể xảy ra với công nhân làm việc tại công trình, giữa các phƣơng tiện phục vụ 

cho hoạt động của công trình với các phƣơng tiện lƣu thông trong khu vực công 

trình. 

b. Vật liệu xây dựng phục vụ công trình 

Đơn vị thi công không thực hiện khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực 

triển khai công trình, nguồn vật liệu xây dựng đƣợc đơn vị thi công mua từ nhà 

cung ứng tại địa phƣơng có uy tín, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chuyên chở về 

công trình bằng các phƣơng tiện chuyên dụng. 

c. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị, đơn vị thi công sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ và 

đƣờng thủy. 

- Vận chuyển bằng đường bộ: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng: Nguyên vật liệu (cát, đá, xi-măng,…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn 

đi gây bụi. Quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phƣơng tiện vận chuyển, các 

máy móc, thiết bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, SO2,... Theo 

WHO khi xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, sử dụng 1 tấn nhiên liệu dầu diesel thì 

hệ số phát thải nhƣ sau: 

Bảng 116. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải Khu 

tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg/tấn dầu diesel) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe 3,5 – 16 tấn 4,3 28 1 55 12 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng, các vật liệu xây dựng đƣợc vận chuyển đến 

công trƣờng bằng xe tải. Theo thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cƣ, ƣớc tính lƣợng vật liệu công trình sử dụng khoảng 80.000 tấn, 

sử dụng xe có tải trọng 5 tấn, số lƣợt xe vận chuyển là 16.000 lƣợt. Khi tính lƣợt 

xe không tải quy về có tải (02 xe không tải tƣơng đƣơng 01 xe có tải) thì tổng số 

lƣợt xe quy về có tải là 24.000 xe. Quãng đƣờng vận chuyển của xe khoảng 28 

km, nhiêu liệu tiêu thụ 0,3 lít/km. Nhƣ vậy, lƣợng nhiên liệu công trình tiêu thụ 

khoảng 202 tấn nhiên liệu. 
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Bảng 117. Tải lƣợng phát thải các chất ô nhễm không khí từ xe tải 

Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe >16t 868,6 5.656 202 11.110 2.424 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng tính toán, 2022) 

- Vận chuyển bằng đường thủy: Ngoài việc vận chuyển bằng đƣờng bộ, 

một khối lƣợng trang thiết bị, sẽ đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy tới khu vực 

công trƣờng. Công trình dự kiến sử dụng 01 xà lan (vận chuyển cát san lấp mặt 

bằng). Chủ công trình ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có 

uy tín tại địa phƣơng. Trung bình, trong 1 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 68 kg nhiên 

liệu Diesel. Tổng thời gian di chuyển của xà lan trong quá trình xây dựng 

khoảng 150 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 10,2 tấn nhiên liệu Diesel. 

Theo định mức phát thải của UNEP (2013) - “Emission inventory 

manual”, khối lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO 

đối với phƣơng tiện giao thông thủy sử dụng nhiên liệu DO, tính toán tải lƣợng 

ô nhiễm phát sinh đƣợc thống kê tại bảng bên dƣới: 

Bảng 118. Hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh từ phƣơng tiện  

vận tải đƣờng thủy Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu)* 

Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh 

(kg/h) Xà lan 

1 CO2 3.170 215,56 

2 SO2 20*S 0,068 

3 NOx 57 3,876 

4 CO 7,4 0,5032 

5 CH4 0,05 0,0034 

6 N2O 0,08 0,00544 

7 VOC 2,4 0,1632 

8 PM 2.5 1,1 0,0748 

(Nguồn: UNEP - “Emission inventory manual”, 2013) 

Ghi chú: 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

+ (*): UNEP(2013), Emission inventory manual. 

Môi trƣờng không khí xung quanh ống khói thải sẽ bị ô nhiễm tức thời. 
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Tuy nhiên, điều kiện môi trƣờng tiếp nhận ngoài khơi thông thoáng, có chế độ 

gió mạnh và đối lƣu tốt nhờ bức xạ mặt trời, nên các chất ô nhiễm trong khí thải 

sẽ nhanh chóng bị cuốn lên trên, phân tán và bị pha loãng vào khí quyển, nhờ 

đó chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc phục hồi. Do vậy, khí thải tác động 

không đáng kể đến chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn 

rơi vãi nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt, ảnh hƣởng đến 

hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu của công trình. 

Tác động 

Bụi tác động trực tiếp đến những ngƣời công nhân xây dựng. Các loại bụi 

này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đƣờng hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có 

khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi 

nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt. Mặt khác, các quá trình 

đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng, đào móng,… không những phát sinh bụi 

ngay tại công trƣờng mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh công trình. 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân lƣu thông qua khu vực công trình, 

công nhân, ngƣời dân sinh sống trên tuyến đƣờng vận chuyển vật liệu. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình; tuyến vận chuyển vận liệu. 

d. Thi công các hạng mục công trình của công trình 

d1. Các tác động liên quan đến chất thải 

d1.1. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình công trình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm việc: Thành phần chủ yếu 

là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng công nhân làm việc tại 

công trình là 100 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 120 kg/ngày (150 ngƣời x 

0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi m ng, sắt thép vụn,...) thải ra trong 

quá trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 05 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 3 tấn. 

Tác động 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      320 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lƣợng chất hữu cơ khá cao. Nếu không 

quản lý và xử lý tốt, thải bừa bãi sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trƣờng, tạo 

điều kiện thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển nhƣ: ruồi, 

muỗi, chuột, gián,… Đồng thời, thành phần hữu cơ trong chất thải rắn phân hủy 

tạo ra mùi và các khí độc hại nhƣ CH4, CO2, NH3,... gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí, gây mất mỹ quan khu vực công trình, ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc. Ngoài ra, chất thải rắn có thể gây tắt nghẽn đƣờng thoát 

nƣớc. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Bảng 119. Một số hợp chất gây mùi Khu tái định cƣ xã Long Hƣng 

huyện Mỹ Tú 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert – butyl mercaptan (CH3)3C-SH Mùi chồn, khó 0,00008 
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Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

chịu 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7
th

 International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hƣởng đến khứu giác ngƣời tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con ngƣời, mà tác động cảu mùi hôi khác nhau. 

Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bùn đất phế thải, không có bạt 

che sẽ phát sinh chất thải rắn rơi vãi trên đƣờng, phát sinh bụi sẽ ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng, đời sống của ngƣời dân xung quanh công trình. Việc tập kết vật liệu 

xây dựng bừa bãi sẽ làm vật liệu dễ dàng phát tán vào môi trƣờng, ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng không khí do gió thổi đất, cát làm phát sinh bụi; vào thời điểm 

trời mƣa, nƣớc mƣa sẽ cuốn trôi cát, đất vào hệ thống thoát nƣớc, ảnh hƣởng 

dòng chảy hệ thống thoát nƣớc,… Chất thải rắn xây dựng không đƣợc thu gom 

sẽ gây mất vẻ mỹ quan tại khu vực, ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân khi 

vô tình va chạm với sắt thép phế liệu. Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng tại công trình chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai 

đoạn xây dựng công trình. Tuy nhiên, tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng 

các hạng mục còn lại của công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.2. Chất thải lỏng 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 

nƣớc mƣa chảy tràn; nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nƣớc thải 

xây dựng. 

Nước mưa chảy tràn: đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của công trình khi có mƣa. Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và 

lƣợng mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh 

 óc Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

 S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 
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 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng  

84,8  m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 8 m
3
/ngày (Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Vào thời gian cao điểm nhất, số lƣợng công nhân tập trung 

khoảng 150 ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh là 12 m
3
/ngày (150 

ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày). Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
. 

Tác động 

Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-0,03 mg P/L, 

10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ 

thuộc vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy 

qua. Nước thải xây dựng có hàm lƣợng chất rắn cao, làm gia tăng độ đục và góp 

phần tăng phù sa bồi lắng tại nguồn nƣớc tiếp nhận. Ngoài ra, nƣớc mƣa sẽ bị 

nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, 

thức ăn thừa, rác,... Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc vào thành phần, 

khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. Đồng thời, khi hệ 

thống thoát nƣớc không đƣợc nạo vét sẽ làm cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa 

gây ngập úng khó khăn cho việc đi lại của ngƣời dân, tạo điều kiện cho các sinh 

vật gây hại phát triển. 

Nước thải từ xây dựng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao. Khi 

lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan tại khu 

vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công trình. 

Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm xử lý 

tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, không 

nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công trình. Do 

đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích hợp để 

hạn chế các tác động của nƣớc thải xây dựng.  

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật, không xử lý tốt 

sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và công nhân làm việc tại khu vực công trình. 
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Thành phần nƣớc thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nƣớc thải nhiễm bẩn do chất bài tiết 

trong quá trình trao đổi chất của con ngƣời từ các phòng vệ sinh; Nƣớc thải 

nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ, các chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt từ các hoạt động tắm, giặt, nƣớc rửa vệ sinh,… Nƣớc thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hu  sinh học, ngoài ra còn có cả các thành 

phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Lƣợng nƣớc thải khá 

lớn và cần đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc khi thải ra bên ngoài. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Công nhân và các hộ dân xung quanh công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.3. Chất thải khí 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây 

dựng của công trình bao gồm: Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và 

máy móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí thải 

từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng; bụi trong quá trình tập kết 

nguyên vật liệu và thi công xây dựng. 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị nhƣ sau: 

Bảng 120. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc Khu tái định cƣ xã 

Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khí thải từ các hoạt động cơ khí, trong quá trình hàn các kết cấu thép, các 

loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.  

Bảng 121. Nồng độ các chất khí đo đƣợc trong quá trình hàn Khu tái 

định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 
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Chất ô nhiễm Đƣờng kính que hàn (mm) 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

 (Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Khi công trình sử dụng que hàn 4 mm, theo Trung tâm quy hoạch và xây 

dựng thì số que hàn sử dụng khoảng 59 kg (xây dựng đƣờng giao thông là 

59kg), tƣơng đƣơng 295 que (59kg : 0,2 kg/que) thì tải lƣợng khí thải từ quá 

trình hàn nhƣ sau: 

Khí thải từ khói hàn chứa các thành phần độc hại sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến những ngƣời thợ hàn. Với các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn 

chế đƣợc các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân lao động. 

Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công sẽ làm phát 

sinh bụi từ các hoạt động nhƣ: trộn vữa, xây gạch, bốc xếp vật liệu, vận chuyển 

vật liệu, các đóng vật liệu tập kết trên công trƣờng,… Bụi phát sinh trong suốt 

quá trình xây dựng nhƣng chỉ tác động cục bộ, phạm vi tác động không lớn. 

Ngoài ra, lƣợng bụi phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân lân cận 

công trình. 

Hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình san gạt, đào đắp đất đá do WHO xác 

lập nhƣ sau: 

E =k x 0,16 x (U/2,2)
1,4

/(M/2)
1,3

 

Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (g/m
3
);  

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;  

U: Tốc độ gió trung bình;  

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu . 

Bảng 122. Hệ số phát thải bụi trong xây dựng Khu tái định cƣ xã 

Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Nguồn phát sinh bụi Hệ số phát thải 

1 Hoạt động đào đất san ủi mặt bằng 1 – 100 g/m
3 

2 Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng 0,1 – 1 g/m
3 

3 Hoạt động vận chuyển đất cát làm rơi vãi 0,1 - 1 g/m
3 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khi thi công xây dựng công trình sẽ tiến hành đào đắp phần diện tích 

6.280,4 m
2
 (theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng) với chiều sâu 2,1 m để gia 

cố nền thì thể tích đất đào đắp là 13.188,84 m
3
 và lƣợng bụi phát sinh là: 
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13.188,84 m
3
 x (1-100 g/m

3
) = 15,072 – 1.318,9 kg. 

Hàm lƣợng bụi trung bình dao động khá lớn, đó là do phụ thuộc vào điều 

kiện thời tiết nhƣ hƣớng gió, tốc độ gió, độ ẩm đất cát,... Nồng độ bụi có những 

thời điểm có khả năng vƣợt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tác động chủ yếu chỉ 

mang tính tạm thời và ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân xây dựng tại công 

trƣờng và không còn tác động khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công 

trình. 

d1.4. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que 

hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định 

kỳ bảo dƣỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này 

phát sinh từ hoạt động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt 

khoảng 4,5 kg/tháng, đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 

kg/tháng,…). 

Tác động: CTNH không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây 

ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế tác 

động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Có độc tính:  

+ Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, 

hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc quản lý và 

xử lý không tốt.  

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

Tuy nhiên, lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của công 

trình đƣợc thu gom, xử lý nên hạn chế đƣợc các tác động xấu đến con ngƣời và 

sinh vật tại khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d.2. Các tác động không liên quan chất thải 

d.2.1. Tiếng ồn và độ rung 
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Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các phƣơng 

tiện vận tải và máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây 

dựng.  

Tác động: Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lp(X) = Lp(X0) +20 log10(X0/X) 

Trong đó: 

- LP(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

- LP(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán. 

- X: vị trí cần tính toán. 

- X0 = 1m. 

Mức ồn do máy móc thi công gây ra đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 123. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới Khu tái định 

cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

  Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bê 

tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào đất 75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm nén 75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động nhƣ gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn 

làm giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cƣờng độ lớn trong thời 

gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con ngƣời ở các dải tần khác nhau 

đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

  



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      327 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Bảng 124. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con ngƣời Khu tái 

định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngƣỡng chói tai 

5 130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tay, gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực đại mà con ngƣời có thể chịu đƣợc tiếng ồn 

8 150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

9 160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Độ rung ảnh hƣởng hầu hết đến các bộ phận trong cơ thể con ngƣời nhƣ: 

Hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch,… Đối với thực vật sẽ ảnh hƣởng đến sự 

ổn định của bộ rễ làm chậm phát triển cây. Bệnh xƣơng khớp cũng liên quan đến 

rung động. Khi đồng thời chịu tác động của cả tiếng ồn và độ rung, thì tác hại 

của tiếng ồn và độ rung đối với cơ thể càng lớn. 

Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng nhƣ lu nền mặt đƣờng, 

đóng cọc,… gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con 

ngƣời sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể 

làm hƣ hỏng công trình lân cận gây ra những tranh chấp giữa cộng đồng dân cƣ 

khu vực xây dựng và đơn vị thi công. Các loại sóng cơ bản truyền từ nguồn rung 

vào nền đất cách nguồn rung một khoảng cách bao gồm: Sóng Rayleigh (R); 

sóng cắt (S) và sóng nén (P). Nhìn chung, có thể chia thành hai loại sóng: Sóng 

khối - lan truyền trong khối đất và sóng mặt - lan truyền trong phần trên mặt đất. 

Các loại sóng tạo ra sự chuyển động các hạt đất khác nhau khi chúng đi qua, do 

đó kết cấu sẽ bị biến dạng khác nhau ứng với từng loại sóng. Sóng P, sóng S và 

sóng R di chuyển với tốc độ khác nhau. Sóng P đi nhanh nhất, sau đó là sóng S 

và sóng R. Dọc theo mặt đất, sóng P và sóng S tiêu tán nhanh hơn sóng R. Do 

đó, sóng R gây xáo trộn lớn nhất ở mặt nền và có thể nhận biết rõ ràng từ một 

khoảng cách xa nguồn rung. 
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Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con ngƣời rất khác nhau. 

Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian 

và nhiều yếu tố khác. 

Bảng 125. Đánh giá ảnh hƣởng dao động nền đất lên công trình Khu 

tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 

Nguồn 

rung dài 

hạn 

Ở móng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt trên 

sàn 

0 - 10  Hz 10 - 50 Hz 
50 - 100 

Hz 

Tất cả 

các tần số 

Tất cả các 

tần số 

Trung tâm thƣơng mại/ công 

nghiệp 
20 20 - 40 40 - 50 40 10 

Nhà ở 5 5 - 15 15 - 20 15 5 

Công trình lịch sử/ nhạy cảm 

với dao động 
3 3 - 8 8 - 10 8 2.5 

(Nguồn: T . Nguyễn Lan, 2016) 

Do đó, cần áp dụng các biện pháp giảm rung bằng cách lựa chọn công 

nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do 

sóng lan truyền trong nền đất. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Tiếng 

ồn, độ rung ảnh hƣởng đến sức khỏe, tinh thần của công nhân; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình và khu vực xung quanh công trình. 

d2.2. Ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của công trình, công nhân làm việc tại công trƣờng phải chịu tác động của 

tia bức xạ hồng ngoại, tử ngoại của ánh nắng mặt trời, trong quá trình đốt nóng 

chảy bitum để trải nhựa đƣờng, nhiệt phát ra từ các phƣơng tiện vận chuyển, 

máy móc thi công nhất là khi trời nắng nóng,... 

Tác động 

Sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của từng 

ngƣời. Khi nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao cơ thể sẽ đổ mồ hôi, tăng 

nguy cơ mất nƣớc. Nếu nhiệt độ lớn hơn, cơ thể sẽ điều hòa thân nhiệt để tự làm 

mát, sau đó dẫn tới tình trạng chuột rút, kiệt sức hoặc say nắng. Nếu đƣợc cấp 

cứu kịp thời thì nạn nhân cũng sẽ chịu các tổn thƣơng trên cơ thể. 
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Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ 

hồng ngoại); đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn 

đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị 

say nắng, sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của 

từng ngƣời. 

Nhựa đƣờng và khí của nhựa đƣờng chứa các chất độc nhƣ keo công 

nghiệp, hydrocarbon, dung môi công nghiệp,... Ngƣời hít phải lƣợng khí độc lớn 

sẽ gây ra ngộ độc, tuỳ vào mức độ, triệu chứng có thể là đau đầu, buồn nôn, 

chóng mặt,… Ở mức nặng, nội tạng nạn nhân bị tổn thƣơng, dẫn đến những căn 

bệnh nguy hiểm, nan y. Trong thời gian ngắn: tùy mức độ và tùy cơ địa nhạy 

cảm mà có thể sẽ mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, khó 

thở, ho đau họng…), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu,… Trong thời 

gian dài: nhựa bị đốt cháy các khí độc thải ra có thành phần cacbon có thể gây 

ngộ độc, ảnh hƣởng đến tuyến nội tiết, rối loạn các chức năng tiêu hóa và có thể 

gây ung thƣ, có ảnh hƣởng đến bệnh lý hiếm muộn hay không thì chƣa có 

nghiên cứu về vấn đề này. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d3. Các rủi ro, sự cố 

Sản xuất nông nghiệp của người dân 

Việc triển khai dự án ảnh hƣởng chủ yếu tới đất nông nghiệp của các hộ 

có đất canh tác trong khu vực dự án. 

Tác động: Trong quá trình thi xây dựng sẽ làm xáo trộn đời sống ngƣời 

dân trong khu vực dự án nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

An ninh trật tự, sinh hoạt 

Quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực 

do tập trung đông công nhân trong thời gian thi công, mâu thuẫn giữa công nhân 

với ngƣời dân địa phƣơng. Ngoài ra, trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

sinh hoạt của ngƣời dân, hoạt động đi lại của ngƣời dân, sản xuất của ngƣởi 

dân... 

Sự cố tai nạn lao động 

Các rủi ro tai nạn lao động khi thi công xây dựng có thể xảy ra thƣờng 

liên quan tới việc không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng 

tay, áo bảo hộ,…), các máy móc có tải trọng lớn, cần cẩu hoặc do bất cẩn khi 

đứng gần hố đào. 

Tai nạn lao động xảy ra do việc không vận hành đúng quy trình kỹ 

thuật máy móc thiết bị, bất cẩn trong lao động, không thực hiện các biện pháp 
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an toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc. Khi sự cố xảy ra ngoài ảnh 

hƣởng mạnh về kinh tế, nó còn ảnh hƣởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ 

công nhân viên trong khu vực công trình và xe cộ qua lại trong khu vực. 

Ngoài ra, tai nạn lao động còn có thể xảy ra tại công trình do sự bất cẩn 

về điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ nghiêm ngặt 

những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy 

thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. 

Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính mạng ngƣời lao 

động. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, 

mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần đƣợc cấp cứu kịp thời. 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của ngƣời lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm do trẻ em té ngã vào vị trí 

đào nền công trình, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

Tai nạn giao thông 

Sự cố giao thông có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Tác động 

của các rủi ro về giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe, tính 

mạng và tài sản của con ngƣời. Có thể đƣợc tóm tắt một số dạng tai nạn nhƣ sau: 

- Hoạt động của phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng ra, 

vào công trƣờng nếu không có biển báo hiệu chỉ dẫn giao thông, khu vực đang 

xây dựng hay quản lý điều hành kém dễ dẫn đến tai nạn giao thông.  

- Trong quá trình thi công có sử dụng xà lan vận chuyển vật liệu xây 

dựng, quá trình neo đậu xà lan có thể phát sinh tai nạn giao thông đƣờng thủy do 

ngƣời điều khiển thiếu quan sát, không có đèn tín hiệu vào ban đêm,… sẽ phát 

sinh tai nạn giao thông giữa các phƣơng tiện giao thông thủy với xà lan vận 

chuyển vật liệu của công trình. 

- Ngoài ra, hoạt động thi công sẽ ảnh hƣởng đến sự lƣu thông của ngƣời 

dân sinh sống tại khu vực công trình, rất dễ xảy ra các tai nạn giao thông do 

thiếu quan sát, thiếu biển báo, ngƣời điều tiết giao thông,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Trong quá trình thi công, để đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, đủ 

nhiên liệu, đơn vị thi công sẽ dự trữ một lƣợng nhiên liệu tại lán trại. Khi công 

tác quản lý không thực hiện tốt sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng cháy nổ. Đồng thời, 

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

cố chập, cháy nổ,... gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con ngƣời; Việc sử 

dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công nhƣ: hàn, đun, đốt các vật liệu trong 

xây dựng cũng có thể gây ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nếu không có các 
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biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, trượt lở đất, lún đất và xói mòn 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Quá trình bơm cát đƣợc 

thực hiện bằng đƣờng ống nhựa để nối từ sà lan đến vị trí cần cung cấp cát. Khi 

đƣờng ống bị vỡ, nƣớc, cát sẽ chảy tràn ra môi trƣờng xung quanh gây ô nhiễm 

cục bộ, ảnh hƣởng đến nhà dân dọc theo tuyến công trình. 

Trong quá trình thi công khi xảy ra mƣa lớn sẽ cuốn theo đất, đá tại khu 

vực đào nền gây nguy cơ trƣợt lỡ đất, sụp lún và xói mòn đất làm mất một khối 

lƣợng đất bị cuốn trôi phát tán vào nguồn nƣớc, gia tăng độ đục trong nguồn 

nƣớc mặt. 

Sự cố sụt lún khi thi công nền đƣờng qua vùng đất yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ 

sụt lún đất. Khi sự cố xảy ra thì sự ổn định của nền móng công trình sẽ bị tác 

động gây hƣ hỏng, mất an toàn cho phƣơng tiên giao thông trên đƣờng. 

d4. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Trong quá trình triển khai công trình sẽ làm thay đổi cảnh quan hiện có 

của diện tích đất xây dựng công trình, ảnh hƣởng đến điều kiện sống của một số 

loài sinh vật: còng, cá, chim, chuột,… Môi trƣờng sống của sinh vật bị ngăn 

cách vì vậy các loài sinh vật cần có thời gian thích nghi với điều kiện sống mới. 

Đối với hệ sinh thái trên cạn: Trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

các loài thực vật, động vật gần các khu vực thi công. Tuy nhiên, số lƣợng và 

thành phần loài bị ảnh hƣởng là không lớn, chủ yếu là các loài nhƣ ếch, nhái, 

rắn, các loài động vật không xƣơng sống trong các khu đất nông nghiệp. Với 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp bởi các hoạt động của công trình, tác động 

đến hệ sinh thái trên cạn trong giai đoạn xây dựng dự kiến là không đáng kể và 

có thể kiểm soát đƣợc. 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Tác động của việc thu hồi đất, di dân tái định cư và san lấp mặt bằng: 

Khu đất hầu hết là diện tích đất nông nghiệp, chủ dự án đã thực hiện giải phóng 

mặt bằng theo nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các công trình cần thu hồi 

đất, mức vốn bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nên không có 

tác động đến việc di dân.  

Trên tuyến đƣờng 936 thì có các hệ thống hạ tầng nhƣ, điện, cấp nƣớc, 

nhƣng khu vực dự án hiện hữu chƣa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, việc đầu tƣ 

xây dựng đòi hỏi phải xây dựng mới toàn bộ hệ thống hạ tầng và các hạng mục 

công trình. Đơn vị thi công thực hiện bơm cát san nền toàn bộ diện tích 18.608 
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m
2
, với cao độ 2,1 m. 

a. Các tác động từ hoạt động san lấp mặt bằng 

a1. Chất thải rắn: 

Hiện trạng khu vực công trình là đất trồng lúa, thực hiện bơm cát san lấp 

đạt cao trình +2,2 m. Do đó, chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động gia cố bờ 

bao. Theo Trung tâm quy hoạch xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh 

từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. Đồng thời, đơn vị thi công sử 

dụng khoảng 10 công nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực 

công trình, chỉ sử dụng nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai 

nƣớc, ly nhựa,… Khối lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 

kg/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Tác động: Quá trình san lấp mặt bằng sẽ phát sinh chất thải rắn, lƣợng 

chất thải sẽ đƣợc thu gom xử lý để không làm ảnh hƣởng quá trình thi công các 

hạng mục công trình. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, không đƣợc xử lý sẽ làm 

mất vẽ mỹ quan tại khu vực công trình, cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa,… 

Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc thu gom và xử lý nên giảm thiểu đƣợc 

các tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a2. Nước thải: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân và lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt công trình. 

+ Nước thải sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày, số lao động sử dụng là 10 ngƣời, do đó lƣu 

lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 0,8 m
3
/ngày (10 ngƣời x 0,08 m

3
/ngƣời/ngày). 

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng 

mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc 

Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

S: diện tích (S: 18.608 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 18.608 = 157,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 157,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 
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+ Nước thải từ bơm cát: Đơn vị thi công thực hiện san lấp mặt bằng bằng 

hình thức bơm cát. Lƣợng cát này đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. Cát đƣợc 

bơm từ xà lan theo đƣờng ống đến khu vực công trình. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng thì trong quá trình san lắp mặt bằng, cần khoảng 2 m
3
 nƣớc để 

bơm 1 m
3
 cát từ xà lan lên mặt bằng. Trong quá trình san lắp mặt bằng cần sử 

dụng: 29.482 m
3
 cát nền để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện tích 

18.608 m
2
 (Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu tái định cư, 

2022) thì lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 58.964 m
3
. Hoạt động san lắp mặt 

bằng dự kiến diễn ra trong 30 ngày. 

Tác động: 

Nước thải sinh hoạt: Tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn san 

lấp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 126. Tải lƣợng, nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trong hoạt động 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

mg/L 

1 BOD5 45,0 450 562,5 50 

2 COD 72,0 720 900,0 - 

3 Chất rắn lơ lửng 70,0 700 875,0 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 10,0 100 125,0 20 

5 Tổng nitơ 6,0 60 75,0 - 

6 Amoni 2,4 24 30,0 10 

7 Tổng photpho 0,8 8 10,0 - 

8 Coliforms - - 10
6
-10

9
 

MPN/100ml 
5.000 

 (Nguồn: “*” WHO,1993; Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 8/2022) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có hàm 

lƣợng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vƣợt giới hạn cho phép 

so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Nƣớc thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng nồng độ các các 

chất ô nhiễm đi vào nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý kịp thời. 

Nước mưa: Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-
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0,03 mg P/L, 10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ 

đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; 

gây xói mòn đất,… Nƣớc mƣa có khả năng gây nhiễm bẩn, do khi nó chảy tràn 

trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, thức ăn thừa, rác, làm cho 

nƣớc bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, nƣớc mƣa cuốn theo lớp đất trong quá trình dọn 

dẹp mặt bằng (khi có mƣa) sẽ gây nên xói lở. Do đó, đơn vị thi công sẽ có biện 

pháp thu gom để hạn chế các tác động tiêu cực xảy ra. 

Nước thải từ san lắp mặt bằng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

cao. Khi lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan 

tại khu vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công 

trình. Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm 

xử lý tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, 

không nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công 

trình. Do đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích 

hợp hạn chế các tác động của nƣớc thải san lấp mặt bằng.  

+ Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Công nhân làm việc trên 

công trƣờng, nguồn nƣớc mặt khu vực công trình; Quy mô tác động: Khu vực 

công trình. 

a3. Chất thải khí và bụi: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử dụng 

trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại của 

công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu là 

SO2, NO2, CO, bụi,… 

Bảng 127. Lƣợng sử dụng nhiên liệu/ca làm việc Khu tái định cƣ xã 

Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Tên thiết bị Số lƣợng 

Mức tiêu hao Dầu 

DO/ca làm việc (lít 

dầu DO/ca) 
Nhiêu liệu/ca 

1 Máy ủi 2 46 92 

2 Máy san 2 39 78 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 128. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc trong giai đoạn 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Tên thiết bị Hệ số phát thải (kg/tấn) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 
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TT Tên thiết bị Hệ số phát thải (kg/tấn) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đất, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến điểm tập kết. 

- Tác động: Các động cơ đốt trong hoạt động thông qua việc đốt nhiên 

liệu trong các bình kín. Nhƣng bất lợi lớn của những động cơ này là sự kết hợp 

của các tạp chất trong nhiên liệu và quá trình đốt cháy tạo ra chất gây ô nhiễm. 

Các chất ô nhiễm đƣợc tạo ra bởi động cơ đốt trong là: NO2, CO, benzen, các 

hạt bụi và CxHy. Các hợp chất này đều là tác nhân gây hại với môi trƣờng và là 

một trong những thủ phạm gây ra một số bệnh cho con ngƣời. Bụi phát sinh sẽ 

làm giảm chức năng hô hấp, các bệnh về da, mắt, ảnh hƣởng trực tiếp đến công 

nhân trong quá trình làm việc. Khu vực thực hiện công trình có không gian 

thông thoáng, nên các khí thải phát sinh dễ dàng phát tán cào môi trƣờng không 

khí xung quanh, giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm, tác động xấu đến sức 

khỏe công nhân. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng, ngƣời dân, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a4. Chất thải nguy hại: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, máy ủi,... 

Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lƣợng phát sinh tùy 

thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết bị, phƣơng tiện thi công. Trong giai 

đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 16 lít/phƣơng 

tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 kg). 

- Tác động: CTNH phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, các 

thành phần môi trƣờng mà chất thải phát tán vào. Khi nhiểm lẫn vào đất gây ô 

nhiễm nguồn đất, khi nhớt thải rơi vào ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc 

mặt, các sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên, đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu 

nên tác động tiêu cực của CTNH trong giai đoạn chuẩn bị hoàn toàn kiểm soát 

đƣợc. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình. 

a5. Tiếng ồn và độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 
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tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ phƣơng tiện 

giao thông của công nhân. 

- Tác động: Ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn san lấp 

mặt bằng là điều không tránh khỏi, sẽ ảnh hƣởng đến dân cƣ và công nhân làm 

việc tại công trình. Tuy nhiên, số lƣợng máy móc thi công tập trung ít, chế độ 

làm việc của máy móc hợp lý tránh thời gian nghĩ ngơi của ngƣời dân nên sẽ 

giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: Khu vực công trình và 

khu vực xung quanh công trình. 

a6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công 

trình 

Tai nạn lao động 

Trong quá trình san lấp mặt bằng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất 

cẩn của công nhân trong giờ làm việc, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 

quy an toàn lao động, thiếu sự quan sát khi làm việc. Khi tai nạn lao động xảy ra 

sẽ gây nên tổn thƣơng về mặt sức khỏe, tinh thần, đôi khi trở thành gánh nặng 

cho gia đình,…  

Tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn chuẩn bị, tai nạn giao thông có thể xảy ra do ngƣời điều 

kiển phƣơng tiện thiếu quan sát, sự bất cẩn của công nhân. Tai nạn giao thông có 

thể xảy ra với công nhân làm việc tại công trình, giữa các phƣơng tiện phục vụ 

cho hoạt động của công trình với các phƣơng tiện lƣu thông trong khu vực công 

trình. 

b. Vật liệu xây dựng phục vụ công trình 

Đơn vị thi công không thực hiện khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực 

triển khai công trình, nguồn vật liệu xây dựng đƣợc đơn vị thi công mua từ nhà 

cung ứng tại địa phƣơng có uy tín, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chuyên chở về 

công trình bằng các phƣơng tiện chuyên dụng. 

c. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị, đơn vị thi công sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ và 

đƣờng thủy. 

- Vận chuyển bằng đường bộ: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng: Nguyên vật liệu (cát, đá, xi-măng,…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn 
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đi gây bụi. Quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phƣơng tiện vận chuyển, các 

máy móc, thiết bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, SO2,... Theo 

WHO khi xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, sử dụng 1 tấn nhiên liệu dầu diesel thì 

hệ số phát thải nhƣ sau: 

Bảng 129. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải Khu 

tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg/tấn dầu diesel) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe 3,5 – 16 tấn 4,3 28 1 55 12 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng, các vật liệu xây dựng đƣợc vận chuyển đến 

công trƣờng bằng xe tải. Theo Dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Khu 

tái định cƣ, 2022, ƣớc tính lƣợng vật liệu công trình sử dụng khoảng 80.000 tấn, 

sử dụng xe có tải trọng 5 tấn, số lƣợt xe vận chuyển là 16.000 lƣợt. Khi tính lƣợt 

xe không tải quy về có tải (02 xe không tải tƣơng đƣơng 01 xe có tải) thì tổng số 

lƣợt xe quy về có tải là 24.000 xe. Quãng đƣờng vận chuyển của xe khoảng 28 

km, nhiêu liệu tiêu thụ 0,3 lít/km. Nhƣ vậy, lƣợng nhiên liệu công trình tiêu thụ 

khoảng 202 tấn nhiên liệu. 

Bảng 130. Tải lƣợng phát thải các chất ô nhễm không khí từ xe tải 

Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe >16t 868,6 5.656 202 11.110 2.424 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng tính toán, 2022) 

- Vận chuyển bằng đường thủy: Ngoài việc vận chuyển bằng đƣờng bộ, 

một khối lƣợng trang thiết bị, sẽ đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy tới khu vực 

công trƣờng. Công trình dự kiến sử dụng 01 xà lan (vận chuyển cát san lấp mặt 

bằng). Chủ công trình ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có 

uy tín tại địa phƣơng. Trung bình, trong 1 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 68 kg nhiên 

liệu Diesel. Tổng thời gian di chuyển của xà lan trong quá trình xây dựng 

khoảng 150 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 10,2 tấn nhiên liệu Diesel. 

Theo định mức phát thải của UNEP (2013) - “Emission inventory 

manual”, khối lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO 

đối với phƣơng tiện giao thông thủy sử dụng nhiên liệu DO, tính toán tải lƣợng 

ô nhiễm phát sinh đƣợc thống kê tại bảng bên dƣới: 
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Bảng 131. Hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh từ phƣơng tiện  

vận tải đƣờng thủy Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu)* 

Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh 

(kg/h) Xà lan 

1 CO2 3.170 215,56 

2 SO2 20*S 0,068 

3 NOx 57 3,876 

4 CO 7,4 0,5032 

5 CH4 0,05 0,0034 

6 N2O 0,08 0,00544 

7 VOC 2,4 0,1632 

8 PM 2.5 1,1 0,0748 

(Nguồn: UNEP - “Emission inventory manual”, 2013) 

Ghi chú: 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

+ (*): UNEP(2013), Emission inventory manual. 

Môi trƣờng không khí xung quanh ống khói thải sẽ bị ô nhiễm tức thời. 

Tuy nhiên, điều kiện môi trƣờng tiếp nhận ngoài khơi thông thoáng, có chế độ 

gió mạnh và đối lƣu tốt nhờ bức xạ mặt trời, nên các chất ô nhiễm trong khí thải 

sẽ nhanh chóng bị cuốn lên trên, phân tán và bị pha loãng vào khí quyển, nhờ 

đó chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc phục hồi. Do vậy, khí thải tác động 

không đáng kể đến chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn 

rơi vãi nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt, ảnh hƣởng đến 

hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu của công trình. 

Tác động 

Bụi tác động trực tiếp đến những ngƣời công nhân xây dựng. Các loại bụi 

này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đƣờng hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có 

khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi 

nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt. Mặt khác, các quá trình 

đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng, đào móng,… không những phát sinh bụi 

ngay tại công trƣờng mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh công trình. 
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- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân lƣu thông qua khu vực công trình, 

công nhân, ngƣời dân sinh sống trên tuyến đƣờng vận chuyển vật liệu. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình; tuyến vận chuyển vận liệu. 

d. Thi công các hạng mục công trình của công trình 

d1. Các tác động liên quan đến chất thải 

d1.1. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình công trình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm việc: Thành phần chủ yếu 

là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng công nhân làm việc tại 

công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 120 kg/ngày (150 ngƣời x 

0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi m ng, sắt thép vụn,...) thải ra trong 

quá trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 09 tấn. 

Tác động 

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lƣợng chất hữu cơ khá cao. Nếu không 

quản lý và xử lý tốt, thải bừa bãi sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trƣờng, tạo 

điều kiện thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển nhƣ: ruồi, 

muỗi, chuột, gián,… Đồng thời, thành phần hữu cơ trong chất thải rắn phân hủy 

tạo ra mùi và các khí độc hại nhƣ CH4, CO2, NH3,... gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí, gây mất mỹ quan khu vực công trình, ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc. Ngoài ra, chất thải rắn có thể gây tắt nghẽn đƣờng thoát 

nƣớc. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 
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Bảng 132. Một số hợp chất gây mùi Khu tái định cƣ xã Tham Đôn 

huyện Mỹ Xuyên 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert – butyl mercaptan (CH3)3C-SH 
Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7
th

 International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hƣởng đến khứu giác ngƣời tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con ngƣời, mà tác động cảu mùi hôi khác nhau. 

Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bùn đất phế thải, không có bạt 

che sẽ phát sinh chất thải rắn rơi vãi trên đƣờng, phát sinh bụi sẽ ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng, đời sống của ngƣời dân xung quanh công trình. Việc tập kết vật liệu 

xây dựng bừa bãi sẽ làm vật liệu dễ dàng phát tán vào môi trƣờng, ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng không khí do gió thổi đất, cát làm phát sinh bụi; vào thời điểm 

trời mƣa, nƣớc mƣa sẽ cuốn trôi cát, đất vào hệ thống thoát nƣớc, ảnh hƣởng 

dòng chảy hệ thống thoát nƣớc,… Chất thải rắn xây dựng không đƣợc thu gom 

sẽ gây mất vẻ mỹ quan tại khu vực, ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân khi 
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vô tình va chạm với sắt thép phế liệu. Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng tại công trình chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai 

đoạn xây dựng công trình. Tuy nhiên, tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng 

các hạng mục còn lại của công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.2. Chất thải lỏng 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 

nƣớc mƣa chảy tràn; nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nƣớc thải 

xây dựng. 

Nước mưa chảy tràn: đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của công trình khi có mƣa. Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và 

lƣợng mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh 

 óc Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

 S: diện tích (S: 18.608 m
2
). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 18.608 = 157,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng  

157,8 m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Vào thời gian cao điểm nhất, số lƣợng công nhân tập trung 

khoảng 150 ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh là 12 m
3
/ngày (150 

ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày). Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
. 

Tác động 
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Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-0,03 mg P/L, 

10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ 

thuộc vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy 

qua. Nước thải xây dựng có hàm lƣợng chất rắn cao, làm gia tăng độ đục và góp 

phần tăng phù sa bồi lắng tại nguồn nƣớc tiếp nhận. Ngoài ra, nƣớc mƣa sẽ bị 

nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, 

thức ăn thừa, rác,... Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc vào thành phần, 

khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. Đồng thời, khi hệ 

thống thoát nƣớc không đƣợc nạo vét sẽ làm cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa 

gây ngập úng khó khăn cho việc đi lại của ngƣời dân, tạo điều kiện cho các sinh 

vật gây hại phát triển. 

Nước thải từ xây dựng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao. Khi 

lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan tại khu 

vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công trình. 

Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm xử lý 

tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, không 

nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công trình. Do 

đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích hợp để 

hạn chế các tác động của nƣớc thải xây dựng.  

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật, không xử lý tốt 

sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và công nhân làm việc tại khu vực công trình. 

Thành phần nƣớc thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nƣớc thải nhiễm bẩn do chất bài tiết 

trong quá trình trao đổi chất của con ngƣời từ các phòng vệ sinh; Nƣớc thải 

nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ, các chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt từ các hoạt động tắm, giặt, nƣớc rửa vệ sinh,… Nƣớc thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hu  sinh học, ngoài ra còn có cả các thành 

phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Lƣợng nƣớc thải khá 

lớn và cần đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc khi thải ra bên ngoài. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Công nhân và các hộ dân xung quanh công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.3. Chất thải khí 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây 

dựng của công trình bao gồm: Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và 

máy móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí thải 

từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng; bụi trong quá trình tập kết 

nguyên vật liệu và thi công xây dựng. 
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Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị nhƣ sau: 

Bảng 133. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc Khu tái định cƣ 

xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khí thải từ các hoạt động cơ khí, trong quá trình hàn các kết cấu thép, các 

loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.  

Bảng 134. Nồng độ các chất khí đo đƣợc trong quá trình hàn Khu tái 

định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

 (Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Khi công trình sử dụng que hàn 4 mm, theo Trung tâm quy hoạch và xây 

dựng thì số que hàn sử dụng khoảng 59 kg (xây dựng đƣờng giao thông là 

59kg), tƣơng đƣơng 295 que (59kg : 0,2 kg/que) thì tải lƣợng khí thải từ quá 

trình hàn nhƣ sau: 

Khí thải từ khói hàn chứa các thành phần độc hại sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến những ngƣời thợ hàn. Với các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn 

chế đƣợc các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân lao động. 

Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công sẽ làm phát 

sinh bụi từ các hoạt động nhƣ: trộn vữa, xây gạch, bốc xếp vật liệu, vận chuyển 

vật liệu, các đóng vật liệu tập kết trên công trƣờng,… Bụi phát sinh trong suốt 

quá trình xây dựng nhƣng chỉ tác động cục bộ, phạm vi tác động không lớn. 

Ngoài ra, lƣợng bụi phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân lân cận 

công trình. 
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Hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình san gạt, đào đắp đất đá do WHO xác 

lập nhƣ sau: 

E =k x 0,16 x (U/2,2)
1,4

/(M/2)
1,3

 

Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (g/m
3
);  

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;  

U: Tốc độ gió trung bình;  

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu . 

Bảng 135. Hệ số phát thải bụi trong xây dựng Khu tái định cư xã 

Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Nguồn phát sinh bụi Hệ số phát thải 

1 Hoạt động đào đất san ủi mặt bằng 1 – 100 g/m
3 

2 Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng 0,1 – 1 g/m
3 

3 Hoạt động vận chuyển đất cát làm rơi vãi 0,1 - 1 g/m
3 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khi thi công xây dựng công trình sẽ tiến hành đào đắp phần diện tích 

6.280,4 m
2
 (theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng) với chiều sâu 2,1 m để gia 

cố nền thì thể tích đất đào đắp là 13.188,84 m
3
 và lƣợng bụi phát sinh là: 

13.188,84 m
3
 x (1-100 g/m

3
) = 15,072 – 1.318,9 kg. 

Hàm lƣợng bụi trung bình dao động khá lớn, đó là do phụ thuộc vào điều 

kiện thời tiết nhƣ hƣớng gió, tốc độ gió, độ ẩm đất cát,... Nồng độ bụi có những 

thời điểm có khả năng vƣợt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tác động chủ yếu chỉ 

mang tính tạm thời và ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân xây dựng tại công 

trƣờng và không còn tác động khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công 

trình. 

d1.4. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que 

hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định 

kỳ bảo dƣỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng, lƣợng chất thải này phát sinh từ hoạt động xây dựng khoảng 15 

kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt khoảng 4,5 kg/tháng, đầu que hàn khoảng 10,5 

kg/tháng,…). 

Tác động: CTNH không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây 

ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế tác 
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động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Có độc tính:  

+ Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, 

hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc quản lý và 

xử lý không tốt.  

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

Tuy nhiên, lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của công 

trình đƣợc thu gom, xử lý nên hạn chế đƣợc các tác động xấu đến con ngƣời và 

sinh vật tại khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d.2. Các tác động không liên quan chất thải 

d.2.1. Tiếng ồn và độ rung 

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các phƣơng 

tiện vận tải và máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây 

dựng.  

Tác động: Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lp(X) = Lp(X0) +20 log10(X0/X) 

Trong đó: 

- LP(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

- LP(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán. 

- X: vị trí cần tính toán. 

- X0 = 1m. 

Mức ồn do máy móc thi công gây ra đƣợc thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 136. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới Khu tái định cƣ 

xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

  Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bê 

tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào đất 75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm nén 75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động nhƣ gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn 

làm giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cƣờng độ lớn trong thời 

gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con ngƣời ở các dải tần khác nhau 

đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 137. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con ngƣời Khu tái 

định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngƣỡng chói tai 

5 130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tay, gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực đại mà con ngƣời có thể chịu đƣợc tiếng ồn 

8 150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 
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TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

9 160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Độ rung ảnh hƣởng hầu hết đến các bộ phận trong cơ thể con ngƣời nhƣ: 

Hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch,… Đối với thực vật sẽ ảnh hƣởng đến sự 

ổn định của bộ rễ làm chậm phát triển cây. Bệnh xƣơng khớp cũng liên quan đến 

rung động. Khi đồng thời chịu tác động của cả tiếng ồn và độ rung, thì tác hại 

của tiếng ồn và độ rung đối với cơ thể càng lớn. 

Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng nhƣ lu nền mặt đƣờng, 

đóng cọc,… gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con 

ngƣời sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể 

làm hƣ hỏng công trình lân cận gây ra những tranh chấp giữa cộng đồng dân cƣ 

khu vực xây dựng và đơn vị thi công. Các loại sóng cơ bản truyền từ nguồn rung 

vào nền đất cách nguồn rung một khoảng cách bao gồm: Sóng Rayleigh (R); 

sóng cắt (S) và sóng nén (P). Nhìn chung, có thể chia thành hai loại sóng: Sóng 

khối - lan truyền trong khối đất và sóng mặt - lan truyền trong phần trên mặt đất. 

Các loại sóng tạo ra sự chuyển động các hạt đất khác nhau khi chúng đi qua, do 

đó kết cấu sẽ bị biến dạng khác nhau ứng với từng loại sóng. Sóng P, sóng S và 

sóng R di chuyển với tốc độ khác nhau. Sóng P đi nhanh nhất, sau đó là sóng S 

và sóng R. Dọc theo mặt đất, sóng P và sóng S tiêu tán nhanh hơn sóng R. Do 

đó, sóng R gây xáo trộn lớn nhất ở mặt nền và có thể nhận biết rõ ràng từ một 

khoảng cách xa nguồn rung. 

Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con ngƣời rất khác nhau. 

Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian 

và nhiều yếu tố khác. 

Bảng 138. Đánh giá ảnh hƣởng dao động nền đất lên công trình Khu 

tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 

Nguồn 

rung dài 

hạn 

Ở móng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt trên 

sàn 

0 - 10  Hz 10 - 50 Hz 
50 - 100 

Hz 

Tất cả 

các tần số 

Tất cả các 

tần số 

Trung tâm thƣơng mại/ công 20 20 - 40 40 - 50 40 10 
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Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 

Nguồn 

rung dài 

hạn 

Ở móng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt trên 

sàn 

0 - 10  Hz 10 - 50 Hz 
50 - 100 

Hz 

Tất cả 

các tần số 

Tất cả các 

tần số 

nghiệp 

Nhà ở 5 5 - 15 15 - 20 15 5 

Công trình lịch sử/ nhạy cảm 

với dao động 
3 3 - 8 8 - 10 8 2.5 

(Nguồn: T . Nguyễn Lan, 2016) 

Do đó, cần áp dụng các biện pháp giảm rung bằng cách lựa chọn công 

nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do 

sóng lan truyền trong nền đất. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Tiếng 

ồn, độ rung ảnh hƣởng đến sức khỏe, tinh thần của công nhân; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình và khu vực xung quanh công trình. 

d2.2. Ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của công trình, công nhân làm việc tại công trƣờng phải chịu tác động của 

tia bức xạ hồng ngoại, tử ngoại của ánh nắng mặt trời, trong quá trình đốt nóng 

chảy bitum để trải nhựa đƣờng, nhiệt phát ra từ các phƣơng tiện vận chuyển, 

máy móc thi công nhất là khi trời nắng nóng,... 

Tác động 

Sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của từng 

ngƣời. Khi nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao cơ thể sẽ đổ mồ hôi, tăng 

nguy cơ mất nƣớc. Nếu nhiệt độ lớn hơn, cơ thể sẽ điều hòa thân nhiệt để tự làm 

mát, sau đó dẫn tới tình trạng chuột rút, kiệt sức hoặc say nắng. Nếu đƣợc cấp 

cứu kịp thời thì nạn nhân cũng sẽ chịu các tổn thƣơng trên cơ thể. 

Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ 

hồng ngoại); đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn 

đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị 

say nắng, sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của 

từng ngƣời. 

Nhựa đƣờng và khí của nhựa đƣờng chứa các chất độc nhƣ keo công 
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nghiệp, hydrocarbon, dung môi công nghiệp,... Ngƣời hít phải lƣợng khí độc lớn 

sẽ gây ra ngộ độc, tuỳ vào mức độ, triệu chứng có thể là đau đầu, buồn nôn, 

chóng mặt,… Ở mức nặng, nội tạng nạn nhân bị tổn thƣơng, dẫn đến những căn 

bệnh nguy hiểm, nan y. Trong thời gian ngắn: tùy mức độ và tùy cơ địa nhạy 

cảm mà có thể sẽ mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, khó 

thở, ho đau họng…), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu,… Trong thời 

gian dài: nhựa bị đốt cháy các khí độc thải ra có thành phần cacbon có thể gây 

ngộ độc, ảnh hƣởng đến tuyến nội tiết, rối loạn các chức năng tiêu hóa và có thể 

gây ung thƣ, có ảnh hƣởng đến bệnh lý hiếm muộn hay không thì chƣa có 

nghiên cứu về vấn đề này. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d3. Các rủi ro, sự cố 

Sản xuất nông nghiệp của người dân 

Việc triển khai dự án ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của 

các hộ có đất canh tác trong khu vực dự án. 

Tác động: Trong quá trình thi công xây dựng sẽ làm xáo trộn đời sống 

ngƣời dân trong khu vực dự án nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

An ninh trật tự, sinh hoạt 

Quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực 

do tập trung đông công nhân trong thời gian thi công, mâu thuẫn giữa công nhân 

với ngƣời dân địa phƣơng. Ngoài ra, trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

sinh hoạt của ngƣời dân, hoạt động đi lại của ngƣời dân, sản xuất của ngƣởi 

dân... 

Sự cố tai nạn lao động 

Các rủi ro tai nạn lao động khi thi công xây dựng có thể xảy ra thƣờng 

liên quan tới việc không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng 

tay, áo bảo hộ,…), các máy móc có tải trọng lớn, cần cẩu hoặc do bất cẩn khi 

đứng gần hố đào. 

Tai nạn lao động xảy ra do việc không vận hành đúng quy trình kỹ 

thuật máy móc thiết bị, bất cẩn trong lao động, không thực hiện các biện pháp 

an toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc. Khi sự cố xảy ra ngoài ảnh 

hƣởng mạnh về kinh tế, nó còn ảnh hƣởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ 

công nhân viên trong khu vực công trình và xe cộ qua lại trong khu vực. 

Ngoài ra, tai nạn lao động còn có thể xảy ra tại công trình do sự bất cẩn 

về điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ nghiêm ngặt 

những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy 
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thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. 

Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính mạng ngƣời lao 

động. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, 

mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần đƣợc cấp cứu kịp thời. 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của ngƣời lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm do trẻ em té ngã vào vị trí 

đào nền công trình, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

Tai nạn giao thông 

Sự cố giao thông có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Tác động 

của các rủi ro về giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe, tính 

mạng và tài sản của con ngƣời. Có thể đƣợc tóm tắt một số dạng tai nạn nhƣ sau: 

- Hoạt động của phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng ra, 

vào công trƣờng nếu không có biển báo hiệu chỉ dẫn giao thông, khu vực đang 

xây dựng hay quản lý điều hành kém dễ dẫn đến tai nạn giao thông.  

- Trong quá trình thi công có sử dụng xà lan vận chuyển vật liệu xây 

dựng, quá trình neo đậu xà lan có thể phát sinh tai nạn giao thông đƣờng thủy do 

ngƣời điều khiển thiếu quan sát, không có đèn tín hiệu vào ban đêm,… sẽ phát 

sinh tai nạn giao thông giữa các phƣơng tiện giao thông thủy với xà lan vận 

chuyển vật liệu của công trình. 

- Ngoài ra, hoạt động thi công sẽ ảnh hƣởng đến sự lƣu thông của ngƣời 

dân sinh sống tại khu vực công trình, rất dễ xảy ra các tai nạn giao thông do 

thiếu quan sát, thiếu biển báo, ngƣời điều tiết giao thông,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Trong quá trình thi công, để đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, đủ 

nhiên liệu, đơn vị thi công sẽ dự trữ một lƣợng nhiên liệu tại lán trại. Khi công 

tác quản lý không thực hiện tốt sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng cháy nổ. Đồng thời, 

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

cố chập, cháy nổ,... gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con ngƣời; Việc sử 

dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công nhƣ: hàn, đun, đốt các vật liệu trong 

xây dựng cũng có thể gây ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nếu không có các 

biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, trượt lở đất, lún đất và xói mòn 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Quá trình bơm cát đƣợc 

thực hiện bằng đƣờng ống nhựa để nối từ sà lan đến vị trí cần cung cấp cát. Khi 

đƣờng ống bị vỡ, nƣớc, cát sẽ chảy tràn ra môi trƣờng xung quanh gây ô nhiễm 

cục bộ, ảnh hƣởng đến nhà dân dọc theo tuyến công trình. 
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Trong quá trình thi công khi xảy ra mƣa lớn sẽ cuốn theo đất, đá tại khu 

vực đào nền gây nguy cơ trƣợt lỡ đất, sụp lún và xói mòn đất làm mất một khối 

lƣợng đất bị cuốn trôi phát tán vào nguồn nƣớc, gia tăng độ đục trong nguồn 

nƣớc mặt. 

Sự cố sụt lún khi thi công nền đƣờng qua vùng đất yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ 

sụt lún đất. Khi sự cố xảy ra thì sự ổn định của nền móng công trình sẽ bị tác 

động gây hƣ hỏng, mất an toàn cho phƣơng tiên giao thông trên đƣờng. 

d4. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Trong quá trình triển khai công trình sẽ làm thay đổi cảnh quan hiện có 

của diện tích đất xây dựng công trình, ảnh hƣởng đến điều kiện sống của một số 

loài sinh vật: còng, cá, chim, chuột,… Môi trƣờng sống của sinh vật bị ngăn 

cách vì vậy các loài sinh vật cần có thời gian thích nghi với điều kiện sống mới. 

Đối với hệ sinh thái trên cạn: Trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

các loài thực vật, động vật gần các khu vực thi công. Tuy nhiên, số lƣợng và 

thành phần loài bị ảnh hƣởng là không lớn, chủ yếu là các loài nhƣ ếch, nhái, 

rắn, các loài động vật không xƣơng sống trong các khu đất nông nghiệp. Với 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp bởi các hoạt động của công trình, tác động 

đến hệ sinh thái trên cạn trong giai đoạn xây dựng dự kiến là không đáng kể và 

có thể kiểm soát đƣợc. 

IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Tác động của việc thu hồi đất, di dân tái định cư và san lấp mặt bằng: 

Khu đất hầu hết là diện tích đất nông nghiệp, chủ dự án đã thực hiện giải phóng 

mặt bằng theo nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các công trình cần thu hồi 

đất, mức vốn bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nên không có 

tác động đến việc di dân.  

Trên tuyến đƣờng 939B thì có các hệ thống hạ tầng nhƣ, điện, cấp nƣớc, 

nhƣng khu vực dự án hiện hữu chƣa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, việc đầu tƣ 

xây dựng đòi hỏi phải xây dựng mới toàn bộ hệ thống hạ tầng và các hạng mục 

công trình. Đơn vị thi công thực hiện bơm cát san nền toàn bộ diện tích 10.000 

m
2
, với cao độ 2 m. 

a. Các tác động từ hoạt động san lấp mặt bằng 

a1. Chất thải rắn: 

Hiện trạng khu vực công trình là đất trồng lúa, thực hiện bơm cát san lấp 

đạt cao trình +1,8 m. Do đó, chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động gia cố bờ 

bao. Theo Trung tâm quy hoạch xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh 
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từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. Đồng thời, đơn vị thi công sử 

dụng khoảng 10 công nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực 

công trình, chỉ sử dụng nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai 

nƣớc, ly nhựa,… Khối lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 

kg/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Tác động: Quá trình san lấp mặt bằng sẽ phát sinh chất thải rắn, lƣợng 

chất thải sẽ đƣợc thu gom xử lý để không làm ảnh hƣởng quá trình thi công các 

hạng mục công trình. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, không đƣợc xử lý sẽ làm 

mất vẽ mỹ quan tại khu vực công trình, cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa,… 

Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc thu gom và xử lý nên giảm thiểu đƣợc 

các tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a2. Nước thải: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân và lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt công trình. 

+ Nước thải sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày, số lao động sử dụng là 10 ngƣời, do đó lƣu 

lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 0,8 m
3
/ngày (10 ngƣời x 0,08 m

3
/ngƣời/ngày). 

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng 

mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc 

Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 84,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

+ Nước thải từ bơm cát: Đơn vị thi công thực hiện san lấp mặt bằng bằng 

hình thức bơm cát. Lƣợng cát này đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. Cát đƣợc 

bơm từ xà lan theo đƣờng ống đến khu vực công trình. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng thì trong quá trình san lắp mặt bằng, cần khoảng 2 m
3
 nƣớc để 

bơm 1 m
3
 cát từ xà lan lên mặt bằng. Trong quá trình san lắp mặt bằng cần sử 

dụng: 13.234 m
3
 cát nền để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện tích 

10.000 m
2
 (Nguồn: dự thảo Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      353 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Khu tái định cư,2022) thì lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 26.468 m
3
. Hoạt 

động san lắp mặt bằng dự kiến diễn ra trong 30 ngày. 

Tác động: 

Nước thải sinh hoạt: Tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn san 

lấp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 139. Tải lƣợng, nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trong hoạt động 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

mg/L 

1 BOD5 45,0 450 562,5 50 

2 COD 72,0 720 900,0 - 

3 Chất rắn lơ lửng 70,0 700 875,0 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 10,0 100 125,0 20 

5 Tổng nitơ 6,0 60 75,0 - 

6 Amoni 2,4 24 30,0 10 

7 Tổng photpho 0,8 8 10,0 - 

8 Coliforms - - 10
6
-10

9
 

MPN/100ml 
5.000 

 (Nguồn: “*” WHO,1993; Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 8/2022) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có hàm 

lƣợng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vƣợt giới hạn cho phép 

so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Nƣớc thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng nồng độ các các 

chất ô nhiễm đi vào nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý kịp thời. 

Nước mưa: Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-

0,03 mg P/L, 10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ 

đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; 

gây xói mòn đất,… Nƣớc mƣa có khả năng gây nhiễm bẩn, do khi nó chảy tràn 

trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, thức ăn thừa, rác, làm cho 

nƣớc bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, nƣớc mƣa cuốn theo lớp đất trong quá trình dọn 

dẹp mặt bằng (khi có mƣa) sẽ gây nên xói lở. Do đó, đơn vị thi công sẽ có biện 

pháp thu gom để hạn chế các tác động tiêu cực xảy ra. 
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Nước thải từ san lắp mặt bằng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

cao. Khi lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan 

tại khu vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công 

trình. Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm 

xử lý tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, 

không nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công 

trình. Do đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích 

hợp hạn chế các tác động của nƣớc thải san lấp mặt bằng.  

+ Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Công nhân làm việc trên 

công trƣờng, nguồn nƣớc mặt khu vực công trình; Quy mô tác động: Khu vực 

công trình. 

a3. Chất thải khí và bụi: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử dụng 

trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại của 

công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu là 

SO2, NO2, CO, bụi,… 

Bảng 140. Lƣợng sử dụng nhiên liệu/ca làm việc Khu tái định cƣ xã 

Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

TT Tên thiết bị Số lƣợng 

Mức tiêu hao Dầu 

DO/ca làm việc (lít 

dầu DO/ca) 
Nhiêu liệu/ca 

1 Máy ủi 1 46 46 

2 Máy san 1 39 39 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 141. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc trong giai đoạn 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

TT Tên thiết bị Hệ số phát thải (kg/tấn) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đất, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến điểm tập kết. 
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- Tác động: Các động cơ đốt trong hoạt động thông qua việc đốt nhiên 

liệu trong các bình kín. Nhƣng bất lợi lớn của những động cơ này là sự kết hợp 

của các tạp chất trong nhiên liệu và quá trình đốt cháy tạo ra chất gây ô nhiễm. 

Các chất ô nhiễm đƣợc tạo ra bởi động cơ đốt trong là: NO2, CO, benzen, các 

hạt bụi và CxHy. Các hợp chất này đều là tác nhân gây hại với môi trƣờng và là 

một trong những thủ phạm gây ra một số bệnh cho con ngƣời. Bụi phát sinh sẽ 

làm giảm chức năng hô hấp, các bệnh về da, mắt, ảnh hƣởng trực tiếp đến công 

nhân trong quá trình làm việc. Khu vực thực hiện công trình có không gian 

thông thoáng, nên các khí thải phát sinh dễ dàng phát tán cào môi trƣờng không 

khí xung quanh, giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm, tác động xấu đến sức 

khỏe công nhân. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng, ngƣời dân, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a4. Chất thải nguy hại: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, máy ủi,... 

Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng, lƣợng phát sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết 

bị, phƣơng tiện thi công. Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng 

nhớt phát sinh khoảng 16 lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 

96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 kg). 

- Tác động: CTNH phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, các 

thành phần môi trƣờng mà chất thải phát tán vào. Khi nhiểm lẫn vào đất gây ô 

nhiễm nguồn đất, khi nhớt thải rơi vào ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc 

mặt, các sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên, đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu 

nên tác động tiêu cực của CTNH trong giai đoạn chuẩn bị hoàn toàn kiểm soát 

đƣợc. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình. 

a5. Tiếng ồn và độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ phƣơng tiện 

giao thông của công nhân. 

- Tác động: Ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn san lấp 

mặt bằng là điều không tránh khỏi, sẽ ảnh hƣởng đến dân cƣ và công nhân làm 

việc tại công trình. Tuy nhiên, số lƣợng máy móc thi công tập trung ít, chế độ 

làm việc của máy móc hợp lý tránh thời gian nghĩ ngơi của ngƣời dân nên sẽ 

giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh. 
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- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: Khu vực công trình và 

khu vực xung quanh công trình. 

a6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công 

trình 

Tai nạn lao động 

Trong quá trình san lấp mặt bằng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất 

cẩn của công nhân trong giờ làm việc, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 

quy an toàn lao động, thiếu sự quan sát khi làm việc. Khi tai nạn lao động xảy ra 

sẽ gây nên tổn thƣơng về mặt sức khỏe, tinh thần, đôi khi trở thành gánh nặng 

cho gia đình,…  

Tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn chuẩn bị, tai nạn giao thông có thể xảy ra do ngƣời điều 

kiển phƣơng tiện thiếu quan sát, sự bất cẩn của công nhân. Tai nạn giao thông có 

thể xảy ra với công nhân làm việc tại công trình, giữa các phƣơng tiện phục vụ 

cho hoạt động của công trình với các phƣơng tiện lƣu thông trong khu vực công 

trình. 

b. Vật liệu xây dựng phục vụ công trình 

Đơn vị thi công không thực hiện khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực 

triển khai công trình, nguồn vật liệu xây dựng đƣợc đơn vị thi công mua từ nhà 

cung ứng tại địa phƣơng có uy tín, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chuyên chở về 

công trình bằng các phƣơng tiện chuyên dụng. 

c. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị, đơn vị thi công sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ và 

đƣờng thủy. 

- Vận chuyển bằng đường bộ: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng: Nguyên vật liệu (cát, đá, xi-măng,…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn 

đi gây bụi. Quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phƣơng tiện vận chuyển, các 

máy móc, thiết bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, SO2,... Theo 

WHO khi xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, sử dụng 1 tấn nhiên liệu dầu diesel thì 

hệ số phát thải nhƣ sau: 

Bảng 142. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải Khu 

tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg/tấn dầu diesel) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 
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Hệ số phát thải xe 3,5 – 16 tấn 4,3 28 1 55 12 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng, các vật liệu xây dựng đƣợc vận chuyển đến 

công trƣờng bằng xe tải. Theo thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cƣ, ƣớc tính lƣợng vật liệu công trình sử dụng khoảng 80.000 tấn, 

sử dụng xe có tải trọng 5 tấn, số lƣợt xe vận chuyển là 16.000 lƣợt. Khi tính lƣợt 

xe không tải quy về có tải (02 xe không tải tƣơng đƣơng 01 xe có tải) thì tổng số 

lƣợt xe quy về có tải là 24.000 xe. Quãng đƣờng vận chuyển của xe khoảng 28 

km, nhiêu liệu tiêu thụ 0,3 lít/km. Nhƣ vậy, lƣợng nhiên liệu công trình tiêu thụ 

khoảng 202 tấn nhiên liệu. 

Bảng 143. Tải lƣợng phát thải các chất ô nhễm không khí từ xe tải 

Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe >16t 868,6 5.656 202 11.110 2.424 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng tính toán, 2022) 

- Vận chuyển bằng đường thủy: Ngoài việc vận chuyển bằng đƣờng bộ, 

một khối lƣợng trang thiết bị, sẽ đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy tới khu vực 

công trƣờng. Công trình dự kiến sử dụng 01 xà lan (vận chuyển cát san lấp mặt 

bằng). Chủ công trình ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có 

uy tín tại địa phƣơng. Trung bình, trong 1 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 68 kg nhiên 

liệu Diesel. Tổng thời gian di chuyển của xà lan trong quá trình xây dựng 

khoảng 150 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 10,2 tấn nhiên liệu Diesel. 

Theo định mức phát thải của UNEP (2013) - “Emission inventory 

manual”, khối lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO 

đối với phƣơng tiện giao thông thủy sử dụng nhiên liệu DO, tính toán tải lƣợng 

ô nhiễm phát sinh đƣợc thống kê tại bảng bên dƣới: 

Bảng 144. Hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh từ phƣơng tiện  

vận tải đƣờng thủy Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu)* 

Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh 

(kg/h) Xà lan 

1 CO2 3.170 215,56 

2 SO2 20*S 0,068 

3 NOx 57 3,876 

4 CO 7,4 0,5032 
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TT Chất ô nhiễm 
Định mức phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu)* 

Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh 

(kg/h) Xà lan 

5 CH4 0,05 0,0034 

6 N2O 0,08 0,00544 

7 VOC 2,4 0,1632 

8 PM 2.5 1,1 0,0748 

(Nguồn: UNEP - “Emission inventory manual”, 2013) 

Ghi chú: 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

+ (*): UNEP(2013), Emission inventory manual. 

Môi trƣờng không khí xung quanh ống khói thải sẽ bị ô nhiễm tức thời. 

Tuy nhiên, điều kiện môi trƣờng tiếp nhận ngoài khơi thông thoáng, có chế độ 

gió mạnh và đối lƣu tốt nhờ bức xạ mặt trời, nên các chất ô nhiễm trong khí thải 

sẽ nhanh chóng bị cuốn lên trên, phân tán và bị pha loãng vào khí quyển, nhờ 

đó chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc phục hồi. Do vậy, khí thải tác động 

không đáng kể đến chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn 

rơi vãi nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt, ảnh hƣởng đến 

hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu của công trình. 

Tác động 

Bụi tác động trực tiếp đến những ngƣời công nhân xây dựng. Các loại bụi 

này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đƣờng hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có 

khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi 

nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt. Mặt khác, các quá trình 

đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng, đào móng,… không những phát sinh bụi 

ngay tại công trƣờng mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh công trình. 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân lƣu thông qua khu vực công trình, 

công nhân, ngƣời dân sinh sống trên tuyến đƣờng vận chuyển vật liệu. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình; tuyến vận chuyển vận liệu. 

d. Thi công các hạng mục công trình của công trình 

d1. Các tác động liên quan đến chất thải 
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d1.1. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình công trình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm việc: Thành phần chủ yếu 

là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng công nhân làm việc tại 

công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 120 kg/ngày (150 ngƣời x 

0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi m ng, sắt thép vụn,...) thải ra trong 

quá trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 3,6 tấn. 

Tác động 

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lƣợng chất hữu cơ khá cao. Nếu không 

quản lý và xử lý tốt, thải bừa bãi sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trƣờng, tạo 

điều kiện thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển nhƣ: ruồi, 

muỗi, chuột, gián,… Đồng thời, thành phần hữu cơ trong chất thải rắn phân hủy 

tạo ra mùi và các khí độc hại nhƣ CH4, CO2, NH3,... gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí, gây mất mỹ quan khu vực công trình, ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc. Ngoài ra, chất thải rắn có thể gây tắt nghẽn đƣờng thoát 

nƣớc. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Bảng 145. Một số hợp chất gây mùi Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng 

huyện Mỹ Tú 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 
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Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert – butyl mercaptan (CH3)3C-SH 
Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7
th

 International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hƣởng đến khứu giác ngƣời tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con ngƣời, mà tác động cảu mùi hôi khác nhau. 

Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bùn đất phế thải, không có bạt 

che sẽ phát sinh chất thải rắn rơi vãi trên đƣờng, phát sinh bụi sẽ ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng, đời sống của ngƣời dân xung quanh công trình. Việc tập kết vật liệu 

xây dựng bừa bãi sẽ làm vật liệu dễ dàng phát tán vào môi trƣờng, ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng không khí do gió thổi đất, cát làm phát sinh bụi; vào thời điểm 

trời mƣa, nƣớc mƣa sẽ cuốn trôi cát, đất vào hệ thống thoát nƣớc, ảnh hƣởng 

dòng chảy hệ thống thoát nƣớc,… Chất thải rắn xây dựng không đƣợc thu gom 

sẽ gây mất vẻ mỹ quan tại khu vực, ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân khi 

vô tình va chạm với sắt thép phế liệu. Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng tại công trình chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai 

đoạn xây dựng công trình. Tuy nhiên, tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng 

các hạng mục còn lại của công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 
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nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.2. Chất thải lỏng 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 

nƣớc mƣa chảy tràn; nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nƣớc thải 

xây dựng. 

Nước mưa chảy tràn: đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của công trình khi có mƣa. Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và 

lƣợng mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh 

 óc Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

 S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng  

84,8 m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Vào thời gian cao điểm nhất, số lƣợng công nhân tập trung 

khoảng 150 ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh là 12 m
3
/ngày (150 

ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày). Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
. 

Tác động 

Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-0,03 mg P/L, 

10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ 

thuộc vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy 

qua. Nước thải xây dựng có hàm lƣợng chất rắn cao, làm gia tăng độ đục và góp 

phần tăng phù sa bồi lắng tại nguồn nƣớc tiếp nhận. Ngoài ra, nƣớc mƣa sẽ bị 

nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, 
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thức ăn thừa, rác,... Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc vào thành phần, 

khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. Đồng thời, khi hệ 

thống thoát nƣớc không đƣợc nạo vét sẽ làm cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa 

gây ngập úng khó khăn cho việc đi lại của ngƣời dân, tạo điều kiện cho các sinh 

vật gây hại phát triển. 

Nước thải từ xây dựng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao. Khi 

lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan tại khu 

vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công trình. 

Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm xử lý 

tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, không 

nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công trình. Do 

đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích hợp để 

hạn chế các tác động của nƣớc thải xây dựng.  

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật, không xử lý tốt 

sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và công nhân làm việc tại khu vực công trình. 

Thành phần nƣớc thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nƣớc thải nhiễm bẩn do chất bài tiết 

trong quá trình trao đổi chất của con ngƣời từ các phòng vệ sinh; Nƣớc thải 

nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ, các chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt từ các hoạt động tắm, giặt, nƣớc rửa vệ sinh,… Nƣớc thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hu  sinh học, ngoài ra còn có cả các thành 

phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Lƣợng nƣớc thải khá 

lớn và cần đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc khi thải ra bên ngoài. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Công nhân và các hộ dân xung quanh công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.3. Chất thải khí 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây 

dựng của công trình bao gồm: Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và 

máy móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí thải 

từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng; bụi trong quá trình tập kết 

nguyên vật liệu và thi công xây dựng. 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị nhƣ sau: 

Bảng 146. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc Khu tái định cƣ 

xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 
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TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khí thải từ các hoạt động cơ khí, trong quá trình hàn các kết cấu thép, các 

loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.  

Bảng 147. Nồng độ các chất khí đo đƣợc trong quá trình hàn Khu tái 

định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

 (Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Khi công trình sử dụng que hàn 4 mm, theo Trung tâm quy hoạch và xây 

dựng thì số que hàn sử dụng khoảng 59 kg (xây dựng đƣờng giao thông là 

59kg), tƣơng đƣơng 295 que (59kg : 0,2 kg/que) thì tải lƣợng khí thải từ quá 

trình hàn nhƣ sau: 

Khí thải từ khói hàn chứa các thành phần độc hại sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến những ngƣời thợ hàn. Với các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn 

chế đƣợc các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân lao động. 

Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công sẽ làm phát 

sinh bụi từ các hoạt động nhƣ: trộn vữa, xây gạch, bốc xếp vật liệu, vận chuyển 

vật liệu, các đóng vật liệu tập kết trên công trƣờng,… Bụi phát sinh trong suốt 

quá trình xây dựng nhƣng chỉ tác động cục bộ, phạm vi tác động không lớn. 

Ngoài ra, lƣợng bụi phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân lân cận 

công trình. 

Hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình san gạt, đào đắp đất đá do WHO xác 

lập nhƣ sau: 

E =k x 0,16 x (U/2,2)
1,4

/(M/2)
1,3
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Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (g/m
3
);  

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;  

U: Tốc độ gió trung bình;  

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu . 

Bảng 148. Hệ số phát thải bụi trong xây dựng Khu tái định cư xã Mỹ 

Hương huyện Mỹ Tú 

TT Nguồn phát sinh bụi Hệ số phát thải 

1 Hoạt động đào đất san ủi mặt bằng 1 – 100 g/m
3 

2 Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng 0,1 – 1 g/m
3 

3 Hoạt động vận chuyển đất cát làm rơi vãi 0,1 - 1 g/m
3 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khi thi công xây dựng công trình sẽ tiến hành đào đắp phần diện tích 

6.280,4 m
2
 (theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng) với chiều sâu 2,1 m để gia 

cố nền thì thể tích đất đào đắp là 13.188,84 m
3
 và lƣợng bụi phát sinh là: 

13.188,84 m
3
 x (1-100 g/m

3
) = 15,072 – 1.318,9 kg. 

Hàm lƣợng bụi trung bình dao động khá lớn, đó là do phụ thuộc vào điều 

kiện thời tiết nhƣ hƣớng gió, tốc độ gió, độ ẩm đất cát,... Nồng độ bụi có những 

thời điểm có khả năng vƣợt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tác động chủ yếu chỉ 

mang tính tạm thời và ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân xây dựng tại công 

trƣờng và không còn tác động khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công 

trình. 

d1.4. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que 

hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định 

kỳ bảo dƣỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này 

phát sinh từ hoạt động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt 

khoảng 4,5 kg/tháng, đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 

kg/tháng,…). 

Tác động: CTNH không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây 

ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế tác 

động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 
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- Có độc tính:  

+ Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, 

hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc quản lý và 

xử lý không tốt.  

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

Tuy nhiên, lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của công 

trình đƣợc thu gom, xử lý nên hạn chế đƣợc các tác động xấu đến con ngƣời và 

sinh vật tại khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d.2. Các tác động không liên quan chất thải 

d.2.1. Tiếng ồn và độ rung 

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các phƣơng 

tiện vận tải và máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây 

dựng.  

Tác động: Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lp(X) = Lp(X0) +20 log10(X0/X) 

Trong đó: 

- LP(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

- LP(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán. 

- X: vị trí cần tính toán. 

- X0 = 1m. 

Mức ồn do máy móc thi công gây ra đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 149. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới Khu tái định 

cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

  Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 
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STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

2 Máy trộn bê 

tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào đất 75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm nén 75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động nhƣ gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn 

làm giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cƣờng độ lớn trong thời 

gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con ngƣời ở các dải tần khác nhau 

đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 150. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con ngƣời Khu tái 

định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngƣỡng chói tai 

5 130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tay, gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực đại mà con ngƣời có thể chịu đƣợc tiếng ồn 

8 150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

9 160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Độ rung ảnh hƣởng hầu hết đến các bộ phận trong cơ thể con ngƣời nhƣ: 
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Hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch,… Đối với thực vật sẽ ảnh hƣởng đến sự 

ổn định của bộ rễ làm chậm phát triển cây. Bệnh xƣơng khớp cũng liên quan đến 

rung động. Khi đồng thời chịu tác động của cả tiếng ồn và độ rung, thì tác hại 

của tiếng ồn và độ rung đối với cơ thể càng lớn. 

Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng nhƣ lu nền mặt đƣờng, 

đóng cọc,… gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con 

ngƣời sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể 

làm hƣ hỏng công trình lân cận gây ra những tranh chấp giữa cộng đồng dân cƣ 

khu vực xây dựng và đơn vị thi công. Các loại sóng cơ bản truyền từ nguồn rung 

vào nền đất cách nguồn rung một khoảng cách bao gồm: Sóng Rayleigh (R); 

sóng cắt (S) và sóng nén (P). Nhìn chung, có thể chia thành hai loại sóng: Sóng 

khối - lan truyền trong khối đất và sóng mặt - lan truyền trong phần trên mặt đất. 

Các loại sóng tạo ra sự chuyển động các hạt đất khác nhau khi chúng đi qua, do 

đó kết cấu sẽ bị biến dạng khác nhau ứng với từng loại sóng. Sóng P, sóng S và 

sóng R di chuyển với tốc độ khác nhau. Sóng P đi nhanh nhất, sau đó là sóng S 

và sóng R. Dọc theo mặt đất, sóng P và sóng S tiêu tán nhanh hơn sóng R. Do 

đó, sóng R gây xáo trộn lớn nhất ở mặt nền và có thể nhận biết rõ ràng từ một 

khoảng cách xa nguồn rung. 

Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con ngƣời rất khác nhau. 

Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian 

và nhiều yếu tố khác. 

Bảng 151. Đánh giá ảnh hƣởng dao động nền đất lên công trình Khu 

tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 

Nguồn 

rung dài 

hạn 

Ở móng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt trên 

sàn 

0 - 10  Hz 10 - 50 Hz 
50 - 100 

Hz 

Tất cả 

các tần số 

Tất cả các 

tần số 

Trung tâm thƣơng mại/ công 

nghiệp 
20 20 - 40 40 - 50 40 10 

Nhà ở 5 5 - 15 15 - 20 15 5 

Công trình lịch sử/ nhạy cảm 

với dao động 
3 3 - 8 8 - 10 8 2.5 

(Nguồn: T . Nguyễn Lan, 2016) 

Do đó, cần áp dụng các biện pháp giảm rung bằng cách lựa chọn công 
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nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do 

sóng lan truyền trong nền đất. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Tiếng 

ồn, độ rung ảnh hƣởng đến sức khỏe, tinh thần của công nhân; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình và khu vực xung quanh công trình. 

d2.2. Ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của công trình, công nhân làm việc tại công trƣờng phải chịu tác động của 

tia bức xạ hồng ngoại, tử ngoại của ánh nắng mặt trời, trong quá trình đốt nóng 

chảy bitum để trải nhựa đƣờng, nhiệt phát ra từ các phƣơng tiện vận chuyển, 

máy móc thi công nhất là khi trời nắng nóng,... 

Tác động 

Sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của từng 

ngƣời. Khi nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao cơ thể sẽ đổ mồ hôi, tăng 

nguy cơ mất nƣớc. Nếu nhiệt độ lớn hơn, cơ thể sẽ điều hòa thân nhiệt để tự làm 

mát, sau đó dẫn tới tình trạng chuột rút, kiệt sức hoặc say nắng. Nếu đƣợc cấp 

cứu kịp thời thì nạn nhân cũng sẽ chịu các tổn thƣơng trên cơ thể. 

Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ 

hồng ngoại); đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn 

đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị 

say nắng, sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của 

từng ngƣời. 

Nhựa đƣờng và khí của nhựa đƣờng chứa các chất độc nhƣ keo công 

nghiệp, hydrocarbon, dung môi công nghiệp,... Ngƣời hít phải lƣợng khí độc lớn 

sẽ gây ra ngộ độc, tuỳ vào mức độ, triệu chứng có thể là đau đầu, buồn nôn, 

chóng mặt,… Ở mức nặng, nội tạng nạn nhân bị tổn thƣơng, dẫn đến những căn 

bệnh nguy hiểm, nan y. Trong thời gian ngắn: tùy mức độ và tùy cơ địa nhạy 

cảm mà có thể sẽ mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, khó 

thở, ho đau họng…), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu,… Trong thời 

gian dài: nhựa bị đốt cháy các khí độc thải ra có thành phần cacbon có thể gây 

ngộ độc, ảnh hƣởng đến tuyến nội tiết, rối loạn các chức năng tiêu hóa và có thể 

gây ung thƣ, có ảnh hƣởng đến bệnh lý hiếm muộn hay không thì chƣa có 

nghiên cứu về vấn đề này. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d3. Các rủi ro, sự cố 

Sản xuất nông nghiệp của người dân 
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Việc triển khai dự án ảnh hƣởng chủ yếu tới đất nông nghiệp của các hộ 

có đất canh tác trong khu vực dự án. 

Tác động: Trong quá trình thi xây dựng sẽ làm xáo trộn đời sống ngƣời 

dân trong khu vực dự án nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

An ninh trật tự 

Quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực 

do tập trung đông công nhân trong thời gian thi công, mâu thuẫn giữa công nhân 

với ngƣời dân địa phƣơng. Ngoài ra, trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

sinh hoạt của ngƣời dân, hoạt động đi lại của ngƣời dân, sản xuất của ngƣởi 

dân... 

Sự cố tai nạn lao động 

Các rủi ro tai nạn lao động khi thi công xây dựng có thể xảy ra thƣờng 

liên quan tới việc không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng 

tay, áo bảo hộ,…), các máy móc có tải trọng lớn, cần cẩu hoặc do bất cẩn khi 

đứng gần hố đào. 

Tai nạn lao động xảy ra do việc không vận hành đúng quy trình kỹ 

thuật máy móc thiết bị, bất cẩn trong lao động, không thực hiện các biện pháp 

an toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc. Khi sự cố xảy ra ngoài ảnh 

hƣởng mạnh về kinh tế, nó còn ảnh hƣởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ 

công nhân viên trong khu vực công trình và xe cộ qua lại trong khu vực. 

Ngoài ra, tai nạn lao động còn có thể xảy ra tại công trình do sự bất cẩn 

về điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ nghiêm ngặt 

những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy 

thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. 

Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính mạng ngƣời lao 

động. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, 

mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần đƣợc cấp cứu kịp thời. 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của ngƣời lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm do trẻ em té ngã vào vị trí 

đào nền công trình, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

Tai nạn giao thông 

Sự cố giao thông có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Tác động 

của các rủi ro về giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe, tính 

mạng và tài sản của con ngƣời. Có thể đƣợc tóm tắt một số dạng tai nạn nhƣ sau: 

- Hoạt động của phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng ra, 

vào công trƣờng nếu không có biển báo hiệu chỉ dẫn giao thông, khu vực đang 
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xây dựng hay quản lý điều hành kém dễ dẫn đến tai nạn giao thông.  

- Trong quá trình thi công có sử dụng xà lan vận chuyển vật liệu xây 

dựng, quá trình neo đậu xà lan có thể phát sinh tai nạn giao thông đƣờng thủy do 

ngƣời điều khiển thiếu quan sát, không có đèn tín hiệu vào ban đêm,… sẽ phát 

sinh tai nạn giao thông giữa các phƣơng tiện giao thông thủy với xà lan vận 

chuyển vật liệu của công trình. 

- Ngoài ra, hoạt động thi công sẽ ảnh hƣởng đến sự lƣu thông của ngƣời 

dân sinh sống tại khu vực công trình, rất dễ xảy ra các tai nạn giao thông do 

thiếu quan sát, thiếu biển báo, ngƣời điều tiết giao thông,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Trong quá trình thi công, để đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, đủ 

nhiên liệu, đơn vị thi công sẽ dự trữ một lƣợng nhiên liệu tại lán trại. Khi công 

tác quản lý không thực hiện tốt sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng cháy nổ. Đồng thời, 

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

cố chập, cháy nổ,... gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con ngƣời; Việc sử 

dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công nhƣ: hàn, đun, đốt các vật liệu trong 

xây dựng cũng có thể gây ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nếu không có các 

biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, trượt lở đất, lún đất và xói mòn 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Quá trình bơm cát đƣợc 

thực hiện bằng đƣờng ống nhựa để nối từ sà lan đến vị trí cần cung cấp cát. Khi 

đƣờng ống bị vỡ, nƣớc, cát sẽ chảy tràn ra môi trƣờng xung quanh gây ô nhiễm 

cục bộ, ảnh hƣởng đến nhà dân dọc theo tuyến công trình. 

Trong quá trình thi công khi xảy ra mƣa lớn sẽ cuốn theo đất, đá tại khu 

vực đào nền gây nguy cơ trƣợt lỡ đất, sụp lún và xói mòn đất làm mất một khối 

lƣợng đất bị cuốn trôi phát tán vào nguồn nƣớc, gia tăng độ đục trong nguồn 

nƣớc mặt. 

Sự cố sụt lún khi thi công nền đƣờng qua vùng đất yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ 

sụt lún đất. Khi sự cố xảy ra thì sự ổn định của nền móng công trình sẽ bị tác 

động gây hƣ hỏng, mất an toàn cho phƣơng tiên giao thông trên đƣờng. 

d4. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Trong quá trình triển khai công trình sẽ làm thay đổi cảnh quan hiện có 

của diện tích đất xây dựng công trình, ảnh hƣởng đến điều kiện sống của một số 

loài sinh vật: còng, cá, chim, chuột,… Môi trƣờng sống của sinh vật bị ngăn 

cách vì vậy các loài sinh vật cần có thời gian thích nghi với điều kiện sống mới. 

Đối với hệ sinh thái trên cạn: Trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

các loài thực vật, động vật gần các khu vực thi công. Tuy nhiên, số lƣợng và 
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thành phần loài bị ảnh hƣởng là không lớn, chủ yếu là các loài nhƣ ếch, nhái, 

rắn, các loài động vật không xƣơng sống trong các khu đất nông nghiệp. Với 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp bởi các hoạt động của công trình, tác động 

đến hệ sinh thái trên cạn trong giai đoạn xây dựng dự kiến là không đáng kể và 

có thể kiểm soát đƣợc. 

V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Tác động của việc thu hồi đất, di dân tái định cư và san lấp mặt bằng: 

Khu đất hầu hết là diện tích đất nông nghiệp, không có hộ dân sinh sống nên 

không có tác động đến việc di dân.  

Trên tuyến đƣờng Dal hiện trạng có các hệ thống hạ tầng nhƣ, điện, cấp 

nƣớc, nhƣng khu vực dự án hiện hữu chƣa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, việc 

đầu tƣ xây dựng đòi hỏi phải xây dựng mới toàn bộ hệ thống hạ tầng và các 

hạng mục công trình. Đơn vị thi công thực hiện bơm cát san nền toàn bộ diện 

tích 10.000 m
2
, với cao độ +2,0 m. 

a. Các tác động từ hoạt động san lấp mặt bằng 

a1. Chất thải rắn: 

Hiện trạng khu vực công trình là đất trồng lúa, thực hiện bơm cát san lấp 

đạt cao trình +1,8 m. Do đó, chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động gia cố bờ 

bao. Theo Trung tâm quy hoạch xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh 

từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. Đồng thời, đơn vị thi công sử 

dụng khoảng 10 công nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực 

công trình, chỉ sử dụng nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai 

nƣớc, ly nhựa,… Khối lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 

kg/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Tác động: Quá trình san lấp mặt bằng sẽ phát sinh chất thải rắn, lƣợng 

chất thải sẽ đƣợc thu gom xử lý để không làm ảnh hƣởng quá trình thi công các 

hạng mục công trình. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, không đƣợc xử lý sẽ làm 

mất vẽ mỹ quan tại khu vực công trình, cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa,… 

Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc thu gom và xử lý nên giảm thiểu đƣợc 

các tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a2. Nước thải: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân và lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt công trình. 

+ Nước thải sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày, số lao động sử dụng là 10 ngƣời, do đó lƣu 

lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 0,8 m
3
/ngày (10 ngƣời x 0,08 m

3
/ngƣời/ngày). 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      372 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng 

mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc 

Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 84,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

+ Nước thải từ bơm cát: Đơn vị thi công thực hiện san lấp mặt bằng bằng 

hình thức bơm cát. Lƣợng cát này đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. Cát đƣợc 

bơm từ xà lan theo đƣờng ống đến khu vực công trình. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng thì trong quá trình san lắp mặt bằng, cần khoảng 2 m
3
 nƣớc để 

bơm 1 m
3
 cát từ xà lan lên mặt bằng. Trong quá trình san lắp mặt bằng cần sử 

dụng: 11.327 m
3
 cát nền để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện tích 

10.000 m
2
 (Nguồn: dự thảo Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cư,2022) thì lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 22.654 m
3
. Hoạt 

động san lắp mặt bằng dự kiến diễn ra trong 30 ngày. 

Tác động: 

Nước thải sinh hoạt: Tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn san 

lấp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 152. Tải lƣợng, nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trong hoạt động 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

mg/L 

1 BOD5 45,0 450 562,5 50 

2 COD 72,0 720 900,0 - 

3 Chất rắn lơ lửng 70,0 700 875,0 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 10,0 100 125,0 20 

5 Tổng nitơ 6,0 60 75,0 - 

6 Amoni 2,4 24 30,0 10 
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STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

mg/L 

7 Tổng photpho 0,8 8 10,0 - 

8 Coliforms - - 10
6
-10

9
 

MPN/100ml 
5.000 

 (Nguồn: “*” WHO,1993; Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 8/2022) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có hàm 

lƣợng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vƣợt giới hạn cho phép 

so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Nƣớc thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng nồng độ các các 

chất ô nhiễm đi vào nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý kịp thời. 

Nước mưa: Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-

0,03 mg P/L, 10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ 

đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; 

gây xói mòn đất,… Nƣớc mƣa có khả năng gây nhiễm bẩn, do khi nó chảy tràn 

trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, thức ăn thừa, rác, làm cho 

nƣớc bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, nƣớc mƣa cuốn theo lớp đất trong quá trình dọn 

dẹp mặt bằng (khi có mƣa) sẽ gây nên xói lở. Do đó, đơn vị thi công sẽ có biện 

pháp thu gom để hạn chế các tác động tiêu cực xảy ra. 

Nước thải từ san lắp mặt bằng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

cao. Khi lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan 

tại khu vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công 

trình. Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm 

xử lý tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, 

không nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công 

trình. Do đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích 

hợp hạn chế các tác động của nƣớc thải san lấp mặt bằng.  

+ Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Công nhân làm việc trên 

công trƣờng, nguồn nƣớc mặt khu vực công trình; Quy mô tác động: Khu vực 

công trình. 

a3. Chất thải khí và bụi: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử dụng 

trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại của 

công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu là 

SO2, NO2, CO, bụi,… 
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Bảng 153. Lƣợng sử dụng nhiên liệu/ca làm việc Khu tái định cƣ xã 

Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

TT Tên thiết bị Số lƣợng 

Mức tiêu hao Dầu 

DO/ca làm việc (lít 

dầu DO/ca) 
Nhiêu liệu/ca 

1 Máy ủi 1 46 46 

2 Máy san 1 39 39 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 154. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc trong giai đoạn 

san lấp mặt bằng 

TT Tên thiết bị Hệ số phát thải (kg/tấn) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đất, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến điểm tập kết. 

- Tác động: Các động cơ đốt trong hoạt động thông qua việc đốt nhiên 

liệu trong các bình kín. Nhƣng bất lợi lớn của những động cơ này là sự kết hợp 

của các tạp chất trong nhiên liệu và quá trình đốt cháy tạo ra chất gây ô nhiễm. 

Các chất ô nhiễm đƣợc tạo ra bởi động cơ đốt trong là: NO2, CO, benzen, các 

hạt bụi và CxHy. Các hợp chất này đều là tác nhân gây hại với môi trƣờng và là 

một trong những thủ phạm gây ra một số bệnh cho con ngƣời. Bụi phát sinh sẽ 

làm giảm chức năng hô hấp, các bệnh về da, mắt, ảnh hƣởng trực tiếp đến công 

nhân trong quá trình làm việc. Khu vực thực hiện công trình có không gian 

thông thoáng, nên các khí thải phát sinh dễ dàng phát tán cào môi trƣờng không 

khí xung quanh, giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm, tác động xấu đến sức 

khỏe công nhân. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng, ngƣời dân, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a4. Chất thải nguy hại: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, máy ủi,... 

Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Theo Trung tâm quy 
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hoạch xây dựng, lƣợng phát sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết 

bị, phƣơng tiện thi công. Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng 

nhớt phát sinh khoảng 16 lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 

96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 kg). 

- Tác động: CTNH phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, các 

thành phần môi trƣờng mà chất thải phát tán vào. Khi nhiểm lẫn vào đất gây ô 

nhiễm nguồn đất, khi nhớt thải rơi vào ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc 

mặt, các sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên, đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu 

nên tác động tiêu cực của CTNH trong giai đoạn chuẩn bị hoàn toàn kiểm soát 

đƣợc. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình. 

a5. Tiếng ồn và độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ phƣơng tiện 

giao thông của công nhân. 

- Tác động: Ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn san lấp 

mặt bằng là điều không tránh khỏi, sẽ ảnh hƣởng đến dân cƣ và công nhân làm 

việc tại công trình. Tuy nhiên, số lƣợng máy móc thi công tập trung ít, chế độ 

làm việc của máy móc hợp lý tránh thời gian nghĩ ngơi của ngƣời dân nên sẽ 

giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: Khu vực công trình và 

khu vực xung quanh công trình. 

a6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công 

trình 

Tai nạn lao động 

Trong quá trình san lấp mặt bằng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất 

cẩn của công nhân trong giờ làm việc, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 

quy an toàn lao động, thiếu sự quan sát khi làm việc. Khi tai nạn lao động xảy ra 

sẽ gây nên tổn thƣơng về mặt sức khỏe, tinh thần, đôi khi trở thành gánh nặng 

cho gia đình,…  

Tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn chuẩn bị, tai nạn giao thông có thể xảy ra do ngƣời điều 

kiển phƣơng tiện thiếu quan sát, sự bất cẩn của công nhân. Tai nạn giao thông có 

thể xảy ra với công nhân làm việc tại công trình, giữa các phƣơng tiện phục vụ 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      376 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

cho hoạt động của công trình với các phƣơng tiện lƣu thông trong khu vực công 

trình. 

b. Vật liệu xây dựng phục vụ công trình 

Đơn vị thi công không thực hiện khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực 

triển khai công trình, nguồn vật liệu xây dựng đƣợc đơn vị thi công mua từ nhà 

cung ứng tại địa phƣơng có uy tín, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chuyên chở về 

công trình bằng các phƣơng tiện chuyên dụng. 

c. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị, đơn vị thi công sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ và 

đƣờng thủy. 

- Vận chuyển bằng đường bộ: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng: Nguyên vật liệu (cát, đá, xi-măng,…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn 

đi gây bụi. Quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phƣơng tiện vận chuyển, các 

máy móc, thiết bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, SO2,... Theo 

WHO khi xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, sử dụng 1 tấn nhiên liệu dầu diesel thì 

hệ số phát thải nhƣ sau: 

Bảng 155. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải Khu 

tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg/tấn dầu diesel) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe 3,5 – 16 tấn 4,3 28 1 55 12 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng, các vật liệu xây dựng đƣợc vận chuyển đến 

công trƣờng bằng xe tải. Theo thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cƣ, ƣớc tính lƣợng vật liệu công trình sử dụng khoảng 80.000 tấn, 

sử dụng xe có tải trọng 5 tấn, số lƣợt xe vận chuyển là 16.000 lƣợt. Khi tính lƣợt 

xe không tải quy về có tải (02 xe không tải tƣơng đƣơng 01 xe có tải) thì tổng số 

lƣợt xe quy về có tải là 24.000 xe. Quãng đƣờng vận chuyển của xe khoảng 28 

km, nhiêu liệu tiêu thụ 0,3 lít/km. Nhƣ vậy, lƣợng nhiên liệu công trình tiêu thụ 

khoảng 202 tấn nhiên liệu. 

Bảng 156. Tải lƣợng phát thải các chất ô nhễm không khí từ xe tải 

Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe >16t 868,6 5.656 202 11.110 2.424 
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(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng tính toán, 2022) 

- Vận chuyển bằng đường thủy: Ngoài việc vận chuyển bằng đƣờng bộ, 

một khối lƣợng trang thiết bị, sẽ đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy tới khu vực 

công trƣờng. Công trình dự kiến sử dụng 01 xà lan (vận chuyển cát san lấp mặt 

bằng). Chủ công trình ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có 

uy tín tại địa phƣơng. Trung bình, trong 1 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 68 kg nhiên 

liệu Diesel. Tổng thời gian di chuyển của xà lan trong quá trình xây dựng 

khoảng 150 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 10,2 tấn nhiên liệu Diesel. 

Theo định mức phát thải của UNEP (2013) - “Emission inventory 

manual”, khối lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO 

đối với phƣơng tiện giao thông thủy sử dụng nhiên liệu DO, tính toán tải lƣợng 

ô nhiễm phát sinh đƣợc thống kê tại bảng bên dƣới: 

Bảng 157. Hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh từ phƣơng tiện  

vận tải đƣờng thủy Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu)* 

Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh 

(kg/h) Xà lan 

1 CO2 3.170 215,56 

2 SO2 20*S 0,068 

3 NOx 57 3,876 

4 CO 7,4 0,5032 

5 CH4 0,05 0,0034 

6 N2O 0,08 0,00544 

7 VOC 2,4 0,1632 

8 PM 2.5 1,1 0,0748 

(Nguồn: UNEP - “Emission inventory manual”, 2013) 

Ghi chú: 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

+ (*): UNEP(2013), Emission inventory manual. 

Môi trƣờng không khí xung quanh ống khói thải sẽ bị ô nhiễm tức thời. 

Tuy nhiên, điều kiện môi trƣờng tiếp nhận ngoài khơi thông thoáng, có chế độ 

gió mạnh và đối lƣu tốt nhờ bức xạ mặt trời, nên các chất ô nhiễm trong khí thải 

sẽ nhanh chóng bị cuốn lên trên, phân tán và bị pha loãng vào khí quyển, nhờ 

đó chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc phục hồi. Do vậy, khí thải tác động 

không đáng kể đến chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn 
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rơi vãi nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt, ảnh hƣởng đến 

hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu của công trình. 

Tác động 

Bụi tác động trực tiếp đến những ngƣời công nhân xây dựng. Các loại bụi 

này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đƣờng hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có 

khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi 

nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt. Mặt khác, các quá trình 

đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng, đào móng,… không những phát sinh bụi 

ngay tại công trƣờng mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh công trình. 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân lƣu thông qua khu vực công trình, 

công nhân, ngƣời dân sinh sống trên tuyến đƣờng vận chuyển vật liệu. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình; tuyến vận chuyển vận liệu. 

d. Thi công các hạng mục công trình của công trình 

d1. Các tác động liên quan đến chất thải 

d1.1. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình công trình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm việc: Thành phần chủ yếu 

là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng công nhân làm việc tại 

công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 120 kg/ngày (150 ngƣời x 

0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi m ng, sắt thép vụn,...) thải ra trong 

quá trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 3,6 tấn. 

Tác động 

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lƣợng chất hữu cơ khá cao. Nếu không 

quản lý và xử lý tốt, thải bừa bãi sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trƣờng, tạo 

điều kiện thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển nhƣ: ruồi, 

muỗi, chuột, gián,… Đồng thời, thành phần hữu cơ trong chất thải rắn phân hủy 

tạo ra mùi và các khí độc hại nhƣ CH4, CO2, NH3,... gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí, gây mất mỹ quan khu vực công trình, ảnh hƣởng đến sức khỏe của 
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công nhân làm việc. Ngoài ra, chất thải rắn có thể gây tắt nghẽn đƣờng thoát 

nƣớc. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 
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Bảng 158. Một số hợp chất gây mùi Khu tái định cƣ 

 xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert – butyl mercaptan (CH3)3C-SH 
Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7
th

 International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hƣởng đến khứu giác ngƣời tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con ngƣời, mà tác động cảu mùi hôi khác nhau. 

Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bùn đất phế thải, không có bạt 

che sẽ phát sinh chất thải rắn rơi vãi trên đƣờng, phát sinh bụi sẽ ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng, đời sống của ngƣời dân xung quanh công trình. Việc tập kết vật liệu 

xây dựng bừa bãi sẽ làm vật liệu dễ dàng phát tán vào môi trƣờng, ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng không khí do gió thổi đất, cát làm phát sinh bụi; vào thời điểm 

trời mƣa, nƣớc mƣa sẽ cuốn trôi cát, đất vào hệ thống thoát nƣớc, ảnh hƣởng 

dòng chảy hệ thống thoát nƣớc,… Chất thải rắn xây dựng không đƣợc thu gom 

sẽ gây mất vẻ mỹ quan tại khu vực, ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân khi 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      381 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

vô tình va chạm với sắt thép phế liệu. Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng tại công trình chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai 

đoạn xây dựng công trình. Tuy nhiên, tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng 

các hạng mục còn lại của công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.2. Chất thải lỏng 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 

nƣớc mƣa chảy tràn; nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nƣớc thải 

xây dựng. 

Nước mưa chảy tràn: đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của công trình khi có mƣa. Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và 

lƣợng mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh 

 óc Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

 S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng  

84,8 m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Vào thời gian cao điểm nhất, số lƣợng công nhân tập trung 

khoảng 150 ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh là 12 m
3
/ngày (150 

ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày). Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
. 

Tác động 
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Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-0,03 mg P/L, 

10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ 

thuộc vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy 

qua. Nước thải xây dựng có hàm lƣợng chất rắn cao, làm gia tăng độ đục và góp 

phần tăng phù sa bồi lắng tại nguồn nƣớc tiếp nhận. Ngoài ra, nƣớc mƣa sẽ bị 

nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, 

thức ăn thừa, rác,... Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc vào thành phần, 

khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. Đồng thời, khi hệ 

thống thoát nƣớc không đƣợc nạo vét sẽ làm cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa 

gây ngập úng khó khăn cho việc đi lại của ngƣời dân, tạo điều kiện cho các sinh 

vật gây hại phát triển. 

Nước thải từ xây dựng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao. Khi 

lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan tại khu 

vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công trình. 

Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm xử lý 

tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, không 

nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công trình. Do 

đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích hợp để 

hạn chế các tác động của nƣớc thải xây dựng.  

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật, không xử lý tốt 

sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và công nhân làm việc tại khu vực công trình. 

Thành phần nƣớc thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nƣớc thải nhiễm bẩn do chất bài tiết 

trong quá trình trao đổi chất của con ngƣời từ các phòng vệ sinh; Nƣớc thải 

nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ, các chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt từ các hoạt động tắm, giặt, nƣớc rửa vệ sinh,… Nƣớc thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hu  sinh học, ngoài ra còn có cả các thành 

phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Lƣợng nƣớc thải khá 

lớn và cần đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc khi thải ra bên ngoài. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Công nhân và các hộ dân xung quanh công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.3. Chất thải khí 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây 

dựng của công trình bao gồm: Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và 

máy móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí thải 

từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng; bụi trong quá trình tập kết 

nguyên vật liệu và thi công xây dựng. 
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Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị nhƣ sau: 

Bảng 159. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc Khu tái định cƣ 

xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khí thải từ các hoạt động cơ khí, trong quá trình hàn các kết cấu thép, các 

loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.  

Bảng 160. Nồng độ các chất khí đo đƣợc trong quá trình hàn Khu tái 

định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

 (Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Khi công trình sử dụng que hàn 4 mm, theo Trung tâm quy hoạch và xây 

dựng thì số que hàn sử dụng khoảng 59 kg (xây dựng đƣờng giao thông là 

59kg), tƣơng đƣơng 295 que (59kg : 0,2 kg/que) thì tải lƣợng khí thải từ quá 

trình hàn nhƣ sau: 

Khí thải từ khói hàn chứa các thành phần độc hại sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến những ngƣời thợ hàn. Với các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn 

chế đƣợc các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân lao động. 

Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công sẽ làm phát 

sinh bụi từ các hoạt động nhƣ: trộn vữa, xây gạch, bốc xếp vật liệu, vận chuyển 

vật liệu, các đóng vật liệu tập kết trên công trƣờng,… Bụi phát sinh trong suốt 

quá trình xây dựng nhƣng chỉ tác động cục bộ, phạm vi tác động không lớn. 

Ngoài ra, lƣợng bụi phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân lân cận 

công trình. 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      384 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình san gạt, đào đắp đất đá do WHO xác 

lập nhƣ sau: 

E =k x 0,16 x (U/2,2)
1,4

/(M/2)
1,3

 

Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (g/m
3
);  

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;  

U: Tốc độ gió trung bình;  

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu . 

Bảng 161. Hệ số phát thải bụi trong xây dựng Khu tái định cƣ xã Phú 

Mỹ huyện Mỹ Tú 

TT Nguồn phát sinh bụi Hệ số phát thải 

1 Hoạt động đào đất san ủi mặt bằng 1 – 100 g/m
3 

2 Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng 0,1 – 1 g/m
3 

3 Hoạt động vận chuyển đất cát làm rơi vãi 0,1 - 1 g/m
3 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khi thi công xây dựng công trình sẽ tiến hành đào đắp phần diện tích 

6.280,4 m
2
 (theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng) với chiều sâu 2,1 m để gia 

cố nền thì thể tích đất đào đắp là 13.188,84 m
3
 và lƣợng bụi phát sinh là: 

13.188,84 m
3
 x (1-100 g/m

3
) = 15,072 – 1.318,9 kg. 

Hàm lƣợng bụi trung bình dao động khá lớn, đó là do phụ thuộc vào điều 

kiện thời tiết nhƣ hƣớng gió, tốc độ gió, độ ẩm đất cát,... Nồng độ bụi có những 

thời điểm có khả năng vƣợt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tác động chủ yếu chỉ 

mang tính tạm thời và ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân xây dựng tại công 

trƣờng và không còn tác động khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công 

trình. 

d1.4. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que 

hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định 

kỳ bảo dƣỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này 

phát sinh từ hoạt động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt 

khoảng 4,5 kg/tháng, đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 

kg/tháng,…). 

Tác động: CTNH không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây 

ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế tác 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      385 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Có độc tính:  

+ Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, 

hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc quản lý và 

xử lý không tốt.  

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

Tuy nhiên, lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của công 

trình đƣợc thu gom, xử lý nên hạn chế đƣợc các tác động xấu đến con ngƣời và 

sinh vật tại khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d.2. Các tác động không liên quan chất thải 

d.2.1. Tiếng ồn và độ rung 

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các phƣơng 

tiện vận tải và máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây 

dựng.  

Tác động: Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lp(X) = Lp(X0) +20 log10(X0/X) 

Trong đó: 

- LP(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

- LP(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán. 

- X: vị trí cần tính toán. 

- X0 = 1m. 

Mức ồn do máy móc thi công gây ra đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 162. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới Khu tái định 

cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 
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STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

  Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bê 

tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào đất 75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm nén 75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động nhƣ gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn 

làm giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cƣờng độ lớn trong thời 

gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con ngƣời ở các dải tần khác nhau 

đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 163. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con ngƣời Khu tái 

định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngƣỡng chói tai 

5 130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tay, gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực đại mà con ngƣời có thể chịu đƣợc tiếng ồn 

8 150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

9 160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 
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TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Độ rung ảnh hƣởng hầu hết đến các bộ phận trong cơ thể con ngƣời nhƣ: 

Hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch,… Đối với thực vật sẽ ảnh hƣởng đến sự 

ổn định của bộ rễ làm chậm phát triển cây. Bệnh xƣơng khớp cũng liên quan đến 

rung động. Khi đồng thời chịu tác động của cả tiếng ồn và độ rung, thì tác hại 

của tiếng ồn và độ rung đối với cơ thể càng lớn. 

Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng nhƣ lu nền mặt đƣờng, 

đóng cọc,… gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con 

ngƣời sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể 

làm hƣ hỏng công trình lân cận gây ra những tranh chấp giữa cộng đồng dân cƣ 

khu vực xây dựng và đơn vị thi công. Các loại sóng cơ bản truyền từ nguồn rung 

vào nền đất cách nguồn rung một khoảng cách bao gồm: Sóng Rayleigh (R); 

sóng cắt (S) và sóng nén (P). Nhìn chung, có thể chia thành hai loại sóng: Sóng 

khối - lan truyền trong khối đất và sóng mặt - lan truyền trong phần trên mặt đất. 

Các loại sóng tạo ra sự chuyển động các hạt đất khác nhau khi chúng đi qua, do 

đó kết cấu sẽ bị biến dạng khác nhau ứng với từng loại sóng. Sóng P, sóng S và 

sóng R di chuyển với tốc độ khác nhau. Sóng P đi nhanh nhất, sau đó là sóng S 

và sóng R. Dọc theo mặt đất, sóng P và sóng S tiêu tán nhanh hơn sóng R. Do 

đó, sóng R gây xáo trộn lớn nhất ở mặt nền và có thể nhận biết rõ ràng từ một 

khoảng cách xa nguồn rung. 

Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con ngƣời rất khác nhau. 

Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian 

và nhiều yếu tố khác. 

Bảng 164. Đánh giá ảnh hƣởng dao động nền đất lên công trình Khu 

tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 

Nguồn 

rung dài 

hạn 

Ở móng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt trên 

sàn 

0 - 10  Hz 10 - 50 Hz 
50 - 100 

Hz 

Tất cả 

các tần số 

Tất cả các 

tần số 

Trung tâm thƣơng mại/ công 

nghiệp 
20 20 - 40 40 - 50 40 10 
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Nhà ở 5 5 - 15 15 - 20 15 5 

Công trình lịch sử/ nhạy cảm 

với dao động 
3 3 - 8 8 - 10 8 2.5 

(Nguồn: T . Nguyễn Lan, 2016) 

Do đó, cần áp dụng các biện pháp giảm rung bằng cách lựa chọn công 

nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do 

sóng lan truyền trong nền đất. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Tiếng 

ồn, độ rung ảnh hƣởng đến sức khỏe, tinh thần của công nhân; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình và khu vực xung quanh công trình. 

d2.2. Ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của công trình, công nhân làm việc tại công trƣờng phải chịu tác động của 

tia bức xạ hồng ngoại, tử ngoại của ánh nắng mặt trời, trong quá trình đốt nóng 

chảy bitum để trải nhựa đƣờng, nhiệt phát ra từ các phƣơng tiện vận chuyển, 

máy móc thi công nhất là khi trời nắng nóng,... 

Tác động 

Sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của từng 

ngƣời. Khi nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao cơ thể sẽ đổ mồ hôi, tăng 

nguy cơ mất nƣớc. Nếu nhiệt độ lớn hơn, cơ thể sẽ điều hòa thân nhiệt để tự làm 

mát, sau đó dẫn tới tình trạng chuột rút, kiệt sức hoặc say nắng. Nếu đƣợc cấp 

cứu kịp thời thì nạn nhân cũng sẽ chịu các tổn thƣơng trên cơ thể. 

Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ 

hồng ngoại); đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn 

đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị 

say nắng, sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của 

từng ngƣời. 

Nhựa đƣờng và khí của nhựa đƣờng chứa các chất độc nhƣ keo công 

nghiệp, hydrocarbon, dung môi công nghiệp,... Ngƣời hít phải lƣợng khí độc lớn 

sẽ gây ra ngộ độc, tuỳ vào mức độ, triệu chứng có thể là đau đầu, buồn nôn, 

chóng mặt,… Ở mức nặng, nội tạng nạn nhân bị tổn thƣơng, dẫn đến những căn 

bệnh nguy hiểm, nan y. Trong thời gian ngắn: tùy mức độ và tùy cơ địa nhạy 

cảm mà có thể sẽ mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, khó 

thở, ho đau họng…), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu,… Trong thời 

gian dài: nhựa bị đốt cháy các khí độc thải ra có thành phần cacbon có thể gây 

ngộ độc, ảnh hƣởng đến tuyến nội tiết, rối loạn các chức năng tiêu hóa và có thể 

gây ung thƣ, có ảnh hƣởng đến bệnh lý hiếm muộn hay không thì chƣa có 

nghiên cứu về vấn đề này. 
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Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d3. Các rủi ro, sự cố 

Sản xuất nông nghiệp của người dân 

Việc triển khai dự án ảnh hƣởng chủ yếu tới đất nông nghiệp của các hộ 

có đất canh tác trong khu vực dự án. 

Tác động: Trong quá trình thi xây dựng sẽ làm xáo trộn đời sống ngƣời 

dân trong khu vực dự án nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

An ninh trật tự 

Quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực 

do tập trung đông công nhân trong thời gian thi công, mâu thuẫn giữa công nhân 

với ngƣời dân địa phƣơng. Ngoài ra, trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

sinh hoạt của ngƣời dân, hoạt động đi lại của ngƣời dân, sản xuất của ngƣởi 

dân... 

Sự cố tai nạn lao động 

Các rủi ro tai nạn lao động khi thi công xây dựng có thể xảy ra thƣờng 

liên quan tới việc không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng 

tay, áo bảo hộ,…), các máy móc có tải trọng lớn, cần cẩu hoặc do bất cẩn khi 

đứng gần hố đào. 

Tai nạn lao động xảy ra do việc không vận hành đúng quy trình kỹ 

thuật máy móc thiết bị, bất cẩn trong lao động, không thực hiện các biện pháp 

an toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc. Khi sự cố xảy ra ngoài ảnh 

hƣởng mạnh về kinh tế, nó còn ảnh hƣởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ 

công nhân viên trong khu vực công trình và xe cộ qua lại trong khu vực. 

Ngoài ra, tai nạn lao động còn có thể xảy ra tại công trình do sự bất cẩn 

về điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ nghiêm ngặt 

những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy 

thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. 

Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính mạng ngƣời lao 

động. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, 

mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần đƣợc cấp cứu kịp thời. 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của ngƣời lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm do trẻ em té ngã vào vị trí 

đào nền công trình, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

Tai nạn giao thông 
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Sự cố giao thông có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Tác động 

của các rủi ro về giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe, tính 

mạng và tài sản của con ngƣời. Có thể đƣợc tóm tắt một số dạng tai nạn nhƣ sau: 

- Hoạt động của phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng ra, 

vào công trƣờng nếu không có biển báo hiệu chỉ dẫn giao thông, khu vực đang 

xây dựng hay quản lý điều hành kém dễ dẫn đến tai nạn giao thông.  

- Trong quá trình thi công có sử dụng xà lan vận chuyển vật liệu xây 

dựng, quá trình neo đậu xà lan có thể phát sinh tai nạn giao thông đƣờng thủy do 

ngƣời điều khiển thiếu quan sát, không có đèn tín hiệu vào ban đêm,… sẽ phát 

sinh tai nạn giao thông giữa các phƣơng tiện giao thông thủy với xà lan vận 

chuyển vật liệu của công trình. 

- Ngoài ra, hoạt động thi công sẽ ảnh hƣởng đến sự lƣu thông của ngƣời 

dân sinh sống tại khu vực công trình, rất dễ xảy ra các tai nạn giao thông do 

thiếu quan sát, thiếu biển báo, ngƣời điều tiết giao thông,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Trong quá trình thi công, để đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, đủ 

nhiên liệu, đơn vị thi công sẽ dự trữ một lƣợng nhiên liệu tại lán trại. Khi công 

tác quản lý không thực hiện tốt sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng cháy nổ. Đồng thời, 

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

cố chập, cháy nổ,... gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con ngƣời; Việc sử 

dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công nhƣ: hàn, đun, đốt các vật liệu trong 

xây dựng cũng có thể gây ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nếu không có các 

biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, trượt lở đất, lún đất và xói mòn 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Quá trình bơm cát đƣợc 

thực hiện bằng đƣờng ống nhựa để nối từ sà lan đến vị trí cần cung cấp cát. Khi 

đƣờng ống bị vỡ, nƣớc, cát sẽ chảy tràn ra môi trƣờng xung quanh gây ô nhiễm 

cục bộ, ảnh hƣởng đến nhà dân dọc theo tuyến công trình. 

Trong quá trình thi công khi xảy ra mƣa lớn sẽ cuốn theo đất, đá tại khu 

vực đào nền gây nguy cơ trƣợt lỡ đất, sụp lún và xói mòn đất làm mất một khối 

lƣợng đất bị cuốn trôi phát tán vào nguồn nƣớc, gia tăng độ đục trong nguồn 

nƣớc mặt. 

Sự cố sụt lún khi thi công nền đƣờng qua vùng đất yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ 

sụt lún đất. Khi sự cố xảy ra thì sự ổn định của nền móng công trình sẽ bị tác 

động gây hƣ hỏng, mất an toàn cho phƣơng tiên giao thông trên đƣờng. 

d4. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Trong quá trình triển khai công trình sẽ làm thay đổi cảnh quan hiện có 
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của diện tích đất xây dựng công trình, ảnh hƣởng đến điều kiện sống của một số 

loài sinh vật: còng, cá, chim, chuột,… Môi trƣờng sống của sinh vật bị ngăn 

cách vì vậy các loài sinh vật cần có thời gian thích nghi với điều kiện sống mới. 

Đối với hệ sinh thái trên cạn: Trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

các loài thực vật, động vật gần các khu vực thi công. Tuy nhiên, số lƣợng và 

thành phần loài bị ảnh hƣởng là không lớn, chủ yếu là các loài nhƣ ếch, nhái, 

rắn, các loài động vật không xƣơng sống trong các khu đất nông nghiệp. Với 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp bởi các hoạt động của công trình, tác động 

đến hệ sinh thái trên cạn trong giai đoạn xây dựng dự kiến là không đáng kể và 

có thể kiểm soát đƣợc. 

VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Tác động của việc thu hồi đất, di dân tái định cư và san lấp mặt bằng: 

Khu đất hầu hết là diện tích đất nông nghiệp, chủ dự án đã thực hiện giải phóng 

mặt bằng theo nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các công trình cần thu hồi 

đất, mức vốn bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nên không có 

tác động đến việc di dân.  

Trên tuyến đƣờng 88 thì có các hệ thống hạ tầng nhƣ, điện, cấp nƣớc, 

nhƣng khu vực dự án hiện hữu chƣa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, việc đầu tƣ 

xây dựng đòi hỏi phải xây dựng mới toàn bộ hệ thống hạ tầng và các hạng mục 

công trình. Đơn vị thi công thực hiện bơm cát san nền toàn bộ diện tích 10.000 

m
2
, với cao độ 1,8 m. 

a. Các tác động từ hoạt động san lấp mặt bằng 

a1. Chất thải rắn: 

Hiện trạng khu vực công trình là đất trồng lúa, thực hiện bơm cát san lấp 

đạt cao trình +1,8 m. Do đó, chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động gia cố bờ 

bao. Theo Trung tâm quy hoạch xây dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh 

từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.500 kg. Đồng thời, đơn vị thi công sử 

dụng khoảng 10 công nhân và công nhân ăn uống tại các quán ăn gần khu vực 

công trình, chỉ sử dụng nƣớc uống nên thành phần chất thải phát sinh là vỏ chai 

nƣớc, ly nhựa,… Khối lƣợng phát sinh là 8 kg/ngày (10 ngƣời x 0,8 

kg/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Tác động: Quá trình san lấp mặt bằng sẽ phát sinh chất thải rắn, lƣợng 

chất thải sẽ đƣợc thu gom xử lý để không làm ảnh hƣởng quá trình thi công các 

hạng mục công trình. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, không đƣợc xử lý sẽ làm 

mất vẽ mỹ quan tại khu vực công trình, cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa,… 

Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc thu gom và xử lý nên giảm thiểu đƣợc 
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các tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a2. Nước thải: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân và lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt công trình. 

+ Nước thải sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày, số lao động sử dụng là 10 ngƣời, do đó lƣu 

lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 0,8 m
3
/ngày (10 ngƣời x 0,08 m

3
/ngƣời/ngày). 

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng 

mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc 

Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q= 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 84,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

+ Nước thải từ bơm cát: Đơn vị thi công thực hiện san lấp mặt bằng bằng 

hình thức bơm cát. Lƣợng cát này đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. Cát đƣợc 

bơm từ xà lan theo đƣờng ống đến khu vực công trình. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng thì trong quá trình san lắp mặt bằng, cần khoảng 2 m
3
 nƣớc để 

bơm 1 m
3
 cát từ xà lan lên mặt bằng. Trong quá trình san lắp mặt bằng cần sử 

dụng: 13.234 m
3
 cát nền để san lấp cho toàn bộ khu vực dự án với diện tích 

10.000 m
2
 (Nguồn: dự thảo Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cư,2022) thì lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 26.468 m
3
. Hoạt 

động san lắp mặt bằng dự kiến diễn ra trong 30 ngày. 

Tác động: 

Nước thải sinh hoạt: Tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn san 

lấp mặt bằng nhƣ sau: 

Bảng 165. Tải lƣợng, nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trong hoạt động 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 
Tải lƣợng ô 

nhiễm 
Nồng độ 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 
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(g/ngày) mg/L 

1 BOD5 45,0 450 562,5 50 

2 COD 72,0 720 900,0 - 

3 Chất rắn lơ lửng 70,0 700 875,0 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 10,0 100 125,0 20 

5 Tổng nitơ 6,0 60 75,0 - 

6 Amoni 2,4 24 30,0 10 

7 Tổng photpho 0,8 8 10,0 - 

8 Coliforms - - 10
6
-10

9
 

MPN/100ml 
5.000 

 (Nguồn: “*” WHO,1993; Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 8/2022) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có hàm 

lƣợng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vƣợt giới hạn cho phép 

so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Nƣớc thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng nồng độ các các 

chất ô nhiễm đi vào nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý kịp thời. 

Nước mưa: Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-

0,03 mg P/L, 10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ 

đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; 

gây xói mòn đất,… Nƣớc mƣa có khả năng gây nhiễm bẩn, do khi nó chảy tràn 

trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, thức ăn thừa, rác, làm cho 

nƣớc bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, nƣớc mƣa cuốn theo lớp đất trong quá trình dọn 

dẹp mặt bằng (khi có mƣa) sẽ gây nên xói lở. Do đó, đơn vị thi công sẽ có biện 

pháp thu gom để hạn chế các tác động tiêu cực xảy ra. 

Nước thải từ san lắp mặt bằng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

cao. Khi lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan 

tại khu vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công 

trình. Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm 

xử lý tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, 

không nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công 

trình. Do đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích 

hợp hạn chế các tác động của nƣớc thải san lấp mặt bằng.  

+ Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Công nhân làm việc trên 

công trƣờng, nguồn nƣớc mặt khu vực công trình; Quy mô tác động: Khu vực 
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công trình. 

a3. Chất thải khí và bụi: Phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc sử dụng 

trong quá trình san ủi mặt bằng: 2 máy san, 2 máy ủi và phƣơng tiện đi lại của 

công nhân ra vào khu vực công trình. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu là 

SO2, NO2, CO, bụi,… 

Bảng 166. Lƣợng sử dụng nhiên liệu/ca làm việc Khu tái định cƣ 

 xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Tên thiết bị Số lƣợng 

Mức tiêu hao Dầu 

DO/ca làm việc (lít 

dầu DO/ca) 
Nhiêu liệu/ca 

1 Máy ủi 1 46 46 

2 Máy san 1 39 39 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 167. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc trong giai đoạn 

san lấp mặt bằng Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Tên thiết bị Hệ số phát thải (kg/tấn) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT  óc Tr ng tính toán, 2022) 

Bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đất, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị đến điểm tập kết. 

- Tác động: Các động cơ đốt trong hoạt động thông qua việc đốt nhiên 

liệu trong các bình kín. Nhƣng bất lợi lớn của những động cơ này là sự kết hợp 

của các tạp chất trong nhiên liệu và quá trình đốt cháy tạo ra chất gây ô nhiễm. 

Các chất ô nhiễm đƣợc tạo ra bởi động cơ đốt trong là: NO2, CO, benzen, các 

hạt bụi và CxHy. Các hợp chất này đều là tác nhân gây hại với môi trƣờng và là 

một trong những thủ phạm gây ra một số bệnh cho con ngƣời. Bụi phát sinh sẽ 

làm giảm chức năng hô hấp, các bệnh về da, mắt, ảnh hƣởng trực tiếp đến công 

nhân trong quá trình làm việc. Khu vực thực hiện công trình có không gian 

thông thoáng, nên các khí thải phát sinh dễ dàng phát tán cào môi trƣờng không 

khí xung quanh, giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm, tác động xấu đến sức 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      395 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

khỏe công nhân. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng, ngƣời dân, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

a4. Chất thải nguy hại: Phát sinh từ các phƣơng tiện: máy san, máy ủi,... 

Thành phần chủ yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Theo Trung tâm quy 

hoạch xây dựng, lƣợng phát sinh tùy thuộc vào đợt thay nhớt định kỳ của thiết 

bị, phƣơng tiện thi công. Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, lƣợng 

nhớt phát sinh khoảng 16 lít/phƣơng tiện. Do đó, lƣợng nhớt phát sinh khoảng 

96 lít (tƣơng đƣơng 76,8 kg). 

- Tác động: CTNH phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, các 

thành phần môi trƣờng mà chất thải phát tán vào. Khi nhiểm lẫn vào đất gây ô 

nhiễm nguồn đất, khi nhớt thải rơi vào ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc 

mặt, các sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên, đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu 

nên tác động tiêu cực của CTNH trong giai đoạn chuẩn bị hoàn toàn kiểm soát 

đƣợc. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Chất 

thải sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình. 

a5. Tiếng ồn và độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng 

tiện tham gia làm sạch mặt bằng, san ủi mặt bằng,…; từ phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và trang thiết bị; từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, từ phƣơng tiện 

giao thông của công nhân. 

- Tác động: Ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn san lấp 

mặt bằng là điều không tránh khỏi, sẽ ảnh hƣởng đến dân cƣ và công nhân làm 

việc tại công trình. Tuy nhiên, số lƣợng máy móc thi công tập trung ít, chế độ 

làm việc của máy móc hợp lý tránh thời gian nghĩ ngơi của ngƣời dân nên sẽ 

giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: 

Công nhân làm việc trên công trƣờng; Quy mô tác động: Khu vực công trình và 

khu vực xung quanh công trình. 

a6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công 

trình 

Tai nạn lao động 

Trong quá trình san lấp mặt bằng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất 

cẩn của công nhân trong giờ làm việc, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 

quy an toàn lao động, thiếu sự quan sát khi làm việc. Khi tai nạn lao động xảy ra 
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sẽ gây nên tổn thƣơng về mặt sức khỏe, tinh thần, đôi khi trở thành gánh nặng 

cho gia đình,…  

Tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn chuẩn bị, tai nạn giao thông có thể xảy ra do ngƣời điều 

kiển phƣơng tiện thiếu quan sát, sự bất cẩn của công nhân. Tai nạn giao thông có 

thể xảy ra với công nhân làm việc tại công trình, giữa các phƣơng tiện phục vụ 

cho hoạt động của công trình với các phƣơng tiện lƣu thông trong khu vực công 

trình. 

b. Vật liệu xây dựng phục vụ công trình 

Đơn vị thi công không thực hiện khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực 

triển khai công trình, nguồn vật liệu xây dựng đƣợc đơn vị thi công mua từ nhà 

cung ứng tại địa phƣơng có uy tín, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chuyên chở về 

công trình bằng các phƣơng tiện chuyên dụng. 

c. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị, đơn vị thi công sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ và 

đƣờng thủy. 

- Vận chuyển bằng đường bộ: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng: Nguyên vật liệu (cát, đá, xi-măng,…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn 

đi gây bụi. Quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phƣơng tiện vận chuyển, các 

máy móc, thiết bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, SO2,... Theo 

WHO khi xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, sử dụng 1 tấn nhiên liệu dầu diesel thì 

hệ số phát thải nhƣ sau: 

Bảng 168. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải Khu 

tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg/tấn dầu diesel) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe 3,5 – 16 tấn 4,3 28 1 55 12 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng, các vật liệu xây dựng đƣợc vận chuyển đến 

công trƣờng bằng xe tải. Theo thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình 

Khu tái định cƣ, ƣớc tính lƣợng vật liệu công trình sử dụng khoảng 80.000 tấn, 

sử dụng xe có tải trọng 5 tấn, số lƣợt xe vận chuyển là 16.000 lƣợt. Khi tính lƣợt 

xe không tải quy về có tải (02 xe không tải tƣơng đƣơng 01 xe có tải) thì tổng số 

lƣợt xe quy về có tải là 24.000 xe. Quãng đƣờng vận chuyển của xe khoảng 28 

km, nhiêu liệu tiêu thụ 0,3 lít/km. Nhƣ vậy, lƣợng nhiên liệu công trình tiêu thụ 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      397 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

khoảng 202 tấn nhiên liệu. 

Bảng 169. Tải lƣợng phát thải các chất ô nhễm không khí từ xe tải 

Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe >16t 868,6 5.656 202 11.110 2.424 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh  óc Tr ng tính toán, 2022) 

- Vận chuyển bằng đường thủy: Ngoài việc vận chuyển bằng đƣờng bộ, 

một khối lƣợng trang thiết bị, sẽ đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy tới khu vực 

công trƣờng. Công trình dự kiến sử dụng 01 xà lan (vận chuyển cát san lấp mặt 

bằng). Chủ công trình ƣu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có 

uy tín tại địa phƣơng. Trung bình, trong 1 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 68 kg nhiên 

liệu Diesel. Tổng thời gian di chuyển của xà lan trong quá trình xây dựng 

khoảng 150 giờ, xà lan sẽ tiêu tốn 10,2 tấn nhiên liệu Diesel. 

Theo định mức phát thải của UNEP (2013) - “Emission inventory 

manual”, khối lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO 

đối với phƣơng tiện giao thông thủy sử dụng nhiên liệu DO, tính toán tải lƣợng 

ô nhiễm phát sinh đƣợc thống kê tại bảng bên dƣới: 

Bảng 170.  Hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh từ phƣơng tiện  

vận tải đƣờng thủy Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu)* 

Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh 

(kg/h) Xà lan 

1 CO2 3.170 215,56 

2 SO2 20*S 0,068 

3 NOx 57 3,876 

4 CO 7,4 0,5032 

5 CH4 0,05 0,0034 

6 N2O 0,08 0,00544 

7 VOC 2,4 0,1632 

8 PM 2.5 1,1 0,0748 

(Nguồn: UNEP - “Emission inventory manual”, 2013) 

Ghi chú: 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

+ (*): UNEP(2013), Emission inventory manual. 
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Môi trƣờng không khí xung quanh ống khói thải sẽ bị ô nhiễm tức thời. 

Tuy nhiên, điều kiện môi trƣờng tiếp nhận ngoài khơi thông thoáng, có chế độ 

gió mạnh và đối lƣu tốt nhờ bức xạ mặt trời, nên các chất ô nhiễm trong khí thải 

sẽ nhanh chóng bị cuốn lên trên, phân tán và bị pha loãng vào khí quyển, nhờ 

đó chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc phục hồi. Do vậy, khí thải tác động 

không đáng kể đến chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn 

rơi vãi nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt, ảnh hƣởng đến 

hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu của công trình. 

Tác động 

Bụi tác động trực tiếp đến những ngƣời công nhân xây dựng. Các loại bụi 

này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đƣờng hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có 

khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi 

nguyên vật liệu nếu các xe chở không đƣợc che phủ tốt. Mặt khác, các quá trình 

đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng, đào móng,… không những phát sinh bụi 

ngay tại công trƣờng mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh công trình. 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân lƣu thông qua khu vực công trình, 

công nhân, ngƣời dân sinh sống trên tuyến đƣờng vận chuyển vật liệu. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình; tuyến vận chuyển vận liệu. 

d. Thi công các hạng mục công trình của công trình 

d1. Các tác động liên quan đến chất thải 

d1.1. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình công trình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm việc: Thành phần chủ yếu 

là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lƣợng công nhân làm việc tại 

công trình là 150 ngƣời, khối lƣợng phát sinh khoảng 120 kg/ngày (150 ngƣời x 

0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (bao bì xi m ng, sắt thép vụn,...) thải ra trong 

quá trình thi công các hạng mục công trình. Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng thì khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 20 

kg/ngày. Thời gian xây dựng công trình khoảng 06 tháng, thì lƣợng chất thải rắn 

xây dựng phát sinh là 09 tấn. 
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Tác động 

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lƣợng chất hữu cơ khá cao. Nếu không 

quản lý và xử lý tốt, thải bừa bãi sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trƣờng, tạo 

điều kiện thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển nhƣ: ruồi, 

muỗi, chuột, gián,… Đồng thời, thành phần hữu cơ trong chất thải rắn phân hủy 

tạo ra mùi và các khí độc hại nhƣ CH4, CO2, NH3,... gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí, gây mất mỹ quan khu vực công trình, ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc. Ngoài ra, chất thải rắn có thể gây tắt nghẽn đƣờng thoát 

nƣớc. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Bảng 171. Một số hợp chất gây mùi Khu tái định cƣ  

xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 
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Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

Tert – butyl mercaptan (CH3)3C-SH 
Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7
th

 International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hƣởng đến khứu giác ngƣời tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con ngƣời, mà tác động cảu mùi hôi khác nhau. 

Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bùn đất phế thải, không có bạt 

che sẽ phát sinh chất thải rắn rơi vãi trên đƣờng, phát sinh bụi sẽ ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng, đời sống của ngƣời dân xung quanh công trình. Việc tập kết vật liệu 

xây dựng bừa bãi sẽ làm vật liệu dễ dàng phát tán vào môi trƣờng, ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng không khí do gió thổi đất, cát làm phát sinh bụi; vào thời điểm 

trời mƣa, nƣớc mƣa sẽ cuốn trôi cát, đất vào hệ thống thoát nƣớc, ảnh hƣởng 

dòng chảy hệ thống thoát nƣớc,… Chất thải rắn xây dựng không đƣợc thu gom 

sẽ gây mất vẻ mỹ quan tại khu vực, ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân khi 

vô tình va chạm với sắt thép phế liệu. Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng tại công trình chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai 

đoạn xây dựng công trình. Tuy nhiên, tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng 

các hạng mục còn lại của công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.2. Chất thải lỏng 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 

nƣớc mƣa chảy tràn; nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nƣớc thải 

xây dựng. 

Nước mưa chảy tràn: đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của công trình khi có mƣa. Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và 

lƣợng mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh 

 óc Tr ng 2021), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình 

đƣợc tính nhƣ sau:  

V= Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 
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 S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng  

84,8 m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nƣớc thải dƣ 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nƣớc thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dƣỡng công trình, nƣớc thải từ thi công cống, nƣớc thải 

từ vệ sinh máy móc phƣơng tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào công 

trình,… Lƣợng phát sinh khoảng 20 m
3
/ngày (Theo Trung tâm quy hoạch xây 

dựng). 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Vào thời gian cao điểm nhất, số lƣợng công nhân tập trung 

khoảng 150 ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh là 12 m
3
/ngày (150 

ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày). Tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong giai đoạn thi công là 2.160 m
3
. 

Tác động 

Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thƣờng khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg N/L, 0,004-0,03 mg P/L, 

10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ 

thuộc vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy 

qua. Nước thải xây dựng có hàm lƣợng chất rắn cao, làm gia tăng độ đục và góp 

phần tăng phù sa bồi lắng tại nguồn nƣớc tiếp nhận. Ngoài ra, nƣớc mƣa sẽ bị 

nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên mặt đất cuốn theo các chất bẩn nhƣ: đất, cát, 

thức ăn thừa, rác,... Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc vào thành phần, 

khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. Đồng thời, khi hệ 

thống thoát nƣớc không đƣợc nạo vét sẽ làm cản trở dòng chảy của nƣớc mƣa 

gây ngập úng khó khăn cho việc đi lại của ngƣời dân, tạo điều kiện cho các sinh 

vật gây hại phát triển. 

Nước thải từ xây dựng: Nƣớc thải có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao. Khi 

lƣợng nƣớc thải phát sinh không thu gom sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan tại khu 

vực, ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc tiếp nhận là kênh thủy lợi cặp bên công trình. 

Nƣớc thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không đƣợc quan tâm xử lý 

tốt sẽ làm gia tăng lƣợng cặn lắng trong hệ thống thoát nƣớc. Đồng thời, không 

nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hƣởng đến quá trình thoát nƣớc của công trình. Do 

đó, đơn vị thi công sẽ quan tâm đến vấn đề này để tìm biện pháp thích hợp để 

hạn chế các tác động của nƣớc thải xây dựng.  
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Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật, không xử lý tốt 

sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và công nhân làm việc tại khu vực công trình. 

Thành phần nƣớc thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nƣớc thải nhiễm bẩn do chất bài tiết 

trong quá trình trao đổi chất của con ngƣời từ các phòng vệ sinh; Nƣớc thải 

nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ, các chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt từ các hoạt động tắm, giặt, nƣớc rửa vệ sinh,… Nƣớc thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hu  sinh học, ngoài ra còn có cả các thành 

phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Lƣợng nƣớc thải khá 

lớn và cần đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc khi thải ra bên ngoài. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Công nhân và các hộ dân xung quanh công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d1.3. Chất thải khí 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây 

dựng của công trình bao gồm: Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và 

máy móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí thải 

từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng; bụi trong quá trình tập kết 

nguyên vật liệu và thi công xây dựng. 

Hệ số phát thải và tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị nhƣ sau: 

Bảng 172. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc Khu tái định cƣ 

xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khí thải từ các hoạt động cơ khí, trong quá trình hàn các kết cấu thép, các 

loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.  

Bảng 173. Nồng độ các chất khí đo đƣợc trong quá trình hàn Khu tái 

định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 
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Chất ô nhiễm Đƣờng kính que hàn (mm) 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

 (Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Khi công trình sử dụng que hàn 4 mm, theo Trung tâm quy hoạch và xây 

dựng thì số que hàn sử dụng khoảng 59 kg (xây dựng đƣờng giao thông là 

59kg), tƣơng đƣơng 295 que (59kg : 0,2 kg/que) thì tải lƣợng khí thải từ quá 

trình hàn nhƣ sau: 

Khí thải từ khói hàn chứa các thành phần độc hại sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến những ngƣời thợ hàn. Với các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn 

chế đƣợc các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân lao động. 

Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công sẽ làm phát 

sinh bụi từ các hoạt động nhƣ: trộn vữa, xây gạch, bốc xếp vật liệu, vận chuyển 

vật liệu, các đóng vật liệu tập kết trên công trƣờng,… Bụi phát sinh trong suốt 

quá trình xây dựng nhƣng chỉ tác động cục bộ, phạm vi tác động không lớn. 

Ngoài ra, lƣợng bụi phát sinh sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân lân cận 

công trình. 

Hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình san gạt, đào đắp đất đá do WHO xác 

lập nhƣ sau: 

E =k x 0,16 x (U/2,2)
1,4

/(M/2)
1,3

 

Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (g/m
3
);  

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;  

U: Tốc độ gió trung bình;  

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu . 

Bảng 174. Hệ số phát thải bụi trong xây dựng Khu tái định cƣ xã 

Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Nguồn phát sinh bụi Hệ số phát thải 

1 Hoạt động đào đất san ủi mặt bằng 1 – 100 g/m
3 

2 Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng 0,1 – 1 g/m
3 

3 Hoạt động vận chuyển đất cát làm rơi vãi 0,1 - 1 g/m
3 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khi thi công xây dựng công trình sẽ tiến hành đào đắp phần diện tích 
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6.280,4 m
2
 (theo Trung tâm quy hoạch và xây dựng) với chiều sâu 2,1 m để gia 

cố nền thì thể tích đất đào đắp là 13.188,84 m
3
 và lƣợng bụi phát sinh là: 

13.188,84 m
3
 x (1-100 g/m

3
) = 15,072 – 1.318,9 kg. 

Hàm lƣợng bụi trung bình dao động khá lớn, đó là do phụ thuộc vào điều 

kiện thời tiết nhƣ hƣớng gió, tốc độ gió, độ ẩm đất cát,... Nồng độ bụi có những 

thời điểm có khả năng vƣợt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tác động chủ yếu chỉ 

mang tính tạm thời và ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân xây dựng tại công 

trƣờng và không còn tác động khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công 

trình. 

d1.4. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que 

hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công đƣợc định 

kỳ bảo dƣỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt từ quá trình bảo dƣỡng thiết bị, đầu que hàn,… Lƣợng chất thải này 

phát sinh từ hoạt động xây dựng khoảng 15 kg/tháng (giẻ lau dính dầu nhớt 

khoảng 4,5 kg/tháng, đầu que hàn và chất thải nguy hại khác khoảng 10,5 

kg/tháng,…). 

Tác động: CTNH không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây 

ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế tác 

động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Có độc tính:  

+ Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, 

hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc quản lý và 

xử lý không tốt.  

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

Tuy nhiên, lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của công 

trình đƣợc thu gom, xử lý nên hạn chế đƣợc các tác động xấu đến con ngƣời và 

sinh vật tại khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d.2. Các tác động không liên quan chất thải 
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d.2.1. Tiếng ồn và độ rung 

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các phƣơng 

tiện vận tải và máy móc thi công tại công trƣờng tham gia trong quá trình xây 

dựng.  

Tác động: Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lp(X) = Lp(X0) +20 log10(X0/X) 

Trong đó: 

- LP(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

- LP(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán. 

- X: vị trí cần tính toán. 

- X0 = 1m. 

Mức ồn do máy móc thi công gây ra đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 175. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới Khu tái định 

cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

  Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bê 

tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào đất 75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm nén 75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động nhƣ gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn 

làm giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cƣờng độ lớn trong thời 

gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con ngƣời ở các dải tần khác nhau 

đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 
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Bảng 176. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con ngƣời Khu tái 

định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngƣỡng chói tai 

5 130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tay, gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực đại mà con ngƣời có thể chịu đƣợc tiếng ồn 

8 150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

9 160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Độ rung ảnh hƣởng hầu hết đến các bộ phận trong cơ thể con ngƣời nhƣ: 

Hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch,… Đối với thực vật sẽ ảnh hƣởng đến sự 

ổn định của bộ rễ làm chậm phát triển cây. Bệnh xƣơng khớp cũng liên quan đến 

rung động. Khi đồng thời chịu tác động của cả tiếng ồn và độ rung, thì tác hại 

của tiếng ồn và độ rung đối với cơ thể càng lớn. 

Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng nhƣ lu nền mặt đƣờng, 

đóng cọc,… gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con 

ngƣời sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể 

làm hƣ hỏng công trình lân cận gây ra những tranh chấp giữa cộng đồng dân cƣ 

khu vực xây dựng và đơn vị thi công. Các loại sóng cơ bản truyền từ nguồn rung 

vào nền đất cách nguồn rung một khoảng cách bao gồm: Sóng Rayleigh (R); 

sóng cắt (S) và sóng nén (P). Nhìn chung, có thể chia thành hai loại sóng: Sóng 

khối - lan truyền trong khối đất và sóng mặt - lan truyền trong phần trên mặt đất. 

Các loại sóng tạo ra sự chuyển động các hạt đất khác nhau khi chúng đi qua, do 

đó kết cấu sẽ bị biến dạng khác nhau ứng với từng loại sóng. Sóng P, sóng S và 

sóng R di chuyển với tốc độ khác nhau. Sóng P đi nhanh nhất, sau đó là sóng S 

và sóng R. Dọc theo mặt đất, sóng P và sóng S tiêu tán nhanh hơn sóng R. Do 

đó, sóng R gây xáo trộn lớn nhất ở mặt nền và có thể nhận biết rõ ràng từ một 

khoảng cách xa nguồn rung. 
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Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con ngƣời rất khác nhau. 

Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian 

và nhiều yếu tố khác. 

Bảng 177. Đánh giá ảnh hƣởng dao động nền đất lên công trình Khu 

tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 

Nguồn 

rung dài 

hạn 

Ở móng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt trên 

sàn 

0 - 10  Hz 10 - 50 Hz 
50 - 100 

Hz 

Tất cả 

các tần số 

Tất cả các 

tần số 

Trung tâm thƣơng mại/ công 

nghiệp 
20 20 - 40 40 - 50 40 10 

Nhà ở 5 5 - 15 15 - 20 15 5 

Công trình lịch sử/ nhạy cảm 

với dao động 
3 3 - 8 8 - 10 8 2.5 

(Nguồn: T . Nguyễn Lan, 2016) 

Do đó, cần áp dụng các biện pháp giảm rung bằng cách lựa chọn công 

nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do 

sóng lan truyền trong nền đất. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Tiếng 

ồn, độ rung ảnh hƣởng đến sức khỏe, tinh thần của công nhân; Quy mô tác động: 

Khu vực công trình và khu vực xung quanh công trình. 

d2.2. Ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của công trình, công nhân làm việc tại công trƣờng phải chịu tác động của 

tia bức xạ hồng ngoại, tử ngoại của ánh nắng mặt trời, trong quá trình đốt nóng 

chảy bitum để trải nhựa đƣờng, nhiệt phát ra từ các phƣơng tiện vận chuyển, 

máy móc thi công nhất là khi trời nắng nóng,... 

Tác động 

Sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của từng 

ngƣời. Khi nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao cơ thể sẽ đổ mồ hôi, tăng 

nguy cơ mất nƣớc. Nếu nhiệt độ lớn hơn, cơ thể sẽ điều hòa thân nhiệt để tự làm 

mát, sau đó dẫn tới tình trạng chuột rút, kiệt sức hoặc say nắng. Nếu đƣợc cấp 

cứu kịp thời thì nạn nhân cũng sẽ chịu các tổn thƣơng trên cơ thể. 
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Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ 

hồng ngoại); đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn 

đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bức xạ nhiệt sẽ làm công nhân có thể bị 

say nắng, sự tác động của nhiệt độ lên cơ thể còn phụ thuộc vào thể trạng của 

từng ngƣời. 

Nhựa đƣờng và khí của nhựa đƣờng chứa các chất độc nhƣ keo công 

nghiệp, hydrocarbon, dung môi công nghiệp,... Ngƣời hít phải lƣợng khí độc lớn 

sẽ gây ra ngộ độc, tuỳ vào mức độ, triệu chứng có thể là đau đầu, buồn nôn, 

chóng mặt,… Ở mức nặng, nội tạng nạn nhân bị tổn thƣơng, dẫn đến những căn 

bệnh nguy hiểm, nan y. Trong thời gian ngắn: tùy mức độ và tùy cơ địa nhạy 

cảm mà có thể sẽ mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, khó 

thở, ho đau họng…), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu,… Trong thời 

gian dài: nhựa bị đốt cháy các khí độc thải ra có thành phần cacbon có thể gây 

ngộ độc, ảnh hƣởng đến tuyến nội tiết, rối loạn các chức năng tiêu hóa và có thể 

gây ung thƣ, có ảnh hƣởng đến bệnh lý hiếm muộn hay không thì chƣa có 

nghiên cứu về vấn đề này. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Công 

nhân làm việc tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d3. Các rủi ro, sự cố 

Sản xuất nông nghiệp của người dân 

Việc triển khai dự án ảnh hƣởng chủ yếu tới đất nông nghiệp của các hộ 

có đất canh tác trong khu vực dự án. 

Tác động: Trong quá trình thi xây dựng sẽ làm xáo trộn đời sống ngƣời 

dân trong khu vực dự án nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

An ninh trật tự 

Quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực 

do tập trung đông công nhân trong thời gian thi công, mâu thuẫn giữa công nhân 

với ngƣời dân địa phƣơng. Ngoài ra, trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

sinh hoạt của ngƣời dân, hoạt động đi lại của ngƣời dân, sản xuất của ngƣởi 

dân... 

Sự cố tai nạn lao động 

Các rủi ro tai nạn lao động khi thi công xây dựng có thể xảy ra thƣờng 

liên quan tới việc không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng 

tay, áo bảo hộ,…), các máy móc có tải trọng lớn, cần cẩu hoặc do bất cẩn khi 

đứng gần hố đào. 

Tai nạn lao động xảy ra do việc không vận hành đúng quy trình kỹ 

thuật máy móc thiết bị, bất cẩn trong lao động, không thực hiện các biện pháp 
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an toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc. Khi sự cố xảy ra ngoài ảnh 

hƣởng mạnh về kinh tế, nó còn ảnh hƣởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ 

công nhân viên trong khu vực công trình và xe cộ qua lại trong khu vực. 

Ngoài ra, tai nạn lao động còn có thể xảy ra tại công trình do sự bất cẩn 

về điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ nghiêm ngặt 

những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy 

thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. 

Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính mạng ngƣời lao 

động. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, 

mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần đƣợc cấp cứu kịp thời. 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của ngƣời lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm do trẻ em té ngã vào vị trí 

đào nền công trình, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

Tai nạn giao thông 

Sự cố giao thông có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Tác động 

của các rủi ro về giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe, tính 

mạng và tài sản của con ngƣời. Có thể đƣợc tóm tắt một số dạng tai nạn nhƣ sau: 

- Hoạt động của phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng ra, 

vào công trƣờng nếu không có biển báo hiệu chỉ dẫn giao thông, khu vực đang 

xây dựng hay quản lý điều hành kém dễ dẫn đến tai nạn giao thông.  

- Trong quá trình thi công có sử dụng xà lan vận chuyển vật liệu xây 

dựng, quá trình neo đậu xà lan có thể phát sinh tai nạn giao thông đƣờng thủy do 

ngƣời điều khiển thiếu quan sát, không có đèn tín hiệu vào ban đêm,… sẽ phát 

sinh tai nạn giao thông giữa các phƣơng tiện giao thông thủy với xà lan vận 

chuyển vật liệu của công trình. 

- Ngoài ra, hoạt động thi công sẽ ảnh hƣởng đến sự lƣu thông của ngƣời 

dân sinh sống tại khu vực công trình, rất dễ xảy ra các tai nạn giao thông do 

thiếu quan sát, thiếu biển báo, ngƣời điều tiết giao thông,… 

Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Trong quá trình thi công, để đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, đủ 

nhiên liệu, đơn vị thi công sẽ dự trữ một lƣợng nhiên liệu tại lán trại. Khi công 

tác quản lý không thực hiện tốt sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng cháy nổ. Đồng thời, 

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

cố chập, cháy nổ,... gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con ngƣời; Việc sử 

dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công nhƣ: hàn, đun, đốt các vật liệu trong 

xây dựng cũng có thể gây ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nếu không có các 
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biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát, trượt lở đất, lún đất và xói mòn 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Quá trình bơm cát đƣợc 

thực hiện bằng đƣờng ống nhựa để nối từ sà lan đến vị trí cần cung cấp cát. Khi 

đƣờng ống bị vỡ, nƣớc, cát sẽ chảy tràn ra môi trƣờng xung quanh gây ô nhiễm 

cục bộ, ảnh hƣởng đến nhà dân dọc theo tuyến công trình. 

Trong quá trình thi công khi xảy ra mƣa lớn sẽ cuốn theo đất, đá tại khu 

vực đào nền gây nguy cơ trƣợt lỡ đất, sụp lún và xói mòn đất làm mất một khối 

lƣợng đất bị cuốn trôi phát tán vào nguồn nƣớc, gia tăng độ đục trong nguồn 

nƣớc mặt. 

Sự cố sụt lún khi thi công nền đƣờng qua vùng đất yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ 

sụt lún đất. Khi sự cố xảy ra thì sự ổn định của nền móng công trình sẽ bị tác 

động gây hƣ hỏng, mất an toàn cho phƣơng tiên giao thông trên đƣờng. 

d4. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Trong quá trình triển khai công trình sẽ làm thay đổi cảnh quan hiện có 

của diện tích đất xây dựng công trình, ảnh hƣởng đến điều kiện sống của một số 

loài sinh vật: còng, cá, chim, chuột,… Môi trƣờng sống của sinh vật bị ngăn 

cách vì vậy các loài sinh vật cần có thời gian thích nghi với điều kiện sống mới. 

Đối với hệ sinh thái trên cạn: Trong quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến 

các loài thực vật, động vật gần các khu vực thi công. Tuy nhiên, số lƣợng và 

thành phần loài bị ảnh hƣởng là không lớn, chủ yếu là các loài nhƣ ếch, nhái, 

rắn, các loài động vật không xƣơng sống trong các khu đất nông nghiệp. Với 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp bởi các hoạt động của công trình, tác động 

đến hệ sinh thái trên cạn trong giai đoạn xây dựng dự kiến là không đáng kể và 

có thể kiểm soát đƣợc. 

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

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

3.1.2.1. Hoạt động san lấp mặt bằng 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 
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hàng ngày. 

Chải thải lỏng: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: 

- Nước mưa chảy tràn: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích 

thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, 

để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh 

thủy lợi cặp bên công trình). 

- Nước thải từ sinh hoạt: Đơn vị thi công thuê 01 nhà vệ sinh di động loại 

buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m) để xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt, hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định kỳ (01 

tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả 

chất thải của nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) nên hạn chế ảnh hƣởng 

đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, đơn vị thi công thực 

hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi bơm cát, 

khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến khi khắc 

phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố lại bờ bao 

và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm thiểu thiệt 

hại cho ngƣời dân. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 
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Chất thải nguy hại: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa 

có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH 

phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết 

bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa 

chuyên dụng. 

Tiếng ồn và độ rung: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: Hoạt động theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát 

sinh; Tránh tập trung cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh 

tiếng ồn và độ rung. 

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu cầu các tài 

xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

- Giảm thiểu tác động của các hoạt động vận chuyển vật liệu 

+ Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình triển 

khai công trình cho các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, đề phòng sự 

cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

+ Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định 

về điều khiển phƣơng tiện. 
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+ Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị tuân thủ quy định 

về điều khiển giao thông; tập trung quan sát không có nồng độ cồn khi điều 

khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng tiện. 

+ Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có bằng lái theo quy định hiện 

hành. 

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải từ thi công xây 

dựng công trình 

a. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, 

với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy 

định. 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ 

nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công 

trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn 
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vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Nước thải xây dựng:  

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng;  

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng các tuyến công trình 

đơn vị thi công sẽ ƣu tiên tuyển dụng lao động là ngƣời tại địa phƣơng để giảm 

công nhân lƣu trú tại công trƣờng nhằm hạn chế khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt. 

Sử dụng bể tự hoại xử lý nƣớc thải phát sinh. Kích thƣớc bể tự hoại đƣợc tính 

toán nhƣ sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNƣớc + VBùn  

Trong đó: VNƣớc = k x Q 

(k : hệ số lƣu lƣợng, chọn k = 1; Q: lƣu lƣợng nƣớc thải (Q = 12 m
3
). 

      Vnƣớc = 1 x 12 = 12 m
3 

Thể tích bùn đƣợc tính theo công thức sau: 

 

 

                          Vbùn =     

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời (0,4  - 0,5l/ngƣời.ngày.đêm)chọn  m 

= 0,45; 

+ N: số ngƣời = 150 ngƣời; 

+ t : thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải; 1,2 : Hệ số tính đến 20 % cặn 

giữ lại; 

+ P1 : độ ẩm trung bình của cặn tƣơi = 95% ; 

       100.000 

m x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100-P2) 
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+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

            Vbùn =                                                                                   ≈ 5,1 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 12 + 5,1  = 17,1 m
3
. 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 6,75 m
3
/nhà), 

tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 m
3
, để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm 

đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khi triển khai thi công công trình, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu từ chất thải lỏng nhằm hạn chế nƣớc chảy tràn trong quá trình 

san lắp mặt bằng làm ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của các hộ dân cặp hai 

bên tuyến đƣờng. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng đơn vị 

thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

100.000 

0,45x 150 x180 x (100 - 95) x 0,7x1,2 x (100 - 90) 
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- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

d. Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

e. Hoàn nguyên môi trường sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình  

a. Tiếng ồn và độ rung  

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

b. Ô nhiễm nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: găng tay, kính 
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bảo hộ, quần áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có giấy khám sức khỏe của cơ 

quan chức năng. Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc ngoài trời, có những 

thời điểm nắng nóng, nên chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

3.1.2.4. Giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng các 

hạng mục công trình công trình 

a.  Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự 

án không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

b. An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

c. Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 
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nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

d Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

đ. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

e. Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi công, yêu cầu đơn vị 

thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên các nền đất yếu, có 

nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu vực an toàn nằm 

trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 
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hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

f. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái  

Đối với cảnh quan, sinh vật có tính thích nghi, đối với động vật có thể di 

chuyển sẽ tìm đến môi trƣờng sống mới. Để giảm thiểu tác động đến cảnh quan, 

hệ sinh thái đơn vị thi công áp dụng các giải pháp sau: 

- Hạn chế dầu nhớt từ các máy móc thi công rơi vãi ra bên ngoài; 

- Áp dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công 

nhƣng đảm bảo chất lƣợng công trình. Khi kết thúc quá trình thi công, các sinh 

vật sẽ thích nghi với điều kiện sống mới. 

- Xử lý chất thải phát sinh, không xả nƣớc thải chƣa xử lý, vứt rác xuống 

sông, đơn vị thi công phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở nhân viên cùng 

chung tay bảo vệ môi trƣờng. 

- Hoạt động thi công công trình tuân thủ quy hoạch đô thị, không phá vỡ 

kiến trúc cảnh quan; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thi công; thu gom xử lý chất 

thải phát sinh tại khu vực thi công. 

- Đơn vị thi công và nhà thầu thi công tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng và cơ quan chức năng trong thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại cho ngƣời dân do hoạt động thi công công trình gây ra. 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

3.1.2.1. Hoạt động san lấp mặt bằng 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 
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Chải thải lỏng: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: 

- Nước mưa chảy tràn: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích 

thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, 

để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh 

thủy lợi cặp bên công trình). 

- Nước thải từ sinh hoạt: Đơn vị thi công thuê 01 nhà vệ sinh di động loại 

buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m) để xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt, hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định kỳ (01 

tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả 

chất thải của nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) nên hạn chế ảnh hƣởng 

đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, đơn vị thi công thực 

hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi bơm cát, 

khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến khi khắc 

phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố lại bờ bao 

và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm thiểu thiệt 

hại cho ngƣời dân. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

Chất thải nguy hại: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa 
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có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH 

phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết 

bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa 

chuyên dụng. 

Tiếng ồn và độ rung: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: Hoạt động theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát 

sinh; Tránh tập trung cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh 

tiếng ồn và độ rung. 

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu cầu các tài 

xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

- Giảm thiểu tác động của các hoạt động vận chuyển vật liệu 

+ Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình triển 

khai công trình cho các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, đề phòng sự 

cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

+ Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định 

về điều khiển phƣơng tiện. 

+ Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị tuân thủ quy định 

về điều khiển giao thông; tập trung quan sát không có nồng độ cồn khi điều 

khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng tiện. 
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+ Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có bằng lái theo quy định hiện 

hành. 

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải từ thi công xây 

dựng công trình 

a. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, 

với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy 

định. 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ 

nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công 

trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn 

vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Nước thải xây dựng:  
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Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng;  

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng các tuyến công trình 

đơn vị thi công sẽ ƣu tiên tuyển dụng lao động là ngƣời tại địa phƣơng để giảm 

công nhân lƣu trú tại công trƣờng nhằm hạn chế khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt. 

Sử dụng bể tự hoại xử lý nƣớc thải phát sinh. Kích thƣớc bể tự hoại đƣợc tính 

toán nhƣ sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNƣớc + VBùn  

Trong đó: VNƣớc = k x Q 

(k : hệ số lƣu lƣợng, chọn k = 1; Q: lƣu lƣợng nƣớc thải (Q = 12 m
3
). 

      Vnƣớc = 1 x 12 = 12 m
3 

Thể tích bùn đƣợc tính theo công thức sau: 

 

 

                          Vbùn =     

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời (0,4  - 0,5l/ngƣời.ngày.đêm)chọn  m 

= 0,45; 

+ N: số ngƣời = 150 ngƣời; 

+ t : thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải; 1,2 : Hệ số tính đến 20 % cặn 

giữ lại; 

+ P1 : độ ẩm trung bình của cặn tƣơi = 95% ; 

+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 
0,45x 150 x180 x (100 - 95) x 0,7x1,2 x (100 - 90) 

       100.000 

m x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100-P2) 
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            Vbùn =                                                                                   ≈ 5,1 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 12 + 5,1  = 17,1 m
3
. 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 6,75 m
3
/nhà), 

tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 m
3
, để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm 

đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khi triển khai thi công công trình, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu từ chất thải lỏng nhằm hạn chế nƣớc chảy tràn trong quá trình 

san lắp mặt bằng làm ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của các hộ dân cặp hai 

bên tuyến đƣờng. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng đơn vị 

thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

100.000 
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d. Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

e. Hoàn nguyên môi trường sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình  

a. Tiếng ồn và độ rung  

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

b. Ô nhiễm nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: găng tay, kính 

bảo hộ, quần áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, để đảm bảo sức khỏe.  
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- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có giấy khám sức khỏe của cơ 

quan chức năng. Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc ngoài trời, có những 

thời điểm nắng nóng, nên chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

3.1.2.4. Giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng các 

hạng mục công trình công trình 

a.  Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự 

án không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

b. An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

c. Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 
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động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

d Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

đ. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

e. Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi công, yêu cầu đơn vị 

thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên các nền đất yếu, có 

nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu vực an toàn nằm 

trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 
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Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

f. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái  

Đối với cảnh quan, sinh vật có tính thích nghi, đối với động vật có thể di 

chuyển sẽ tìm đến môi trƣờng sống mới. Để giảm thiểu tác động đến cảnh quan, 

hệ sinh thái đơn vị thi công áp dụng các giải pháp sau: 

- Hạn chế dầu nhớt từ các máy móc thi công rơi vãi ra bên ngoài; 

- Áp dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công 

nhƣng đảm bảo chất lƣợng công trình. Khi kết thúc quá trình thi công, các sinh 

vật sẽ thích nghi với điều kiện sống mới. 

- Xử lý chất thải phát sinh, không xả nƣớc thải chƣa xử lý, vứt rác xuống 

sông, đơn vị thi công phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở nhân viên cùng 

chung tay bảo vệ môi trƣờng. 

- Hoạt động thi công công trình tuân thủ quy hoạch đô thị, không phá vỡ 

kiến trúc cảnh quan; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thi công; thu gom xử lý chất 

thải phát sinh tại khu vực thi công. 

- Đơn vị thi công và nhà thầu thi công tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng và cơ quan chức năng trong thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại cho ngƣời dân do hoạt động thi công công trình gây ra. 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

3.1.2.1. Hoạt động san lấp mặt bằng 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

Chải thải lỏng: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: 
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- Nước mưa chảy tràn: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích 

thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, 

để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh 

thủy lợi cặp bên công trình). 

- Nước thải từ sinh hoạt: Đơn vị thi công thuê 01 nhà vệ sinh di động loại 

buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m) để xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt, hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định kỳ (01 

tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả 

chất thải của nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) nên hạn chế ảnh hƣởng 

đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, đơn vị thi công thực 

hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi bơm cát, 

khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến khi khắc 

phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố lại bờ bao 

và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm thiểu thiệt 

hại cho ngƣời dân. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

Chất thải nguy hại: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa 

có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH 
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phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết 

bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa 

chuyên dụng. 

Tiếng ồn và độ rung: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: Hoạt động theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát 

sinh; Tránh tập trung cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh 

tiếng ồn và độ rung. 

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu cầu các tài 

xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

- Giảm thiểu tác động của các hoạt động vận chuyển vật liệu 

+ Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình triển 

khai công trình cho các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, đề phòng sự 

cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

+ Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định 

về điều khiển phƣơng tiện. 

+ Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị tuân thủ quy định 

về điều khiển giao thông; tập trung quan sát không có nồng độ cồn khi điều 

khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng tiện. 

+ Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có bằng lái theo quy định hiện 

hành. 
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3.1.2.2. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải từ thi công xây 

dựng công trình 

a. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, 

với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy 

định. 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ 

nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công 

trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn 

vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Nước thải xây dựng:  

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng;  
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nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng các tuyến công trình 

đơn vị thi công sẽ ƣu tiên tuyển dụng lao động là ngƣời tại địa phƣơng để giảm 

công nhân lƣu trú tại công trƣờng nhằm hạn chế khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt. 

Sử dụng bể tự hoại xử lý nƣớc thải phát sinh. Kích thƣớc bể tự hoại đƣợc tính 

toán nhƣ sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNƣớc + VBùn  

Trong đó: VNƣớc = k x Q 

(k : hệ số lƣu lƣợng, chọn k = 1; Q: lƣu lƣợng nƣớc thải (Q = 12 m
3
). 

      Vnƣớc = 1 x 12 = 12 m
3 16.8 

Thể tích bùn đƣợc tính theo công thức sau: 

      

  Vbùn =     

 

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời (0,4  - 0,5 l/ngƣời.ngày.đêm) chọn  m 

= 0,45; 

+ N: số ngƣời = 150 ngƣời; 

+ t : thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải; 1,2 : Hệ số tính đến 20 % cặn 

giữ lại; 

+ P1 : độ ẩm trung bình của cặn tƣơi = 95% ; 

+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

            Vbùn =                                                                                   ≈ 5,1 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 12 + 5,1 = 17,1 m
3
. 

100.000 

0,45x 150 x180 x (100 - 95) x 0,7x1,2 x (100 - 90) 

       100.000 

m x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100-P2) 
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Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 6,75 m
3
/nhà), 

tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 m
3
, để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm 

đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khi triển khai thi công công trình, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu từ chất thải lỏng nhằm hạn chế nƣớc chảy tràn trong quá trình 

san lắp mặt bằng làm ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của các hộ dân cặp hai 

bên tuyến đƣờng. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng đơn vị 

thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

d. Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 
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công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

e. Hoàn nguyên môi trường sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình  

a. Tiếng ồn và độ rung  

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

b. Ô nhiễm nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: găng tay, kính 

bảo hộ, quần áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có giấy khám sức khỏe của cơ 

quan chức năng. Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc ngoài trời, có những 

thời điểm nắng nóng, nên chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 
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3.1.2.4. Giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng các 

hạng mục công trình công trình 

a. Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự 

án không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

b. An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

c. Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 
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d. Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

đ. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

e. Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi công, yêu cầu đơn vị 

thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên các nền đất yếu, có 

nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu vực an toàn nằm 

trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 
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ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

f. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái  

Đối với cảnh quan, sinh vật có tính thích nghi, đối với động vật có thể di 

chuyển sẽ tìm đến môi trƣờng sống mới. Để giảm thiểu tác động đến cảnh quan, 

hệ sinh thái đơn vị thi công áp dụng các giải pháp sau: 

- Hạn chế dầu nhớt từ các máy móc thi công rơi vãi ra bên ngoài; 

- Áp dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công 

nhƣng đảm bảo chất lƣợng công trình. Khi kết thúc quá trình thi công, các sinh 

vật sẽ thích nghi với điều kiện sống mới. 

- Xử lý chất thải phát sinh, không xả nƣớc thải chƣa xử lý, vứt rác xuống 

sông, đơn vị thi công phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở nhân viên cùng 

chung tay bảo vệ môi trƣờng. 

- Hoạt động thi công công trình tuân thủ quy hoạch đô thị, không phá vỡ 

kiến trúc cảnh quan; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thi công; thu gom xử lý chất 

thải phát sinh tại khu vực thi công. 

- Đơn vị thi công và nhà thầu thi công tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng và cơ quan chức năng trong thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại cho ngƣời dân do hoạt động thi công công trình gây ra. 

IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

3.1.2.1. Hoạt động san lấp mặt bằng 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

Chải thải lỏng: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: 

- Nước mưa chảy tràn: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích 

thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, 

để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh 
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thủy lợi cặp bên công trình). 

- Nước thải từ sinh hoạt: Đơn vị thi công thuê 01 nhà vệ sinh di động loại 

buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m) để xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt, hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định kỳ (01 

tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả 

chất thải của nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) nên hạn chế ảnh hƣởng 

đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, đơn vị thi công thực 

hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi bơm cát, 

khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến khi khắc 

phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố lại bờ bao 

và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm thiểu thiệt 

hại cho ngƣời dân. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

Chất thải nguy hại: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa 

có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH 

phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết 

bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      440 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

chuyên dụng. 

Tiếng ồn và độ rung: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: Hoạt động theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát 

sinh; Tránh tập trung cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh 

tiếng ồn và độ rung. 

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu cầu các tài 

xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

- Giảm thiểu tác động của các hoạt động vận chuyển vật liệu 

+ Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình triển 

khai công trình cho các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, đề phòng sự 

cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

+ Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định 

về điều khiển phƣơng tiện. 

+ Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị tuân thủ quy định 

về điều khiển giao thông; tập trung quan sát không có nồng độ cồn khi điều 

khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng tiện. 

+ Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có bằng lái theo quy định hiện 

hành. 

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải từ thi công xây 

dựng công trình 
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a. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, 

với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy 

định. 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ 

nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công 

trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn 

vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Nước thải xây dựng:  

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng;  

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 
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công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng các tuyến công trình 

đơn vị thi công sẽ ƣu tiên tuyển dụng lao động là ngƣời tại địa phƣơng để giảm 

công nhân lƣu trú tại công trƣờng nhằm hạn chế khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt. 

Sử dụng bể tự hoại xử lý nƣớc thải phát sinh. Kích thƣớc bể tự hoại đƣợc tính 

toán nhƣ sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNƣớc + VBùn  

Trong đó: VNƣớc = k x Q 

(k : hệ số lƣu lƣợng, chọn k = 1; Q: lƣu lƣợng nƣớc thải (Q = 12 m
3
). 

      Vnƣớc = 1 x 12 = 12 m
3 

Thể tích bùn đƣợc tính theo công thức sau: 

 

 

                          Vbùn =     

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời (0,4  - 0,5l/ngƣời.ngày.đêm)chọn  m 

= 0,45; 

+ N: số ngƣời = 150 ngƣời; 

+ t : thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải; 1,2 : Hệ số tính đến 20 % cặn 

giữ lại; 

+ P1 : độ ẩm trung bình của cặn tƣơi = 95% ; 

+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

            Vbùn =                                                                                   ≈ 5,1 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 12 + 5,1  = 17,1 m
3
. 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 6,75 m
3
/nhà), 

tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 m
3
, để xử lý nƣớc thải 

100.000 

0,45x 150 x180 x (100 - 95) x 0,7x1,2 x (100 - 90) 

       100.000 

m x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100-P2) 
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sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm 

đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khi triển khai thi công công trình, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu từ chất thải lỏng nhằm hạn chế nƣớc chảy tràn trong quá trình 

san lắp mặt bằng làm ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của các hộ dân cặp hai 

bên tuyến đƣờng. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng đơn vị 

thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

d. Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

e. Hoàn nguyên môi trường sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình  

a. Tiếng ồn và độ rung  

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

b. Ô nhiễm nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: găng tay, kính 

bảo hộ, quần áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có giấy khám sức khỏe của cơ 

quan chức năng. Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc ngoài trời, có những 

thời điểm nắng nóng, nên chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

3.1.2.4. Giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng các 

hạng mục công trình công trình 
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a.  Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự 

án không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

b. An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

c. Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

d Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 
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- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

đ. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

e. Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi công, yêu cầu đơn vị 

thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên các nền đất yếu, có 

nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu vực an toàn nằm 

trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 
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hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

f. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái  

Đối với cảnh quan, sinh vật có tính thích nghi, đối với động vật có thể di 

chuyển sẽ tìm đến môi trƣờng sống mới. Để giảm thiểu tác động đến cảnh quan, 

hệ sinh thái đơn vị thi công áp dụng các giải pháp sau: 

- Hạn chế dầu nhớt từ các máy móc thi công rơi vãi ra bên ngoài; 

- Áp dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công 

nhƣng đảm bảo chất lƣợng công trình. Khi kết thúc quá trình thi công, các sinh 

vật sẽ thích nghi với điều kiện sống mới. 

- Xử lý chất thải phát sinh, không xả nƣớc thải chƣa xử lý, vứt rác xuống 

sông, đơn vị thi công phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở nhân viên cùng 

chung tay bảo vệ môi trƣờng. 

- Hoạt động thi công công trình tuân thủ quy hoạch đô thị, không phá vỡ 

kiến trúc cảnh quan; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thi công; thu gom xử lý chất 

thải phát sinh tại khu vực thi công. 

- Đơn vị thi công và nhà thầu thi công tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng và cơ quan chức năng trong thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại cho ngƣời dân do hoạt động thi công công trình gây ra. 

V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

3.1.2.1. Hoạt động san lấp mặt bằng 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

Chải thải lỏng: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: 

- Nước mưa chảy tràn: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích 

thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, 

để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh 

thủy lợi cặp bên công trình). 

- Nước thải từ sinh hoạt: Đơn vị thi công thuê 01 nhà vệ sinh di động loại 
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buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m) để xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt, hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định kỳ (01 

tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả 

chất thải của nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) nên hạn chế ảnh hƣởng 

đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, đơn vị thi công thực 

hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi bơm cát, 

khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến khi khắc 

phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố lại bờ bao 

và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm thiểu thiệt 

hại cho ngƣời dân. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

Chất thải nguy hại: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa 

có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH 

phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết 

bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa 

chuyên dụng. 

Tiếng ồn và độ rung: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu 
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nhƣ sau: Hoạt động theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát 

sinh; Tránh tập trung cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh 

tiếng ồn và độ rung. 

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu cầu các tài 

xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

- Giảm thiểu tác động của các hoạt động vận chuyển vật liệu 

+ Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình triển 

khai công trình cho các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, đề phòng sự 

cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

+ Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định 

về điều khiển phƣơng tiện. 

+ Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị tuân thủ quy định 

về điều khiển giao thông; tập trung quan sát không có nồng độ cồn khi điều 

khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng tiện. 

+ Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có bằng lái theo quy định hiện 

hành. 

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải từ thi công xây 

dựng công trình 

a. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      450 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

tích 250 lít) để thu gom. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, 

với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy 

định. 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ 

nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công 

trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn 

vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Nước thải xây dựng:  

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng;  

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 
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vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 

công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng các tuyến công trình 

đơn vị thi công sẽ ƣu tiên tuyển dụng lao động là ngƣời tại địa phƣơng để giảm 

công nhân lƣu trú tại công trƣờng nhằm hạn chế khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt. 

Sử dụng bể tự hoại xử lý nƣớc thải phát sinh. Kích thƣớc bể tự hoại đƣợc tính 

toán nhƣ sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNƣớc + VBùn  

Trong đó: VNƣớc = k x Q 

(k : hệ số lƣu lƣợng, chọn k = 1; Q: lƣu lƣợng nƣớc thải (Q = 12 m
3
). 

      Vnƣớc = 1 x 12 = 12 m
3 

Thể tích bùn đƣợc tính theo công thức sau: 

 

                          Vbùn =     

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời (0,4  - 0,5l/ngƣời.ngày.đêm)chọn  m 

= 0,45; 

+ N: số ngƣời = 150 ngƣời; 

+ t : thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải; 1,2 : Hệ số tính đến 20 % cặn 

giữ lại; 

+ P1 : độ ẩm trung bình của cặn tƣơi = 95% ; 

+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

            Vbùn =                                                                                   ≈ 5,1 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 12 + 5,1  = 17,1 m
3
. 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 6,75 m
3
/nhà), 

tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 m
3
, để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm 

đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

100.000 

0,45x 150 x180 x (100 - 95) x 0,7x1,2 x (100 - 90) 

m x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100-P2) 
        100.000 
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Khi triển khai thi công công trình, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu từ chất thải lỏng nhằm hạn chế nƣớc chảy tràn trong quá trình 

san lắp mặt bằng làm ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của các hộ dân cặp hai 

bên tuyến đƣờng. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng đơn vị 

thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

d. Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 
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e. Hoàn nguyên môi trường sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 

ra khỏi khu vực công trình. 

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình  

a. Tiếng ồn và độ rung  

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

b. Ô nhiễm nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: găng tay, kính 

bảo hộ, quần áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có giấy khám sức khỏe của cơ 

quan chức năng. Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc ngoài trời, có những 

thời điểm nắng nóng, nên chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

3.1.2.4. Giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng các 

hạng mục công trình công trình 

a.  Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự 

án không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 
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nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 

b. An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

c. Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

d Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 
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phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

đ. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

e. Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi công, yêu cầu đơn vị 

thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên các nền đất yếu, có 

nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu vực an toàn nằm 

trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 
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f. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái  

Đối với cảnh quan, sinh vật có tính thích nghi, đối với động vật có thể di 

chuyển sẽ tìm đến môi trƣờng sống mới. Để giảm thiểu tác động đến cảnh quan, 

hệ sinh thái đơn vị thi công áp dụng các giải pháp sau: 

- Hạn chế dầu nhớt từ các máy móc thi công rơi vãi ra bên ngoài; 

- Áp dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công 

nhƣng đảm bảo chất lƣợng công trình. Khi kết thúc quá trình thi công, các sinh 

vật sẽ thích nghi với điều kiện sống mới. 

- Xử lý chất thải phát sinh, không xả nƣớc thải chƣa xử lý, vứt rác xuống 

sông, đơn vị thi công phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở nhân viên cùng 

chung tay bảo vệ môi trƣờng. 

- Hoạt động thi công công trình tuân thủ quy hoạch đô thị, không phá vỡ 

kiến trúc cảnh quan; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thi công; thu gom xử lý chất 

thải phát sinh tại khu vực thi công. 

- Đơn vị thi công và nhà thầu thi công tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng và cơ quan chức năng trong thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại cho ngƣời dân do hoạt động thi công công trình gây ra. 

VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

3.1.2.1. Hoạt động san lấp mặt bằng 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; 

tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải từ san lấp mặt bằng: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực 

hiện thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh, với tần suất thu gom, xử lý là 

hàng ngày. 

Chải thải lỏng: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: 

- Nước mưa chảy tràn: Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích 

thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, 

để nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh 

thủy lợi cặp bên công trình). 

- Nước thải từ sinh hoạt: Đơn vị thi công thuê 01 nhà vệ sinh di động loại 

buồng đôi, kích thƣớc tổng thể 6,75 m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m) để xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt, hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định kỳ (01 
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tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả 

chất thải của nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải từ bơm cát: Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình bơm 

cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công 

trình. Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực bơm cát. Trong quá trình 

bơm cát, lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng 

các chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp phần làm chặt nền công trình thông qua 

quá trình thấm. Sau quá trình lắng (khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với đƣờng kính  90 

mm vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) nên hạn chế ảnh hƣởng 

đến công trình và ngƣời dân khu vực công trình. Đồng thời, đơn vị thi công thực 

hiện kiểm soát chặt chẽ quá trình bơm cát, kiểm tra bờ bao trƣớc khi bơm cát, 

khi phát hiện nguy cơ vỡ đê sẽ dừng ngay hoạt động bơm cát cho đến khi khắc 

phục xong sự cố. Đối với trƣờng hợp xảy ra sự cố vỡ bờ bao sẽ gia cố lại bờ bao 

và phối hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết tình huống, giảm thiểu thiệt 

hại cho ngƣời dân. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên 

liệu đạt chuẩn theo quy định; 

- Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ; 

- Phân bổ thời gian làm việc và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, găng tay,… 

- Tắt máy phƣơng tiện khi không hoạt động. 

- Công nhân làm việc có chế độ nghỉ ngơi, nhằm tăng hiệu quả làm việc 

và phục hồi sức khỏe. 

Chất thải nguy hại: Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa 

có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH 

phát sinh theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết 

bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa 

chuyên dụng. 

Tiếng ồn và độ rung: Đơn vị thi công thực hiện các biệp pháp giảm thiểu 

nhƣ sau: Hoạt động theo đúng thời gian quy định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn chế tiếng ồn phát 
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sinh; Tránh tập trung cùng lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát sinh 

tiếng ồn và độ rung. 

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

- Tai nạn lao động: Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ 

sau: Công nhân đƣợc hƣớng dẫn nội quy công trình, nhắc nhở công nhân đảm 

bảo an toàn lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho công nhân, tránh tình trạng 

làm việc quá sức gây nên hậu quả đáng tiếc. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời 

gặp tai nạn. 

- Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: Yêu cầu các tài 

xế tuân thủ các quy định về điều khiển phƣơng tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm. Đồng thời, khi xảy ra sự cố tích cực sơ cứu và đƣa ngƣời bị nạn đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu. Có chế độ bồi thƣờng cho ngƣời gặp tai nạn. 

Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá trình neo đậu vào ban đêm có 

đèn tín hiệu, yêu cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung quan sát, tuân thủ 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để các 

phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

- Giảm thiểu tác động của các hoạt động vận chuyển vật liệu 

+ Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình triển 

khai công trình cho các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, đề phòng sự 

cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

+ Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành các quy định 

về điều khiển phƣơng tiện. 

+ Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị tuân thủ quy định 

về điều khiển giao thông; tập trung quan sát không có nồng độ cồn khi điều 

khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng tiện. 

+ Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có bằng lái theo quy định hiện 

hành. 

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải từ thi công xây 

dựng công trình 

a. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (03 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý, 

với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh 
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môi trƣờng khu vực thi công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy 

định. 

- Các chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý 

nhƣ sau: Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực công trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày. Việc quản lý 

chất thải xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Phun nƣớc, rửa sạch các bánh xe trƣớc khi vận chuyển nguyên vật liệu 

vào công trình, nhằm đảm bảo không làm ô nhiễm (đất, bụi) đƣờng giao thông 

với tần suất thực hiện: hàng ngày đối với từng phƣơng tiện; phân công công 

nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển: thu gom, làm 

sạch đƣờng ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Sử dụng bạt che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết 

bố trí theo tuyến thi công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật 

liệu tại công trình, thi công đến đâu yêu cầu nhà cung ứng cung cấp vật liệu vận 

chuyển đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng tập kết quá nhiều gây ra các tác 

động tiêu cực. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy từ 

nơi cao đến nơi thấp và chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên công 

trình); Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn 

vật liệu, làm gia tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Nước thải xây dựng:  

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông: Sử 

dụng máy trộn bê tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng cƣờng nhắc nhở 

công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây dựng;  

nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố trí dọc theo tuyến thi 

công, vị trí rãnh thay đổi tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn dòng chảy 

tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Thƣờng xuyên nạo vét rãnh 

thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi 
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công thực hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo phù hợp với các quy định về 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng các tuyến công trình 

đơn vị thi công sẽ ƣu tiên tuyển dụng lao động là ngƣời tại địa phƣơng để giảm 

công nhân lƣu trú tại công trƣờng nhằm hạn chế khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt. 

Sử dụng bể tự hoại xử lý nƣớc thải phát sinh. Kích thƣớc bể tự hoại đƣợc tính 

toán nhƣ sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNƣớc + VBùn  

Trong đó: VNƣớc = k x Q 

(k : hệ số lƣu lƣợng, chọn k = 1; Q: lƣu lƣợng nƣớc thải (Q = 12 m
3
). 

      Vnƣớc = 1 x 12 = 12 m
3 

Thể tích bùn đƣợc tính theo công thức sau: 

 

 

                          Vbùn =     

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời (0,4  - 0,5l/ngƣời.ngày.đêm)chọn  m 

= 0,45; 

+ N: số ngƣời = 150 ngƣời; 

+ t : thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải; 1,2 : Hệ số tính đến 20 % cặn 

giữ lại; 

+ P1 : độ ẩm trung bình của cặn tƣơi = 95% ; 

+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

            Vbùn =                                                                                   ≈ 5,1 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 12 + 5,1  = 17,1 m
3
. 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 6,75 m
3
/nhà), 

tƣơng đƣơng tổng thể tích các nhà vệ sinh di động là 21 m
3
, để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (01 tháng/lần) thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý nhằm 

đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khi triển khai thi công công trình, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu từ chất thải lỏng nhằm hạn chế nƣớc chảy tràn trong quá trình 

100.000 

0,45x 150 x180 x (100 - 95) x 0,7x1,2 x (100 - 90) 

       100.000 

m x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100-P2) 
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san lắp mặt bằng làm ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của các hộ dân cặp hai 

bên tuyến đƣờng. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng đơn vị 

thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không đƣợc chở quá tải trọng, tốc 

độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi công để hạn 

chế bụi phát sinh; che chắn phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá 

đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi; trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân; công nhân đƣợc nghĩ ngơi trong quá trình làm việc nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả trong công việc. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị 

thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nƣớc. Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra định kỳ, 

bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời 

gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện vận chuyển xuống khu vực thi 

công của công trình. Sử dụng phƣơng tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến đƣờng 

trong khu vực, trƣờng hợp cần sử dụng phƣơng tiện vƣợt tải trọng đƣờng sẽ xin ý 

kiến đơn vị quản lý tuyến đƣờng, sửa chữa phần đƣờng hƣ hỏng do phƣơng tiện thi 

công của công trình gây nên. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi 

trƣờng không khí, cũng nhƣ đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào hệ 

thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thƣờng xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

d. Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn vị thi 

công sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh theo đúng quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

e. Hoàn nguyên môi trường sau thi công 

- Dỡ bỏ lán trại, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tƣ thi công công trình 
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ra khỏi khu vực công trình. 

- Kiểm tra hệ thống cống thoát nƣớc, thu gom vật liệu dƣ thừa tránh để rơi 

chất thải rắn xuống cống. 

- Các chất thải phát sinh trong quá trình thi công đƣợc thu gom, xử lý 

trƣớc khi thực hiện bàn giao công trình. 

- Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn trả mặt bằng sẽ đƣợc 

đơn vị thi công thu gom tái sử dụng cho công trình khác hoặc thu gom xử lý phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng theo quy định. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình  

a. Tiếng ồn và độ rung  

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phƣơng tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tƣợng cộng 

hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực công 

trình. Tắt động cơ phƣơng tiện trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng nhƣ sinh hoạt 

của những ngƣời dân sống gần khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

b. Ô nhiễm nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: găng tay, kính 

bảo hộ, quần áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có giấy khám sức khỏe của cơ 

quan chức năng. Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc ngoài trời, có những 

thời điểm nắng nóng, nên chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

3.1.2.4. Giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng các 

hạng mục công trình công trình 

a.  Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: Diện tích thực hiện dự 

án không lớn nên không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời dân. Tuy 

nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu 

hồi đất theo quy định. 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      463 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

b. An ninh trật tự 

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại 

khu vực công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản lý chặt chẽ công 

nhân đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực gần công 

trình. 

Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình.  

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

c. Tai nạn lao động 

Các thiết bị thi công đƣợc kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên. 

Quy định các nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội quy ra, vào 

công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị về an toàn điện,.... 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải đƣợc thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa ngƣời không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có 

thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nƣớc sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa 

tai nạn lao động là chính, nhƣng thực tế trong trƣờng hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi 

xe cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

d Tai nạn giao thông 

Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra 

vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công các hạng mục công trình cho các 

phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực công trình nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn 

giao thông có thể xảy ra; đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển phƣơng 
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tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực công trình phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Vệ sinh mặt đƣờng hàng ngày; phục hồi nhƣ hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Tuân thủ các quy định điều khiển phƣơng tiện thủy nội địa, vận chuyển 

vào ban đêm có đèn báo hiệu; không chuyên chở quá tải,… 

đ. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

e. Sự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói mòn 

Đơn vị giám sát sẽ giám sát quá trình thực hiện thi công, yêu cầu đơn vị 

thi công không đƣợc bố trí vật liệu, thiết bị thi công trên các nền đất yếu, có 

nguy cơ xảy ra sạt lở. Lƣợng đất đào đắp đƣợc bố trí tại khu vực an toàn nằm 

trong phạm vi đất công trình thi công. 

Sự cố sụt lún khi thi công qua vùng đất yếu, sự cố lỗi kỹ thuật: Đơn vị thi 

công sẽ tuân thủ đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực 

hiện đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong quá trình thi công, khi xảy ra 

hiện tƣợng sụt lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng báo cáo chủ công 

trình và chính quyền địa phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời. 

Sự cố vỡ đƣờng ống trong quá trình bơm cát: Bố trí công nhân theo dõi, 

giám sát tuyến đƣờng ống bơm. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình bơm cát 

bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn 

ống dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn vào nhà dân sẽ thực hiện thu 

gom, xử lý chất thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố. Sau khi 

hoàn tất, chạy thử nghiệm trƣớc khi bơm tiếp tục. 

f. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái  

Đối với cảnh quan, sinh vật có tính thích nghi, đối với động vật có thể di 
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chuyển sẽ tìm đến môi trƣờng sống mới. Để giảm thiểu tác động đến cảnh quan, 

hệ sinh thái đơn vị thi công áp dụng các giải pháp sau: 

- Hạn chế dầu nhớt từ các máy móc thi công rơi vãi ra bên ngoài; 

- Áp dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công 

nhƣng đảm bảo chất lƣợng công trình. Khi kết thúc quá trình thi công, các sinh 

vật sẽ thích nghi với điều kiện sống mới. 

- Xử lý chất thải phát sinh, không xả nƣớc thải chƣa xử lý, vứt rác xuống 

sông, đơn vị thi công phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở nhân viên cùng 

chung tay bảo vệ môi trƣờng. 

- Hoạt động thi công công trình tuân thủ quy hoạch đô thị, không phá vỡ 

kiến trúc cảnh quan; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thi công; thu gom xử lý chất 

thải phát sinh tại khu vực thi công. 

- Đơn vị thi công và nhà thầu thi công tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng và cơ quan chức năng trong thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại cho ngƣời dân do hoạt động thi công công trình gây ra. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ 

môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong quá trình hoạt động của công trình 

phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của ngƣời dân. Chất thải rắn sinh hoạt chứa thành 

phần chính là chất hữu cơ dễ phân hu , phần còn lại là giấy vụn, nylon, nhựa 

cao su, thành phần vô cơ và hữu cơ khó phân hủy. Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động hàng ngày của ngƣời dân tại các hộ dân. Khối lƣợng phát sinh 

là 384kg/ngày (96 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

Tác động: Lƣợng rác phát sinh tại công trình khá lớn, khi không đƣợc thu 

gom và xử lý hàng ngày sẽ tích tụ ngày càng nhiều, gây tác động đến chất lƣợng 

không khí do quá trình phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải phát sinh các 

chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

ngƣời dân, gây mất mỹ quan khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 
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hƣởng đến các hộ dân tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

b. Chất thải lỏng: 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình khi có mƣa. 

Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng mƣa trung bình của 

tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc Tr ng 2021), lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình đƣợc tính nhƣ sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

S: diện tích (S: 25.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

      V = 0,318/30 x (1-0,2) x 25.000 = 212 m
3
 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 212 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Tác động: Nƣớc mƣa có thể coi là nƣớc sạch, tuy nhiên nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực thi công công trình cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi 

vãi,... xuống nguồn nƣớc gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt làm cho hàm 

lƣợng cặn tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực 

công trình có thể sẽ kéo theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất và làm cho hàm lƣợng 

dầu mỡ thải tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ đọng, 

ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; bồi lắng 

làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc,… Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc 

vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. 

b2. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân 

sinh sống tại công trình,…. Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh là 38,4 m

3
/ngày 

(96 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,08 m
3
/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

Tác động: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy ở nƣớc 

thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan 

trọng trong nƣớc thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây truyền bởi các 

vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời bao gồm các nhóm 

chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh lan truyền 

bằng đƣờng nƣớc nhƣ tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 
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- COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lƣợng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hƣởng đến hệ sinh thái môi 

trƣờng nƣớc. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân hu  yếm khí sinh ra các sản phẩm nhƣ H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nƣớc có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trƣờng. 

- Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng. Nếu 

nồng độ trong nƣớc quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nƣớc rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 

- Màu của nƣớc thải: Màu của nƣớc thải thƣờng có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

  



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      468 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Bảng 178. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

chƣa qua xử lý Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN14:2008/BTNMT - 

Cột B 

pH - 7,10 5,5 - 9 

BOD5 mg/L 50,9 50 

COD mg/L 107,2 - 

TSS mg/L 25,5 100 

Tổng Coliform
 

MPN/100ml 2,4 x 10
5 

5.000 

                    (Nguồn: Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020) 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt có nồng độ BOD5 và 

Coliforms vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Vì vậy, nƣớc thải sinh hoạt cần đƣợc xử lý 

trƣớc khi thải vào môi trƣờng tiếp nhận. 

c. Chất thải khí, bụi và mùi hôi 

c1. Khí thải và bụi 

Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào 

khu vực công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, 

CxHy,… 

Tác động 

Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông: Các phƣơng tiện giao thông 

sẽ thải ra một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Nguồn ô nhiễm 

này khó kiểm soát và phân tán trên tuyến đƣờng vận chuyển. Diện tích khu vực 

công trình tƣơng đối lớn, môi trƣờng không khí xung quanh khu vực rộng, thông 

thoáng, vì vậy mức độ ảnh hƣởng của khí thải phƣơng tiện vận chuyển là không 

lớn, có thể kiểm soát đƣợc. 

Lƣợng khí thải phát sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các 

phƣơng tiện, chế độ vận hành,… 
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Bảng 179. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

Tác động từ các chất thải khí tùy thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm mà 

tác động đến sức khỏe con ngƣời, sinh vật, các công trình tài sản, nhất là các 

công trình ngoài trời do các khí thải (NO2, SO2,...) gặp điều kiện ẩm ƣớt sẽ tạo 

nên các axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ 

của các thiết bị. 

c2. Mùi hôi 

Nguồn phát sinh: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất 

hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng 

phân hu  phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3,…  

Tác động: Tác động đầu tiên của mùi hôi đối với con ngƣời là gây cảm 

giác khó chịu tức thời, một số mùi mạnh có thể dẫn đến hiện tƣợng buồn nôn, 

khó thở. Khi tiếp xúc thƣờng xuyên gây cho con ngƣời hiện tƣợng mất ngủ, kích 

thích thần kinh ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động. 

- H2S là một loại khí rất độc đƣợc sinh ra từ sự phân hủy các chất hữu cơ. 

H2S dễ hòa tan trong nƣớc, chỉ một lƣợng nhỏ cũng có thể gây tử vong, có thể 

thấm vào niêm mạc tạo thành Na2S dễ dàng đi vào máu. Trong máu H2S đƣợc 

giải phóng trở lại để theo máu lên não gây phù hay hoại tử tế bào thần kinh. Khí 

H2S gây ra cho con ngƣời các chứng bệnh mệt mỏi, nhức đầu. Ở nồng độ cao 

khoảng 700 – 900 ppm có thể gây tử vong. 

- Khí NH3 ở nồng độ cao làm biến đổi màu của lá cây cỏ, làm cây héo úa 

và chết. Ngoài ra, khí NH3 gây độc cho con ngƣời nếu nhƣ hít phải một lƣợng 

lớn và thƣờng xuyên sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao 

động và ngƣời dân sinh sống tại khu vực xung quanh. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      470 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

sinh sống tại công trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại 

chất thải có độc tính và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

0,6 kg/hộ/năm (Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Khu nhà ở Trần Hưng 

Đạo – Khu A, 2016), quy mô công trình có 96 hộ thì lƣợng phát sinh là 57,6 

kg/năm (96 hộ x 0,6 kg/hộ/năm). 

Tác động: CTNH khi không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ 

gây ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không 

khí, cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế 

tác động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trƣờng xung quanh. Gây tổn thƣơng da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 

cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. 

- Có độc tính: Độc tính nguy hại: do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, 

niêm mạc, hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp 

các yếu tố nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc 

quản lý và xử lý không tốt; Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến 

gen, gây hƣ hại ADN, gây quái thai hoặc gây ung thƣ. 

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 
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a. Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. Hiện nay, 

phƣơng tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận chuyển trên đƣờng 

phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi, ống xả, tiếng rít phanh 

và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên. 

Tác động: Tiếng ồn ảnh hƣởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, 

ngoài ra còn ảnh hƣởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y 

tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn 

Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu hết các bộ phận 

trong cơ thể con ngƣời. Sự ảnh hƣởng của tiếng ồn đƣợc miêu tả theo hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.14. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con ngƣời Khu tái định cƣ thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con ngƣời có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai ngƣời cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn đƣợc lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý nhƣ bệnh nặng tai và điếc. 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thƣờng của dạ 

dày bị ảnh hƣởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc nghề 

nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn tiền 

đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu 

sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

Bảng 180. Cƣờng độ ồn khi vận hành máy phát điện Khu tái định cƣ 

thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

1 Tại trung tâm nguồn phát 96 – 99 

2 Cách nguồn phát 30 m 70 – 80 

3 Cách nguồn phát 500 m 68 – 76 

4 Cách nguồn phát 1.000 m 60 – 62 

(Nguồn: Bài giảng tiếng ồn, Đại học Tôn Đức Thắng, 2009) 

Tại trung tâm nguồn phát tiếng ồn có cƣờng độ cao, khoảng cách càng xa 

nguồn phát tiếng ồn thì cƣờng độ ồn càng giảm. 

Khi cƣờng độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu cho cơ 

thể. Những rung động có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thƣờng gây ra sự lắc 

xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp.  

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân sinh sống tại khu vực công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình và khu vực xung quanh công 

trình. 

b. Trật tự thị trấn hội 

Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng số lƣợng ngƣời tại khu vực, khi công 

tác bảo vệ môi trƣờng không thực hiện tốt sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các hộ dân 

sống tại công trình với ngƣời dân xung quanh. Đồng thời, khi công tác an ninh 

không đƣợc quan tâm dễ xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. 

3.2.1.3. Tác động từ các rủi ro, sự cố 

Sự cố cháy nổ: Bản chất các quá trình gây ra cháy nổ có thể đƣợc chia ra 

thành 4 nhóm chính: 
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- Nhóm 1: Lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa nhƣ: chăn 

màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác,…; 

- Nhóm 2: Lửa cháy do các chất khí, dung môi và nhiên liệu lỏng dễ cháy 

nhƣ: khí oxygen, cồn,… gặp lửa; 

- Nhóm 3: Lửa cháy do các thiết bị điện; 

- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh. 

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh hƣởng 

đến nhiều hộ gia đình trong khu dân cƣ, đặc biệt khi sự cố xảy ra ở nhà liên kế. 

Sự cố chập điện 

Các sự cố về điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện không đƣợc lắp đặt 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của nhân viên, do các thiết bị điện 

quá tải, cũ không đƣợc kiểm tra và thay mới thƣờng xuyên. 

Khi sự cố chập điện xảy ra sẽ cháy dây dẫn điện, phát sinh tia lửa điện 

gây cháy thiết bị điện và nếu gặp vật liệu dễ cháy sẽ gây ra cháy nổ, gây mất trật 

tự khu dân cƣ, phát ra, khói, mùi hôi, gây thƣơng tích, thiệt hại tính mạng con 

ngƣời và tài sản. 

Tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ 

giao thông tại khu vực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông. Các 

phƣơng tiện lƣu thông nội bộ trong khu vực công trình có tốc độ lƣu chuyển 

chậm nhƣng cũng có thể gây ra tai nạn do sơ ý của ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện. Khi tai nạn xảy ra sẽ gây thiệt hại về ngƣời và tài sản. Đối với các phƣơng 

tiện ra, vào công trình nếu thiếu tập trung cũng dễ dàng xảy ra tai nạn do va 

chạm với các phƣơng tiện giao thông qua lại trên tuyến đƣờng Lê Hồng Phong. 

Sụt lún, ùn tắc nước cục bộ 

Sự cố sụt lún có thể xảy ra gây nên hiện tƣợng nứt tƣờng và sụt lún nhà 

cửa gây tổn hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng tiêu cực đến tinh 

thần của các hộ dân sống tại công trình. 

Hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc khi không đƣợc định kỳ nạo vét sẽ gây 

ảnh hƣởng đến việc thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa. Vào những ngày mƣa lớn làm 

cống bị nghẹt gây ra ùn tắc nƣớc cục bộ ảnh hƣởng đến việc đi lại của ngƣời 

dân, gây mùi khó chịu, nơi trú ẩn cho các loài sinh vật gây hại,... Do đó, đơn vị 

tiếp nhận công trình sẽ quan tâm đến vấn đề này để thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu. 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 
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Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong quá trình hoạt động của công trình 

phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của ngƣời dân. Chất thải rắn sinh hoạt chứa thành 

phần chính là chất hữu cơ dễ phân hu , phần còn lại là giấy vụn, nylon, nhựa 

cao su, thành phần vô cơ và hữu cơ khó phân hủy. Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động hàng ngày của ngƣời dân tại các hộ dân. Khối lƣợng phát sinh 

là 140 kg/ngày (35 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

Tác động: Lƣợng rác phát sinh tại công trình khá lớn, khi không đƣợc thu 

gom và xử lý hàng ngày sẽ tích tụ ngày càng nhiều, gây tác động đến chất lƣợng 

không khí do quá trình phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải phát sinh các 

chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

ngƣời dân, gây mất mỹ quan khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến các hộ dân tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

b. Chất thải lỏng: 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình khi có mƣa. 

Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng mƣa trung bình của 

tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc Tr ng 2021), lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình đƣợc tính nhƣ sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

      V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 

84,8m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Tác động: Nƣớc mƣa có thể coi là nƣớc sạch, tuy nhiên nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực thi công công trình cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi 

vãi,... xuống nguồn nƣớc gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt làm cho hàm 

lƣợng cặn tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực 

công trình có thể sẽ kéo theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất và làm cho hàm lƣợng 

dầu mỡ thải tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ đọng, 

ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; bồi lắng 
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làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc,… Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc 

vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. 

b2. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân 

sinh sống tại công trình,…. Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh là 14 m

3
/ngày 

(35 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,08 m
3
/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

Tác động: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy ở nƣớc 

thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan 

trọng trong nƣớc thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây truyền bởi các 

vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời bao gồm các nhóm 

chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh lan truyền 

bằng đƣờng nƣớc nhƣ tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

- COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lƣợng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hƣởng đến hệ sinh thái môi 

trƣờng nƣớc. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân hu  yếm khí sinh ra các sản phẩm nhƣ H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nƣớc có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trƣờng. 

- Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng. Nếu 

nồng độ trong nƣớc quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nƣớc rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 

- Màu của nƣớc thải: Màu của nƣớc thải thƣờng có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

Bảng 181. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa 

qua xử lý Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN14:2008/BTNMT - 

Cột B 

pH - 7,10 5,5 - 9 

BOD5 mg/L 50,9 50 

COD mg/L 107,2 - 

TSS mg/L 25,5 100 

Tổng Coliform
 

MPN/100ml 2,4 x 10
5 

5.000 

                    (Nguồn: Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020) 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt có nồng độ BOD5 và 
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Coliforms vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Vì vậy, nƣớc thải sinh hoạt cần đƣợc xử lý 

trƣớc khi thải vào môi trƣờng tiếp nhận. 

c. Chất thải khí, bụi và mùi hôi 

c1. Khí thải và bụi 

Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào 

khu vực công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, 

CxHy,… 

Tác động 

Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông: Các phƣơng tiện giao thông 

sẽ thải ra một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Nguồn ô nhiễm 

này khó kiểm soát và phân tán trên tuyến đƣờng vận chuyển. Diện tích khu vực 

công trình tƣơng đối lớn, môi trƣờng không khí xung quanh khu vực rộng, thông 

thoáng, vì vậy mức độ ảnh hƣởng của khí thải phƣơng tiện vận chuyển là không 

lớn, có thể kiểm soát đƣợc. 

Lƣợng khí thải phát sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các 

phƣơng tiện, chế độ vận hành,… 

Bảng 182. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô Khu 

tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

Tác động từ các chất thải khí tùy thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm mà 

tác động đến sức khỏe con ngƣời, sinh vật, các công trình tài sản, nhất là các 

công trình ngoài trời do các khí thải (NO2, SO2,...) gặp điều kiện ẩm ƣớt sẽ tạo 

nên các axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ 

của các thiết bị. 

c2. Mùi hôi 

Nguồn phát sinh: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất 
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hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng 

phân hu  phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3,…  

Tác động: Tác động đầu tiên của mùi hôi đối với con ngƣời là gây cảm 

giác khó chịu tức thời, một số mùi mạnh có thể dẫn đến hiện tƣợng buồn nôn, 

khó thở. Khi tiếp xúc thƣờng xuyên gây cho con ngƣời hiện tƣợng mất ngủ, kích 

thích thần kinh ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động. 

- H2S là một loại khí rất độc đƣợc sinh ra từ sự phân hủy các chất hữu cơ. 

H2S dễ hòa tan trong nƣớc, chỉ một lƣợng nhỏ cũng có thể gây tử vong, có thể 

thấm vào niêm mạc tạo thành Na2S dễ dàng đi vào máu. Trong máu H2S đƣợc 

giải phóng trở lại để theo máu lên não gây phù hay hoại tử tế bào thần kinh. Khí 

H2S gây ra cho con ngƣời các chứng bệnh mệt mỏi, nhức đầu. Ở nồng độ cao 

khoảng 700 – 900 ppm có thể gây tử vong. 

- Khí NH3 ở nồng độ cao làm biến đổi màu của lá cây cỏ, làm cây héo úa 

và chết. Ngoài ra, khí NH3 gây độc cho con ngƣời nếu nhƣ hít phải một lƣợng 

lớn và thƣờng xuyên sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao 

động và ngƣời dân sinh sống tại khu vực xung quanh. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

sinh sống tại công trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại 

chất thải có độc tính và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

0,6 kg/hộ/năm (Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Khu nhà ở Trần Hưng 

Đạo – Khu A, 2016), quy mô công trình có 35 hộ thì lƣợng phát sinh là 21 

kg/năm (35 hộ x 0,6 kg/hộ/năm). 

Tác động: CTNH khi không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ 

gây ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không 

khí, cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế 

tác động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 
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- Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trƣờng xung quanh. Gây tổn thƣơng da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 

cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. 

- Có độc tính: Độc tính nguy hại: do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, 

niêm mạc, hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp 

các yếu tố nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc 

quản lý và xử lý không tốt; Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến 

gen, gây hƣ hại ADN, gây quái thai hoặc gây ung thƣ. 

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. Hiện nay, 

phƣơng tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận chuyển trên đƣờng 

phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi, ống xả, tiếng rít phanh 

và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên. 

Tác động: Tiếng ồn ảnh hƣởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, 

ngoài ra còn ảnh hƣởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y 

tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn 

Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu hết các bộ phận 

trong cơ thể con ngƣời. Sự ảnh hƣởng của tiếng ồn đƣợc miêu tả theo hình sau: 
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Hình 1.15. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con ngƣời Khu tái định cƣ xã 

Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con ngƣời có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai ngƣời cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn đƣợc lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý nhƣ bệnh nặng tai và điếc. 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thƣờng của dạ 

dày bị ảnh hƣởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

Bảng 183. Cƣờng độ ồn khi vận hành máy phát điện Khu tái định cƣ 

xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

1 Tại trung tâm nguồn phát 96 – 99 

2 Cách nguồn phát 30 m 70 – 80 

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt 

cơ bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc 

nghề nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn 

tiền đình 

- Giảm khả 

năng phân biệt 

màu sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch 

vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn 

tuần hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

3 Cách nguồn phát 500 m 68 – 76 

4 Cách nguồn phát 1.000 m 60 – 62 

(Nguồn: Bài giảng tiếng ồn, Đại học Tôn Đức Thắng, 2009) 

Tại trung tâm nguồn phát tiếng ồn có cƣờng độ cao, khoảng cách càng xa 

nguồn phát tiếng ồn thì cƣờng độ ồn càng giảm. 

Khi cƣờng độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu cho cơ 

thể. Những rung động có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thƣờng gây ra sự lắc 

xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp.  

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân sinh sống tại khu vực công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình và khu vực xung quanh công 

trình. 

b. Trật tự xã hội 

Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng số lƣợng ngƣời tại khu vực, khi công 

tác bảo vệ môi trƣờng không thực hiện tốt sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các hộ dân 

sống tại công trình với ngƣời dân xung quanh. Đồng thời, khi công tác an ninh 

không đƣợc quan tâm dễ xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. 

3.2.1.3. Tác động từ các rủi ro, sự cố 

Sự cố cháy nổ: Bản chất các quá trình gây ra cháy nổ có thể đƣợc chia ra 

thành 4 nhóm chính: 

- Nhóm 1: Lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa nhƣ: chăn 

màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác,…; 

- Nhóm 2: Lửa cháy do các chất khí, dung môi và nhiên liệu lỏng dễ cháy 

nhƣ: khí oxygen, cồn,… gặp lửa; 

- Nhóm 3: Lửa cháy do các thiết bị điện; 
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- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh. 

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh hƣởng 

đến nhiều hộ gia đình trong khu dân cƣ, đặc biệt khi sự cố xảy ra ở nhà liên kế. 

Sự cố chập điện 

Các sự cố về điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện không đƣợc lắp đặt 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của nhân viên, do các thiết bị điện 

quá tải, cũ không đƣợc kiểm tra và thay mới thƣờng xuyên. 

Khi sự cố chập điện xảy ra sẽ cháy dây dẫn điện, phát sinh tia lửa điện 

gây cháy thiết bị điện và nếu gặp vật liệu dễ cháy sẽ gây ra cháy nổ, gây mất trật 

tự khu dân cƣ, phát ra, khói, mùi hôi, gây thƣơng tích, thiệt hại tính mạng con 

ngƣời và tài sản. 

Tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ 

giao thông tại khu vực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông. Các 

phƣơng tiện lƣu thông nội bộ trong khu vực công trình có tốc độ lƣu chuyển 

chậm nhƣng cũng có thể gây ra tai nạn do sơ ý của ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện. Khi tai nạn xảy ra sẽ gây thiệt hại về ngƣời và tài sản. Đối với các phƣơng 

tiện ra, vào công trình nếu thiếu tập trung cũng dễ dàng xảy ra tai nạn do va 

chạm với các phƣơng tiện giao thông qua lại trên tuyến đƣờng Lê Hồng Phong. 

Sụt lún, ùn tắc nước cục bộ 

Sự cố sụt lún có thể xảy ra gây nên hiện tƣợng nứt tƣờng và sụt lún nhà 

cửa gây tổn hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng tiêu cực đến tinh 

thần của các hộ dân sống tại công trình. 

Hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc khi không đƣợc định kỳ nạo vét sẽ gây 

ảnh hƣởng đến việc thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa. Vào những ngày mƣa lớn làm 

cống bị nghẹt gây ra ùn tắc nƣớc cục bộ ảnh hƣởng đến việc đi lại của ngƣời 

dân, gây mùi khó chịu, nơi trú ẩn cho các loài sinh vật gây hại,... Do đó, đơn vị 

tiếp nhận công trình sẽ quan tâm đến vấn đề này để thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu. 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong quá trình hoạt động của công trình 

phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của ngƣời dân. Chất thải rắn sinh hoạt chứa thành 

phần chính là chất hữu cơ dễ phân hu , phần còn lại là giấy vụn, nylon, nhựa 

cao su, thành phần vô cơ và hữu cơ khó phân hủy. Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động hàng ngày của ngƣời dân tại các hộ dân. Khối lƣợng phát sinh 
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là 208 kg/ngày (260 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

Tác động: Lƣợng rác phát sinh tại công trình khá lớn, khi không đƣợc thu 

gom và xử lý hàng ngày sẽ tích tụ ngày càng nhiều, gây tác động đến chất lƣợng 

không khí do quá trình phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải phát sinh các 

chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

ngƣời dân, gây mất mỹ quan khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến các hộ dân tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

b. Chất thải lỏng: 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình khi có mƣa. 

Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng mƣa trung bình của 

tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc Tr ng 2021), lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình đƣợc tính nhƣ sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

S: diện tích (S: 18.608 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

      V = 0,318/30 x (1-0,2) x 18.608 = 157,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 157,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Tác động: Nƣớc mƣa có thể coi là nƣớc sạch, tuy nhiên nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực thi công công trình cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi 

vãi,... xuống nguồn nƣớc gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt làm cho hàm 

lƣợng cặn tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực 

công trình có thể sẽ kéo theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất và làm cho hàm lƣợng 

dầu mỡ thải tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ đọng, 

ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; bồi lắng 

làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc,… Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc 

vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. 

b2. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân 

sinh sống tại công trình,…. Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 
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01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh là 21 m

3
/ngày 

(260 ngƣời x 0,08 m
3
/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

Tác động: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy ở nƣớc 

thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan 

trọng trong nƣớc thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây truyền bởi các 

vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời bao gồm các nhóm 

chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh lan truyền 

bằng đƣờng nƣớc nhƣ tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

- COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lƣợng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hƣởng đến hệ sinh thái môi 

trƣờng nƣớc. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân hu  yếm khí sinh ra các sản phẩm nhƣ H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nƣớc có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trƣờng. 

- Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng. Nếu 

nồng độ trong nƣớc quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nƣớc rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 

- Màu của nƣớc thải: Màu của nƣớc thải thƣờng có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

Bảng 184. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

chƣa qua xử lý Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN14:2008/BTNMT - 

Cột B 

pH - 7,10 5,5 - 9 

BOD5 mg/L 50,9 50 

COD mg/L 107,2 - 

TSS mg/L 25,5 100 

Tổng Coliform
 

MPN/100ml 2,4 x 10
5 

5.000 

                    (Nguồn: Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020) 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt có nồng độ BOD5 và 

Coliforms vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Vì vậy, nƣớc thải sinh hoạt cần đƣợc xử lý 

trƣớc khi thải vào môi trƣờng tiếp nhận. 

c. Chất thải khí, bụi và mùi hôi 

c1. Khí thải và bụi 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      484 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào 

khu vực công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, 

CxHy,… 

Tác động 

Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông: Các phƣơng tiện giao thông 

sẽ thải ra một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Nguồn ô nhiễm 

này khó kiểm soát và phân tán trên tuyến đƣờng vận chuyển. Diện tích khu vực 

công trình tƣơng đối lớn, môi trƣờng không khí xung quanh khu vực rộng, thông 

thoáng, vì vậy mức độ ảnh hƣởng của khí thải phƣơng tiện vận chuyển là không 

lớn, có thể kiểm soát đƣợc. 

Lƣợng khí thải phát sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các 

phƣơng tiện, chế độ vận hành,… 

Bảng 185. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

Tác động từ các chất thải khí tùy thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm mà 

tác động đến sức khỏe con ngƣời, sinh vật, các công trình tài sản, nhất là các 

công trình ngoài trời do các khí thải (NO2, SO2,...) gặp điều kiện ẩm ƣớt sẽ tạo 

nên các axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ 

của các thiết bị. 

c2. Mùi hôi 

Nguồn phát sinh: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất 

hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng 

phân hu  phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3,…  

Tác động: Tác động đầu tiên của mùi hôi đối với con ngƣời là gây cảm 

giác khó chịu tức thời, một số mùi mạnh có thể dẫn đến hiện tƣợng buồn nôn, 

khó thở. Khi tiếp xúc thƣờng xuyên gây cho con ngƣời hiện tƣợng mất ngủ, kích 
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thích thần kinh ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động. 

- H2S là một loại khí rất độc đƣợc sinh ra từ sự phân hủy các chất hữu cơ. 

H2S dễ hòa tan trong nƣớc, chỉ một lƣợng nhỏ cũng có thể gây tử vong, có thể 

thấm vào niêm mạc tạo thành Na2S dễ dàng đi vào máu. Trong máu H2S đƣợc 

giải phóng trở lại để theo máu lên não gây phù hay hoại tử tế bào thần kinh. Khí 

H2S gây ra cho con ngƣời các chứng bệnh mệt mỏi, nhức đầu. Ở nồng độ cao 

khoảng 700 – 900 ppm có thể gây tử vong. 

- Khí NH3 ở nồng độ cao làm biến đổi màu của lá cây cỏ, làm cây héo úa 

và chết. Ngoài ra, khí NH3 gây độc cho con ngƣời nếu nhƣ hít phải một lƣợng 

lớn và thƣờng xuyên sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao 

động và ngƣời dân sinh sống tại khu vực xung quanh. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

sinh sống tại công trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại 

chất thải có độc tính và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

0,6 kg/hộ/năm (Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Khu nhà ở Trần Hưng 

Đạo – Khu A, 2016), quy mô công trình có 64 hộ thì lƣợng phát sinh là 38,4 

kg/năm (64 hộ x 0,6 kg/hộ/năm). 

Tác động: CTNH khi không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ 

gây ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không 

khí, cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế 

tác động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trƣờng xung quanh. Gây tổn thƣơng da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 
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cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. 

- Có độc tính: Độc tính nguy hại: do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, 

niêm mạc, hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp 

các yếu tố nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc 

quản lý và xử lý không tốt; Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến 

gen, gây hƣ hại ADN, gây quái thai hoặc gây ung thƣ. 

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. Hiện nay, 

phƣơng tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận chuyển trên đƣờng 

phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi, ống xả, tiếng rít phanh 

và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên. 

Tác động: Tiếng ồn ảnh hƣởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, 

ngoài ra còn ảnh hƣởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y 

tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn 

Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu hết các bộ phận 

trong cơ thể con ngƣời. Sự ảnh hƣởng của tiếng ồn đƣợc miêu tả theo hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc nghề 

nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn tiền 

đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu 

sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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Hình 1.16. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con ngƣời Khu tái định cƣ xã 

Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con ngƣời có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai ngƣời cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn đƣợc lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý nhƣ bệnh nặng tai và điếc. 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thƣờng của dạ 

dày bị ảnh hƣởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

Bảng 186. Cƣờng độ ồn khi vận hành máy phát điện Khu tái định cƣ 

xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

1 Tại trung tâm nguồn phát 96 – 99 

2 Cách nguồn phát 30 m 70 – 80 

3 Cách nguồn phát 500 m 68 – 76 

4 Cách nguồn phát 1.000 m 60 – 62 

(Nguồn: Bài giảng tiếng ồn, Đại học Tôn Đức Thắng, 2009) 

Tại trung tâm nguồn phát tiếng ồn có cƣờng độ cao, khoảng cách càng xa 

nguồn phát tiếng ồn thì cƣờng độ ồn càng giảm. 

Khi cƣờng độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu cho cơ 

thể. Những rung động có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thƣờng gây ra sự lắc 

xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp.  

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân sinh sống tại khu vực công trình. 
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- Quy mô tác động: Khu vực công trình và khu vực xung quanh công 

trình. 

b. Trật tự xã hội 

Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng số lƣợng ngƣời tại khu vực, khi công 

tác bảo vệ môi trƣờng không thực hiện tốt sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các hộ dân 

sống tại công trình với ngƣời dân xung quanh. Đồng thời, khi công tác an ninh 

không đƣợc quan tâm dễ xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. 

3.2.1.3. Tác động từ các rủi ro, sự cố 

Sự cố cháy nổ: Bản chất các quá trình gây ra cháy nổ có thể đƣợc chia ra 

thành 4 nhóm chính: 

- Nhóm 1: Lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa nhƣ: chăn 

màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác,…; 

- Nhóm 2: Lửa cháy do các chất khí, dung môi và nhiên liệu lỏng dễ cháy 

nhƣ: khí oxygen, cồn,… gặp lửa; 

- Nhóm 3: Lửa cháy do các thiết bị điện; 

- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh. 

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh hƣởng 

đến nhiều hộ gia đình trong khu dân cƣ, đặc biệt khi sự cố xảy ra ở nhà liên kế. 

Sự cố chập điện 

Các sự cố về điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện không đƣợc lắp đặt 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của nhân viên, do các thiết bị điện 

quá tải, cũ không đƣợc kiểm tra và thay mới thƣờng xuyên. 

Khi sự cố chập điện xảy ra sẽ cháy dây dẫn điện, phát sinh tia lửa điện 

gây cháy thiết bị điện và nếu gặp vật liệu dễ cháy sẽ gây ra cháy nổ, gây mất trật 

tự khu dân cƣ, phát ra, khói, mùi hôi, gây thƣơng tích, thiệt hại tính mạng con 

ngƣời và tài sản. 

Tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ 

giao thông tại khu vực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông. Các 

phƣơng tiện lƣu thông nội bộ trong khu vực công trình có tốc độ lƣu chuyển 

chậm nhƣng cũng có thể gây ra tai nạn do sơ ý của ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện. Khi tai nạn xảy ra sẽ gây thiệt hại về ngƣời và tài sản. Đối với các phƣơng 

tiện ra, vào công trình nếu thiếu tập trung cũng dễ dàng xảy ra tai nạn do va 

chạm với các phƣơng tiện giao thông qua lại trên tuyến đƣờng Lê Hồng Phong. 

Sụt lún, ùn tắc nước cục bộ 
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Sự cố sụt lún có thể xảy ra gây nên hiện tƣợng nứt tƣờng và sụt lún nhà 

cửa gây tổn hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng tiêu cực đến tinh 

thần của các hộ dân sống tại công trình. 

Hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc khi không đƣợc định kỳ nạo vét sẽ gây 

ảnh hƣởng đến việc thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa. Vào những ngày mƣa lớn làm 

cống bị nghẹt gây ra ùn tắc nƣớc cục bộ ảnh hƣởng đến việc đi lại của ngƣời 

dân, gây mùi khó chịu, nơi trú ẩn cho các loài sinh vật gây hại,... Do đó, đơn vị 

tiếp nhận công trình sẽ quan tâm đến vấn đề này để thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu. 

IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong quá trình hoạt động của công trình 

phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của ngƣời dân. Chất thải rắn sinh hoạt chứa thành 

phần chính là chất hữu cơ dễ phân hu , phần còn lại là giấy vụn, nylon, nhựa 

cao su, thành phần vô cơ và hữu cơ khó phân hủy. Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động hàng ngày của ngƣời dân tại các hộ dân. Khối lƣợng phát sinh 

là 160 kg/ngày (40 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

Tác động: Lƣợng rác phát sinh tại công trình khá lớn, khi không đƣợc thu 

gom và xử lý hàng ngày sẽ tích tụ ngày càng nhiều, gây tác động đến chất lƣợng 

không khí do quá trình phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải phát sinh các 

chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

ngƣời dân, gây mất mỹ quan khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến các hộ dân tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

b. Chất thải lỏng: 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình khi có mƣa. 

Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng mƣa trung bình của 

tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc Tr ng 2021), lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình đƣợc tính nhƣ sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 
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S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

      V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 84,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Tác động: Nƣớc mƣa có thể coi là nƣớc sạch, tuy nhiên nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực thi công công trình cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi 

vãi,... xuống nguồn nƣớc gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt làm cho hàm 

lƣợng cặn tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực 

công trình có thể sẽ kéo theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất và làm cho hàm lƣợng 

dầu mỡ thải tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ đọng, 

ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; bồi lắng 

làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc,… Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc 

vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. 

b2. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân 

sinh sống tại công trình,…. Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh là 16 m

3
/ngày 

(40 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,08 m
3
/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

Tác động: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy ở nƣớc 

thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan 

trọng trong nƣớc thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây truyền bởi các 

vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời bao gồm các nhóm 

chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh lan truyền 

bằng đƣờng nƣớc nhƣ tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

- COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lƣợng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hƣởng đến hệ sinh thái môi 

trƣờng nƣớc. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân hu  yếm khí sinh ra các sản phẩm nhƣ H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nƣớc có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trƣờng. 

- Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng. Nếu 

nồng độ trong nƣớc quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nƣớc rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 

- Màu của nƣớc thải: Màu của nƣớc thải thƣờng có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 
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Bảng 187. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

chƣa qua xử lý Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN14:2008/BTNMT - 

Cột B 

pH - 7,10 5,5 - 9 

BOD5 mg/L 50,9 50 

COD mg/L 107,2 - 

TSS mg/L 25,5 100 

Tổng Coliform
 

MPN/100ml 2,4 x 10
5 

5.000 

                    (Nguồn: Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020) 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt có nồng độ BOD5 và 

Coliforms vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Vì vậy, nƣớc thải sinh hoạt cần đƣợc xử lý 

trƣớc khi thải vào môi trƣờng tiếp nhận. 

c. Chất thải khí, bụi và mùi hôi 

c1. Khí thải và bụi 

Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào 

khu vực công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, 

CxHy,… 

Tác động 

Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông: Các phƣơng tiện giao thông 

sẽ thải ra một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Nguồn ô nhiễm 

này khó kiểm soát và phân tán trên tuyến đƣờng vận chuyển. Diện tích khu vực 

công trình tƣơng đối lớn, môi trƣờng không khí xung quanh khu vực rộng, thông 

thoáng, vì vậy mức độ ảnh hƣởng của khí thải phƣơng tiện vận chuyển là không 

lớn, có thể kiểm soát đƣợc. 

Lƣợng khí thải phát sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các 

phƣơng tiện, chế độ vận hành,… 

Bảng 188. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 
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Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

Tác động từ các chất thải khí tùy thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm mà 

tác động đến sức khỏe con ngƣời, sinh vật, các công trình tài sản, nhất là các 

công trình ngoài trời do các khí thải (NO2, SO2,...) gặp điều kiện ẩm ƣớt sẽ tạo 

nên các axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ 

của các thiết bị. 

c2. Mùi hôi 

Nguồn phát sinh: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất 

hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng 

phân hu  phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3,…  

Tác động: Tác động đầu tiên của mùi hôi đối với con ngƣời là gây cảm 

giác khó chịu tức thời, một số mùi mạnh có thể dẫn đến hiện tƣợng buồn nôn, 

khó thở. Khi tiếp xúc thƣờng xuyên gây cho con ngƣời hiện tƣợng mất ngủ, kích 

thích thần kinh ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động. 

- H2S là một loại khí rất độc đƣợc sinh ra từ sự phân hủy các chất hữu cơ. 

H2S dễ hòa tan trong nƣớc, chỉ một lƣợng nhỏ cũng có thể gây tử vong, có thể 

thấm vào niêm mạc tạo thành Na2S dễ dàng đi vào máu. Trong máu H2S đƣợc 

giải phóng trở lại để theo máu lên não gây phù hay hoại tử tế bào thần kinh. Khí 

H2S gây ra cho con ngƣời các chứng bệnh mệt mỏi, nhức đầu. Ở nồng độ cao 

khoảng 700 – 900 ppm có thể gây tử vong. 

- Khí NH3 ở nồng độ cao làm biến đổi màu của lá cây cỏ, làm cây héo úa 

và chết. Ngoài ra, khí NH3 gây độc cho con ngƣời nếu nhƣ hít phải một lƣợng 

lớn và thƣờng xuyên sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao 

động và ngƣời dân sinh sống tại khu vực xung quanh. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 
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các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

sinh sống tại công trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại 

chất thải có độc tính và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

0,6 kg/hộ/năm (Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Khu nhà ở Trần Hưng 

Đạo – Khu A, 2016), quy mô công trình có 40 hộ thì lƣợng phát sinh là 24 

kg/năm (40 hộ x 0,6 kg/hộ/năm). 

Tác động: CTNH khi không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ 

gây ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không 

khí, cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế 

tác động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trƣờng xung quanh. Gây tổn thƣơng da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 

cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. 

- Có độc tính: Độc tính nguy hại: do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, 

niêm mạc, hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp 

các yếu tố nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc 

quản lý và xử lý không tốt; Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến 

gen, gây hƣ hại ADN, gây quái thai hoặc gây ung thƣ. 

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. Hiện nay, 

phƣơng tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận chuyển trên đƣờng 
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phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi, ống xả, tiếng rít phanh 

và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên. 

Tác động: Tiếng ồn ảnh hƣởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, 

ngoài ra còn ảnh hƣởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y 

tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn 

Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu hết các bộ phận 

trong cơ thể con ngƣời. Sự ảnh hƣởng của tiếng ồn đƣợc miêu tả theo hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.17. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con ngƣời Khu tái định cƣ xã 

Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con ngƣời có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai ngƣời cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn đƣợc lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý nhƣ bệnh nặng tai và điếc. 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thƣờng của dạ 

dày bị ảnh hƣởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc nghề 

nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn tiền 

đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu 

sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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Bảng 189. Cƣờng độ ồn khi vận hành máy phát điện Khu tái định cƣ 

xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

1 Tại trung tâm nguồn phát 96 – 99 

2 Cách nguồn phát 30 m 70 – 80 

3 Cách nguồn phát 500 m 68 – 76 

4 Cách nguồn phát 1.000 m 60 – 62 

(Nguồn: Bài giảng tiếng ồn, Đại học Tôn Đức Thắng, 2009) 

Tại trung tâm nguồn phát tiếng ồn có cƣờng độ cao, khoảng cách càng xa 

nguồn phát tiếng ồn thì cƣờng độ ồn càng giảm. 

Khi cƣờng độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu cho cơ 

thể. Những rung động có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thƣờng gây ra sự lắc 

xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp.  

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân sinh sống tại khu vực công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình và khu vực xung quanh công 

trình. 

b. Trật tự xã hội 

Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng số lƣợng ngƣời tại khu vực, khi công 

tác bảo vệ môi trƣờng không thực hiện tốt sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các hộ dân 

sống tại công trình với ngƣời dân xung quanh. Đồng thời, khi công tác an ninh 

không đƣợc quan tâm dễ xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. 

3.2.1.3. Tác động từ các rủi ro, sự cố 

Sự cố cháy nổ: Bản chất các quá trình gây ra cháy nổ có thể đƣợc chia ra 

thành 4 nhóm chính: 

- Nhóm 1: Lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa nhƣ: chăn 
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màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác,…; 

- Nhóm 2: Lửa cháy do các chất khí, dung môi và nhiên liệu lỏng dễ cháy 

nhƣ: khí oxygen, cồn,… gặp lửa; 

- Nhóm 3: Lửa cháy do các thiết bị điện; 

- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh. 

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh hƣởng 

đến nhiều hộ gia đình trong khu dân cƣ, đặc biệt khi sự cố xảy ra ở nhà liên kế. 

Sự cố chập điện 

Các sự cố về điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện không đƣợc lắp đặt 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của nhân viên, do các thiết bị điện 

quá tải, cũ không đƣợc kiểm tra và thay mới thƣờng xuyên. 

Khi sự cố chập điện xảy ra sẽ cháy dây dẫn điện, phát sinh tia lửa điện 

gây cháy thiết bị điện và nếu gặp vật liệu dễ cháy sẽ gây ra cháy nổ, gây mất trật 

tự khu dân cƣ, phát ra, khói, mùi hôi, gây thƣơng tích, thiệt hại tính mạng con 

ngƣời và tài sản. 

Tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ 

giao thông tại khu vực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông. Các 

phƣơng tiện lƣu thông nội bộ trong khu vực công trình có tốc độ lƣu chuyển 

chậm nhƣng cũng có thể gây ra tai nạn do sơ ý của ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện. Khi tai nạn xảy ra sẽ gây thiệt hại về ngƣời và tài sản. Đối với các phƣơng 

tiện ra, vào công trình nếu thiếu tập trung cũng dễ dàng xảy ra tai nạn do va 

chạm với các phƣơng tiện giao thông qua lại trên tuyến đƣờng Lê Hồng Phong. 

Sụt lún, ùn tắc nước cục bộ 

Sự cố sụt lún có thể xảy ra gây nên hiện tƣợng nứt tƣờng và sụt lún nhà 

cửa gây tổn hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng tiêu cực đến tinh 

thần của các hộ dân sống tại công trình. 

Hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc khi không đƣợc định kỳ nạo vét sẽ gây 

ảnh hƣởng đến việc thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa. Vào những ngày mƣa lớn làm 

cống bị nghẹt gây ra ùn tắc nƣớc cục bộ ảnh hƣởng đến việc đi lại của ngƣời 

dân, gây mùi khó chịu, nơi trú ẩn cho các loài sinh vật gây hại,... Do đó, đơn vị 

tiếp nhận công trình sẽ quan tâm đến vấn đề này để thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu. 

V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 
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Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong quá trình hoạt động của công trình 

phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của ngƣời dân. Chất thải rắn sinh hoạt chứa thành 

phần chính là chất hữu cơ dễ phân hu , phần còn lại là giấy vụn, nylon, nhựa 

cao su, thành phần vô cơ và hữu cơ khó phân hủy. Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động hàng ngày của ngƣời dân tại các hộ dân. Khối lƣợng phát sinh 

là 140 kg/ngày (35 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

Tác động: Lƣợng rác phát sinh tại công trình khá lớn, khi không đƣợc thu 

gom và xử lý hàng ngày sẽ tích tụ ngày càng nhiều, gây tác động đến chất lƣợng 

không khí do quá trình phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải phát sinh các 

chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

ngƣời dân, gây mất mỹ quan khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến các hộ dân tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

b. Chất thải lỏng: 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình khi có mƣa. 

Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng mƣa trung bình của 

tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc Tr ng 2021), lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình đƣợc tính nhƣ sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

      V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 84,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Tác động: Nƣớc mƣa có thể coi là nƣớc sạch, tuy nhiên nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực thi công công trình cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi 

vãi,... xuống nguồn nƣớc gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt làm cho hàm 

lƣợng cặn tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực 

công trình có thể sẽ kéo theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất và làm cho hàm lƣợng 

dầu mỡ thải tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ đọng, 

ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; bồi lắng 
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làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc,… Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc 

vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. 

b2. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân 

sinh sống tại công trình,…. Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh là 14 m

3
/ngày 

(35 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,08 m
3
/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

Tác động: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy ở nƣớc 

thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan 

trọng trong nƣớc thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây truyền bởi các 

vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời bao gồm các nhóm 

chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh lan truyền 

bằng đƣờng nƣớc nhƣ tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

- COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lƣợng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hƣởng đến hệ sinh thái môi 

trƣờng nƣớc. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân hu  yếm khí sinh ra các sản phẩm nhƣ H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nƣớc có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trƣờng. 

- Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng. Nếu 

nồng độ trong nƣớc quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nƣớc rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 

- Màu của nƣớc thải: Màu của nƣớc thải thƣờng có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

Bảng 190. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

chƣa qua xử lý Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN14:2008/BTNMT - 

Cột B 

pH - 7,10 5,5 - 9 

BOD5 mg/L 50,9 50 

COD mg/L 107,2 - 

TSS mg/L 25,5 100 

Tổng Coliform
 

MPN/100ml 2,4 x 10
5 

5.000 

                    (Nguồn: Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020) 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt có nồng độ BOD5 và 
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Coliforms vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Vì vậy, nƣớc thải sinh hoạt cần đƣợc xử lý 

trƣớc khi thải vào môi trƣờng tiếp nhận. 

c. Chất thải khí, bụi và mùi hôi 

c1. Khí thải và bụi 

Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào 

khu vực công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, 

CxHy,… 

Tác động 

Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông: Các phƣơng tiện giao thông 

sẽ thải ra một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Nguồn ô nhiễm 

này khó kiểm soát và phân tán trên tuyến đƣờng vận chuyển. Diện tích khu vực 

công trình tƣơng đối lớn, môi trƣờng không khí xung quanh khu vực rộng, thông 

thoáng, vì vậy mức độ ảnh hƣởng của khí thải phƣơng tiện vận chuyển là không 

lớn, có thể kiểm soát đƣợc. 

Lƣợng khí thải phát sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các 

phƣơng tiện, chế độ vận hành,… 

Bảng 191. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

Tác động từ các chất thải khí tùy thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm mà 

tác động đến sức khỏe con ngƣời, sinh vật, các công trình tài sản, nhất là các 

công trình ngoài trời do các khí thải (NO2, SO2,...) gặp điều kiện ẩm ƣớt sẽ tạo 

nên các axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ 

của các thiết bị. 

c2. Mùi hôi 

Nguồn phát sinh: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất 
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hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng 

phân hu  phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3,…  

Tác động: Tác động đầu tiên của mùi hôi đối với con ngƣời là gây cảm 

giác khó chịu tức thời, một số mùi mạnh có thể dẫn đến hiện tƣợng buồn nôn, 

khó thở. Khi tiếp xúc thƣờng xuyên gây cho con ngƣời hiện tƣợng mất ngủ, kích 

thích thần kinh ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động. 

- H2S là một loại khí rất độc đƣợc sinh ra từ sự phân hủy các chất hữu cơ. 

H2S dễ hòa tan trong nƣớc, chỉ một lƣợng nhỏ cũng có thể gây tử vong, có thể 

thấm vào niêm mạc tạo thành Na2S dễ dàng đi vào máu. Trong máu H2S đƣợc 

giải phóng trở lại để theo máu lên não gây phù hay hoại tử tế bào thần kinh. Khí 

H2S gây ra cho con ngƣời các chứng bệnh mệt mỏi, nhức đầu. Ở nồng độ cao 

khoảng 700 – 900 ppm có thể gây tử vong. 

- Khí NH3 ở nồng độ cao làm biến đổi màu của lá cây cỏ, làm cây héo úa 

và chết. Ngoài ra, khí NH3 gây độc cho con ngƣời nếu nhƣ hít phải một lƣợng 

lớn và thƣờng xuyên sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao 

động và ngƣời dân sinh sống tại khu vực xung quanh. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 

khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

sinh sống tại công trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại 

chất thải có độc tính và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

0,6 kg/hộ/năm (Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Khu nhà ở Trần Hưng 

Đạo – Khu A, 2016), quy mô công trình có 35 hộ thì lƣợng phát sinh là 21 

kg/năm (35 hộ x 0,6 kg/hộ/năm). 

Tác động: CTNH khi không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ 

gây ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không 

khí, cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế 

tác động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 
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- Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trƣờng xung quanh. Gây tổn thƣơng da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 

cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. 

- Có độc tính: Độc tính nguy hại: do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, 

niêm mạc, hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp 

các yếu tố nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc 

quản lý và xử lý không tốt; Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến 

gen, gây hƣ hại ADN, gây quái thai hoặc gây ung thƣ. 

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. Hiện nay, 

phƣơng tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận chuyển trên đƣờng 

phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi, ống xả, tiếng rít phanh 

và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên. 

Tác động: Tiếng ồn ảnh hƣởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, 

ngoài ra còn ảnh hƣởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y 

tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn 

Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu hết các bộ phận 

trong cơ thể con ngƣời. Sự ảnh hƣởng của tiếng ồn đƣợc miêu tả theo hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 
Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc nghề 

nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn tiền 

đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu 

sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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Hình 1.18. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con ngƣời Khu tái định cƣ xã 

Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con ngƣời có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai ngƣời cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn đƣợc lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý nhƣ bệnh nặng tai và điếc. 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thƣờng của dạ 

dày bị ảnh hƣởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

Bảng 192. Cƣờng độ ồn khi vận hành máy phát điện Khu tái định cƣ 

xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

1 Tại trung tâm nguồn phát 96 – 99 

2 Cách nguồn phát 30 m 70 – 80 

3 Cách nguồn phát 500 m 68 – 76 

4 Cách nguồn phát 1.000 m 60 – 62 

(Nguồn: Bài giảng tiếng ồn, Đại học Tôn Đức Thắng, 2009) 

Tại trung tâm nguồn phát tiếng ồn có cƣờng độ cao, khoảng cách càng xa 

nguồn phát tiếng ồn thì cƣờng độ ồn càng giảm. 

Khi cƣờng độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu cho cơ 

thể. Những rung động có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thƣờng gây ra sự lắc 

xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp.  

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 
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mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân sinh sống tại khu vực công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình và khu vực xung quanh công 

trình. 

b. Trật tự xã hội 

Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng số lƣợng ngƣời tại khu vực, khi công 

tác bảo vệ môi trƣờng không thực hiện tốt sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các hộ dân 

sống tại công trình với ngƣời dân xung quanh. Đồng thời, khi công tác an ninh 

không đƣợc quan tâm dễ xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. 

3.2.1.3. Tác động từ các rủi ro, sự cố 

Sự cố cháy nổ: Bản chất các quá trình gây ra cháy nổ có thể đƣợc chia ra 

thành 4 nhóm chính: 

- Nhóm 1: Lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa nhƣ: chăn 

màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác,…; 

- Nhóm 2: Lửa cháy do các chất khí, dung môi và nhiên liệu lỏng dễ cháy 

nhƣ: khí oxygen, cồn,… gặp lửa; 

- Nhóm 3: Lửa cháy do các thiết bị điện; 

- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh. 

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh hƣởng 

đến nhiều hộ gia đình trong khu dân cƣ, đặc biệt khi sự cố xảy ra ở nhà liên kế. 

Sự cố chập điện 

Các sự cố về điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện không đƣợc lắp đặt 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của nhân viên, do các thiết bị điện 

quá tải, cũ không đƣợc kiểm tra và thay mới thƣờng xuyên. 

Khi sự cố chập điện xảy ra sẽ cháy dây dẫn điện, phát sinh tia lửa điện 

gây cháy thiết bị điện và nếu gặp vật liệu dễ cháy sẽ gây ra cháy nổ, gây mất trật 

tự khu dân cƣ, phát ra, khói, mùi hôi, gây thƣơng tích, thiệt hại tính mạng con 

ngƣời và tài sản. 

Tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ 

giao thông tại khu vực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông. Các 

phƣơng tiện lƣu thông nội bộ trong khu vực công trình có tốc độ lƣu chuyển 

chậm nhƣng cũng có thể gây ra tai nạn do sơ ý của ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện. Khi tai nạn xảy ra sẽ gây thiệt hại về ngƣời và tài sản. Đối với các phƣơng 

tiện ra, vào công trình nếu thiếu tập trung cũng dễ dàng xảy ra tai nạn do va 
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chạm với các phƣơng tiện giao thông qua lại trên tuyến đƣờng Lê Hồng Phong. 

Sụt lún, ùn tắc nước cục bộ 

Sự cố sụt lún có thể xảy ra gây nên hiện tƣợng nứt tƣờng và sụt lún nhà 

cửa gây tổn hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng tiêu cực đến tinh 

thần của các hộ dân sống tại công trình. 

Hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc khi không đƣợc định kỳ nạo vét sẽ gây 

ảnh hƣởng đến việc thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa. Vào những ngày mƣa lớn làm 

cống bị nghẹt gây ra ùn tắc nƣớc cục bộ ảnh hƣởng đến việc đi lại của ngƣời 

dân, gây mùi khó chịu, nơi trú ẩn cho các loài sinh vật gây hại,... Do đó, đơn vị 

tiếp nhận công trình sẽ quan tâm đến vấn đề này để thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu. 

VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong quá trình hoạt động của công trình 

phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của ngƣời dân. Chất thải rắn sinh hoạt chứa thành 

phần chính là chất hữu cơ dễ phân hu , phần còn lại là giấy vụn, nylon, nhựa 

cao su, thành phần vô cơ và hữu cơ khó phân hủy. Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động hàng ngày của ngƣời dân tại các hộ dân. Khối lƣợng phát sinh 

là 152 kg/ngày (38 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,8 kg/ngƣời/ngày – QCVN 

01:2021/BXD). 

Tác động: Lƣợng rác phát sinh tại công trình khá lớn, khi không đƣợc thu 

gom và xử lý hàng ngày sẽ tích tụ ngày càng nhiều, gây tác động đến chất lƣợng 

không khí do quá trình phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải phát sinh các 

chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

ngƣời dân, gây mất mỹ quan khu vực công trình. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến các hộ dân tại công trình; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

b. Chất thải lỏng: 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Đây là lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của công trình khi có mƣa. 

Căn cứ trên diện tích khu vực công trình và lƣợng mƣa trung bình của 

tháng cao nhất trong năm (Niên giám thống kê tỉnh  óc Tr ng 2021), lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của công trình đƣợc tính nhƣ sau:  
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V = Q/30 x (1- ψ) x S 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng (Q = 0,318 m). 

S: diện tích (S: 10.000 m
2
). 

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

      V = 0,318/30 x (1-0,2) x 10.000 = 84,8 m
3
. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích công trình khoảng 84,8 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Tác động: Nƣớc mƣa có thể coi là nƣớc sạch, tuy nhiên nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực thi công công trình cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi 

vãi,... xuống nguồn nƣớc gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt làm cho hàm 

lƣợng cặn tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực 

công trình có thể sẽ kéo theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất và làm cho hàm lƣợng 

dầu mỡ thải tăng cao trong môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ đọng, 

ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; bồi lắng 

làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc,… Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc 

vào thành phần, khối lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. 

b2. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân 

sinh sống tại công trình,…. Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu cấp nƣớc cho 

01 ngƣời là 0,08 m
3
/ngƣời/ngày. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh là 15,2 m

3
/ngày 

(38 nền x 5 ngƣời/hộ dân x 0,08 m
3
/ngƣời/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

Tác động: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy ở nƣớc 

thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan 

trọng trong nƣớc thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây truyền bởi các 

vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời bao gồm các nhóm 

chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh lan truyền 

bằng đƣờng nƣớc nhƣ tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

- COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lƣợng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hƣởng đến hệ sinh thái môi 

trƣờng nƣớc. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân hu  yếm khí sinh ra các sản phẩm nhƣ H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nƣớc có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trƣờng. 

- Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng. Nếu 

nồng độ trong nƣớc quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nƣớc rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 
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- Màu của nƣớc thải: Màu của nƣớc thải thƣờng có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

Bảng 193. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

chƣa qua xử lý Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN14:2008/BTNMT - 

Cột B 

pH - 7,10 5,5 - 9 

BOD5 mg/L 50,9 50 

COD mg/L 107,2 - 

TSS mg/L 25,5 100 

Tổng Coliform
 

MPN/100ml 2,4 x 10
5 

5.000 

                    (Nguồn: Nhà máy xử lý nước thải thành phố  óc Tr ng, 

9/2020) 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt có nồng độ BOD5 và 

Coliforms vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Vì vậy, nƣớc thải sinh hoạt cần đƣợc xử lý 

trƣớc khi thải vào môi trƣờng tiếp nhận. 

c. Chất thải khí, bụi và mùi hôi 

c1. Khí thải và bụi 

Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào 

khu vực công trình,… Khí thải phát sinh chủ yếu gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, 

CxHy,… 

Tác động 

Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông: Các phƣơng tiện giao thông 

sẽ thải ra một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Nguồn ô nhiễm 

này khó kiểm soát và phân tán trên tuyến đƣờng vận chuyển. Diện tích khu vực 

công trình tƣơng đối lớn, môi trƣờng không khí xung quanh khu vực rộng, thông 

thoáng, vì vậy mức độ ảnh hƣởng của khí thải phƣơng tiện vận chuyển là không 

lớn, có thể kiểm soát đƣợc. 

Lƣợng khí thải phát sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các 

phƣơng tiện, chế độ vận hành,… 

Bảng 194. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

Thành phần Chế độ làm việc của động cơ 
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khí độc hại 

(%) 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

Tác động từ các chất thải khí tùy thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm mà 

tác động đến sức khỏe con ngƣời, sinh vật, các công trình tài sản, nhất là các 

công trình ngoài trời do các khí thải (NO2, SO2,...) gặp điều kiện ẩm ƣớt sẽ tạo 

nên các axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ 

của các thiết bị. 

c2. Mùi hôi 

Nguồn phát sinh: Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy các hợp chất 

hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt (thức ăn dƣ thừa, rau quả bị hƣ,…). Chúng 

phân hu  phát tán mùi hôi, chủ yếu là các chất khí nhƣ: H2S, NH3,…  

Tác động: Tác động đầu tiên của mùi hôi đối với con ngƣời là gây cảm 

giác khó chịu tức thời, một số mùi mạnh có thể dẫn đến hiện tƣợng buồn nôn, 

khó thở. Khi tiếp xúc thƣờng xuyên gây cho con ngƣời hiện tƣợng mất ngủ, kích 

thích thần kinh ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động. 

- H2S là một loại khí rất độc đƣợc sinh ra từ sự phân hủy các chất hữu cơ. 

H2S dễ hòa tan trong nƣớc, chỉ một lƣợng nhỏ cũng có thể gây tử vong, có thể 

thấm vào niêm mạc tạo thành Na2S dễ dàng đi vào máu. Trong máu H2S đƣợc 

giải phóng trở lại để theo máu lên não gây phù hay hoại tử tế bào thần kinh. Khí 

H2S gây ra cho con ngƣời các chứng bệnh mệt mỏi, nhức đầu. Ở nồng độ cao 

khoảng 700 – 900 ppm có thể gây tử vong. 

- Khí NH3 ở nồng độ cao làm biến đổi màu của lá cây cỏ, làm cây héo úa 

và chết. Ngoài ra, khí NH3 gây độc cho con ngƣời nếu nhƣ hít phải một lƣợng 

lớn và thƣờng xuyên sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao 

động và ngƣời dân sinh sống tại khu vực xung quanh. 

Rác sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá trình phân 

hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của rác bắt đầu 

sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các khí H2S, 

CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác đƣợc tạo thành khi rác đƣợc lƣu trữ 
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khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ cao. Còn CH4 là 

khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: Đối tƣợng bị tác động: Ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí; Quy mô tác động: Khu vực công trình. 

d. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

sinh sống tại công trình. Thành phần chủ yếu là bóng đèn hỏng, pin,… là loại 

chất thải có độc tính và độc sinh thái. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

0,6 kg/hộ/năm (Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Khu nhà ở Trần Hưng 

Đạo – Khu A, 2016), quy mô công trình có 38 hộ thì lƣợng phát sinh là 22,8 

kg/năm (38 hộ x 0,6 kg/hộ/năm). 

Tác động: CTNH khi không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ 

gây ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không 

khí, cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế 

tác động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

- Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trƣờng xung quanh. Gây tổn thƣơng da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 

cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. 

- Có độc tính: Độc tính nguy hại: do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, 

niêm mạc, hít hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp 

các yếu tố nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc 

quản lý và xử lý không tốt; Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến 

gen, gây hƣ hại ADN, gây quái thai hoặc gây ung thƣ. 

- Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của các hộ dân sinh. Hiện nay, 

phƣơng tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận chuyển trên đƣờng 
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phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi, ống xả, tiếng rít phanh 

và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên. 

Tác động: Tiếng ồn ảnh hƣởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, 

ngoài ra còn ảnh hƣởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y 

tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn 

Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu hết các bộ phận 

trong cơ thể con ngƣời. Sự ảnh hƣởng của tiếng ồn đƣợc miêu tả theo hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.19. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con ngƣời Khu tái định cƣ xã 

Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con ngƣời có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai ngƣời cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn đƣợc lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý nhƣ bệnh nặng tai và điếc. 

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc nghề 

nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn tiền 

đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu 

sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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- Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thƣờng của dạ 

dày bị ảnh hƣởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

Bảng 195. Cƣờng độ ồn khi vận hành máy phát điện Khu tái định cƣ 

xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

1 Tại trung tâm nguồn phát 96 – 99 

2 Cách nguồn phát 30 m 70 – 80 

3 Cách nguồn phát 500 m 68 – 76 

4 Cách nguồn phát 1.000 m 60 – 62 

(Nguồn: Bài giảng tiếng ồn, Đại học Tôn Đức Thắng, 2009) 

Tại trung tâm nguồn phát tiếng ồn có cƣờng độ cao, khoảng cách càng xa 

nguồn phát tiếng ồn thì cƣờng độ ồn càng giảm. 

Khi cƣờng độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu cho cơ 

thể. Những rung động có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thƣờng gây ra sự lắc 

xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp.  

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tƣợng bị tác động: Ngƣời dân sinh sống tại khu vực công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực công trình và khu vực xung quanh công 

trình. 

b. Trật tự xã hội 

Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng số lƣợng ngƣời tại khu vực, khi công 

tác bảo vệ môi trƣờng không thực hiện tốt sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các hộ dân 

sống tại công trình với ngƣời dân xung quanh. Đồng thời, khi công tác an ninh 

không đƣợc quan tâm dễ xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. 
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3.2.1.3. Tác động từ các rủi ro, sự cố 

Sự cố cháy nổ: Bản chất các quá trình gây ra cháy nổ có thể đƣợc chia ra 

thành 4 nhóm chính: 

- Nhóm 1: Lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa nhƣ: chăn 

màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác,…; 

- Nhóm 2: Lửa cháy do các chất khí, dung môi và nhiên liệu lỏng dễ cháy 

nhƣ: khí oxygen, cồn,… gặp lửa; 

- Nhóm 3: Lửa cháy do các thiết bị điện; 

- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh. 

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh hƣởng 

đến nhiều hộ gia đình trong khu dân cƣ, đặc biệt khi sự cố xảy ra ở nhà liên kế. 

Sự cố chập điện 

Các sự cố về điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện không đƣợc lắp đặt 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của nhân viên, do các thiết bị điện 

quá tải, cũ không đƣợc kiểm tra và thay mới thƣờng xuyên. 

Khi sự cố chập điện xảy ra sẽ cháy dây dẫn điện, phát sinh tia lửa điện 

gây cháy thiết bị điện và nếu gặp vật liệu dễ cháy sẽ gây ra cháy nổ, gây mất trật 

tự khu dân cƣ, phát ra, khói, mùi hôi, gây thƣơng tích, thiệt hại tính mạng con 

ngƣời và tài sản. 

Tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ 

giao thông tại khu vực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông. Các 

phƣơng tiện lƣu thông nội bộ trong khu vực công trình có tốc độ lƣu chuyển 

chậm nhƣng cũng có thể gây ra tai nạn do sơ ý của ngƣời điều khiển phƣơng 

tiện. Khi tai nạn xảy ra sẽ gây thiệt hại về ngƣời và tài sản. Đối với các phƣơng 

tiện ra, vào công trình nếu thiếu tập trung cũng dễ dàng xảy ra tai nạn do va 

chạm với các phƣơng tiện giao thông qua lại trên tuyến đƣờng Lê Hồng Phong. 

Sụt lún, ùn tắc nước cục bộ 

Sự cố sụt lún có thể xảy ra gây nên hiện tƣợng nứt tƣờng và sụt lún nhà 

cửa gây tổn hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng tiêu cực đến tinh 

thần của các hộ dân sống tại công trình. 

Hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc khi không đƣợc định kỳ nạo vét sẽ gây 

ảnh hƣởng đến việc thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa. Vào những ngày mƣa lớn làm 

cống bị nghẹt gây ra ùn tắc nƣớc cục bộ ảnh hƣởng đến việc đi lại của ngƣời 

dân, gây mùi khó chịu, nơi trú ẩn cho các loài sinh vật gây hại,... Do đó, đơn vị 

tiếp nhận công trình sẽ quan tâm đến vấn đề này để thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu. 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

3.2.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

b. Chất thải lỏng 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-800mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

b2. Nước thải sinh hoạt  

Tại mỗi căn hộ các hộ dân xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh trƣớc khi xả vào kênh thủy lợi cặp bên công trình. Công 

trình có 96 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ vậy, tổng thể 

tích bể tự hoại của công trình là: 96 hộ dân x 3,38 m
3
 = 324,48 m

3
. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế, thời gian lƣu nƣớc tại bể là 2 ngày. 

Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải với tổng diện tích 20 m
2
 và công suất 

40 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải sau khi xử lý sẽ thoát vào kênh thủy lợi cặp công 

trình. Quy trình xử lý nƣớc thải với các công đoạn xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

Bể tự hoại 3,38 m
3
/hộ dân 

Bể chứa (20 m
3
, 2m x 5m x 2m) 

 

Bể lắng 1 (10 m
3
, 1m x 5m x 2m) 

Bể lắng 2 (10 m
3
, 1m x 5m x 2m) 

 

Nƣớc thải 
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Hình 1.20. Quy trình xử lý nƣớc thải của dự án giai đoạn hoạt động Khu tái 

định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

- Bể tự hoại: Tại mỗi hộ dân sẽ xây dựng bể tự hoại để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. Dự án có 96 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ 

vậy, tổng thể tích bể tự hoại của cơ sở là: 96 x 3,38 m
3
 = 324,48 m

3
. Bể tự hoại 

03 ngăn bao gồm: Ngăn chứa phân: có kích thƣớc lớn nhất, đây là nơi tích trữ 

phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân; Ngăn lọc: 

nƣớc thải sau khi qua ngăn chứa đƣợc dẫn vào ngăn lọc bằng các lỗ thông trên 

vách; Ngăn khử mùi: chứa than, nƣớc từ ngăn lọc đi ngƣợc lên trên qua than sẽ 

bị hấp thu mùi hôi trƣớc khi xả ra bên ngoài. Nƣớc thải phát sinh tại khu vực dự 

án đã đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong 

nƣớc thải. Nƣớc thải sau khi qua hầm tự hoại tại mỗi hộ dân sẽ thu gom về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung xử lý. Để tăng hiệu suất xử lý của hầm tự hoại 

trong quá trình sử dụng hầm thì đơn vị tiếp nhận công trình sẽ nhắc nhở các hộ 

dân sử dụng chế phẩm sinh học (các chế phẩm rất đa dạng trên thị trƣờng nhƣ: 

Bio –Phốt, Clean Water WC, EcoClean,…) để thúc đẩy quá trình phân hủy yếm 

khí các chất hữu cơ diễn ra nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, liều lƣợng sử dụng theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất. Định kỳ, các hộ dân có thể thuê đơn vị có chức năng hút bồn cầu xử lý bùn 

thải hầm tự hoại. 
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Hình 1.21. Mô hình xây dựng bể tự hoại Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội 

Thƣợng huyện Trần Đề 

- Bể điều lƣu (bể chứa): Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu. Bể điều lƣu có chức năng điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Những lợi ích chính do bể này mang lại 

trong hệ thống xử lý nƣớc thải có thể đƣợc liệt kê nhƣ sau: Giảm lƣu lƣợng cực đại 

trong những giờ cao điểm; Kiểm soát đƣợc pH. Thể tích bể là 20 m
3
. Hiệu suất 

xử lý thiết kế tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD khoảng 5%. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD 

khoảng 5%, thời gian lƣu nƣớc từ 5 giờ đến 9 giờ. 

- Bể lắng: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể điều lƣu sẽ tiếp tục xử lý tại 

bể lắng (gồm 02 bể có thể tích lần lƣợt là 10 m
3
; 10 m

3
). Bể lắng có tác dụng 

tách bùn ra khỏi nƣớc. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; 

COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý 

tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%, thời gian lƣu nƣớc 

từ 4 giờ đến 8 giờ. 

Đồng thời, nhằm tăng cƣờng hiệu quả xử lý nƣớc thải, đơn vị tiếp nhận 

công trình sử dụng chế phầm sinh học bổ sung cho hệ thống xử lý nƣớc thải (bể 

điều lƣu, bể lắng 1, bể lắng 2). Chế phẩm sinh học xử lý nƣớc thải BIO-EM gồm 

một bộ vi sinh vật hữu hiệu thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, 

Saccharomyces, Aspergillus… đã qua phân lập và tuyển chọn kỹ lƣỡng có vai 

trò tác dụng phân hủy mạnh mẽ: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… 

Có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại 

lâu dài và phát triển trong môi trƣờng nƣớc. Xử lý hiệu quả các thông số ô 

nhiễm nhƣ: COD, BOD, TSS, NH4, NH3, NO2… 

- Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi 
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thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp công trình). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại trong nƣớc thải. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, nƣớc thải sẽ lƣu 

chứa tạm tại hệ thống thoát nƣớc thải là 2,2 ngày, bố trí vách ngăn dòng chảy 

không cho nƣớc thải vào hệ thống xử lý. Trong thời gian này, đơn vị tiếp nhận 

công trình thực hiện khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định.  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải khí, bụi và mùi hôi 

♦ Chất thải khí và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

♦ Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu nhƣ sau: 

 - Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

d. Chất thải nguy hại 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. 
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Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý 

CTNH phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, đơn vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do 

đó, đơn vị tiếp nhận công trình không xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa 

CTNH của hộ dân. 

3.2.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải  

a. Tiếng ồn và độ rung  

Để giảm thiểu các tác động này chủ dự án thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự.  

b. Trật tự thị trấn hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng 

trong việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, chịu trách nhiệm khắc 

phục hậu quả do hoạt động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự cố sẽ thông 

báo với cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu 

thấp nhất các tác động có thể xảy ra. 

3.2.2.3. Giảm thiểu rủi ro, sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 

- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, khi có cháy xảy ra đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện khẩn 

trƣơng các công việc để giải quyết sự cố cháy nổ nhƣ sau: 

- Báo động cháy (tự động, kẻng, tri hô). 
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- Cắt điện khu vực cháy. 

- Tổ chức cứu ngƣời bị nạn, tổ chức giải thoát cho ngƣời và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

- Tổ chức lực lƣợng sử dụng phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo 

về trung tâm chữa cháy. 

- Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi. 

- Hƣớng dẫn đƣờng nơi đỗ xem nguồn nƣớc chữa cháy cho lực lƣợng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám 

cháy. 

- Triển khai lực lƣợng bảo vệ hiện trƣờng cháy sau khi dập tắt đám cháy. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 
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thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra 

vấn đề sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

3.2.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

b. Chất thải lỏng 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía trƣớc 

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

b2. Nước thải sinh hoạt  

Tại mỗi căn hộ các hộ dân xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh trƣớc khi xả vào kênh thủy lợi cặp bên công trình. Công 

trình có 35 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ vậy, tổng thể 

tích bể tự hoại của công trình là: 35 hộ dân x 3,38 m
3
 = 118,3 m

3
. Theo tính toán 

của đơn vị thiết kế, thời gian lƣu nƣớc tại bể là 2 ngày. 
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Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải với tổng diện tích 10 m
2
 và công suất 

20 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải sau khi xử lý sẽ thoát vào kênh thủy lợi cặp công 

trình. Quy trình xử lý nƣớc thải với các công đoạn xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.22. Quy trình xử lý nƣớc thải của dự án giai đoạn hoạt động Khu tái 

định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

- Bể tự hoại: Tại mỗi hộ dân sẽ xây dựng bể tự hoại để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. Dự án có 35 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ 

vậy, tổng thể tích bể tự hoại của cơ sở là: 35 x 3,38 m
3
 = 118,3 m

3
. Bể tự hoại 03 

ngăn bao gồm: Ngăn chứa phân: có kích thƣớc lớn nhất, đây là nơi tích trữ phân. 

Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân; Ngăn lọc: nƣớc thải 

sau khi qua ngăn chứa đƣợc dẫn vào ngăn lọc bằng các lỗ thông trên vách; Ngăn 

khử mùi: chứa than, nƣớc từ ngăn lọc đi ngƣợc lên trên qua than sẽ bị hấp thu 

mùi hôi trƣớc khi xả ra bên ngoài. Nƣớc thải phát sinh tại khu vực dự án đã 

đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải. Nƣớc thải sau khi qua hầm tự hoại tại mỗi hộ dân sẽ thu gom về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung xử lý. Để tăng hiệu suất xử lý của hầm tự hoại trong 

quá trình sử dụng hầm thì đơn vị tiếp nhận công trình sẽ nhắc nhở các hộ dân sử 

dụng chế phẩm sinh học (các chế phẩm rất đa dạng trên thị trƣờng nhƣ: Bio –

Phốt, Clean Water WC, EcoClean,…) để thúc đẩy quá trình phân hủy yếm khí 

các chất hữu cơ diễn ra nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, liều lƣợng sử dụng theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất. Định kỳ, các hộ dân có thể thuê đơn vị có chức năng hút bồn cầu xử lý bùn 

Bể tự hoại 3,38 m
3
/hộ dân 

Bể chứa (10 m
3
, 2m x 2,5m x 2m) 

 

Bể lắng 1 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

Bể lắng 2 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

 
Khử trùng 

Nƣớc thải 

Kênh thủy lợi cặp bên dự án 
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thải hầm tự hoại. 

 

Hình 1.23. Mô hình xây dựng bể tự hoại Khu tái định cƣ xã Long Hƣng 

huyện Mỹ Tú 

- Bể điều lƣu (bể chứa): Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu. Bể điều lƣu có chức năng điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Những lợi ích chính do bể này mang lại 

trong hệ thống xử lý nƣớc thải có thể đƣợc liệt kê nhƣ sau: Giảm lƣu lƣợng cực đại 

trong những giờ cao điểm; Kiểm soát đƣợc pH. Thể tích bể là 10 m
3
. Hiệu suất 

xử lý thiết kế tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD khoảng 5%. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD 

khoảng 5%, thời gian lƣu nƣớc từ 5 giờ đến 9 giờ. 

- Bể lắng: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể điều lƣu sẽ tiếp tục xử lý tại 

bể lắng (gồm 02 bể có thể tích lần lƣợt là 5 m
3
; 5 m

3
). Bể lắng có tác dụng tách 

bùn ra khỏi nƣớc. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, 

BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể 

lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%, thời gian lƣu nƣớc từ 4 

giờ đến 8 giờ. 

Đồng thời, nhằm tăng cƣờng hiệu quả xử lý nƣớc thải, đơn vị tiếp nhận 

công trình sử dụng chế phầm sinh học bổ sung cho hệ thống xử lý nƣớc thải (bể 

điều lƣu, bể lắng 1, bể lắng 2). Chế phẩm sinh học xử lý nƣớc thải BIO-EM gồm 

một bộ vi sinh vật hữu hiệu thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, 

Saccharomyces, Aspergillus… đã qua phân lập và tuyển chọn kỹ lƣỡng có vai 

trò tác dụng phân hủy mạnh mẽ: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… 

Có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại 

lâu dài và phát triển trong môi trƣờng nƣớc. Xử lý hiệu quả các thông số ô 

nhiễm nhƣ: COD, BOD, TSS, NH4, NH3, NO2… 
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- Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi 

thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp công trình). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại trong nƣớc thải. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, nƣớc thải sẽ lƣu 

chứa tạm tại hệ thống thoát nƣớc thải là 2,2 ngày, bố trí vách ngăn dòng chảy 

không cho nƣớc thải vào hệ thống xử lý. Trong thời gian này, đơn vị tiếp nhận 

công trình thực hiện khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định.  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải khí, bụi và mùi hôi 

♦ Chất thải khí và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

♦ Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu nhƣ sau: 

 - Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

d. Chất thải nguy hại 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
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và bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. 

Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý 

CTNH phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, đơn vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do 

đó, đơn vị tiếp nhận công trình không xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa 

CTNH của hộ dân. 

3.2.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải  

a. Tiếng ồn và độ rung  

Để giảm thiểu các tác động này chủ dự án thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự.  

b. Trật tự xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng 

trong việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, chịu trách nhiệm khắc 

phục hậu quả do hoạt động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự cố sẽ thông 

báo với cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu 

thấp nhất các tác động có thể xảy ra. 

3.2.2.3. Giảm thiểu rủi ro, sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 

- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, khi có cháy xảy ra đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện khẩn 

trƣơng các công việc để giải quyết sự cố cháy nổ nhƣ sau: 
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- Báo động cháy (tự động, kẻng, tri hô). 

- Cắt điện khu vực cháy. 

- Tổ chức cứu ngƣời bị nạn, tổ chức giải thoát cho ngƣời và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

- Tổ chức lực lƣợng sử dụng phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo 

về trung tâm chữa cháy. 

- Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi. 

- Hƣớng dẫn đƣờng nơi đỗ xem nguồn nƣớc chữa cháy cho lực lƣợng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám 

cháy. 

- Triển khai lực lƣợng bảo vệ hiện trƣờng cháy sau khi dập tắt đám cháy. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 
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- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra 

vấn đề sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

3.2.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

b. Chất thải lỏng 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400mm và 12 hố ga, khoảng cách từ 15 – 20m/hố. Độ sâu chôn 

cống tối thiểu Hc = 0,75m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch 

cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi cặp bên công trình. 

Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu nƣớc đặt trên 

vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến đƣờng của khu 

quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

b2. Nước thải sinh hoạt  

Tại mỗi căn hộ các hộ dân xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh trƣớc khi xả vào kênh thủy lợi cặp bên công trình. Công 

trình có 64 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ vậy, tổng thể 
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tích bể tự hoại của công trình là: 64 hộ dân x 3,38 m
3
 = 216,32 m

3
. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế, thời gian lƣu nƣớc tại bể là 2 ngày. 

Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải với tổng diện tích 24 m
2
 và công suất 

48 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải sau khi xử lý sẽ thoát vào kênh thủy lợi cặp công 

trình. Quy trình xử lý nƣớc thải với các công đoạn xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.24. Quy trình xử lý nƣớc thải của dự án giai đoạn hoạt động Khu tái 

định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

Bể tự hoại 3,38 m
3
/hộ dân 

Bể chứa (24 m
3
, 4m x 3m x 2m) 

 

Bể lắng 1 (12 m
3
, 2m x 3m x 2m) 

Bể lắng 2 (12 m
3
, 2m x 3m x 2m) 

 

Khử trùng 

Nƣớc thải 

Kênh thủy lợi cặp bên dự án 
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- Bể tự hoại: Tại mỗi hộ dân sẽ xây dựng bể tự hoại để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. Dự án có 64 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ 

vậy, tổng thể tích bể tự hoại của cơ sở là: 64 x 3,38 m
3
 = 216,32 m

3
. Bể tự hoại 

03 ngăn bao gồm: Ngăn chứa phân: có kích thƣớc lớn nhất, đây là nơi tích trữ 

phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân; Ngăn lọc: 

nƣớc thải sau khi qua ngăn chứa đƣợc dẫn vào ngăn lọc bằng các lỗ thông trên 

vách; Ngăn khử mùi: chứa than, nƣớc từ ngăn lọc đi ngƣợc lên trên qua than sẽ 

bị hấp thu mùi hôi trƣớc khi xả ra bên ngoài. Nƣớc thải phát sinh tại khu vực dự 

án đã đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong 

nƣớc thải. Nƣớc thải sau khi qua hầm tự hoại tại mỗi hộ dân sẽ thu gom về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung xử lý. Để tăng hiệu suất xử lý của hầm tự hoại 

trong quá trình sử dụng hầm thì đơn vị tiếp nhận công trình sẽ nhắc nhở các hộ 

dân sử dụng chế phẩm sinh học (các chế phẩm rất đa dạng trên thị trƣờng nhƣ: 

Bio –Phốt, Clean Water WC, EcoClean,…) để thúc đẩy quá trình phân hủy yếm 

khí các chất hữu cơ diễn ra nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, liều lƣợng sử dụng theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất. Định kỳ, các hộ dân có thể thuê đơn vị có chức năng hút bồn cầu xử lý bùn 

thải hầm tự hoại. 

Hình 1.25. Mô hình xây dựng bể tự hoại Khu tái định cƣ xã Tham Đôn 

huyện Mỹ Xuyên 

- Bể điều lƣu (bể chứa): Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu. Bể điều lƣu có chức năng điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Những lợi ích chính do bể này mang lại 
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trong hệ thống xử lý nƣớc thải có thể đƣợc liệt kê nhƣ sau: Giảm lƣu lƣợng cực đại 

trong những giờ cao điểm; Kiểm soát đƣợc pH. Thể tích bể là 24 m
3
. Hiệu suất 

xử lý thiết kế tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD khoảng 5%. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD 

khoảng 5%, thời gian lƣu nƣớc từ 5 giờ đến 9 giờ. 

- Bể lắng: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể điều lƣu sẽ tiếp tục xử lý tại 

bể lắng (gồm 02 bể có thể tích lần lƣợt là 12 m
3
; 12 m

3
). Bể lắng có tác dụng 

tách bùn ra khỏi nƣớc. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; 

COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý 

tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%, thời gian lƣu nƣớc 

từ 4 giờ đến 8 giờ. 

Đồng thời, nhằm tăng cƣờng hiệu quả xử lý nƣớc thải, đơn vị tiếp nhận 

công trình sử dụng chế phầm sinh học bổ sung cho hệ thống xử lý nƣớc thải (bể 

điều lƣu, bể lắng 1, bể lắng 2). Chế phẩm sinh học xử lý nƣớc thải BIO-EM gồm 

một bộ vi sinh vật hữu hiệu thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, 

Saccharomyces, Aspergillus… đã qua phân lập và tuyển chọn kỹ lƣỡng có vai 

trò tác dụng phân hủy mạnh mẽ: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… 

Có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại 

lâu dài và phát triển trong môi trƣờng nƣớc. Xử lý hiệu quả các thông số ô 

nhiễm nhƣ: COD, BOD, TSS, NH4, NH3, NO2… 

- Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi 

thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp công trình). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại trong nƣớc thải. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, nƣớc thải sẽ lƣu 

chứa tạm tại hệ thống thoát nƣớc thải là 2,2 ngày, bố trí vách ngăn dòng chảy 

không cho nƣớc thải vào hệ thống xử lý. Trong thời gian này, đơn vị tiếp nhận 

công trình thực hiện khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định.  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải khí, bụi và mùi hôi 

♦ Chất thải khí và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 
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- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

♦ Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu nhƣ sau: 

 - Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

d. Chất thải nguy hại 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. 

Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý 

CTNH phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, đơn vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do 

đó, đơn vị tiếp nhận công trình không xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa 

CTNH của hộ dân. 

3.2.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải  

a. Tiếng ồn và độ rung  

Để giảm thiểu các tác động này chủ dự án thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự.  

b. Trật tự xã hội 
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Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng 

trong việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, chịu trách nhiệm khắc 

phục hậu quả do hoạt động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự cố sẽ thông 

báo với cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu 

thấp nhất các tác động có thể xảy ra. 

3.2.2.3. Giảm thiểu rủi ro, sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 

- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, khi có cháy xảy ra đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện khẩn 

trƣơng các công việc để giải quyết sự cố cháy nổ nhƣ sau: 

- Báo động cháy (tự động, kẻng, tri hô). 

- Cắt điện khu vực cháy. 

- Tổ chức cứu ngƣời bị nạn, tổ chức giải thoát cho ngƣời và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

- Tổ chức lực lƣợng sử dụng phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo 

về trung tâm chữa cháy. 

- Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi. 

- Hƣớng dẫn đƣờng nơi đỗ xem nguồn nƣớc chữa cháy cho lực lƣợng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám 

cháy. 

- Triển khai lực lƣợng bảo vệ hiện trƣờng cháy sau khi dập tắt đám cháy. 
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Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra 

vấn đề sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

3.2.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 
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a. Chất thải rắn thông thường 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

b. Chất thải lỏng 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

b2. Nước thải sinh hoạt  

Tại mỗi căn hộ các hộ dân xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh trƣớc khi xả vào kênh thủy lợi cặp bên công trình. Công 

trình có 40 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ vậy, tổng thể 

tích bể tự hoại của công trình là: 40 hộ dân x 3,38 m
3
 = 135,2 m

3
. Theo tính toán 

của đơn vị thiết kế, thời gian lƣu nƣớc tại bể là 2 ngày. 

Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải với tổng diện tích 10 m
2
 và công suất 

20 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải sau khi xử lý sẽ thoát vào kênh thủy lợi cặp công 

trình. Quy trình xử lý nƣớc thải với các công đoạn xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bể tự hoại 3,38 m
3
/hộ dân 

Bể chứa (10 m
3
, 2m x 2,5m x 2m) 

 

Bể lắng 1 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

Bể lắng 2 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

 
Khử trùng 

Nƣớc thải 

Kênh thủy lợi cặp bên dự án 
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Hình 1.26. Quy trình xử lý nƣớc thải của dự án giai đoạn hoạt động Khu tái 

định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

- Bể tự hoại: Tại mỗi hộ dân sẽ xây dựng bể tự hoại để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. Dự án có 40 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ 

vậy, tổng thể tích bể tự hoại của cơ sở là: 40 x 3,38 m
3
 = 135,2 m

3
. Bể tự hoại 03 

ngăn bao gồm: Ngăn chứa phân: có kích thƣớc lớn nhất, đây là nơi tích trữ phân. 

Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân; Ngăn lọc: nƣớc thải 

sau khi qua ngăn chứa đƣợc dẫn vào ngăn lọc bằng các lỗ thông trên vách; Ngăn 

khử mùi: chứa than, nƣớc từ ngăn lọc đi ngƣợc lên trên qua than sẽ bị hấp thu 

mùi hôi trƣớc khi xả ra bên ngoài. Nƣớc thải phát sinh tại khu vực dự án đã 

đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải. Nƣớc thải sau khi qua hầm tự hoại tại mỗi hộ dân sẽ thu gom về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung xử lý. Để tăng hiệu suất xử lý của hầm tự hoại trong 

quá trình sử dụng hầm thì đơn vị tiếp nhận công trình sẽ nhắc nhở các hộ dân sử 

dụng chế phẩm sinh học (các chế phẩm rất đa dạng trên thị trƣờng nhƣ: Bio –

Phốt, Clean Water WC, EcoClean,…) để thúc đẩy quá trình phân hủy yếm khí 

các chất hữu cơ diễn ra nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, liều lƣợng sử dụng theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất. Định kỳ, các hộ dân có thể thuê đơn vị có chức năng hút bồn cầu xử lý bùn 

thải hầm tự hoại. 
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Hình 1.27. Mô hình xây dựng bể tự hoại Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng 

huyện Mỹ Tú 

- Bể điều lƣu (bể chứa): Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu. Bể điều lƣu có chức năng điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Những lợi ích chính do bể này mang lại 

trong hệ thống xử lý nƣớc thải có thể đƣợc liệt kê nhƣ sau: Giảm lƣu lƣợng cực đại 

trong những giờ cao điểm; Kiểm soát đƣợc pH. Thể tích bể là 10 m
3
. Hiệu suất 

xử lý thiết kế tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD khoảng 5%. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD 

khoảng 5%, thời gian lƣu nƣớc từ 5 giờ đến 9 giờ. 

- Bể lắng: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể điều lƣu sẽ tiếp tục xử lý tại 

bể lắng (gồm 02 bể có thể tích lần lƣợt là 5 m
3
; 5 m

3
). Bể lắng có tác dụng tách 

bùn ra khỏi nƣớc. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, 

BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể 

lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%, thời gian lƣu nƣớc từ 4 

giờ đến 8 giờ. 

Đồng thời, nhằm tăng cƣờng hiệu quả xử lý nƣớc thải, đơn vị tiếp nhận 

công trình sử dụng chế phầm sinh học bổ sung cho hệ thống xử lý nƣớc thải (bể 

điều lƣu, bể lắng 1, bể lắng 2). Chế phẩm sinh học xử lý nƣớc thải BIO-EM gồm 

một bộ vi sinh vật hữu hiệu thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, 

Saccharomyces, Aspergillus… đã qua phân lập và tuyển chọn kỹ lƣỡng có vai 

trò tác dụng phân hủy mạnh mẽ: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… 

Có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại 

lâu dài và phát triển trong môi trƣờng nƣớc. Xử lý hiệu quả các thông số ô 

nhiễm nhƣ: COD, BOD, TSS, NH4, NH3, NO2… 
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- Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi 

thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp công trình). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại trong nƣớc thải. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, nƣớc thải sẽ lƣu 

chứa tạm tại hệ thống thoát nƣớc thải là 2,2 ngày, bố trí vách ngăn dòng chảy 

không cho nƣớc thải vào hệ thống xử lý. Trong thời gian này, đơn vị tiếp nhận 

công trình thực hiện khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định.  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải khí, bụi và mùi hôi 

♦ Chất thải khí và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

♦ Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu nhƣ sau: 

 - Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

d. Chất thải nguy hại 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
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và bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. 

Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý 

CTNH phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, đơn vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do 

đó, đơn vị tiếp nhận công trình không xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa 

CTNH của hộ dân. 

3.2.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải  

a. Tiếng ồn và độ rung  

Để giảm thiểu các tác động này chủ dự án thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự.  

b. Trật tự xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng 

trong việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, chịu trách nhiệm khắc 

phục hậu quả do hoạt động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự cố sẽ thông 

báo với cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu 

thấp nhất các tác động có thể xảy ra. 

3.2.2.3. Giảm thiểu rủi ro, sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 

- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, khi có cháy xảy ra đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện khẩn 

trƣơng các công việc để giải quyết sự cố cháy nổ nhƣ sau: 
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- Báo động cháy (tự động, kẻng, tri hô). 

- Cắt điện khu vực cháy. 

- Tổ chức cứu ngƣời bị nạn, tổ chức giải thoát cho ngƣời và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

- Tổ chức lực lƣợng sử dụng phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo 

về trung tâm chữa cháy. 

- Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi. 

- Hƣớng dẫn đƣờng nơi đỗ xem nguồn nƣớc chữa cháy cho lực lƣợng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám 

cháy. 

- Triển khai lực lƣợng bảo vệ hiện trƣờng cháy sau khi dập tắt đám cháy. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 
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- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra 

vấn đề sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

3.2.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

b. Chất thải lỏng 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

b2. Nước thải sinh hoạt  

Tại mỗi căn hộ các hộ dân xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh trƣớc khi xả vào kênh thủy lợi cặp bên công trình. Công 

trình có 40 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ vậy, tổng thể 
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tích bể tự hoại của công trình là: 40 hộ dân x 3,38 m
3
 = 118,3 m

3
. Theo tính toán 

của đơn vị thiết kế, thời gian lƣu nƣớc tại bể là 2 ngày. 

Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải với tổng diện tích 10 m
2
 và công suất 

20 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải sau khi xử lý sẽ thoát vào kênh thủy lợi cặp công 

trình. Quy trình xử lý nƣớc thải với các công đoạn xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.28. Quy trình xử lý nƣớc thải của dự án giai đoạn hoạt động Khu tái 

định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

- Bể tự hoại: Tại mỗi hộ dân sẽ xây dựng bể tự hoại để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. Dự án có 35 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ 

vậy, tổng thể tích bể tự hoại của cơ sở là: 35 x 3,38 m
3
 = 118,3 m

3
. Bể tự hoại 03 

ngăn bao gồm: Ngăn chứa phân: có kích thƣớc lớn nhất, đây là nơi tích trữ phân. 

Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân; Ngăn lọc: nƣớc thải 

sau khi qua ngăn chứa đƣợc dẫn vào ngăn lọc bằng các lỗ thông trên vách; Ngăn 

khử mùi: chứa than, nƣớc từ ngăn lọc đi ngƣợc lên trên qua than sẽ bị hấp thu 

mùi hôi trƣớc khi xả ra bên ngoài. Nƣớc thải phát sinh tại khu vực dự án đã 

đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải. Nƣớc thải sau khi qua hầm tự hoại tại mỗi hộ dân sẽ thu gom về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung xử lý. Để tăng hiệu suất xử lý của hầm tự hoại trong 

quá trình sử dụng hầm thì đơn vị tiếp nhận công trình sẽ nhắc nhở các hộ dân sử 

dụng chế phẩm sinh học (các chế phẩm rất đa dạng trên thị trƣờng nhƣ: Bio –

Phốt, Clean Water WC, EcoClean,…) để thúc đẩy quá trình phân hủy yếm khí 

các chất hữu cơ diễn ra nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng độ các chất ô 

Bể tự hoại 3,38 m
3
/hộ dân 

Bể chứa (10 m
3
, 2m x 2,5m x 2m) 

 

Bể lắng 1 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

Bể lắng 2 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

 
Khử trùng 

Nƣớc thải 

Kênh thủy lợi cặp bên dự án 
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nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, liều lƣợng sử dụng theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất. Định kỳ, các hộ dân có thể thuê đơn vị có chức năng hút bồn cầu xử lý bùn 

thải hầm tự hoại. 

 

Hình 1.29. Mô hình xây dựng bể tự hoại Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện 

Mỹ Tú 

- Bể điều lƣu (bể chứa): Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu. Bể điều lƣu có chức năng điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Những lợi ích chính do bể này mang lại 

trong hệ thống xử lý nƣớc thải có thể đƣợc liệt kê nhƣ sau: Giảm lƣu lƣợng cực đại 

trong những giờ cao điểm; Kiểm soát đƣợc pH. Thể tích bể là 10 m
3
. Hiệu suất 

xử lý thiết kế tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD khoảng 5%. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD 

khoảng 5%, thời gian lƣu nƣớc từ 5 giờ đến 9 giờ. 

- Bể lắng: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể điều lƣu sẽ tiếp tục xử lý tại 

bể lắng (gồm 02 bể có thể tích lần lƣợt là 5 m
3
; 5 m

3
). Bể lắng có tác dụng tách 

bùn ra khỏi nƣớc. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, 

BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể 

lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%, thời gian lƣu nƣớc từ 4 

giờ đến 8 giờ. 

Đồng thời, nhằm tăng cƣờng hiệu quả xử lý nƣớc thải, đơn vị tiếp nhận 

công trình sử dụng chế phầm sinh học bổ sung cho hệ thống xử lý nƣớc thải (bể 

điều lƣu, bể lắng 1, bể lắng 2). Chế phẩm sinh học xử lý nƣớc thải BIO-EM gồm 

một bộ vi sinh vật hữu hiệu thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, 

Saccharomyces, Aspergillus… đã qua phân lập và tuyển chọn kỹ lƣỡng có vai 

trò tác dụng phân hủy mạnh mẽ: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… 

Có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại 
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lâu dài và phát triển trong môi trƣờng nƣớc. Xử lý hiệu quả các thông số ô 

nhiễm nhƣ: COD, BOD, TSS, NH4, NH3, NO2… 

- Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi 

thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp công trình). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại trong nƣớc thải. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, nƣớc thải sẽ lƣu 

chứa tạm tại hệ thống thoát nƣớc thải là 2,2 ngày, bố trí vách ngăn dòng chảy 

không cho nƣớc thải vào hệ thống xử lý. Trong thời gian này, đơn vị tiếp nhận 

công trình thực hiện khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định.  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải khí, bụi và mùi hôi 

♦ Chất thải khí và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

♦ Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu nhƣ sau: 

 - Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 
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d. Chất thải nguy hại 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. 

Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý 

CTNH phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, đơn vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do 

đó, đơn vị tiếp nhận công trình không xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa 

CTNH của hộ dân. 

3.2.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải  

a. Tiếng ồn và độ rung  

Để giảm thiểu các tác động này chủ dự án thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự.  

b. Trật tự xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng 

trong việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, chịu trách nhiệm khắc 

phục hậu quả do hoạt động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự cố sẽ thông 

báo với cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu 

thấp nhất các tác động có thể xảy ra. 

3.2.2.3. Giảm thiểu rủi ro, sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 

- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 
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Ngoài ra, khi có cháy xảy ra đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện khẩn 

trƣơng các công việc để giải quyết sự cố cháy nổ nhƣ sau: 

- Báo động cháy (tự động, kẻng, tri hô). 

- Cắt điện khu vực cháy. 

- Tổ chức cứu ngƣời bị nạn, tổ chức giải thoát cho ngƣời và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

- Tổ chức lực lƣợng sử dụng phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo 

về trung tâm chữa cháy. 

- Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi. 

- Hƣớng dẫn đƣờng nơi đỗ xem nguồn nƣớc chữa cháy cho lực lƣợng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám 

cháy. 

- Triển khai lực lƣợng bảo vệ hiện trƣờng cháy sau khi dập tắt đám cháy. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 

mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 
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công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra 

vấn đề sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

3.2.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng chất thải sinh hoạt của hộ 

dân, chất thải phát sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác 

tại địa phƣơng để thu gom và xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ dân 

và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. 

b. Chất thải lỏng 

b1. Nước mưa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm 

sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là thoát về phía kênh thủy lợi phía trƣớc 

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình đƣợc thu vào các hố ga thu 

nƣớc đặt trên vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai bên các tuyến 

đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

b2. Nước thải sinh hoạt  
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Tại mỗi căn hộ các hộ dân xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh trƣớc khi xả vào kênh thủy lợi cặp bên công trình. Công 

trình có 13 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ vậy, tổng thể 

tích bể tự hoại của công trình là: 38 hộ dân x 3,38 m
3
 = 128,44 m

3
. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế, thời gian lƣu nƣớc tại bể là 2 ngày. 

Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải với tổng diện tích 10 m
2
 và công suất 

20 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải sau khi xử lý sẽ thoát vào kênh thủy lợi cặp công 

trình. Quy trình xử lý nƣớc thải với các công đoạn xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.30. Quy trình xử lý nƣớc thải của dự án giai đoạn hoạt động Khu tái 

định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

- Bể tự hoại: Tại mỗi hộ dân sẽ xây dựng bể tự hoại để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. Dự án có 38 bể tự hoại với thể tích một bể tự hoại là 3,38 m
3
. Nhƣ 

vậy, tổng thể tích bể tự hoại của cơ sở là: 38 x 3,38 m
3
 = 128,44 m

3
. Bể tự hoại 

03 ngăn bao gồm: Ngăn chứa phân: có kích thƣớc lớn nhất, đây là nơi tích trữ 

phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân; Ngăn lọc: 

nƣớc thải sau khi qua ngăn chứa đƣợc dẫn vào ngăn lọc bằng các lỗ thông trên 

vách; Ngăn khử mùi: chứa than, nƣớc từ ngăn lọc đi ngƣợc lên trên qua than sẽ 

bị hấp thu mùi hôi trƣớc khi xả ra bên ngoài. Nƣớc thải phát sinh tại khu vực dự 

án đã đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong 

nƣớc thải. Nƣớc thải sau khi qua hầm tự hoại tại mỗi hộ dân sẽ thu gom về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung xử lý. Để tăng hiệu suất xử lý của hầm tự hoại 

trong quá trình sử dụng hầm thì đơn vị tiếp nhận công trình sẽ nhắc nhở các hộ 

Bể tự hoại 3,38 m
3
/hộ dân 

Bể chứa (10 m
3
, 2m x 2,5m x 2m) 

 

Bể lắng 1 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

Bể lắng 2 (5 m
3
, 1m x 2,5m x 2m) 

 
Khử trùng 

Nƣớc thải 

Kênh thủy lợi cặp bên dự án 
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dân sử dụng chế phẩm sinh học (các chế phẩm rất đa dạng trên thị trƣờng nhƣ: 

Bio –Phốt, Clean Water WC, EcoClean,…) để thúc đẩy quá trình phân hủy yếm 

khí các chất hữu cơ diễn ra nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, liều lƣợng sử dụng theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất. Định kỳ, các hộ dân có thể thuê đơn vị có chức năng hút bồn cầu xử lý bùn 

thải hầm tự hoại. 

 

Hình 1.31. Mô hình xây dựng bể tự hoại Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng 

huyện Mỹ Tú 

- Bể điều lƣu (bể chứa): Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu. Bể điều lƣu có chức năng điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Những lợi ích chính do bể này mang lại 

trong hệ thống xử lý nƣớc thải có thể đƣợc liệt kê nhƣ sau: Giảm lƣu lƣợng cực đại 

trong những giờ cao điểm; Kiểm soát đƣợc pH. Thể tích bể là 10 m
3
. Hiệu suất 

xử lý thiết kế tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD khoảng 5%. Theo tính 

toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể điều lƣu: COD khoảng 9%, BOD 

khoảng 5%, thời gian lƣu nƣớc từ 5 giờ đến 9 giờ. 

- Bể lắng: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể điều lƣu sẽ tiếp tục xử lý tại 

bể lắng (gồm 02 bể có thể tích lần lƣợt là 5 m
3
; 5 m

3
). Bể lắng có tác dụng tách 

bùn ra khỏi nƣớc. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, 

BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý tại bể 

lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%, thời gian lƣu nƣớc từ 4 

giờ đến 8 giờ. 

Đồng thời, nhằm tăng cƣờng hiệu quả xử lý nƣớc thải, đơn vị tiếp nhận 

công trình sử dụng chế phầm sinh học bổ sung cho hệ thống xử lý nƣớc thải (bể 

điều lƣu, bể lắng 1, bể lắng 2). Chế phẩm sinh học xử lý nƣớc thải BIO-EM gồm 

một bộ vi sinh vật hữu hiệu thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, 
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Saccharomyces, Aspergillus… đã qua phân lập và tuyển chọn kỹ lƣỡng có vai 

trò tác dụng phân hủy mạnh mẽ: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… 

Có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại 

lâu dài và phát triển trong môi trƣờng nƣớc. Xử lý hiệu quả các thông số ô 

nhiễm nhƣ: COD, BOD, TSS, NH4, NH3, NO2… 

- Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua khâu khử trùng trƣớc khi 

thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp công trình). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại trong nƣớc thải. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, nƣớc thải sẽ lƣu 

chứa tạm tại hệ thống thoát nƣớc thải là 2,2 ngày, bố trí vách ngăn dòng chảy 

không cho nƣớc thải vào hệ thống xử lý. Trong thời gian này, đơn vị tiếp nhận 

công trình thực hiện khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình kết xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi 

cặp công trình. Sau khi dự án đƣợc hoàn thiện, chủ dự án thực hiện bàn giao 

công trình xử lý chất thải cho đơn vị đơn vị tiếp nhận công trình theo quy định.  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải khí, bụi và mùi hôi 

♦ Chất thải khí và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đƣờng nội bộ 

của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công trình để hạn chế phát sinh 

bụi từ các phƣơng tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng các tuyến 

đƣờng của công trình. Trong trƣờng hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng 

sẽ sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng đến quá trình lƣu thông của 

các phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, không nẹt bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh các thành phần 

độc hại từ khói xe. 

♦ Mùi hôi: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu nhƣ sau: 

 - Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng thu gom 

vận chuyển chất thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ rác tại nguồn 

trong thời gian dài làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. Định kỳ nạo vét 

để hạn chế mùi hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị 

ứ đọng gây mùi hôi thối. 

d. Chất thải nguy hại 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công trình. 

Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý 

CTNH phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, đơn vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng CTNH này. Do 

đó, đơn vị tiếp nhận công trình không xây dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa 

CTNH của hộ dân. 

3.2.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải  

a. Tiếng ồn và độ rung  

Để giảm thiểu các tác động này chủ dự án thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. Đồng 

thời, hạn chế sử dụng còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm an ninh trật tự.  

b. Trật tự xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng 

trong việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, chịu trách nhiệm khắc 

phục hậu quả do hoạt động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự cố sẽ thông 

báo với cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu 

thấp nhất các tác động có thể xảy ra. 

3.2.2.3. Giảm thiểu rủi ro, sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ đơn vị tiếp nhận công trình sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ gia đình về các khả năng gây 

cháy nổ và các ảnh hƣởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với ngành chức năng tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy 

tốt cho đội bảo vệ và trang bị các phƣơng tiện chữa cháy để phục vụ cho công 

tác chữa cháy khi có sự số. 
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- Khi xảy ra cháy nổ sẽ báo động, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy, dùng 

bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho đội chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, khi có cháy xảy ra đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện khẩn 

trƣơng các công việc để giải quyết sự cố cháy nổ nhƣ sau: 

- Báo động cháy (tự động, kẻng, tri hô). 

- Cắt điện khu vực cháy. 

- Tổ chức cứu ngƣời bị nạn, tổ chức giải thoát cho ngƣời và di chuyển tài 

sản ra khỏi khu vực cháy. 

- Tổ chức lực lƣợng sử dụng phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ để cứu chữa 

đám cháy. 

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo 

về trung tâm chữa cháy. 

- Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 

gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi. 

- Hƣớng dẫn đƣờng nơi đỗ xem nguồn nƣớc chữa cháy cho lực lƣợng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám 

cháy. 

- Triển khai lực lƣợng bảo vệ hiện trƣờng cháy sau khi dập tắt đám cháy. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình trang bị hệ thống chống sét để phòng tránh 

tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, hệ thống lƣới điện tại công trình. Định 

kỳ kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của hệ thống chống sét. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây điện. 

- Nhắc nhở các hộ gia đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Hoạt động của công trình làm gia tăng 
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mật độ giao thông trong khu vực, để giảm thiểu tác động của tai nạn giao thông 

đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ trong khu vực 

công trình để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ dàng 

quan sát trong khi di chuyển. 

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn; 

lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại khu vực công trình. 

Sụt lún, ùn tắt nước cục bộ 

Các biện pháp phòng ngừa sụt lún, ùn tắt nƣớc cục bộ đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

Phòng ngừa sụt lún: Đơn vị tiếp nhận công trình công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép chắc chắn nên các hạn chế xảy ra 

vấn đề sụt lún công trình. 

Phòng ngừa ùn tắc nước cục bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ 

kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo dòng chảy, khả năng thoát 

nƣớc thải vào môi trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc làm ảnh 

hƣởng đến giao thông tại công trình cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại 

công trình. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Các biện pháp trình bày trong báo cáo đƣợc áp dụng sẽ giảm thiểu đƣợc 

các tác động tiêu cực đến môi trƣờng khu vực công trình. Các biện pháp dễ thực 

hiện, tính khả thi cao. Phƣơng án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng của công trình nhƣ sau: 
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Bảng 196. hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng của Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng 

huyện Trần Đề 

 

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Giai đoạn 

san lấp mặt 

bằng 

Chất thải dọn sạch mặt 

bàng thi công 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thực hiện thu gom, xử lý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình 

san lấp mặt 

bằng công trình 

Đơn vị thi 

công 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tƣ 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể 

tích 250 lít/thùng) để thu gom và hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng xử lý. 

Nƣớc thải sinh hoạt 
Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích  

6,75 m
3
). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy 

từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc thải từ bơm cát Thực hiện việc gia cố bờ bao trong 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

quá trình bơm cát, không để xảy ra 

tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến 

ngƣời dân khu vực công trình. Khi 

thực hiện bơm cát thì phân từng khu 

vực bơm cát. Trong quá trình bơm cát, 

lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm 

trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng các 

chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp 

phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng 

đƣợc giữ lại, nƣớc sẽ xả thải theo 

đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với 

đƣờng kính  90 mm vào nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình 

và ngƣời dân khu vực công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khí thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có 

chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu 

đạt chuẩn; Các phƣơng tiện đƣợc bảo 

trì, bảo dƣỡng định kỳ. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Tiếng ồn 

Hoạt động theo đúng thời gian quy 

định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc, thiết bị. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 100 

Trong suốt quá 

trình xây dựng 

công trình 

Đơn vị thi 

công 
Chủ đầu tƣ 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 

thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác xử 

lý. 

Nƣớc thải xây dựng 
Thu gom, tạo thời gian lắng (04 giờ). 

Nƣớc trong thoát vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di 

động loại buồng đôi, nhà vệ sinh di 

động có kích thƣớc tổng thể 6,75 

m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao, che bạt; Thu gom và thoát 

vào nguồn tiếp nhận. 

Khí thải 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển 

chuyên dùng, che bạt trong quá trình 

vận chuyển; không chở quá tải.  

- Che bạt các điểm tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng; Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

Tiếng ồn 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì 

thiết bị thi công. 

- Thời gian thi công, vận chuyển 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

nguyên vật liệu buổi sáng 7 - 11 giờ, 

buổi chiều từ 13 - 17 giờ; Không chở 

quá tải. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

hoạt động 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 50 
Trong suốt quá 

trình vận hành 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 
Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt 

thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

kính cống từ D400-800mm và hố ga, 

khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ 

sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ 

dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi 

phía Tây Bắc  công trình. Nƣớc mặt 

đƣờng và từ các công trình đƣợc thu 

vào các hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa hè, 

các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo 

hai bên các tuyến đƣờng của khu quy 

hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc 

mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân 

có thể tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu, sau 

đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc 

thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

Khí thải 

- Chất thải khí và bụi: Bố trí cây xanh 

và thảm cỏ trong khuôn viên xung 

quanh các khu nhà ở; Trải nhựa các 

tuyến đƣờng nội bộ của công trình để 

hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo 

dƣỡng các tuyến đƣờng của công 

trình. Trong trƣờng hợp các tuyến 

đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ sữa 

chữa bảo trì ngay để không làm ảnh 

hƣởng đến quá trình lƣu thông của các 

phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của 

ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi; Tuyên truyền, nhắc nhở 

các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng 

tiện giao thông, không nẹt bô tại khu 

vực công trình để hạn chế phát sinh 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Các hộ dân tự hợp đồng 

thuê đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng thu gom vận chuyển chất thải 

rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu 

trữ rác tại nguồn trong thời gian dài 

làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, 

phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Các nắp hố ga 

đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi 

hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi 

hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông 

nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị ứ đọng 

gây mùi hôi thối. 

Tiếng ồn 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng 

các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định 

để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. 

Đồng thời, hạn chế sử dụng còi 

phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm 

an ninh trật tự. 

Chất thải nguy hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ 

sơ bảo trì công trình xây dựng cho 

đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh 

hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, 

các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, chủ công trình không 

quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ 

công trình không xây dựng kho chứa 

CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 
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Bảng 197. hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng của Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 
  

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Giai đoạn 

san lấp mặt 

bằng 

Chất thải dọn sạch mặt 

bàng thi công 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thực hiện thu gom, xử lý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình 

san lấp mặt 

bằng công trình 

Đơn vị thi 

công 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể 

tích 250 lít/thùng) để thu gom và hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng xử lý. 

Nƣớc thải sinh hoạt 
Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích  

6,75 m
3
). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy 

từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc thải từ bơm cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong 

quá trình bơm cát, không để xảy ra 

tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

ngƣời dân khu vực công trình. Khi 

thực hiện bơm cát thì phân từng khu 

vực bơm cát. Trong quá trình bơm cát, 

lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm 

trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng các 

chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp 

phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng 

đƣợc giữ lại, nƣớc sẽ xả thải theo 

đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với 

đƣờng kính  90 mm vào nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình 

và ngƣời dân khu vực công trình. 

  

 

 

 

 

 

Khí thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có 

chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu 

đạt chuẩn; Các phƣơng tiện đƣợc bảo 

trì, bảo dƣỡng định kỳ. 

Tiếng ồn 
Hoạt động theo đúng thời gian quy 

định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

dƣỡng máy móc, thiết bị. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

100 

Trong suốt quá 

trình xây dựng 

công trình 

Đơn vị thi 

công 
Chủ đầu tƣ 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 

thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác xử 

lý. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Nƣớc thải xây dựng 
Thu gom, tạo thời gian lắng (04 giờ). 

Nƣớc trong thoát vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di 

động loại buồng đôi, nhà vệ sinh di 

động có kích thƣớc tổng thể 6,75 

m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao, che bạt; Thu gom và thoát 

vào nguồn tiếp nhận. 

Khí thải 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển 

chuyên dùng, che bạt trong quá trình 

vận chuyển; không chở quá tải.  

- Che bạt các điểm tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng; Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

Tiếng ồn 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì 

thiết bị thi công. 

- Thời gian thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu buổi sáng 7 - 11 giờ, 

buổi chiều từ 13 - 17 giờ; Không chở 



 

 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 

giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      563 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

quá tải. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

hoạt động 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

50 
Trong suốt quá 

trình vận hành 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 
Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt 

thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400mm và 12 hố ga, 

khoảng cách từ 15 – 20m/hố. Độ sâu 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,75m, độ 

dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi 
cặp bên công trình. Nƣớc mặt đƣờng 

và từ các công trình đƣợc thu vào các 

hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa hè, các 

tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy 

hoạch. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân 

có thể tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu, sau 

đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc 

thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Khí thải 

- Chất thải khí và bụi: Bố trí cây xanh 

và thảm cỏ trong khuôn viên xung 

quanh các khu nhà ở; Trải nhựa các 

tuyến đƣờng nội bộ của công trình để 

hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo 

dƣỡng các tuyến đƣờng của công 

trình. Trong trƣờng hợp các tuyến 

đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ sữa 

chữa bảo trì ngay để không làm ảnh 

hƣởng đến quá trình lƣu thông của các 

phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của 

ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi; Tuyên truyền, nhắc nhở 

các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng 

tiện giao thông, không nẹt bô tại khu 

vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Các hộ dân tự hợp đồng 

thuê đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng thu gom vận chuyển chất thải 

rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

trữ rác tại nguồn trong thời gian dài 

làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, 

phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Các nắp hố ga 

đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi 

hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi 

hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông 

nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị ứ đọng 

gây mùi hôi thối. 

Tiếng ồn 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng 

các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định 

để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. 

Đồng thời, hạn chế sử dụng còi 

phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an 

ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm 

an ninh trật tự. 

Chất thải nguy hại 
Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

sơ bảo trì công trình xây dựng cho 

đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh 

hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, 

các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, chủ công trình không 

quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ 

công trình không xây dựng kho chứa 

CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

Bảng 198.  hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng của Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ 

Xuyên 

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Giai đoạn 

san lấp mặt 

bằng 

Chất thải dọn sạch mặt 

bàng thi công 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thực hiện thu gom, xử lý. 
 

 

 

 

Trong quá trình 

san lấp mặt 

bằng công trình 

Đơn vị thi 

công 

 

 

 Chất thải rắn sinh hoạt 
Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể 

tích 250 lít/thùng) để thu gom và hợp 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

đồng với đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng xử lý. 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc thải sinh hoạt 
Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích  

6,75 m
3
). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy 

từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc thải từ bơm cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong 

quá trình bơm cát, không để xảy ra 

tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến 

ngƣời dân khu vực công trình. Khi 

thực hiện bơm cát thì phân từng khu 

vực bơm cát. Trong quá trình bơm cát, 

lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm 

trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng các 

chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp 

phần làm chặt nền công trình thông 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng 

đƣợc giữ lại, nƣớc sẽ xả thải theo 

đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với 

đƣờng kính  90 mm vào nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình 

và ngƣời dân khu vực công trình. 

Khí thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có 

chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu 

đạt chuẩn; Các phƣơng tiện đƣợc bảo 

trì, bảo dƣỡng định kỳ. 

Tiếng ồn 

Hoạt động theo đúng thời gian quy 

định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc, thiết bị. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

100 

Trong suốt quá 

trình xây dựng 

công trình 

Đơn vị thi 

công 
Chủ đầu tƣ 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 

thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác xử 

lý. 

Nƣớc thải xây dựng 
Thu gom, tạo thời gian lắng (04 giờ). 

Nƣớc trong thoát vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di 

động loại buồng đôi, nhà vệ sinh di 

động có kích thƣớc tổng thể 6,75 

m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m). 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao, che bạt; Thu gom và thoát 

vào nguồn tiếp nhận. 

Khí thải 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển 

chuyên dùng, che bạt trong quá trình 

vận chuyển; không chở quá tải.  

- Che bạt các điểm tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng; Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

Tiếng ồn 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì 

thiết bị thi công. 

- Thời gian thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu buổi sáng 7 - 11 giờ, 

buổi chiều từ 13 - 17 giờ; Không chở 

quá tải. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

hoạt động 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

50 
Trong suốt quá 

trình vận hành 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 
Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt 

thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400mm và 12 hố ga, 

khoảng cách từ 15 – 20m/hố. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,75m, độ 

dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi 
cặp bên công trình. Nƣớc mặt đƣờng 

và từ các công trình đƣợc thu vào các 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa hè, các 

tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy 

hoạch. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân 

có thể tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu, sau 

đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc 

thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

Khí thải 

- Chất thải khí và bụi: Bố trí cây xanh 

và thảm cỏ trong khuôn viên xung 

quanh các khu nhà ở; Trải nhựa các 

tuyến đƣờng nội bộ của công trình để 

hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

dƣỡng các tuyến đƣờng của công 

trình. Trong trƣờng hợp các tuyến 

đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ sữa 

chữa bảo trì ngay để không làm ảnh 

hƣởng đến quá trình lƣu thông của các 

phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của 

ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi; Tuyên truyền, nhắc nhở 

các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng 

tiện giao thông, không nẹt bô tại khu 

vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Các hộ dân tự hợp đồng 

thuê đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng thu gom vận chuyển chất thải 

rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu 

trữ rác tại nguồn trong thời gian dài 

làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, 

phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Các nắp hố ga 

đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi 

hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông 

nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị ứ đọng 

gây mùi hôi thối. 

Tiếng ồn 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng 

các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định 

để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. 

Đồng thời, hạn chế sử dụng còi 

phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an 

ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm 

an ninh trật tự. 

Chất thải nguy hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ 

sơ bảo trì công trình xây dựng cho 

đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh 

hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, 

các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

định hiện hành, chủ công trình không 

quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ 

công trình không xây dựng kho chứa 

CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 
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Bảng 199. hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng của Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 
 

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Giai đoạn 

san lấp mặt 

bằng 

Chất thải dọn sạch mặt 

bàng thi công 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thực hiện thu gom, xử lý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình 

san lấp mặt 

bằng công trình 

Đơn vị thi 

công 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể 

tích 250 lít/thùng) để thu gom và hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng xử lý. 

Nƣớc thải sinh hoạt 
Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích  

6,75 m
3
). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy 

từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc thải từ bơm cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong 

quá trình bơm cát, không để xảy ra 

tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

ngƣời dân khu vực công trình. Khi 

thực hiện bơm cát thì phân từng khu 

vực bơm cát. Trong quá trình bơm cát, 

lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm 

trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng các 

chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp 

phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng 

đƣợc giữ lại, nƣớc sẽ xả thải theo 

đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với 

đƣờng kính  90 mm vào nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình 

và ngƣời dân khu vực công trình. 

  

 

 

 

 

 

Khí thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có 

chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu 

đạt chuẩn; Các phƣơng tiện đƣợc bảo 

trì, bảo dƣỡng định kỳ. 

Tiếng ồn 
Hoạt động theo đúng thời gian quy 

định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

dƣỡng máy móc, thiết bị. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

100 

Trong suốt quá 

trình xây dựng 

công trình 

Đơn vị thi 

công 
Chủ đầu tƣ 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 

thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác xử 

lý. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Nƣớc thải xây dựng 
Thu gom, tạo thời gian lắng (04 giờ). 

Nƣớc trong thoát vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di 

động loại buồng đôi, nhà vệ sinh di 

động có kích thƣớc tổng thể 6,75 

m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao, che bạt; Thu gom và thoát 

vào nguồn tiếp nhận. 

Khí thải 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển 

chuyên dùng, che bạt trong quá trình 

vận chuyển; không chở quá tải.  

- Che bạt các điểm tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng; Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

Tiếng ồn 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì 

thiết bị thi công. 

- Thời gian thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu buổi sáng 7 - 11 giờ, 

buổi chiều từ 13 - 17 giờ; Không chở 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

quá tải. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

hoạt động 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

50 
Trong suốt quá 

trình vận hành 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 
Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt 

thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400mm và 12 hố ga, 

khoảng cách từ 15 – 20m/hố. Độ sâu 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,75m, độ 

dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi 
cặp bên công trình. Nƣớc mặt đƣờng 

và từ các công trình đƣợc thu vào các 

hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa hè, các 

tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy 

hoạch. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân 

có thể tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu, sau 

đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc 

thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Khí thải 

- Chất thải khí và bụi: Bố trí cây xanh 

và thảm cỏ trong khuôn viên xung 

quanh các khu nhà ở; Trải nhựa các 

tuyến đƣờng nội bộ của công trình để 

hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo 

dƣỡng các tuyến đƣờng của công 

trình. Trong trƣờng hợp các tuyến 

đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ sữa 

chữa bảo trì ngay để không làm ảnh 

hƣởng đến quá trình lƣu thông của các 

phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của 

ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi; Tuyên truyền, nhắc nhở 

các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng 

tiện giao thông, không nẹt bô tại khu 

vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Các hộ dân tự hợp đồng 

thuê đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng thu gom vận chuyển chất thải 

rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

trữ rác tại nguồn trong thời gian dài 

làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, 

phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Các nắp hố ga 

đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi 

hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi 

hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông 

nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị ứ đọng 

gây mùi hôi thối. 

Tiếng ồn 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng 

các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định 

để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. 

Đồng thời, hạn chế sử dụng còi 

phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an 

ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm 

an ninh trật tự. 

Chất thải nguy hại 
Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

sơ bảo trì công trình xây dựng cho 

đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh 

hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, 

các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, chủ công trình không 

quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ 

công trình không xây dựng kho chứa 

CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 

 Bảng 200. hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng của Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Giai đoạn 

san lấp mặt 

bằng 

Chất thải dọn sạch mặt 

bàng thi công 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thực hiện thu gom, xử lý. 
 

 

 

 

 

Trong quá trình 

san lấp mặt 

bằng công trình 

Đơn vị thi 

công 

 

 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể 

tích 250 lít/thùng) để thu gom và hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác tại địa 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

phƣơng xử lý.  

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc thải sinh hoạt 
Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích  

6,75 m
3
). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy 

từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc thải từ bơm cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong 

quá trình bơm cát, không để xảy ra 

tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến 

ngƣời dân khu vực công trình. Khi 

thực hiện bơm cát thì phân từng khu 

vực bơm cát. Trong quá trình bơm cát, 

lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm 

trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng các 

chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp 

phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng 

đƣợc giữ lại, nƣớc sẽ xả thải theo 

đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với 

đƣờng kính  90 mm vào nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình 

và ngƣời dân khu vực công trình. 

Khí thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có 

chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu 

đạt chuẩn; Các phƣơng tiện đƣợc bảo 

trì, bảo dƣỡng định kỳ. 

Tiếng ồn 

Hoạt động theo đúng thời gian quy 

định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng máy móc, thiết bị. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

100 

Trong suốt quá 

trình xây dựng 

công trình 

Đơn vị thi 

công 
Chủ đầu tƣ 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 

thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác xử 

lý. 

Nƣớc thải xây dựng 
Thu gom, tạo thời gian lắng (04 giờ). 

Nƣớc trong thoát vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di 

động loại buồng đôi, nhà vệ sinh di 

động có kích thƣớc tổng thể 6,75 

m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m). 

Nƣớc mƣa chảy tràn Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

vực cao, che bạt; Thu gom và thoát 

vào nguồn tiếp nhận. 

Khí thải 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển 

chuyên dùng, che bạt trong quá trình 

vận chuyển; không chở quá tải.  

- Che bạt các điểm tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng; Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

Tiếng ồn 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì 

thiết bị thi công. 

- Thời gian thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu buổi sáng 7 - 11 giờ, 

buổi chiều từ 13 - 17 giờ; Không chở 

quá tải. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

hoạt động 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

50 
Trong suốt quá 

trình vận hành 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 
Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt 

thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400-600mm và hố ga, 

khoảng cách giữa các hố là 25m. Độ 

sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ 

dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi 

phía Tây Bắc  công trình. Nƣớc mặt 

đƣờng và từ các công trình đƣợc thu 

vào các hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa hè, 

các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

hai bên các tuyến đƣờng của khu quy 

hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc 

mƣa thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc 

mùa mƣa lũ hàng năm. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân 

có thể tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu, sau 

đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc 

thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 

Khí thải 

- Chất thải khí và bụi: Bố trí cây xanh 

và thảm cỏ trong khuôn viên xung 

quanh các khu nhà ở; Trải nhựa các 

tuyến đƣờng nội bộ của công trình để 

hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 



 

 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 

giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      592 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo 

dƣỡng các tuyến đƣờng của công 

trình. Trong trƣờng hợp các tuyến 

đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ sữa 

chữa bảo trì ngay để không làm ảnh 

hƣởng đến quá trình lƣu thông của các 

phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của 

ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi; Tuyên truyền, nhắc nhở 

các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng 

tiện giao thông, không nẹt bô tại khu 

vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Các hộ dân tự hợp đồng 

thuê đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng thu gom vận chuyển chất thải 

rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu 

trữ rác tại nguồn trong thời gian dài 

làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, 

phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Các nắp hố ga 

đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi 

hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông 

nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị ứ đọng 

gây mùi hôi thối. 

Tiếng ồn 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng 

các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định 

để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. 

Đồng thời, hạn chế sử dụng còi 

phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an 

ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm 

an ninh trật tự. 

Chất thải nguy hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ 

sơ bảo trì công trình xây dựng cho 

đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh 

hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, 

các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, chủ công trình không 

quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ 

công trình không xây dựng kho chứa 

CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 
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Bảng 201. hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng của Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 
 

Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Giai đoạn 

san lấp mặt 

bằng 

Chất thải dọn sạch mặt 

bàng thi công 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thực hiện thu gom, xử lý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình 

san lấp mặt 

bằng công trình 

Đơn vị thi 

công 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể 

tích 250 lít/thùng) để thu gom và hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng xử lý. 

Nƣớc thải sinh hoạt 
Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích  

6,75 m
3
). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực 

trũng, (kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m 

(rộng) x 0,5 m (sâu)), phòng tránh tình 

trạng ngập úng, để nƣớc mƣa tự chảy 

từ nơi cao đến nơi thấp và chảy vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc thải từ bơm cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong 

quá trình bơm cát, không để xảy ra 

tình trạng sạt lở gây thiệt hại đến 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

ngƣời dân khu vực công trình. Khi 

thực hiện bơm cát thì phân từng khu 

vực bơm cát. Trong quá trình bơm cát, 

lƣợng nƣớc phát sinh đƣợc chứa tạm 

trên nền đƣờng, tạo thời gian lắng các 

chất lơ lửng, vừa có tác dụng góp 

phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng 

đƣợc giữ lại, nƣớc sẽ xả thải theo 

đƣờng ống cao su 2 đầu mặt bích với 

đƣờng kính  90 mm vào nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình 

và ngƣời dân khu vực công trình. 

  

 

 

 

 

 

Khí thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có 

chất lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu 

đạt chuẩn; Các phƣơng tiện đƣợc bảo 

trì, bảo dƣỡng định kỳ. 

Tiếng ồn 
Hoạt động theo đúng thời gian quy 

định; Thƣờng xuyên bảo trì, bảo 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

dƣỡng máy móc, thiết bị. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

100 

Trong suốt quá 

trình xây dựng 

công trình 

Đơn vị thi 

công 
Chủ đầu tƣ 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 

thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác xử 

lý. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Nƣớc thải xây dựng 
Thu gom, tạo thời gian lắng (04 giờ). 

Nƣớc trong thoát vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Đơn vị thi công thuê 3 nhà vệ sinh di 

động loại buồng đôi, nhà vệ sinh di 

động có kích thƣớc tổng thể 6,75 

m
3
/nhà (1,5m x 1,8m x 2,5m). 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao, che bạt; Thu gom và thoát 

vào nguồn tiếp nhận. 

Khí thải 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển 

chuyên dùng, che bạt trong quá trình 

vận chuyển; không chở quá tải.  

- Che bạt các điểm tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng; Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

Tiếng ồn 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì 

thiết bị thi công. 

- Thời gian thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu buổi sáng 7 - 11 giờ, 

buổi chiều từ 13 - 17 giờ; Không chở 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

quá tải. 

Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 

02 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có 

thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, đơn 

vị thi công sẽ thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Ngoài ra, các phƣơng tiện, 

thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ thay 

nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Giai đoạn 

hoạt động 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn đƣợc thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

50 
Trong suốt quá 

trình vận hành 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 

Đơn vị tiếp 

nhận công 

trình 
Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt 

thép ly tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng 

kính cống từ D400mm và 12 hố ga, 

khoảng cách từ 15 – 20m/hố. Độ sâu 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

chôn cống tối thiểu Hc = 0,75m, độ 

dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi 
cặp bên công trình. Nƣớc mặt đƣờng 

và từ các công trình đƣợc thu vào các 

hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa hè, các 

tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy 

hoạch. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân 

có thể tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại tại các căn 

hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể điều lƣu, sau 

đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. Nƣớc 

thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên dự án). Dung dịch clorine sẽ tiêu 

diệt các vi sinh vật gây hại tồn tại 

trong nƣớc thải. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Khí thải 

- Chất thải khí và bụi: Bố trí cây xanh 

và thảm cỏ trong khuôn viên xung 

quanh các khu nhà ở; Trải nhựa các 

tuyến đƣờng nội bộ của công trình để 

hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo 

dƣỡng các tuyến đƣờng của công 

trình. Trong trƣờng hợp các tuyến 

đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ sữa 

chữa bảo trì ngay để không làm ảnh 

hƣởng đến quá trình lƣu thông của các 

phƣơng tiện giao thông, sinh hoạt của 

ngƣời dân tại công trình, giảm thiểu 

phát sinh bụi; Tuyên truyền, nhắc nhở 

các hộ dân định kỳ bão dƣỡng phƣơng 

tiện giao thông, không nẹt bô tại khu 

vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

- Mùi hôi: Các hộ dân tự hợp đồng 

thuê đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng thu gom vận chuyển chất thải 

rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

trữ rác tại nguồn trong thời gian dài 

làm tăng khả năng phân hu  hữu cơ, 

phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Các nắp hố ga 

đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi 

hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi 

hôi, đảm bảo quá trình lƣu thông 

nƣớc, tránh tình trạng nƣớc bị ứ đọng 

gây mùi hôi thối. 

Tiếng ồn 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng 

các phƣơng tiện giao thông trong khu 

vực công trình đúng vận tốc quy định 

để không làm phát sinh tiếng ồn lớn. 

Đồng thời, hạn chế sử dụng còi 

phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an 

ninh trật tự và có hình thức xử lý 

nghiêm khắc các hộ gia đình vi phạm 

an ninh trật tự. 

Chất thải nguy hại 
Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động công 

trình 

Các nguồn chất thải 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(triệu đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

sơ bảo trì công trình xây dựng cho 

đơn vị tiếp nhận công trình. Việc sinh 

hoạt của hộ dân sẽ phát sinh CTNH, 

các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định hiện hành, chủ công trình không 

quản lý lƣợng CTNH này. Do đó, chủ 

công trình không xây dựng kho chứa 

CTNH để lƣu chứa CTNH của hộ dân. 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, 

dự báo 

Báo cáo sử dụng các phƣơng pháp phổ biến trong đánh giá tác động môi trƣờng 

hiện nay, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết đƣợc các nguồn phát 

thải và mức độ ảnh hƣởng của các tác động này đến môi trƣờng. Các công thức, hệ số 

tính đƣợc tham khảo bởi các giáo trình, nghiên cứu khoa học đã đƣợc công nhận.  
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Chƣơng 4.CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của chủ công trình 

Để thực hiện giảm thiểu ô nhiễm, các công trình sau đây sẽ đƣợc đầu tƣ 

xây dựng khi công trình đi vào hoạt động ổn định. 

Bảng 202. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng của công trình 

Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần Đề 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Giai 

đoạn 

san lấp 

mặt 

bằng 

Dọn 

sạch mặt 

bằng thi 

công 

Chất 

thải rắn 

từ dọn 

dẹp 

mặt 

bằng 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện 

thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

san lấp 

mặt 

bằng 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 6,75 m
3
) 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, hạn chế 

tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định 

kỳ 01 tháng/lần thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý 

nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất 

thải của nhà vệ sinh di động. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, 

(kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m 

(sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để 

nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và 

chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc 

thải từ 

bơm 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình 

bơm cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây 

thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công trình. 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

cát Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực 

bơm cát. Trong quá trình bơm cát, lƣợng nƣớc 

phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo 

thời gian lắng các chất lơ lửng, vừa có tác 

dụng góp phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 

đầu mặt bích với đƣờng kính  90 mm vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình và 

ngƣời dân khu vực công trình.  

Khí 

thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất 

lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu đạt chuẩn 

theo quy định; Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, 

bảo dƣỡng định kỳ; Phân bổ thời gian làm việc 

và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại 

cùng một địa điểm. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Hoạt động theo đúng thời gian quy định; 

Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn 

chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung cùng 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 
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gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát 

sinh tiếng ồn và độ rung. 

Vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu 

xây 

dựng, 

máy 

móc 

thiết bị 

Khí 

thải từ 

quá 

trình 

vận 

chuyển 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng 

xuyên trong quá trình triển khai công trình cho 

các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, 

đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào 

khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu, thiết bị tuân thủ quy định về điều khiển 

giao thông; tập trung quan sát không có nồng 

độ cồn khi điều khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, 

bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng 

tiện. 

- Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có 

bằng lái theo quy định hiện hành. 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng 

Xây 

dựng 

các hạng 

mục 

công 

trình  

Chất 

thải rắn 

xây 

dựng 

- Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn 

diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý nhƣ sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận 

dụng cho việc san lắp mặt bằng khu vực công 

trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng theo quy định. Việc 

quản lý chất thải xây dựng tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

Trong 

quá 

trình 

thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 thùng, 

thể tích 250 lít/thùng) để thu gom. Hợp đồng 

với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý. 

Nƣớc Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao 
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mƣa 

chảy 

tràn 

nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia 

tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn 

nƣớc tiếp nhận; Nƣớc mƣa chảy tràn thu gom 

và thoát vào nguồn nƣớc mặt theo tuyến thi 

công công trình. 

Nƣớc 

thải 

xây 

dựng 

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, 

thiết bị trộn bê tông: Sử dụng máy trộn bê 

tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng 

cƣờng nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm sử 

dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây 

dựng;  nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy 

móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom vào rãnh 

thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố 

trí dọc theo tuyến thi công, vị trí rãnh thay đổi 

tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn 

dòng chảy tạo thời gian lắng, sau thời gian 

lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận. Thƣờng xuyên nạo vét 

rãnh thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu 

thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi công thực 

hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảo bảo phù hợp 

với các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 

6,75 m
3
) để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh. Định kỳ (1 tháng/lần) thuê đơn vị hút 

bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý 

hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khí 

thải 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không 

đƣợc chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm 

bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi 

công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn 

phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và 

đá đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 
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- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

vật liệu và máy móc, thiết bị thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên 

dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng, che bạt 

vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí và nguồn nƣớc. 

Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra 

định kỳ, bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt 

động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời gian 

công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện 

vận chuyển xuống khu vực thi công của công 

trình. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận 

chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc công nhân tiến 

hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán 

bụi, cát vào môi trƣờng không khí, cũng nhƣ 

đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào 

hệ thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc 

tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ 

phải tiếp xúc thƣờng xuyên với khói hàn, do đó 

sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 
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Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi 

công. Các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận 

chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh 

hiện tƣợng cộng hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, không chuyên chở quá tải 

và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong 

khu vực công trình. Tắt động cơ phƣơng tiện 

trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật 

liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng 

nhƣ sinh hoạt của những ngƣời dân sống gần 

khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp 

xúc trực tiếp với các loại máy, thiết bị phát 

sinh ồn. 

Ô 

nhiễm 

nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân nhƣ: găng tay, kính bảo hộ, quần 

áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, 

để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có 

giấy khám sức khỏe của cơ quan chức năng. 

Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc 

ngoài trời, có những thời điểm nắng nóng, nên 

chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

  

Rủi ro, 

sự cố 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: 

Diện tích thực hiện dự án không lớn nên không 

ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời 

dân. Tuy nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi 

thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu hồi 

 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      611 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

đất theo quy định. 

- An ninh trật tự, sinh hoạt: Xây dựng nội quy 

làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn 

kết tại khu vực công trình. Tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị 

thi công sẽ quản lý chặt chẽ công nhân đảm 

bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân 

gần khu vực gần công trình. Đảm bảo thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để 

không ảnh hƣởng đến đời sống, hoạt động 

cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình. 

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân khắc 

phục các tác động xấu của công trình đến các 

đối tƣợng xung quanh. Trong quá trình thi 

công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ 

tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng, 

ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 

- Tai nạn lao động: Các thiết bị thi công đƣợc 

kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên; Quy định các 

nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội 

quy ra, vào công trƣờng; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị 

về an toàn điện,.... Trong trƣờng hợp có xảy ra 

tai nạn lao động, tổ chức sơ cứu tại hiện 

trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai 

nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số 

điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe 

cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá 

nhân để sơ cứu. 

- Tai nạn giao thông: Phối hợp với chính 
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quyền địa phƣơng nhằm thông báo cho ngƣời 

dân địa phƣơng biết về kế hoạch thi công trƣớc 

khi tiến hành thi công để ngƣời dân chủ động 

trong nhu cầu đi lại trên tuyến thi công. Xây 

dựng lối đi tạm, cầu tạm tại khu vực bơm cát 

tạo lối đi cho ngƣời dân tùy vào điều kiện địa 

hình tại khu vực. Lắp đặt biển báo để báo hiệu 

xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công; 

đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng 

tiện. Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá 

trình neo đậu vào ban đêm có đèn tín hiệu, yêu 

cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung 

quan sát, tuân thủ các quy định về điều khiển 

phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để 

các phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan 

đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh 

theo quy định. 

-  ự cố cháy nổ, an toàn điện: Các nguyên, 

nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực 

dễ gây cháy; Cấm công nhân hút thuốc hoặc 

sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng 

chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết bị điện, 

dây điện tránh tình trạng chập điện. Trang bị 

thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí 

thích hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất 

các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

-  ự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói 

mòn: Không bố trí vật liệu, thiết bị thi công 

trên các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; 

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ đúng quy định về 

yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực hiện 
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đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong 

quá trình thi công, khi xảy ra hiện tƣợng sụt 

lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng 

báo cáo chủ công trình và chính quyền địa 

phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời; Bố trí 

công nhân theo dõi, giám sát tuyến đƣờng ống 

bơm cát. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình 

bơm cát bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ 

ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn ống 

dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn 

vào nhà dân sẽ thực hiện thu gom, xử lý chất 

thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân 

giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố.  

Giai 

đoạn 

hoạt 

động  

Quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng 

chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải phát 

sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn 

vị thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom và 

xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ 

dân và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử 

lý. 
Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly 

tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng kính cống từ 

D400-800mm và hố ga, khoảng cách giữa các 

hố là 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 

0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là 

thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  công 

trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình 

đƣợc thu vào các hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa 

hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa 

thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc mùa mƣa lũ 
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hàng năm. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân có thể 

tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại 

bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể 

điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Dung dịch 

clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn 

tại trong nƣớc thải. 

Chất 

thải khí 

và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, 

hành lang, đƣờng nội bộ của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên 

xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công 

trình để hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng 

các tuyến đƣờng của công trình. Trong trƣờng 

hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ 

sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng 

đến quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện 

giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công 

trình, giảm thiểu phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ 

bão dƣỡng phƣơng tiện giao thông, không nẹt 

bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

Mùi 

hôi 

- Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom 

rác tại địa phƣơng thu gom vận chuyển chất 

thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ 

rác tại nguồn trong thời gian dài làm tăng khả 

năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải 
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có mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán 

mùi hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi hôi, 

đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình 

trạng nƣớc bị ứ đọng gây mùi hôi thối. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ sơ bảo trì công 

trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công 

trình. Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh 

CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, đơn 

vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng 

CTNH này. Do đó, chủ công trình không xây 

dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của 

hộ dân. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các 

phƣơng tiện giao thông trong khu vực công 

trình đúng vận tốc quy định để không làm phát 

sinh tiếng ồn lớn. Đồng thời, hạn chế sử dụng 

còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật 

tự và có hình thức xử lý nghiêm khắc các hộ 

gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

Trật tự 

thị trấn 

hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng trong việc giải 

quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, 

chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả do hoạt 

động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự 

cố sẽ thông báo với cơ quan chức năng để tìm 

biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động có thể xảy ra. 
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Rủi ro, 

sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ: Niêm yết các tiêu 

lệnh; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ 

nhìn thấy. Lắp đặt các chuông báo tự động khi 

phát hiện có sự cố cháy nổ; Trang bị thiết bị 

PCCC (bình CO2) tại chỗ. 

Giảm thiểu sự cố chập điện: Hệ thống đƣờng 

dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo 

vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm 

bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm 

tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm điện; Đơn vị tiếp nhận công 

trình trang bị hệ thống chống sét để phòng 

tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, 

hệ thống lƣới điện tại công trình. Định kỳ 

kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của 

hệ thống chống sét; Không trồng các cây đại 

thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ 

hỏng đƣờng dây điện; Nhắc nhở các hộ gia 

đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt 

điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Lắp đặt đèn 

chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ 

trong khu vực công trình để thuận tiện cho 

việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ 

dàng quan sát trong khi di chuyển; Tạo lối đi 

thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn 

chế tầm nhìn; lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo 

giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại điểm tiếp giáp với đƣờng Lê 

Hồng Phong. 

 ụt lún, ùn tắt nước cục bộ: Phòng ngừa sụt 
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lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép 

chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề sụt 

lún công trình; Phòng ngừa ùn tắc nƣớc cục 

bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ kiểm 

tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo 

dòng chảy, khả năng thoát nƣớc thải vào môi 

trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc 

làm ảnh hƣởng đến giao thông tại công trình 

cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại công 

trình. 
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Bảng 203. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng của công trình 

Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Giai 

đoạn 

san lấp 

mặt 

bằng 

Dọn 

sạch mặt 

bằng thi 

công 

Chất 

thải rắn 

từ dọn 

dẹp 

mặt 

bằng 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện 

thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

san lấp 

mặt 

bằng 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 6,75 m
3
) 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, hạn chế 

tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định 

kỳ 01 tháng/lần thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý 

nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất 

thải của nhà vệ sinh di động. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, 

(kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m 

(sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để 

nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và 

chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc 

thải từ 

bơm 

cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình 

bơm cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây 

thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công trình. 

Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực 

bơm cát. Trong quá trình bơm cát, lƣợng nƣớc 

phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo 

thời gian lắng các chất lơ lửng, vừa có tác 

dụng góp phần làm chặt nền công trình thông 
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qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 

đầu mặt bích với đƣờng kính  90 mm vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình và 

ngƣời dân khu vực công trình.  

Khí 

thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất 

lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu đạt chuẩn 

theo quy định; Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, 

bảo dƣỡng định kỳ; Phân bổ thời gian làm việc 

và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại 

cùng một địa điểm. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Hoạt động theo đúng thời gian quy định; 

Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn 

chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung cùng 

lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát 

sinh tiếng ồn và độ rung. 
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Vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu 

xây 

dựng, 

máy 

móc 

thiết bị 

Khí 

thải từ 

quá 

trình 

vận 

chuyển 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng 

xuyên trong quá trình triển khai công trình cho 

các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, 

đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào 

khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu, thiết bị tuân thủ quy định về điều khiển 

giao thông; tập trung quan sát không có nồng 

độ cồn khi điều khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, 

bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng 

tiện. 

- Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có 

bằng lái theo quy định hiện hành. 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng 

Xây 

dựng 

các hạng 

mục 

công 

trình  

Chất 

thải rắn 

xây 

dựng 

- Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn 

diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý nhƣ sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận 

dụng cho việc san lắp mặt bằng khu vực công 

trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng theo quy định. Việc 

quản lý chất thải xây dựng tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

Trong 

quá 

trình 

thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 thùng, 

thể tích 250 lít/thùng) để thu gom. Hợp đồng 

với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao 

nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia 

tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn 
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tràn nƣớc tiếp nhận; Nƣớc mƣa chảy tràn thu gom 

và thoát vào nguồn nƣớc mặt theo tuyến thi 

công công trình. 

Nƣớc 

thải 

xây 

dựng 

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, 

thiết bị trộn bê tông: Sử dụng máy trộn bê 

tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng 

cƣờng nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm sử 

dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây 

dựng;  nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy 

móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom vào rãnh 

thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố 

trí dọc theo tuyến thi công, vị trí rãnh thay đổi 

tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn 

dòng chảy tạo thời gian lắng, sau thời gian 

lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận. Thƣờng xuyên nạo vét 

rãnh thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu 

thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi công thực 

hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảo bảo phù hợp 

với các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 

6,75 m
3
) để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh. Định kỳ (1 tháng/lần) thuê đơn vị hút 

bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý 

hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khí 

thải 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không 

đƣợc chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm 

bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi 

công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn 

phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và 

đá đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 
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vật liệu và máy móc, thiết bị thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên 

dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng, che bạt 

vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí và nguồn nƣớc. 

Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra 

định kỳ, bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt 

động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời gian 

công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện 

vận chuyển xuống khu vực thi công của công 

trình. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận 

chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc công nhân tiến 

hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán 

bụi, cát vào môi trƣờng không khí, cũng nhƣ 

đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào 

hệ thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc 

tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ 

phải tiếp xúc thƣờng xuyên với khói hàn, do đó 

sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng - Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi 
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ồn và 

độ rung 

công. Các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận 

chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh 

hiện tƣợng cộng hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, không chuyên chở quá tải 

và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong 

khu vực công trình. Tắt động cơ phƣơng tiện 

trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật 

liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng 

nhƣ sinh hoạt của những ngƣời dân sống gần 

khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp 

xúc trực tiếp với các loại máy, thiết bị phát 

sinh ồn. 

Ô 

nhiễm 

nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân nhƣ: găng tay, kính bảo hộ, quần 

áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, 

để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có 

giấy khám sức khỏe của cơ quan chức năng. 

Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc 

ngoài trời, có những thời điểm nắng nóng, nên 

chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

  

Rủi ro, 

sự cố 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: 

Diện tích thực hiện dự án không lớn nên 

không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của 

ngƣời dân. Tuy nhiên, chủ dự án đã thực hiện 

bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do 

thu hồi đất theo quy định. 
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- An ninh trật tự: Xây dựng nội quy làm việc, 

xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại khu 

vực công trình. Tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng quản lý công nhân làm việc 

tại công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ 

quản lý chặt chẽ công nhân đảm bảo không 

ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu 

vực gần công trình. Đảm bảo thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh 

hƣởng đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân 

cƣ khu vực thi công công trình. Ngoài ra, đơn 

vị thi công sẽ tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân khắc phục các 

tác động xấu của công trình đến các đối tƣợng 

xung quanh. Trong quá trình thi công, khi có 

hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời dân trong 

quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực 

phối hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời 

dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Tai nạn lao động: Các thiết bị thi công đƣợc 

kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên; Quy định các 

nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội 

quy ra, vào công trƣờng; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị 

về an toàn điện,.... Trong trƣờng hợp có xảy ra 

tai nạn lao động, tổ chức sơ cứu tại hiện 

trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai 

nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số 

điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe 

cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá 

nhân để sơ cứu. 

- Tai nạn giao thông: Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng nhằm thông báo cho ngƣời 

dân địa phƣơng biết về kế hoạch thi công trƣớc 
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khi tiến hành thi công để ngƣời dân chủ động 

trong nhu cầu đi lại trên tuyến thi công. Xây 

dựng lối đi tạm, cầu tạm tại khu vực bơm cát 

tạo lối đi cho ngƣời dân tùy vào điều kiện địa 

hình tại khu vực. Lắp đặt biển báo để báo hiệu 

xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công; 

đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng 

tiện. Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá 

trình neo đậu vào ban đêm có đèn tín hiệu, yêu 

cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung 

quan sát, tuân thủ các quy định về điều khiển 

phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để 

các phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan 

đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh 

theo quy định. 

-  ự cố cháy nổ, an toàn điện: Các nguyên, 

nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực 

dễ gây cháy; Cấm công nhân hút thuốc hoặc 

sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng 

chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết bị điện, 

dây điện tránh tình trạng chập điện. Trang bị 

thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí 

thích hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất 

các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

-  ự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói 

mòn: Không bố trí vật liệu, thiết bị thi công 

trên các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; 

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ đúng quy định về 

yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực hiện 

đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong 

quá trình thi công, khi xảy ra hiện tƣợng sụt 
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lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng 

báo cáo chủ công trình và chính quyền địa 

phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời; Bố trí 

công nhân theo dõi, giám sát tuyến đƣờng ống 

bơm cát. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình 

bơm cát bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ 

ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn ống 

dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn 

vào nhà dân sẽ thực hiện thu gom, xử lý chất 

thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân 

giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố.  

Giai 

đoạn 

hoạt 

động  

Quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng 

chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải phát 

sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn 

vị thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom và 

xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ 

dân và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử 

lý. 
Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly 

tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng kính cống từ 

D400mm và 12 hố ga, khoảng cách từ 15 – 

20m/hố. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 

0,75m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi cặp bên 

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công 

trình đƣợc thu vào các hố ga thu nƣớc đặt trên 

vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa 

thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc mùa mƣa lũ 

hàng năm. 
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Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân có thể 

tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại 

bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể 

điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Dung dịch 

clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn 

tại trong nƣớc thải. 

Chất 

thải khí 

và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, 

hành lang, đƣờng nội bộ của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên 

xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công 

trình để hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng 

các tuyến đƣờng của công trình. Trong trƣờng 

hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ 

sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng 

đến quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện 

giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công 

trình, giảm thiểu phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ 

bão dƣỡng phƣơng tiện giao thông, không nẹt 

bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

Mùi 

hôi 

- Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom 

rác tại địa phƣơng thu gom vận chuyển chất 

thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ 

rác tại nguồn trong thời gian dài làm tăng khả 

năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải 

có mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán 

mùi hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi hôi, 

đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình 

trạng nƣớc bị ứ đọng gây mùi hôi thối. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ sơ bảo trì công 

trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công 

trình. Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh 

CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, đơn 

vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng 

CTNH này. Do đó, chủ công trình không xây 

dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của 

hộ dân. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các 

phƣơng tiện giao thông trong khu vực công 

trình đúng vận tốc quy định để không làm phát 

sinh tiếng ồn lớn. Đồng thời, hạn chế sử dụng 

còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật 

tự và có hình thức xử lý nghiêm khắc các hộ 

gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

Trật tự 

xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng trong việc giải 

quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, 

chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả do hoạt 

động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự 

cố sẽ thông báo với cơ quan chức năng để tìm 

biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động có thể xảy ra. 

Rủi ro, 

sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ: Niêm yết các tiêu 

lệnh; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ 
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nhìn thấy. Lắp đặt các chuông báo tự động khi 

phát hiện có sự cố cháy nổ; Trang bị thiết bị 

PCCC (bình CO2) tại chỗ. 

Giảm thiểu sự cố chập điện: Hệ thống đƣờng 

dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo 

vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm 

bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm 

tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm điện; Đơn vị tiếp nhận công 

trình trang bị hệ thống chống sét để phòng 

tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, 

hệ thống lƣới điện tại công trình. Định kỳ 

kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của 

hệ thống chống sét; Không trồng các cây đại 

thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ 

hỏng đƣờng dây điện; Nhắc nhở các hộ gia 

đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt 

điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Lắp đặt đèn 

chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ 

trong khu vực công trình để thuận tiện cho 

việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ 

dàng quan sát trong khi di chuyển; Tạo lối đi 

thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn 

chế tầm nhìn; lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo 

giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại điểm tiếp giáp với đƣờng Lê 

Hồng Phong. 

 ụt lún, ùn tắt nước cục bộ: Phòng ngừa sụt 

lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép 

chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề sụt 
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lún công trình; Phòng ngừa ùn tắc nƣớc cục 

bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ kiểm 

tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo 

dòng chảy, khả năng thoát nƣớc thải vào môi 

trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc 

làm ảnh hƣởng đến giao thông tại công trình 

cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại công 

trình. 

Bảng 204. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng của công trình 

Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 
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Giai 

đoạn 

san lấp 

mặt 

bằng 

Dọn 

sạch mặt 

bằng thi 

công 

Chất 

thải rắn 

từ dọn 

dẹp 

mặt 

bằng 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện 

thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh 
Trong 

suốt 

quá 

trình 

san lấp 

mặt 

bằng 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 6,75 m
3
) 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, hạn chế 

tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định 

kỳ 01 tháng/lần thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý 
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nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất 

thải của nhà vệ sinh di động. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, 

(kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m 

(sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để 

nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và 

chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc 

thải từ 

bơm 

cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình 

bơm cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây 

thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công trình. 

Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực 

bơm cát. Trong quá trình bơm cát, lƣợng nƣớc 

phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo 

thời gian lắng các chất lơ lửng, vừa có tác 

dụng góp phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 

đầu mặt bích với đƣờng kính  90 mm vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình và 

ngƣời dân khu vực công trình.  

Khí 

thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất 

lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu đạt chuẩn 

theo quy định; Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, 

bảo dƣỡng định kỳ; Phân bổ thời gian làm việc 

và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại 

cùng một địa điểm. 

Chất 

thải 

nguy 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 
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hại Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Hoạt động theo đúng thời gian quy định; 

Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn 

chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung cùng 

lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát 

sinh tiếng ồn và độ rung. 

Vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu 

xây 

dựng, 

máy 

móc 

thiết bị 

Khí 

thải từ 

quá 

trình 

vận 

chuyển 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng 

xuyên trong quá trình triển khai công trình cho 

các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, 

đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào 

khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu, thiết bị tuân thủ quy định về điều khiển 

giao thông; tập trung quan sát không có nồng 

độ cồn khi điều khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, 

bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng 

tiện. 

- Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có 

bằng lái theo quy định hiện hành. 

Giai 

đoạn 

Xây 

dựng 

Chất 

thải rắn 

- Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn 

Trong 

quá 
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xây 

dựng 

các hạng 

mục 

công 

trình  

xây 

dựng 

diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý nhƣ sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận 

dụng cho việc san lắp mặt bằng khu vực công 

trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng theo quy định. Việc 

quản lý chất thải xây dựng tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

trình 

thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 thùng, 

thể tích 250 lít/thùng) để thu gom. Hợp đồng 

với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao 

nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia 

tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn 

nƣớc tiếp nhận; Nƣớc mƣa chảy tràn thu gom 

và thoát vào nguồn nƣớc mặt theo tuyến thi 

công công trình. 

Nƣớc 

thải 

xây 

dựng 

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, 

thiết bị trộn bê tông: Sử dụng máy trộn bê 

tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng 

cƣờng nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm sử 

dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây 

dựng;  nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy 

móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom vào rãnh 

thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố 

trí dọc theo tuyến thi công, vị trí rãnh thay đổi 

tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn 

dòng chảy tạo thời gian lắng, sau thời gian 

lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận. Thƣờng xuyên nạo vét 

rãnh thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu 

thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi công thực 

hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảo bảo phù hợp 

với các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 
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Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 

6,75 m
3
) để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh. Định kỳ (1 tháng/lần) thuê đơn vị hút 

bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý 

hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khí 

thải 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không 

đƣợc chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm 

bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi 

công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn 

phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và 

đá đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

vật liệu và máy móc, thiết bị thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên 

dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng, che bạt 

vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí và nguồn nƣớc. 

Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra 

định kỳ, bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt 

động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời gian 

công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện 

vận chuyển xuống khu vực thi công của công 

trình. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận 

chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc công nhân tiến 

hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán 

bụi, cát vào môi trƣờng không khí, cũng nhƣ 

đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào 

hệ thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc 

tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ 

phải tiếp xúc thƣờng xuyên với khói hàn, do đó 
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sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi 

công. Các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận 

chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh 

hiện tƣợng cộng hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, không chuyên chở quá tải 

và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong 

khu vực công trình. Tắt động cơ phƣơng tiện 

trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật 

liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng 

nhƣ sinh hoạt của những ngƣời dân sống gần 

khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp 

xúc trực tiếp với các loại máy, thiết bị phát 

sinh ồn. 

Ô 

nhiễm 

nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân nhƣ: găng tay, kính bảo hộ, quần 

áo, giầy, khẩu trang. 
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- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, 

để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có 

giấy khám sức khỏe của cơ quan chức năng. 

Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc 

ngoài trời, có những thời điểm nắng nóng, nên 

chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

  

Rủi ro, 

sự cố 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: 

Diện tích thực hiện dự án không lớn nên 

không ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của 

ngƣời dân. Tuy nhiên, chủ dự án đã thực hiện 

bồi thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do 

thu hồi đất theo quy định. 

- An ninh trật tự, sinh hoạt và sản xuất của 

người dân: Xây dựng nội quy làm việc, xử lý 

nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại khu vực 

công trình. Tích cực phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng quản lý công nhân làm việc tại 

công trình. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ quản 

lý chặt chẽ công nhân đảm bảo không ảnh 

hƣởng đến đời sống ngƣời dân gần khu vực 

gần công trình. Đảm bảo thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng để không ảnh hƣởng 

đến đời sống, hoạt động cộng đồng dân cƣ khu 

vực thi công công trình. Ngoài ra, đơn vị thi 

công sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng, ngƣời dân khắc phục các tác động 

xấu của công trình đến các đối tƣợng xung 

quanh. Trong quá trình thi công, khi có hoạt 

động gây thiệt hại cho ngƣời dân trong quá 

trình thi công, đơn vị thi công sẽ tích cực phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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- Tai nạn lao động: Các thiết bị thi công đƣợc 

kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên; Quy định các 

nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội 

quy ra, vào công trƣờng; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị 

về an toàn điện,.... Trong trƣờng hợp có xảy ra 

tai nạn lao động, tổ chức sơ cứu tại hiện 

trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai 

nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số 

điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe 

cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá 

nhân để sơ cứu. 

- Tai nạn giao thông: Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng nhằm thông báo cho ngƣời 

dân địa phƣơng biết về kế hoạch thi công trƣớc 

khi tiến hành thi công để ngƣời dân chủ động 

trong nhu cầu đi lại trên tuyến thi công. Xây 

dựng lối đi tạm, cầu tạm tại khu vực bơm cát 

tạo lối đi cho ngƣời dân tùy vào điều kiện địa 

hình tại khu vực. Lắp đặt biển báo để báo hiệu 

xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công; 

đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng 

tiện. Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá 

trình neo đậu vào ban đêm có đèn tín hiệu, yêu 

cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung 

quan sát, tuân thủ các quy định về điều khiển 

phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để 

các phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan 

đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh 

theo quy định. 

-  ự cố cháy nổ, an toàn điện: Các nguyên, 

nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực 
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dễ gây cháy; Cấm công nhân hút thuốc hoặc 

sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng 

chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết bị điện, 

dây điện tránh tình trạng chập điện. Trang bị 

thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí 

thích hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất 

các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

-  ự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói 

mòn: Không bố trí vật liệu, thiết bị thi công 

trên các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; 

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ đúng quy định về 

yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực hiện 

đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong 

quá trình thi công, khi xảy ra hiện tƣợng sụt 

lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng 

báo cáo chủ công trình và chính quyền địa 

phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời; Bố trí 

công nhân theo dõi, giám sát tuyến đƣờng ống 

bơm cát. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình 

bơm cát bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ 

ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn ống 

dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn 

vào nhà dân sẽ thực hiện thu gom, xử lý chất 

thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân 

giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố.  

Giai 

đoạn 

hoạt 

động  

Quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng 

chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải phát 

sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn 

vị thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom và 

xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ 

dân và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử 

lý. 

Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      639 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly 

tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng kính cống từ 

D400mm và 12 hố ga, khoảng cách từ 15 – 

20m/hố. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 

0,75m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc 

chính là thoát về phía kênh thủy lợi cặp bên 

công trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công 

trình đƣợc thu vào các hố ga thu nƣớc đặt trên 

vỉa hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa 

thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc mùa mƣa lũ 

hàng năm. 

trình 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân có thể 

tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại 

bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể 

điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Dung dịch 

clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn 

tại trong nƣớc thải. 

Chất 

thải khí 

và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, 

hành lang, đƣờng nội bộ của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên 

xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công 

trình để hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng 

các tuyến đƣờng của công trình. Trong trƣờng 

hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ 
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sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng 

đến quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện 

giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công 

trình, giảm thiểu phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ 

bão dƣỡng phƣơng tiện giao thông, không nẹt 

bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

Mùi 

hôi 

- Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom 

rác tại địa phƣơng thu gom vận chuyển chất 

thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ 

rác tại nguồn trong thời gian dài làm tăng khả 

năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải 

có mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán 

mùi hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi hôi, 

đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình 

trạng nƣớc bị ứ đọng gây mùi hôi thối. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ sơ bảo trì công 

trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công 

trình. Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh 

CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, đơn 

vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng 

CTNH này. Do đó, chủ công trình không xây 

dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của 

hộ dân. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các 

phƣơng tiện giao thông trong khu vực công 

trình đúng vận tốc quy định để không làm phát 

sinh tiếng ồn lớn. Đồng thời, hạn chế sử dụng 
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còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật 

tự và có hình thức xử lý nghiêm khắc các hộ 

gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

Trật tự 

xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng trong việc giải 

quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, 

chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả do hoạt 

động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự 

cố sẽ thông báo với cơ quan chức năng để tìm 

biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động có thể xảy ra. 

Rủi ro, 

sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ: Niêm yết các tiêu 

lệnh; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ 

nhìn thấy. Lắp đặt các chuông báo tự động khi 

phát hiện có sự cố cháy nổ; Trang bị thiết bị 

PCCC (bình CO2) tại chỗ. 

Giảm thiểu sự cố chập điện: Hệ thống đƣờng 

dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo 

vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm 

bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm 

tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm điện; Đơn vị tiếp nhận công 

trình trang bị hệ thống chống sét để phòng 

tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, 

hệ thống lƣới điện tại công trình. Định kỳ 

kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của 

hệ thống chống sét; Không trồng các cây đại 

thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ 

hỏng đƣờng dây điện; Nhắc nhở các hộ gia 

đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt 
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điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Lắp đặt đèn 

chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ 

trong khu vực công trình để thuận tiện cho 

việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ 

dàng quan sát trong khi di chuyển; Tạo lối đi 

thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn 

chế tầm nhìn; lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo 

giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại điểm tiếp giáp với đƣờng Lê 

Hồng Phong. 

 ụt lún, ùn tắt nước cục bộ: Phòng ngừa sụt 

lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép 

chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề sụt 

lún công trình; Phòng ngừa ùn tắc nƣớc cục 

bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ kiểm 

tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo 

dòng chảy, khả năng thoát nƣớc thải vào môi 

trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc 

làm ảnh hƣởng đến giao thông tại công trình 

cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại công 

trình. 
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Bảng 205. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng của công trình 

Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Giai 

đoạn 

san lấp 

mặt 

bằng 

Dọn 

sạch mặt 

bằng thi 

công 

Chất 

thải rắn 

từ dọn 

dẹp 

mặt 

bằng 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện 

thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

san lấp 

mặt 

bằng 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 6,75 m
3
) 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, hạn chế 

tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định 

kỳ 01 tháng/lần thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý 

nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất 

thải của nhà vệ sinh di động. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, 

(kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m 

(sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để 

nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và 

chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc 

thải từ 

bơm 

cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình 

bơm cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây 

thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công trình. 

Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực 

bơm cát. Trong quá trình bơm cát, lƣợng nƣớc 

phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo 

thời gian lắng các chất lơ lửng, vừa có tác 

dụng góp phần làm chặt nền công trình thông 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      644 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Các 

tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 

đầu mặt bích với đƣờng kính  90 mm vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình và 

ngƣời dân khu vực công trình.  

Khí 

thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất 

lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu đạt chuẩn 

theo quy định; Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, 

bảo dƣỡng định kỳ; Phân bổ thời gian làm việc 

và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại 

cùng một địa điểm. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Hoạt động theo đúng thời gian quy định; 

Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn 

chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung cùng 

lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát 

sinh tiếng ồn và độ rung. 
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Vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu 

xây 

dựng, 

máy 

móc 

thiết bị 

Khí 

thải từ 

quá 

trình 

vận 

chuyển 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng 

xuyên trong quá trình triển khai công trình cho 

các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, 

đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào 

khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu, thiết bị tuân thủ quy định về điều khiển 

giao thông; tập trung quan sát không có nồng 

độ cồn khi điều khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, 

bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng 

tiện. 

- Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có 

bằng lái theo quy định hiện hành. 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng 

Xây 

dựng 

các hạng 

mục 

công 

trình  

Chất 

thải rắn 

xây 

dựng 

- Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn 

diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý nhƣ sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận 

dụng cho việc san lắp mặt bằng khu vực công 

trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng theo quy định. Việc 

quản lý chất thải xây dựng tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

Trong 

quá 

trình 

thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 thùng, 

thể tích 250 lít/thùng) để thu gom. Hợp đồng 

với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao 

nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia 

tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn 
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tràn nƣớc tiếp nhận; Nƣớc mƣa chảy tràn thu gom 

và thoát vào nguồn nƣớc mặt theo tuyến thi 

công công trình. 

Nƣớc 

thải 

xây 

dựng 

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, 

thiết bị trộn bê tông: Sử dụng máy trộn bê 

tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng 

cƣờng nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm sử 

dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây 

dựng;  nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy 

móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom vào rãnh 

thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố 

trí dọc theo tuyến thi công, vị trí rãnh thay đổi 

tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn 

dòng chảy tạo thời gian lắng, sau thời gian 

lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận. Thƣờng xuyên nạo vét 

rãnh thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu 

thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi công thực 

hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảo bảo phù hợp 

với các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 

6,75 m
3
) để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh. Định kỳ (1 tháng/lần) thuê đơn vị hút 

bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý 

hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khí 

thải 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không 

đƣợc chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm 

bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi 

công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn 

phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và 

đá đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 
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vật liệu và máy móc, thiết bị thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên 

dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng, che bạt 

vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí và nguồn nƣớc. 

Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra 

định kỳ, bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt 

động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời gian 

công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện 

vận chuyển xuống khu vực thi công của công 

trình. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận 

chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc công nhân tiến 

hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán 

bụi, cát vào môi trƣờng không khí, cũng nhƣ 

đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào 

hệ thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc 

tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ 

phải tiếp xúc thƣờng xuyên với khói hàn, do đó 

sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng - Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi 
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ồn và 

độ rung 

công. Các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận 

chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh 

hiện tƣợng cộng hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, không chuyên chở quá tải 

và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong 

khu vực công trình. Tắt động cơ phƣơng tiện 

trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật 

liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng 

nhƣ sinh hoạt của những ngƣời dân sống gần 

khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp 

xúc trực tiếp với các loại máy, thiết bị phát 

sinh ồn. 

Ô 

nhiễm 

nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân nhƣ: găng tay, kính bảo hộ, quần 

áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, 

để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có 

giấy khám sức khỏe của cơ quan chức năng. 

Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc 

ngoài trời, có những thời điểm nắng nóng, nên 

chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

  

Rủi ro, 

sự cố 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: 

Diện tích thực hiện dự án không lớn nên không 

ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời 

dân. Tuy nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi 

thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu hồi 

đất theo quy định. 
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- An ninh trật tự, sinh hoạt: Xây dựng nội quy 

làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn 

kết tại khu vực công trình. Tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị 

thi công sẽ quản lý chặt chẽ công nhân đảm 

bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân 

gần khu vực gần công trình. Đảm bảo thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để 

không ảnh hƣởng đến đời sống, hoạt động 

cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình. 

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân khắc 

phục các tác động xấu của công trình đến các 

đối tƣợng xung quanh. Trong quá trình thi 

công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ 

tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng, 

ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 

- Tai nạn lao động: Các thiết bị thi công đƣợc 

kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên; Quy định các 

nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội 

quy ra, vào công trƣờng; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị 

về an toàn điện,.... Trong trƣờng hợp có xảy ra 

tai nạn lao động, tổ chức sơ cứu tại hiện 

trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai 

nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số 

điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe 

cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá 

nhân để sơ cứu. 

- Tai nạn giao thông: Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng nhằm thông báo cho ngƣời 
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dân địa phƣơng biết về kế hoạch thi công trƣớc 

khi tiến hành thi công để ngƣời dân chủ động 

trong nhu cầu đi lại trên tuyến thi công. Xây 

dựng lối đi tạm, cầu tạm tại khu vực bơm cát 

tạo lối đi cho ngƣời dân tùy vào điều kiện địa 

hình tại khu vực. Lắp đặt biển báo để báo hiệu 

xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công; 

đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng 

tiện. Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá 

trình neo đậu vào ban đêm có đèn tín hiệu, yêu 

cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung 

quan sát, tuân thủ các quy định về điều khiển 

phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để 

các phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan 

đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh 

theo quy định. 

-  ự cố cháy nổ, an toàn điện: Các nguyên, 

nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực 

dễ gây cháy; Cấm công nhân hút thuốc hoặc 

sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng 

chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết bị điện, 

dây điện tránh tình trạng chập điện. Trang bị 

thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí 

thích hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất 

các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

-  ự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói 

mòn: Không bố trí vật liệu, thiết bị thi công 

trên các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; 

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ đúng quy định về 

yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực hiện 

đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong 
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quá trình thi công, khi xảy ra hiện tƣợng sụt 

lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng 

báo cáo chủ công trình và chính quyền địa 

phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời; Bố trí 

công nhân theo dõi, giám sát tuyến đƣờng ống 

bơm cát. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình 

bơm cát bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ 

ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn ống 

dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn 

vào nhà dân sẽ thực hiện thu gom, xử lý chất 

thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân 

giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố.  

Giai 

đoạn 

hoạt 

động  

Quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng 

chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải phát 

sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn 

vị thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom và 

xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ 

dân và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử 

lý. 
Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly 

tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng kính cống từ 

D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các 

hố là 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 

0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là 

thoát về phía kênh thủy lợi phía trƣớc công 

trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình 

đƣợc thu vào các hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa 

hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa 

thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc mùa mƣa lũ 

hàng năm. 
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Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân có thể 

tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại 

bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể 

điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Dung dịch 

clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn 

tại trong nƣớc thải. 

Chất 

thải khí 

và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, 

hành lang, đƣờng nội bộ của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên 

xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công 

trình để hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng 

các tuyến đƣờng của công trình. Trong trƣờng 

hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ 

sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng 

đến quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện 

giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công 

trình, giảm thiểu phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ 

bão dƣỡng phƣơng tiện giao thông, không nẹt 

bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

Mùi 

hôi 

- Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom 

rác tại địa phƣơng thu gom vận chuyển chất 

thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ 

rác tại nguồn trong thời gian dài làm tăng khả 

năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải 

có mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán 

mùi hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi hôi, 

đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình 

trạng nƣớc bị ứ đọng gây mùi hôi thối. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ sơ bảo trì công 

trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công 

trình. Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh 

CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, đơn 

vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng 

CTNH này. Do đó, chủ công trình không xây 

dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của 

hộ dân. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các 

phƣơng tiện giao thông trong khu vực công 

trình đúng vận tốc quy định để không làm phát 

sinh tiếng ồn lớn. Đồng thời, hạn chế sử dụng 

còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật 

tự và có hình thức xử lý nghiêm khắc các hộ 

gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

Trật tự 

xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng trong việc giải 

quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, 

chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả do hoạt 

động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự 

cố sẽ thông báo với cơ quan chức năng để tìm 

biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động có thể xảy ra. 

Rủi ro, 

sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ: Niêm yết các tiêu 

lệnh; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ 
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nhìn thấy. Lắp đặt các chuông báo tự động khi 

phát hiện có sự cố cháy nổ; Trang bị thiết bị 

PCCC (bình CO2) tại chỗ. 

Giảm thiểu sự cố chập điện: Hệ thống đƣờng 

dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo 

vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm 

bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm 

tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm điện; Đơn vị tiếp nhận công 

trình trang bị hệ thống chống sét để phòng 

tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, 

hệ thống lƣới điện tại công trình. Định kỳ 

kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của 

hệ thống chống sét; Không trồng các cây đại 

thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ 

hỏng đƣờng dây điện; Nhắc nhở các hộ gia 

đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt 

điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Lắp đặt đèn 

chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ 

trong khu vực công trình để thuận tiện cho 

việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ 

dàng quan sát trong khi di chuyển; Tạo lối đi 

thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn 

chế tầm nhìn; lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo 

giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại điểm tiếp giáp với đƣờng Lê 

Hồng Phong. 

 ụt lún, ùn tắt nước cục bộ: Phòng ngừa sụt 

lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép 

chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề sụt 
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lún công trình; Phòng ngừa ùn tắc nƣớc cục 

bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ kiểm 

tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo 

dòng chảy, khả năng thoát nƣớc thải vào môi 

trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc 

làm ảnh hƣởng đến giao thông tại công trình 

cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại công 

trình. 

Bảng 206. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng của công trình 

Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 
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Giai 

đoạn 

san lấp 

mặt 

bằng 

Dọn 

sạch mặt 

bằng thi 

công 

Chất 

thải rắn 

từ dọn 

dẹp 

mặt 

bằng 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện 

thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh 
Trong 

suốt 

quá 

trình 

san lấp 

mặt 

bằng 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 6,75 m
3
) 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, hạn chế 

tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định 

kỳ 01 tháng/lần thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý 
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nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất 

thải của nhà vệ sinh di động. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, 

(kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m 

(sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để 

nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và 

chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc 

thải từ 

bơm 

cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình 

bơm cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây 

thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công trình. 

Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực 

bơm cát. Trong quá trình bơm cát, lƣợng nƣớc 

phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo 

thời gian lắng các chất lơ lửng, vừa có tác 

dụng góp phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 

(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 

đầu mặt bích với đƣờng kính  90 mm vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình và 

ngƣời dân khu vực công trình.  

Khí 

thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất 

lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu đạt chuẩn 

theo quy định; Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, 

bảo dƣỡng định kỳ; Phân bổ thời gian làm việc 

và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại 

cùng một địa điểm. 

Chất 

thải 

nguy 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 
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hại Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Hoạt động theo đúng thời gian quy định; 

Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn 

chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung cùng 

lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát 

sinh tiếng ồn và độ rung. 

Vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu 

xây 

dựng, 

máy 

móc 

thiết bị 

Khí 

thải từ 

quá 

trình 

vận 

chuyển 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng 

xuyên trong quá trình triển khai công trình cho 

các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, 

đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào 

khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu, thiết bị tuân thủ quy định về điều khiển 

giao thông; tập trung quan sát không có nồng 

độ cồn khi điều khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, 

bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng 

tiện. 

- Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có 

bằng lái theo quy định hiện hành. 

Giai 

đoạn 

Xây 

dựng 

Chất 

thải rắn 

- Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn 

Trong 

quá 
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xây 

dựng 

các hạng 

mục 

công 

trình  

xây 

dựng 

diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý nhƣ sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận 

dụng cho việc san lắp mặt bằng khu vực công 

trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng theo quy định. Việc 

quản lý chất thải xây dựng tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

trình 

thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 thùng, 

thể tích 250 lít/thùng) để thu gom. Hợp đồng 

với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao 

nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia 

tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn 

nƣớc tiếp nhận; Nƣớc mƣa chảy tràn thu gom 

và thoát vào nguồn nƣớc mặt theo tuyến thi 

công công trình. 

Nƣớc 

thải 

xây 

dựng 

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, 

thiết bị trộn bê tông: Sử dụng máy trộn bê 

tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng 

cƣờng nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm sử 

dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây 

dựng;  nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy 

móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom vào rãnh 

thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố 

trí dọc theo tuyến thi công, vị trí rãnh thay đổi 

tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn 

dòng chảy tạo thời gian lắng, sau thời gian 

lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận. Thƣờng xuyên nạo vét 

rãnh thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu 

thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi công thực 

hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảo bảo phù hợp 

với các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 
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Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 

6,75 m
3
) để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh. Định kỳ (1 tháng/lần) thuê đơn vị hút 

bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý 

hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khí 

thải 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không 

đƣợc chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm 

bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi 

công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn 

phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và 

đá đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

vật liệu và máy móc, thiết bị thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên 

dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng, che bạt 

vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí và nguồn nƣớc. 

Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra 

định kỳ, bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt 

động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời gian 

công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện 

vận chuyển xuống khu vực thi công của công 

trình. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận 

chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc công nhân tiến 

hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán 

bụi, cát vào môi trƣờng không khí, cũng nhƣ 

đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào 

hệ thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc 

tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ 

phải tiếp xúc thƣờng xuyên với khói hàn, do đó 
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sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi 

công. Các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận 

chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh 

hiện tƣợng cộng hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, không chuyên chở quá tải 

và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong 

khu vực công trình. Tắt động cơ phƣơng tiện 

trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật 

liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng 

nhƣ sinh hoạt của những ngƣời dân sống gần 

khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp 

xúc trực tiếp với các loại máy, thiết bị phát 

sinh ồn. 

Ô 

nhiễm 

nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân nhƣ: găng tay, kính bảo hộ, quần 

áo, giầy, khẩu trang. 
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- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, 

để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có 

giấy khám sức khỏe của cơ quan chức năng. 

Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc 

ngoài trời, có những thời điểm nắng nóng, nên 

chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

  

Rủi ro, 

sự cố 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: 

Diện tích thực hiện dự án không lớn nên không 

ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời 

dân. Tuy nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi 

thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu hồi 

đất theo quy định. 

- An ninh trật tự, sinh hoạt: Xây dựng nội quy 

làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn 

kết tại khu vực công trình. Tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị 

thi công sẽ quản lý chặt chẽ công nhân đảm 

bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân 

gần khu vực gần công trình. Đảm bảo thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để 

không ảnh hƣởng đến đời sống, hoạt động 

cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình. 

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân khắc 

phục các tác động xấu của công trình đến các 

đối tƣợng xung quanh. Trong quá trình thi 

công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ 

tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng, 

ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 
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- Tai nạn lao động: Các thiết bị thi công đƣợc 

kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên; Quy định các 

nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội 

quy ra, vào công trƣờng; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị 

về an toàn điện,.... Trong trƣờng hợp có xảy ra 

tai nạn lao động, tổ chức sơ cứu tại hiện 

trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai 

nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số 

điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe 

cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá 

nhân để sơ cứu. 

- Tai nạn giao thông: Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng nhằm thông báo cho ngƣời 

dân địa phƣơng biết về kế hoạch thi công trƣớc 

khi tiến hành thi công để ngƣời dân chủ động 

trong nhu cầu đi lại trên tuyến thi công. Xây 

dựng lối đi tạm, cầu tạm tại khu vực bơm cát 

tạo lối đi cho ngƣời dân tùy vào điều kiện địa 

hình tại khu vực. Lắp đặt biển báo để báo hiệu 

xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công; 

đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng 

tiện. Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá 

trình neo đậu vào ban đêm có đèn tín hiệu, yêu 

cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung 

quan sát, tuân thủ các quy định về điều khiển 

phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để 

các phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan 

đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh 

theo quy định. 

-  ự cố cháy nổ, an toàn điện: Các nguyên, 

nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực 
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dễ gây cháy; Cấm công nhân hút thuốc hoặc 

sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng 

chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết bị điện, 

dây điện tránh tình trạng chập điện. Trang bị 

thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí 

thích hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất 

các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

-  ự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói 

mòn: Không bố trí vật liệu, thiết bị thi công 

trên các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; 

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ đúng quy định về 

yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực hiện 

đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong 

quá trình thi công, khi xảy ra hiện tƣợng sụt 

lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng 

báo cáo chủ công trình và chính quyền địa 

phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời; Bố trí 

công nhân theo dõi, giám sát tuyến đƣờng ống 

bơm cát. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình 

bơm cát bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ 

ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn ống 

dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn 

vào nhà dân sẽ thực hiện thu gom, xử lý chất 

thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân 

giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố.  

Giai 

đoạn 

hoạt 

động  

Quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng 

chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải phát 

sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn 

vị thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom và 

xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ 

dân và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử 

lý. 

Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 
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Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly 

tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng kính cống từ 

D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các 

hố là 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 

0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là 

thoát về phía kênh thủy lợi phía Tây Bắc  công 

trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình 

đƣợc thu vào các hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa 

hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa 

thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc mùa mƣa lũ 

hàng năm. 

trình 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân có thể 

tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại 

bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể 

điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Dung dịch 

clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn 

tại trong nƣớc thải. 

Chất 

thải khí 

và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, 

hành lang, đƣờng nội bộ của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên 

xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công 

trình để hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng 

các tuyến đƣờng của công trình. Trong trƣờng 

hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ 
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sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng 

đến quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện 

giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công 

trình, giảm thiểu phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ 

bão dƣỡng phƣơng tiện giao thông, không nẹt 

bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

Mùi 

hôi 

- Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom 

rác tại địa phƣơng thu gom vận chuyển chất 

thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ 

rác tại nguồn trong thời gian dài làm tăng khả 

năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải 

có mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán 

mùi hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi hôi, 

đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình 

trạng nƣớc bị ứ đọng gây mùi hôi thối. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ sơ bảo trì công 

trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công 

trình. Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh 

CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, đơn 

vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng 

CTNH này. Do đó, chủ công trình không xây 

dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của 

hộ dân. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các 

phƣơng tiện giao thông trong khu vực công 

trình đúng vận tốc quy định để không làm phát 

sinh tiếng ồn lớn. Đồng thời, hạn chế sử dụng 
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còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật 

tự và có hình thức xử lý nghiêm khắc các hộ 

gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

Trật tự 

xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng trong việc giải 

quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, 

chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả do hoạt 

động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự 

cố sẽ thông báo với cơ quan chức năng để tìm 

biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động có thể xảy ra. 

Rủi ro, 

sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ: Niêm yết các tiêu 

lệnh; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ 

nhìn thấy. Lắp đặt các chuông báo tự động khi 

phát hiện có sự cố cháy nổ; Trang bị thiết bị 

PCCC (bình CO2) tại chỗ. 

Giảm thiểu sự cố chập điện: Hệ thống đƣờng 

dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo 

vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm 

bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm 

tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm điện; Đơn vị tiếp nhận công 

trình trang bị hệ thống chống sét để phòng 

tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, 

hệ thống lƣới điện tại công trình. Định kỳ 

kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của 

hệ thống chống sét; Không trồng các cây đại 

thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ 

hỏng đƣờng dây điện; Nhắc nhở các hộ gia 

đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt 
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điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Lắp đặt đèn 

chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ 

trong khu vực công trình để thuận tiện cho 

việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ 

dàng quan sát trong khi di chuyển; Tạo lối đi 

thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn 

chế tầm nhìn; lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo 

giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại điểm tiếp giáp với đƣờng Lê 

Hồng Phong. 

 ụt lún, ùn tắt nước cục bộ: Phòng ngừa sụt 

lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép 

chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề sụt 

lún công trình; Phòng ngừa ùn tắc nƣớc cục 

bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ kiểm 

tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo 

dòng chảy, khả năng thoát nƣớc thải vào môi 

trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc 

làm ảnh hƣởng đến giao thông tại công trình 

cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại công 

trình. 
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Bảng 207. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng của công trình 

Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 
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Giai 

đoạn 

san lấp 

mặt 

bằng 

Dọn 

sạch mặt 

bằng thi 

công 

Chất 

thải rắn 

từ dọn 

dẹp 

mặt 

bằng 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện 

thu gom, xử lý khối lƣợng chất thải phát sinh 

Trong 

suốt 

quá 

trình 

san lấp 

mặt 

bằng 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác (03 thùng, thể tích 250 

lít/thùng) để thu gom và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phƣơng xử lý; Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 6,75 m
3
) 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, hạn chế 

tác động xấu đến môi trƣờng tại khu vực. Định 

kỳ 01 tháng/lần thuê đơn vị hút bồn cầu xử lý 

nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất 

thải của nhà vệ sinh di động. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Tạo các rãnh thoát nƣớc tại khu vực trũng, 

(kích thƣớc: 20m (dài) x 0,5m (rộng) x 0,5 m 

(sâu)), phòng tránh tình trạng ngập úng, để 

nƣớc mƣa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và 

chảy vào nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp 

bên công trình). 

Nƣớc 

thải từ 

bơm 

cát 

Thực hiện việc gia cố bờ bao trong quá trình 

bơm cát, không để xảy ra tình trạng sạt lở gây 

thiệt hại đến ngƣời dân khu vực công trình. 

Khi thực hiện bơm cát thì phân từng khu vực 

bơm cát. Trong quá trình bơm cát, lƣợng nƣớc 

phát sinh đƣợc chứa tạm trên nền đƣờng, tạo 

thời gian lắng các chất lơ lửng, vừa có tác 

dụng góp phần làm chặt nền công trình thông 

qua quá trình thấm. Sau quá trình lắng 
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(khoảng 04 giờ) thì chất rắn lơ lửng đƣợc giữ 

lại, nƣớc sẽ xả thải theo đƣờng ống cao su 2 

đầu mặt bích với đƣờng kính  90 mm vào 

nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án) 

nên hạn chế ảnh hƣởng đến công trình và 

ngƣời dân khu vực công trình.  

Khí 

thải 

Sử dụng các phƣơng tiện thi công có chất 

lƣợng, sử dụng nguồn nhiên liệu đạt chuẩn 

theo quy định; Các phƣơng tiện đƣợc bảo trì, 

bảo dƣỡng định kỳ; Phân bổ thời gian làm việc 

và khu vực hoạt động của các thiết bị, tránh 

tình trạng hoạt động cùng lúc nhiều thiết bị tại 

cùng một địa điểm. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Hoạt động theo đúng thời gian quy định; 

Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị, thay thế các thiết bị hƣ hỏng để hạn 

chế tiếng ồn phát sinh; Tránh tập trung cùng 

lúc nhiều phƣơng tiện để hạn chế nguồn phát 

sinh tiếng ồn và độ rung. 
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Vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu 

xây 

dựng, 

máy 

móc 

thiết bị 

Khí 

thải từ 

quá 

trình 

vận 

chuyển 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thƣờng 

xuyên trong quá trình triển khai công trình cho 

các phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực nhận biết, 

đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, ra vào 

khu vực công trình phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phƣơng tiện. 

- Yêu cầu chủ phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu, thiết bị tuân thủ quy định về điều khiển 

giao thông; tập trung quan sát không có nồng 

độ cồn khi điều khiển phƣơng tiện. Ngoài ra, 

bố trí tài phụ để thay phiên điều khiển phƣơng 

tiện. 

- Ngƣời điều khiển phƣơng tiện đảm bảo có 

bằng lái theo quy định hiện hành. 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng 

Xây 

dựng 

các hạng 

mục 

công 

trình  

Chất 

thải rắn 

xây 

dựng 

- Chất thải rắn sau khi xây dựng đƣợc thu 

gom, xử lý để không gây mất mỹ quan, tốn 

diện tích lƣu chứa, biện pháp xử lý nhƣ sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ tận 

dụng cho việc san lắp mặt bằng khu vực công 

trình; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng theo quy định. Việc 

quản lý chất thải xây dựng tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

Trong 

quá 

trình 

thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (12 thùng, 

thể tích 250 lít/thùng) để thu gom. Hợp đồng 

với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng xử lý. 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao 

nhằm tránh nƣớc mƣa cuốn vật liệu, làm gia 

tăng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nguồn 
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tràn nƣớc tiếp nhận; Nƣớc mƣa chảy tràn thu gom 

và thoát vào nguồn nƣớc mặt theo tuyến thi 

công công trình. 

Nƣớc 

thải 

xây 

dựng 

Nước thải từ trộn bê tông, nước rửa máy móc, 

thiết bị trộn bê tông: Sử dụng máy trộn bê 

tông để hạn chế nƣớc thải phát sinh; Tăng 

cƣờng nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm sử 

dụng nƣớc và tuân thủ nội quy thi công xây 

dựng;  nƣớc thải từ trộn bê tông, nƣớc rửa máy 

móc, thiết bị trộn bê tông,…thu gom vào rãnh 

thoát nƣớc tạm (kích thƣớc 5m x 2m x 1m) bố 

trí dọc theo tuyến thi công, vị trí rãnh thay đổi 

tùy thuộc vào vị trí thi công; thực diện ngăn 

dòng chảy tạo thời gian lắng, sau thời gian 

lắng (khoảng 04 giờ) phần nƣớc trong sẽ thoát 

vào nguồn tiếp nhận. Thƣờng xuyên nạo vét 

rãnh thoát nƣớc để tăng cƣờng khả năng tiêu 

thoát nƣớc tại công trình. Đơn vị thi công thực 

hiện thu gom, xử lý nƣớc thải đảo bảo phù hợp 

với các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Thuê 3 nhà vệ sinh di động (thể tích khoảng 

6,75 m
3
) để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh. Định kỳ (1 tháng/lần) thuê đơn vị hút 

bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý 

hiệu quả chất thải của nhà vệ sinh di động. 

Khí 

thải 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng: Không 

đƣợc chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm 

bảo theo quy định, phun xịt nƣớc khu vực thi 

công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn 

phƣơng tiện trong quá trình vận chuyển; cát và 

đá đƣợc làm ẩm trƣớc khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 
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vật liệu và máy móc, thiết bị thi công: 

+ Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển chuyên 

dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng, che bạt 

vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí và nguồn nƣớc. 

Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu đƣợc kiểm tra 

định kỳ, bão dƣỡng; không chở quá tải và tắt 

động cơ phƣơng tiện vận chuyển trong thời gian 

công nhân vận chuyển vật liệu từ phƣơng tiện 

vận chuyển xuống khu vực thi công của công 

trình. 

+ Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đƣờng vận 

chuyển khi phát sinh sẽ đƣợc công nhân tiến 

hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán 

bụi, cát vào môi trƣờng không khí, cũng nhƣ 

đề phòng trời mƣa cuốn trôi các chất rắn vào 

hệ thống thoát nƣớc, gây ảnh hƣởng đến việc 

tiêu thoát nƣớc. 

- Khí thải từ quá trình hàn: Công nhân hàn sẽ 

phải tiếp xúc thƣờng xuyên với khói hàn, do đó 

sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Thu gom hàng ngày và lƣu chứa vào 02 thùng 

nhựa có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh báo 

CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. 

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ thuê đơn vị có 

chức năng để xử lý lƣợng CTNH phát sinh 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngoài ra, các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣợc định kỳ 

thay nhớt, bảo dƣỡng tại các cửa hàng sửa 

chữa chuyên dụng. 

Tiếng - Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi 
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ồn và 

độ rung 

công. Các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận 

chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh 

hiện tƣợng cộng hƣởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, không chuyên chở quá tải 

và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong 

khu vực công trình. Tắt động cơ phƣơng tiện 

trong trƣờng hợp không sử dụng phƣơng tiện. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật 

liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng 

nhƣ sinh hoạt của những ngƣời dân sống gần 

khu vực công trình. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp 

xúc trực tiếp với các loại máy, thiết bị phát 

sinh ồn. 

Ô 

nhiễm 

nhiệt 

-  Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân nhƣ: găng tay, kính bảo hộ, quần 

áo, giầy, khẩu trang. 

- Có chế độ nghĩ ngơi cho công nhân làm việc, 

để đảm bảo sức khỏe.  

- Trƣớc khi nhận công nhân làm việc, phải có 

giấy khám sức khỏe của cơ quan chức năng. 

Vì cƣờng độ công việc khá nặng, làm việc 

ngoài trời, có những thời điểm nắng nóng, nên 

chỉ tuyển dụng công nhân có đủ sức khỏe. 

  

Rủi ro, 

sự cố 

Đối với sản xuất nông nghiệp của người dân: 

Diện tích thực hiện dự án không lớn nên không 

ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực của ngƣời 

dân. Tuy nhiên, chủ dự án đã thực hiện bồi 

thƣờng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng do thu hồi 

đất theo quy định. 
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- An ninh trật tự, sinh hoạt: Xây dựng nội quy 

làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn 

kết tại khu vực công trình. Tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng quản lý công 

nhân làm việc tại công trình. Đồng thời, đơn vị 

thi công sẽ quản lý chặt chẽ công nhân đảm 

bảo không ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân 

gần khu vực gần công trình. Đảm bảo thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để 

không ảnh hƣởng đến đời sống, hoạt động 

cộng đồng dân cƣ khu vực thi công công trình. 

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân khắc 

phục các tác động xấu của công trình đến các 

đối tƣợng xung quanh. Trong quá trình thi 

công, khi có hoạt động gây thiệt hại cho ngƣời 

dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ 

tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng, 

ngƣời dân giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 

- Tai nạn lao động: Các thiết bị thi công đƣợc 

kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên; Quy định các 

nội quy làm việc tại công trình, bao gồm nội 

quy ra, vào công trƣờng; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị 

về an toàn điện,.... Trong trƣờng hợp có xảy ra 

tai nạn lao động, tổ chức sơ cứu tại hiện 

trƣờng, sau đó nhanh chóng đƣa ngƣời bị tai 

nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lƣu giữ số 

điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe 

cứu thƣơng. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá 

nhân để sơ cứu. 

- Tai nạn giao thông: Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng nhằm thông báo cho ngƣời 
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dân địa phƣơng biết về kế hoạch thi công trƣớc 

khi tiến hành thi công để ngƣời dân chủ động 

trong nhu cầu đi lại trên tuyến thi công. Xây 

dựng lối đi tạm, cầu tạm tại khu vực bơm cát 

tạo lối đi cho ngƣời dân tùy vào điều kiện địa 

hình tại khu vực. Lắp đặt biển báo để báo hiệu 

xe ra vào thƣờng xuyên trong quá trình thi công; 

đơn vị thi công nhắc nhở ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện không chuyên chở quá tải, tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phƣơng 

tiện. Đối với giao thông thủy, xà lan trong quá 

trình neo đậu vào ban đêm có đèn tín hiệu, yêu 

cầu ngƣời điều khiển phƣơng tiện tập trung 

quan sát, tuân thủ các quy định về điều khiển 

phƣơng tiện thủy nội địa, có còi cảnh báo để 

các phƣơng tiện giao thông nhận biết; sàn lan 

đƣợc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh 

theo quy định. 

-  ự cố cháy nổ, an toàn điện: Các nguyên, 

nhiên liệu dễ cháy đƣợc đặt cách ly xa khu vực 

dễ gây cháy; Cấm công nhân hút thuốc hoặc 

sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng 

chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết bị điện, 

dây điện tránh tình trạng chập điện. Trang bị 

thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí 

thích hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất 

các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

-  ự cố vỡ đường ống bơm cát, sụt lún, xói 

mòn: Không bố trí vật liệu, thiết bị thi công 

trên các nền đất yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; 

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ đúng quy định về 

yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, thực hiện 

đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt. Trong 
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quá trình thi công, khi xảy ra hiện tƣợng sụt 

lún công trình, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng 

báo cáo chủ công trình và chính quyền địa 

phƣơng để có giải pháp xử lý kịp thời; Bố trí 

công nhân theo dõi, giám sát tuyến đƣờng ống 

bơm cát. Khi xảy ra sự cố nƣớc trong quá trình 

bơm cát bị vỡ ống chảy tràn ra môi trƣờng sẽ 

ngƣng hoạt động bơm cát, thay thế đoạn ống 

dẫn bị hƣ hỏng. Trong trƣờng hợp chảy tràn 

vào nhà dân sẽ thực hiện thu gom, xử lý chất 

thải phát sinh tùy theo điều kiện thực tế. Phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân 

giải quyết thiệt hại phát sinh từ sự cố.  

Giai 

đoạn 

hoạt 

động  

Quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Đơn vị tiếp nhận công trình không xử lý lƣợng 

chất thải sinh hoạt của hộ dân, chất thải phát 

sinh sẽ đƣợc các hộ dân tự hợp đồng với đơn 

vị thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom và 

xử lý. Hàng ngày, có xe đến lấy rác tại các hộ 

dân và vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử 

lý. 
Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

của 

công 

trình 

Nƣớc 

mƣa 

chảy 

tràn 

Đƣợc thiết kế bằng cống bê tông cốt thép ly 

tâm phía dƣới vỉa hè, đƣờng kính cống từ 

D400-600mm và hố ga, khoảng cách giữa các 

hố là 25m. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 

0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. Hƣớng thoát nƣớc chính là 

thoát về phía kênh thủy lợi phía trƣớc công 

trình. Nƣớc mặt đƣờng và từ các công trình 

đƣợc thu vào các hố ga thu nƣớc đặt trên vỉa 

hè, các tuyến cống đƣợc bố trí dọc theo hai 

bên các tuyến đƣờng của khu quy hoạch. 

Tiến hành nạo vét hố ga thoát nƣớc mƣa 

thƣờng xuyên, định kỳ vào trƣớc mùa mƣa lũ 

hàng năm. 
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Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Xây dựng bể tự hoại cho mỗi hộ dân có thể 

tích 3,38 m
3
, nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại 

bể tự hoại tại các căn hộ sẽ tiếp tục xử lý tại bể 

điều lƣu, sau đó qua bể lắng 1 và bể lắng 2. 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc đƣa qua 

khâu khử trùng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp 

nhận (kênh thủy lợi cặp bên dự án). Dung dịch 

clorine sẽ tiêu diệt các vi sinh vật gây hại tồn 

tại trong nƣớc thải. 

Chất 

thải khí 

và bụi 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ sân, 

hành lang, đƣờng nội bộ của các khu nhà ở. 

- Bố trí cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên 

xung quanh các khu nhà ở. 

- Trải nhựa các tuyến đƣờng nội bộ của công 

trình để hạn chế phát sinh bụi từ các phƣơng 

tiện giao thông. Có chế độ bảo trì, bảo dƣỡng 

các tuyến đƣờng của công trình. Trong trƣờng 

hợp các tuyến đƣờng bị xuống cấp, hƣ hỏng sẽ 

sữa chữa bảo trì ngay để không làm ảnh hƣởng 

đến quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện 

giao thông, sinh hoạt của ngƣời dân tại công 

trình, giảm thiểu phát sinh bụi. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân định kỳ 

bão dƣỡng phƣơng tiện giao thông, không nẹt 

bô tại khu vực công trình để hạn chế phát sinh 

các thành phần độc hại từ khói xe. 

Mùi 

hôi 

- Các hộ dân tự hợp đồng thuê đơn vị thu gom 

rác tại địa phƣơng thu gom vận chuyển chất 

thải rắn đi xử lý hàng ngày, tránh việc lƣu trữ 

rác tại nguồn trong thời gian dài làm tăng khả 

năng phân hu  hữu cơ, phát sinh các khí thải 

có mùi hôi gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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- Các nắp hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán 

mùi hôi. Định kỳ nạo vét để hạn chế mùi hôi, 

đảm bảo quá trình lƣu thông nƣớc, tránh tình 

trạng nƣớc bị ứ đọng gây mùi hôi thối. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Chủ công trình thực hiện xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hồ sơ bảo trì công 

trình xây dựng cho đơn vị tiếp nhận công 

trình. Việc sinh hoạt của hộ dân sẽ phát sinh 

CTNH, các hộ dân tự quản lý, xử lý CTNH 

phát sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định hiện hành, đơn 

vị tiếp nhận công trình không quản lý lƣợng 

CTNH này. Do đó, chủ công trình không xây 

dựng kho chứa CTNH để lƣu chứa CTNH của 

hộ dân. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

- Nhắc nhở các hộ gia đình sử dụng các 

phƣơng tiện giao thông trong khu vực công 

trình đúng vận tốc quy định để không làm phát 

sinh tiếng ồn lớn. Đồng thời, hạn chế sử dụng 

còi phƣơng tiện giao thông vào ban đêm. 

- Yêu cầu các hộ gia đình giữ gìn an ninh trật 

tự và có hình thức xử lý nghiêm khắc các hộ 

gia đình vi phạm an ninh trật tự. 

Trật tự 

xã hội 

Đơn vị tiếp nhận công trình tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng trong việc giải 

quyết các vấn đề môi trƣờng tại công trình, 

chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả do hoạt 

động của công trình gây ra. Khi xảy ra các sự 

cố sẽ thông báo với cơ quan chức năng để tìm 

biện pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động có thể xảy ra. 

Rủi ro, 

sự cố 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ: Niêm yết các tiêu 

lệnh; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ 
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nhìn thấy. Lắp đặt các chuông báo tự động khi 

phát hiện có sự cố cháy nổ; Trang bị thiết bị 

PCCC (bình CO2) tại chỗ. 

Giảm thiểu sự cố chập điện: Hệ thống đƣờng 

dây tải điện trong khu vực công trình đƣợc bảo 

vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm 

bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm 

tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo 

dƣỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm điện; Đơn vị tiếp nhận công 

trình trang bị hệ thống chống sét để phòng 

tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, 

hệ thống lƣới điện tại công trình. Định kỳ 

kiểm tra, bảo trì, thay thế thiết bị hƣ hỏng của 

hệ thống chống sét; Không trồng các cây đại 

thụ gần đƣờng dây điện nhằm tránh hiện tƣợng 

cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ 

hỏng đƣờng dây điện; Nhắc nhở các hộ gia 

đình trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt 

điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn giao thông: Lắp đặt đèn 

chiếu sáng trong đƣờng giao thông nội bộ 

trong khu vực công trình để thuận tiện cho 

việc đi lại vào ban đêm, các phƣơng tiện dễ 

dàng quan sát trong khi di chuyển; Tạo lối đi 

thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn 

chế tầm nhìn; lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo 

giảm tốc độ tại các ngã rẽ; biển báo xe ra vào 

thƣờng xuyên tại điểm tiếp giáp với đƣờng Lê 

Hồng Phong. 

 ụt lún, ùn tắt nước cục bộ: Phòng ngừa sụt 

lún: Đơn vị tiếp nhận công trình thực hiện gia 

cố nền móng, đóng cọc bằng bê tông cốt thép 

chắc chắn nên các hạn chế xảy ra vấn đề sụt 
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lún công trình; Phòng ngừa ùn tắc nƣớc cục 

bộ: Đơn vị tiếp nhận công trình định kỳ kiểm 

tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo 

dòng chảy, khả năng thoát nƣớc thải vào môi 

trƣờng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc nƣớc 

làm ảnh hƣởng đến giao thông tại công trình 

cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình tại công 

trình. 

4.2. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng của chủ công trình 

I. Công trình Khu tái định cƣ thị trấn Lịch Hội Thƣợng huyện Trần 

Đề 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Tƣ mới phía Nam dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 
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* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Tƣ mới phía Nam dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

II. Công trình Khu tái định cƣ xã Long Hƣng huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 
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* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Đập đá phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Đập đá phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vự dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 
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- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

III. Công trình Khu tái định cƣ xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vự dự án. 
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- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

IV. Công trình Khu tái định cƣ xã Mỹ Hƣơng huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 
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- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

V. Công trình Khu tái định cƣ xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 



 

Báo cáo ĐTM của Tiểu dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Tái định cƣ phục vụ dự án thành phần 4 

thuộc dự án xây dựng đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng      686 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vƣơng, Phƣờng 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh thủy lợi phía Tây bắc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
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- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 

VI. Công trình Khu tái định cƣ xã Thuận Hƣng huyện Mỹ Tú 

a. Giai đoạn xây dựng 

* Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH phát 

sinh. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, CTNH tại khu vực thi 

công. 

* Giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng trong quá trình 

thi công công trình: Đơn vị thi công sẽ thực hiện giám sát sụt lún công trình, để 

kịp thời ứng phó các sự cố có thể xảy ra. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công công trình. 

* Giám sát nước thải phát sinh trước và sau xử lý trong quá trình thi công 

- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Nổi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát nước thải bơm cát trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

- Tần suất giám sát: 02 tuần/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Kênh Nổi phía trƣớc dự án. 

- Thông số: SS, COD, BOD5, dầu mỡ. 

- QCVN so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh 
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- Tần suất giám sát: 02 tháng/01 lần, vị trí giám sát phù hợp với thời điểm 

thi công. 

- Vị trí giám sát: Khu vự dự án. 

- Thông số: Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- QCVN so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Giai đoạn hoạt động 

* Giám sát nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm cuối hệ thống xử lý nƣớc thải (đính kèm sơ đồ vị 

trí giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Các thông số theo quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát khác: Sau khi bàn giao công trình, các hộ dân có trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải 

rắn, CTNH phát sinh. 
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Chƣơng 5. KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:  

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Các ý kiến, kiến nghị và giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn 

thiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cụ thể nhƣ bảng sau: 

Bảng 5.1. Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cƣ/đối tƣợng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

  - - 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến  

    

    

    

    

    

    

III Tham vấn bằng văn bản 
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II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN (theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

(Chỉ yếu cầu đối với các công trình tại khoản 4, Điều 26, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung một 

số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng, không thuộc tính chất của công trình do đó 

báo cáo không thực hiện phần này). 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Chủ công trình đã nhận dạng đƣợc các dòng chất thải và tính toán đƣợc 

hết các loại chất thải, nhận dạng và mô tả đƣợc hết các vấn đề về môi trƣờng và 

thị trấn hội không liên quan đến chất thải. 

Các loại chất thải, các vấn đề về môi trƣờng do công trình tạo ra đƣợc xử 

lý đạt yêu cầu quy định. 

Công trình có đủ khả năng để ứng phó hiệu quả với tình trạng ô nhiễm 

môi trƣờng khi các sự cố xảy ra.  

2. Kiến nghị 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công trình sớm đƣợc triển khai. Đề nghị Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng và các ngành chức năng xem xét, thẩm định và trình 

UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của 

công trình. 

3. Cam kết của chủ công trình đầu tƣ 

Qua phân tích, đánh giá các tác động có ảnh hƣởng đến môi trƣờng từ quá 

trình hoạt động của công trình. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng, chủ công trình cam kết thực hiện đúng các nội dung về bảo vệ 

môi trƣờng sau: 

- Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trƣờng đã nêu trong 

báo cáo, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trƣờng, 

kế hoạch quản lý môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quyết định phê duyệt báo 

cáo.  

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng có 

liên quan đến công trình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp để 

xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của công trình. 

- Chủ công trình cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã 

nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

- Đơn vị tiếp nhận công trình sẽ thực hiện đúng theo những cam kết trong 

bản báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt và thực hiện đầy 

đủ các chƣơng trình giám sát môi trƣờng. 
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http://www.ipc.soctrang.gov.vn/
http://www.sokhdt.soctrang.gov.vn/
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