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MỞ ĐẦU 

 

1. Xuất xứ dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Thành phố Sóc Trăng là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Sóc Trăng. Với những tiềm 
năng và thuận lợi to lớn, thành phố Sóc Trăng đang không ngừng phát triển trở 
thành một đô thị động lực quan trọng của tỉnh Sóc Trăng và các vùng lân cận, là 
đầu tàu kinh tế của cả tỉnh. Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa đã diễn 
ra nhanh chóng trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, thể hiện ở việc các cơ sở hạ 
tầng (kể cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội), các cơ sở công nghiệp, thương 
mại, các khu dân cư,… được tăng cường đầu tư, đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy nền kinh tế và công thương nghiệp, dịch vụ của tỉnh nhà.  

Mặt khác, thành phố Sóc Trăng đang trong tiến trình phát triển lên đô thị 
loại II, bên cạnh việc hình thành các khu công nghiệp, các khu dân cư, dịch vụ, 
thương mại, du lịch,.... thì nhu cầu nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu 
của cư dân đô thị. Công tác chăm lo, tạo điều kiện để các đối tượng công nhân, 
người lao động có chỗ ở và các dịch vụ thiết yếu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 
xã hội… nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh nhà được xác định là 
một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Việc hình thành Khu dịch vụ và cư xá công nhân Khu công nghiệp An 
nghiệp tỉnh Sóc Trăng là điều kiện cần thiết, phù hợp với xu hướng chung và 
tiềm lực của địa phương, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, định 
hướng, quản lý phát triển đô thị, tạo nơi an cư giúp công nhân lao động yên tâm 
làm việc, phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng và thu hút các tiềm lực phát 
triển. Ngày 24/7/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Khu 
dịch vụ và cư xá công nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 
1/500 tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất là vườn 
cây ăn trái, ruộng lúa và nhiều ao mương, lung, trũng chưa được san lấp, chưa 
đảm bảo mặt bằng để triển khai dự án Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu 
Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 

Do đó, việc đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư 
xá Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng là rất cần thiết để kết 
nối với các tuyến đường lân cận theo quy hoạch, từng bước hoàn chỉnh mạng 
lưới giao thông trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật nhằm tạo điều kiện để thực hiện dự án Khu dịch vụ và cư xá Công nhân 
khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng góp phần tạo quỹ đất, quỹ nhà ở 
đáp ứng nhu cầu cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp An Nghiệp 
nói riêng và cư dân tỉnh Sóc Trăng nói chung. 

Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu 
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Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh 
giá tác động môi trường 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 trường. 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới công trình giao thông và công trình hạ 
tầng kỹ thuật.   

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 

Dự án “Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu 
Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng” thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 
định khác của pháp luật có liên quan 

Dự án được thực hiện phù hợp với các quy hoạch như sau:  

- Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến 
năm 2020.   

- Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 
Công văn số 283/TLĐ ngày 05/3/2019 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam 
và Thông báo số 48/TB-VPUBND ngày 28/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh 
Sóc Trăng 

- 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 1872/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Khu dịch vụ và cư xá công 
nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật lập báo cáo ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ 
thuật về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14  ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
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- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;  

- 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 trường;  

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy 
định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;  

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Môi trường: 

- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 
hoạch Xây dựng; 

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

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

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

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

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

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

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 
cho phép của một số kim loại nặng trong đất; 

* Các quy chuẩn thiết kế của dự án 

- IEC 502: 1983: Tiêu chuẩn chế tạo cáp điện. 

- 22 TCN 159 – 1986: Tiêu chuẩn ngành “Cống tròn bê tông cốt thép lắp 
ghép - Yêu cầu kỹ thuật”. 

- TCVN 4400 – 1987: Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa. 

- TCVN 4756-1989: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện. 

- TCVN 5828-1994: Đèn chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật. 

- CIE 115 – 1995: Tham khảo tài liệu “Các khuyến cáo cho chiếu sáng 
đường thông và đường dành cho người đi bộ” do Ủy ban chiếu sáng Quốc tế ban 
hành. 

- TCXDVN 259:2001: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam “Tiêu chuẩn thiết kế 
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chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”. 

- 22 TCN 273 – 2001: Tiêu chuẩn ngành “Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô” 
(phần nút giao thông). 

- TCXDVN 333:2005: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam “Chiếu sáng nhân 
tạo bê ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn 
thiết kế”. 

- TCVN 4054 – 2005: Tiêu chuẩn Việt Nam “Đường ôtô -Yêu cầu thiết kế” 

- 11 TCN - 18, 19, 20, 21 – 2006: Phần cấp điện cho tuyến chiếu sáng áp 
dụng theo Quy phạm trang bị điện của Bộ điện lực ban hành năm 2006. 

- TCXDVN 104 – 2007: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam “Đường đô thị - 
Yêu cầu thiết kế”. 

- TCXDVN 394-2007: Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu trang 
thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện. 

- TCVN 7957 : 2008: Tiêu chuẩn Việt Nam “Thoát nước - mạng lưới và 
công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”. 

- TCVN 7447: 2010: Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu thiết bị 
điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện. 

- TCVN 9113 : 2012: Tiêu chuẩn Quốc gia “Ống cống bê tông cốt thép 
thoát nước”. 

- TCXD 10304:2014: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 10332:2014: Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. 

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị. 

- QCVN 07-3:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật công trình hào và tuy nen kỹ thuật. 

- TCVN 11815: 2017: Thiết kế công trình phụ trợ thi công cầu. 

- TCVN 11823:2017: Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ. 

- TCVN 5574 : 2018: Tiêu chuẩn Quốc gia “Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu 
chuẩn thiết kế”. 

- QCVN 41:2019/BGTVT: Quy  chuẩn kỹ thuật Quốc gia và báo hiệu 
đường bộ. 

- TCCS 38:2022/TCĐBVN: Tiêu chuẩn ngành “Áo đường mềm - Các yêu 
cầu và chỉ dẫn thiết kế”. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 
các cấp có thẩm quyền về dự án. 
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- Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 
Công văn số 283/TLĐ ngày 05/3/2019 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam 
và Thông báo số 48/TB-VPUBND ngày 28/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh 
Sóc Trăng. 

- Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Khu dịch vụ và cư xá công 
nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500. 

- Thông báo số 146-TB/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc phương án triển khai dự án Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu Công 
nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng; 

- Công văn số 974/UBND-XD ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng 
về việc triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ và cư xá công nhân khu công 
nghiệp An Nghiệp; 

- Công văn số 60/BQL-XDMT ngày 24/01/2022 của Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh Sóc Trăng về việc ý kiến về dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp; 

- Công văn số 149/SXD-KTVL ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc 
Trăng về việc góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp; 

- Công văn số 124/UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Sóc 
Trăng về việc góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp; 

- Biên bản số 04/BB-HĐTĐ ngày 11/3/2022 của Hội đồng thẩm định 
BCNCTKT và BCĐXCTĐT các công trình dự án đầu tư công thuộc ngân sách 
cấp tỉnh về việc họp thẩm định về đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án mới do 
Ban Quản lý dự án 2 và UBND huyện Châu Thành đề xuât 

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Sóc Trăng về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch 
vụ và cư xá công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng 
trong quá trình đánh giá tác động môi trường.  

- Hồ sơ Thiết kế cơ sở và Báo cáo Thuyết minh Dự án Hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc 
Trăng. 

- Thu thập tài liệu, các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của 
Thành phố Sóc Trăng và của tỉnh Sóc Trăng. 

- Tài liệu về khảo sát địa hình, địa chất khu vực thực hiện dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 
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Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá 
công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng do Chủ dự án phối hợp 
với đơn vị tư vấn thực hiện.   

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

2. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM: Công ty TNHH một thành viên tư vấn 
Công nghiệp và  Môi trường Đồng Xanh Cửu Long. 

 - Đại diện:  Lê Minh Hồng;  Chức vụ:  Giám đốc  

 - Địa chỉ: 448/13, Khu Vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TPCT. 

Bảng 1. Danh sách các thành viên chính tham gia thành lập báo cáo ĐTM. 

TT Thành viên Học vị Chức vụ Nội dung phụ trách Chữ 
ký 

A Chủ dự án 

1 Thạch Minh Hoài Thạc sỹ  
Giám đốc – Ban 
Quản lý dự án 2   

 
Ký duyệt báo cáo 

 

2 Phạm Đình Chung 
Đại học 
xây dựng  

Cán bộ kỹ thuật, 
Phòng dự án 2 

Nội dung dự án đầu tư, 
tham vấn cộng đồng. 

 

B Đơn vị tư vấn 

3 Lê Minh Hồng 
Đại học 
Xây dựng 

Giám đốc 
Nội dung dự án đầu tư, 
công trình xây dựng, 
tham vấn cộng đồng. 

 

4 Lê  Hoàng Phúc 
Đại học 
Điện công 
nghiệp 

 
Cán bộ kỹ thuật 

Nội dung dự án đầu tư, 
công trình điện 

 

5 Lê Thị Ngọc Lý 
Thạc sỹ 
Môi 
trường 

 
Cán bộ kỹ thuật 

Đánh giá hiện trạng và 
tác động môi trường, 
biện pháp giảm thiểu và 
chương trình quản lý và 
giám sát môi trường 

 

6 Vũ Thị Vui 
Đại học   
Môi 
Trường 

Cán bộ kỹ thuật 

Đánh giá hiện trạng và 
tác động môi trường, 
biện pháp giảm thiểu và 
chương trình quản lý và 
giám sát môi trường. 

 

7 
Huỳnh Quang 
Tuyến 

Đại học  
Môi 
trường 

Cán bộ kỹ thuật Tham vấn cộng đồng 
 

8 Đặng Đình Thành 
Đại học 
Giao 
thông 

Cán bộ kỹ thuật 
Nội dung dự án đầu tư, 
công trình xây dựng  
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4. Phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM 

4.1. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Phương pháp liệt kê trong việc thu thập số liệu, tài liệu về tự nhiên, kinh 
tế - xã hội tại khu vực hoạt động của dự án (áp dụng tại chương 1, 2, 3); 

- Phương pháp đánh giá nhanh dựa vào phương án, nội dung và các hoạt 
động của dự án, bản chất nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.. để đánh giá tải lượng, 
mức độ ô nhiễm, đối tượng ảnh hưởng trong quá trình thực hiện (áp dụng tại 
chương 3); 

- Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam (áp dụng tại chương 2, 3); 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong pḥng thí 
nghiệm: Xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường đất trầm 
tích, nước và không khí tại vùng dự án (áp dụng tại chương 2); 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Được sử dụng cho việc hỗ trợ cho 
việc phân tích, đánh giá tác động môi trường của dự án thông qua sự hiểu biết 
của cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương tại vùng dự án;   

- Phương pháp bản đồ số, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để xây 
dựng các bản đồ với phần mềm Mapinfo Professional. 

4.2. Các phương pháp khác 

Phương pháp điều tra, thu thập, phỏng vấn cộng đồng, khảo sát hiện 
trường để xác định hiện trạng khu vực thực hiện dự án để làm cơ sở cho việc 
nhận định các đối tượng tự nhiên có thể bị tác động bởi các hoạt động của dự án, 
đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương trình quản lý và giám sát môi 
trường,... Khảo sát hiện trường càng chính xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng 
các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động 
càng chính xác, thực tế và khả thi. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 
xấu đến môi trường: 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 
giai đoạn của dự án: 

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

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Các nội 
dung, yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự án.
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá công nhân Khu 
công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 

1.1.2. Tên chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Ban Quản lý dự án 2 - tỉnh Sóc Trăng. 

- Tên người đại diện: Ông Thạch Minh Hoài; Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên hệ: Số 79A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp.Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng; 

- Điện thoại: 0299.610459;  

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Vị trí các hạng mục công trình của dự án nằm trên địa bàn Phường 7, 
Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

* Tọa độ tứ cận giới hạn vùng dự án: 

- Điểm 01 (Ký hiệu M1):  X1:  1065514.354;  Y1: 550340.136; 

- Điểm 02 (Ký hiệu M2):  X2:  1065667.816;  Y2: 550516.949; 

- Điểm 03 (Ký hiệu M3):  X3:  1065220.526;  Y3: 550854.482; 

- Điểm 04 (Ký hiệu M4):  X4:  1065055.082;  Y4: 550689.917; 

 
Hình 1. 1. Vị trí tọa độ tứ cận giới hạn khu vực dự án 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Khu vự dự án thuộc địa bàn Phường 7, Thành phố Sóc Trăng. Dự án nằm 
cách tuyến Quốc lộ 60 khoảng 240m nên toàn bộ diện tích sử dụng đất của dự án 
là đất nông nghiệp, ở đô thị của người dân. Địa hình khu vực dự án chủ yếu đi 
qua ruộng lúa và ao sen chiếm 8,4 ha (63%), cao độ từ 0,6 – 0,9 mét; Lớp hữu 
cơ dày khoảng 30cm. Vườn cây ăn trái chiếm diện tích 4,8 (ha) khoảng 37%, với 
cao độ từ 1,4 – 1,7 mét. 

a. Hiện trạng dân cư 

Trong khu đất thực hiện dự án có một số dân cư hiện hữu. Có 08 hộ bị ảnh 
hưởng toàn bộ, các hộ còn lại chủ yếu đang sở hữu đất nông nghiệp. 

b. Hiện trạng sử dụng đất 

- Hiện trạng sử dụng đất bao gồm đất sản xuất nông nghiệp và mặt nước, các 
công trình nhà tạm của các hộ dân xây dựng. 

- Mặt nước khu vực chủ yếu là các ao nhỏ phục vụ nuôi trồng, sản xuất nông 
nghiệp. 

- Hiện trạng khu vực không có các công trình hạ tầng xã hội. 

- Hạ tầng kỹ thuật chủ yếu là hệ thuỷ lợi tưới tiêu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy 
cảm về môi trường:  

Dự án nằm trên địa bàn Phường 7, thành phố Sóc Trăng. Là khu vực tập 
trung sản xuất công nghiệp và dân cư của Thành phố Sóc Trăng. Với tính chất 
dự án là khu vực dịch vụ và cư xá công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp nên 

KHU VỰC  
DỰ ÁN 
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tứ cận dự án tiếp giáp với Khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất riêng lẻ, khu dân 
cư và các tuyến dân cư sinh sống ven đường giao thông đô thị. 

Dự án nằm tiếp giáp Khu dân cư Minh Châu về hướng Đông Nam và nối 
vào Khu dân cư qua kênh thủy lợi bằng cầu dân sinh xây mới. Phía Đông Bắc 
dự án là đất sản xuất nông nghiệp hiện được trồng sen, lúa và một số vườn cây 
ăn trái. Phía Tây Nam tiếp giáp với tuyến dân cư nằm ven Kênh Thủy lợi nối từ 
tuyến Quốc lộ 60 đến Khu dân cư Minh Châu. Phía Đông Bắc nối với Quốc lộ 
60 và Khu Công nghiệp An Nghiệp; khoảng cách từ dự án đến Quốc lộ 60 là 
240m. Dự án cách Kênh 30/4 khoảng 250m, đây là tuyến kênh thoát nước từ dự 
án. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự 
án 

a. Mục tiêu của dự án:  

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật, phục vụ dự án Khu dịch vụ và cư xá công nhân Khu công nghiệp An 
Nghiệp; góp phần tạo quỹ đất, quỹ nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công 
nhân, người lao động tại Khu công nghiệp.  

b. Loại hình dự án: Dự án thuộc loại hình đầu tư mới. 

c. Quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án:  

 Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng mới 11 tuyết đường với tổng chiều dài khoảng 3.168m, bề 
rộng nền đường từ 9,5 – 26m, kết cấu mặt đường láng nhựa, tải trọng thiết kế 
trục đơn 10 tấn và 12 tấn. 

- Xây mới 01 cầu, tải trọng thiết kế HL93, bề rộng toàn cầu 26m; thoát 
nước mặt sử dụng cống bê tông cốt thép đường kính từ D400 – D1200; thoát 
nước sinh hoạt sử dụng cống bê tông cốt thép đường kính từ D200 – D500; cấp 
nước sinh hoạt sử dụng ống PVC đường kính từ D110 – D250. 

- San lấp mặt bằng và các hạng mục phụ trợ khác như: cây xanh, chiếu 
sáng, phòng cháy chữa cháy, hào kỹ thuật,... 

 Nhóm dự án: Nhóm B 

 Loại công trình: Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 

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

1.2.1. Quy mô các hạng mục công trình chính. 

a. Phần đường: 

a1. Đường D4 (tuyến đường chính):   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 565 mét. 
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- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 12 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 26 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x4= 14,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 5,0x2= 10,0 m; 

- Bề rộng dải phân cách giữa:  Bdpc = 2,0 m. 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 

 
 

 

a2. Đường D1-A:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 417 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 9,5 m; 
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- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x1= 3,5 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 3,0x2= 6,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 
 

 
 

 
 

a3. Đường D1-B:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 417 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 9,5 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x1= 3,5 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 3,0x2= 6,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 
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a4. Đường D2-A:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 400 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 9,5 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x1= 3,5 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 3,0x2= 6,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 
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a5. Đường D2-B:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 400 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 9,5 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x1= 3,5 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 3,0x2= 6,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 
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a6. Đường D3:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 120 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 15,0 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x2= 7,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 4,0x2= 8,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 
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a7. Đường N1:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 230 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 15,0 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x2= 7,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 4,0x2= 8,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 

 

a8. Đường N2:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 229 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 12 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 24,0 m; 
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- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x4= 14,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 5,0x2= 10,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 

 

a9. Đường N3:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 78 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 12,0 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,0x2= 6,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 3,0x2= 6,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 

 

a10. Đường N4:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 79 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 
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- Bề rộng nền đường: Bnđ = 12,0 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,0x2= 6,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 3,0x2= 6,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 

 

a11. Đường N5:   

- Chiều dài tuyến khoảng L = 233 mét. 

- Tải trọng thiết kế: Trục đơn 10 tấn; 

- Bề rộng nền đường: Bnđ = 16,0 m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bmđ = 3,5x2= 7,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè trái:  Bvhtr = 4,0x1= 4,0 m; 

- Bề rộng vỉa hè phải:  Bvhph = 5,0x1= 5,0 m; 

- Kết cấu mặt đường hoàn thiện: Láng nhựa; 

 

b. Hạng mục san lấp mặt bằng: 
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San lấp mặt bằng khu vực dự án với tổng diện tích san lấp khoảng 8,56ha 
(bao gồm khu vực đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất giáo dục, đất cây xanh); 
cao độ san lấp theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt là +2,000. 

c.  Hạng mục cầu giao thông: 

Bố trí cầu giao thông tại vị trí cuối tuyến đường D4, đấu nối vào khu dân 
cư Minh Châu. Quy mô cầu như sau: 

- Bề rộng phần xe chạy: 16 mét; 

- Lề bộ hành:  2x5 mét; 

- Khổ cầu: 26 mét; 

- Cầu 01 nhịp giản đơn: 8 mét; 

- Tải trọng thiết kế: HL-93. 

 

 



Báo cáo ĐTM dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và  
cư xá công nhân khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 79A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng                     20 
 

      (Nguồn: Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở của dự án, 2022) 

1.2.2. Quy mô các hạng mục công trình phụ trợ  

- Cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy : Sử dụng ống uPVC từ 
D110 đến D250 tổng chiều dài khoảng 6.079 mét; trụ cứu hỏa sử dụng 10 bộ; 

- Hệ thống điện chiếu sáng : 03 tủ điều khiển chiếu sáng. Điều khiển: Hệ 
thống chiếu sáng được điều khiển với 2 chế độ. Chế độ 1 ban ngày tắt toàn bộ 
đèn, chế độ 2 buổi tối bật toàn bộ số đèn. 

- Cây xanh: Bố trí toàn khu dự án theo quy hoạch được duyệt.   

- Hào kỹ thuật: Hào kỹ thuật bố trí toàn khu dự án. 

- Lán trại: Theo đặc điểm của công trình các hạng mục công trình phụ trợ 
để hỗ trợ thi công thực hiện dự án bao gồm: bố trí các lán trại, các khu vực tập 
kết nguyên, vật liệu phục vụ thi công công trình. Với đặc điểm công trình tập 
trung tại 01 vị trí và nằm trong khu vực thành thị nên dự kiến xây dựng 02 lán 
trại để thực hiện 02 hạng mục công trình chính là đường và cầu. Cụ thể như sau : 

+ Lán trại phục vụ cho công trình đường giao thông gồm thi công phần 
thoát nước, kết hợp đào nền đường; thi công phần tuyến, vỉa hè kết hợp hệ thống 
cấp nước, thoát nước và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; thi công hệ thống 
cấp điện, cây xanh và chiếu sáng, hệ thống báo hiệu đường bộ. 

+ Lán trại phục vụ cho thi công công trình cầu giao thông.  

Mỗi lán trại bố trí diện tích khoảng 100 m2 nằm trong phạm vi đất của dự 
án. Lán trại là khu vực tập kết vật tư, bãi đúc các cấu kiện tại chỗ, nhà nghỉ tạm 
cho công nhân và điều hành công tác thi công dự án. Lán trại được bố trí đầy đủ 
hệ thống điện chiếu sáng, điện phục vụ thi công, hệ thống cấp nước và thoát 
nước tại khu vực. Do tuyến công trình ngắn nên vị trí bố trí lán trại sẽ nằm ngay 
trên đầu tuyến và cuối tuyến công trình. Vị trí cụ thể sẽ được xác định trong giai 
đoạn thiết kế chi tiết của dự án. 

1.2.3. Quy mô các hạng mục công trình bảo vệ môi trường : 

- Hệ thống thoát nước mặt: Sử dụng cống ly tâm đường kính từ D400 đến 
D1200 tổng chiều dài khoảng 4.108 mét; Cửa xả bố trí 4 vị trí; 

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Sử dụng cống uPVC D315 chiều dài 
khoảng 2.749 mét; 

- Khu vực lán trại bố trí mỗi lán trại gồm 02 thùng chứa rác thải sinh hoạt 
và 02 thùng chứa chất thải nguy hại (tổng 08, loại thùng 240 lít), 01 nhà vệ sinh 
di động (tổng là 02 nhà vệ sinh). 
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1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; Nguồn cung 
cấp điện nước và các sản phẩm của dự án 

Nguồn nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng 
của công trình với khối lượng sử dụng theo yêu cầu thực tế thi công công trình. 
Căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi; ước tính khối lượng sử dụng như sau: 

Bảng 1. 1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu chính sử dụng thi công 
 

STT Nguyên Liệu ĐVT Khối lượng 

1 Cát đắp nền m3 128.393,48 

2 Cát vàng m3 3.209,98 

3 Đá 4x6 m³ 4.491,06 

4 Đá 1x2 m³ 3.180,81 

5 Đá dăm các loại m³ 2.735,49 

6 Sắt, thép các loại Tấn 83,07 

7 Xi măng Tấn 1.587,39 

8 Nhựa đường Kg 114.002 

9 Cống bê tông D400 - D1200 m 2.568 

10 Cọc bê tông dự ứng lực D600 m 1.932,00 

11 Cừ tràm D6-8cm m 143.244,53 

12 Gối cống D300-D1200 Cái 1.072 

13 Ống HDPE các loại m 1.821,71 

14 Ống thoát nước PVC các loại m 6.825,26 

15 Vải địa kỹ thuật m² 76.344,69 

       (Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án, 2022) 

 Chất lượng nguồn nguyên vật liệu đầu vào được chủ dự án thực hiện kiểm 
tra, kiểm định đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật mới được phép đưa 
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vào thi công; chủ dự án sẽ thuê tư vấn giám sát thực hiện nhiệm vụ giám theo 
quy định. 

 - Điện chiếu sáng và điện phục vụ cho thi công xây dựng ước tính khoảng 
500 kWh/tháng; sử dụng điện mắc nhờ nhà dân khu vực công trình. 

- Dầu DO sử dụng cho máy móc cơ giới ước tính bình quân dựa trên công 
suất tiêu thụ nhiên liệu của các máy móc khoảng 88,4 lít/ngày 

- Dầu nhờn mức tiêu hao khoảng 5 lít/máy/3 tháng. 

- Nước sử dụng cho thi công xây dựng: được lấy từ nguồn nước cấp sinh 
hoạt của người dân khu vực dự án để sử dụng cho hoạt động xây dựng như trộn 
bê tông, phun nước làm ẩm vật liệu ước tính khoảng 4m3/ngày. 

- Nước sử dụng sinh hoạt cho công nhân ước tính tối đa khoảng 4m3/ngày  
(Số lượng lao động khoảng 40 người: 40 người x 100lít/người/ngày =  
4m3/ngày). Nguồn nước sinh hoạt được sử dụng từ hệ thống cấp nước sạch tại 
khu vực dự án.  

- Đá, cát đổ bê tông, cát nền, xi măng, sắt, thép nền được mua từ các cửa 
hàng vật liệu xây dựng trong khu vực;  

 * Sản phẩm đầu ra:  

 - Xây dựng mới 11 tuyết đường với tổng chiều dài khoảng 3.168m, bề 
rộng nền đường từ 9,5 – 26m, kết cấu mặt đường láng nhựa, tải trọng thiết kế 
trục đơn 10 tấn và 12 tấn. 

- Xây mới 01 cầu, tải trọng thiết kế HL93, bề rộng toàn cầu 26m. 

- Hệ thống thoát nước mặt sử dụng cống bê tông cốt thép đường kính từ 
D400 – D1200. 

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt sử dụng cống bê tông cốt thép đường kính 
từ D200 – D500. 

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt sử dụng ống PVC đường kính từ D110 – 
D250. 

 - San lấp mặt bằng với tổng diện tích khoảng 8,56ha (bao gồm khu vực đất 
ở, đất thương mại, dịch vụ, đất giáo dục, đất cây xanh); cao độ san lấp theo quy 
hoạch chi tiết được phê duyệt là +2,000. 

 - Các hạng mục phụ trợ khác như: cây xanh, chiếu sáng, phòng cháy chữa 
cháy, hào kỹ thuật,... 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án thực hiện các hạng mục công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu 
dịch vụ và cư xá Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng nhằm 
tạo cơ sở hạ tầng thuận lợi về giao thông để kết nối các tuyến đường nội ô thành 
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phố Sóc Trăng theo quy hoạch; tạo quỹ đất sạch để chuẩn bị dự án Khu dịch vụ 
và cư xá Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp. Vì vậy, khi dự án thi công 
hoàn thiện sẽ được quản lý và bảo dưỡng như sau: 

 1.4.1. Công tác vận hành, quản lý công trình 

Công tác vận hành của dự án chủ yếu là điều tiết giao thông trên các tuyến 
đường nội bộ khi kết nối với hệ thống giao thông của thành phố. Đây là dự án 
xây dựng hạ tầng của Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu Công nghiệp An 
nghiệp nên công tác quản lý dự án sẽ được UBND tỉnh giao cho địa phương 
phối hợp với Đơn vị tổ chức thực hiện và vận hành Dự án Khu dịch vụ và cư xá 
Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp quản lý tổng hợp các hạng mục công 
trình trong phạm vi dự án. 

1.4.2. Công tác duy tu bảo dưỡng 

Công tác duy tu, bảo dưỡng được đơn vị quản lý công trình xây dựng kế 
hoạch kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Các hoạt động duy tu sửa 
chữa thường xuyên: bao gồm bảo dưỡng sửa chữa cống, nền - mặt đường và hệ 
thống cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật,…. Công tác này được thực hiện trong 
suốt quá trình khai thác như điều kiện làm việc của kết cấu mặt đường, khả năng 
thoát nước của cống… đảm bảo luôn được lưu thông tốt. Công tác trùng tu: thực 
hiện định kỳ 5 năm/lần nhằm cải thiện điều kiện xe chạy, tăng độ nhám mặt 
đường… Công tác đại tu: thực hiện sau mỗi 2 lần trùng tu nhằm cải thiện tuổi 
thọ của công trình. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

1.5.1. Bố trí mặt bằng xây dựng 

Trước khi triển khai thi công cần tiến hành giải phóng mặt bằng, giải tỏa nhà 
cửa, các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác như cấp điện, cấp 
nước, thông tin liên lạc… Đây là 1 bước quan trọng và rất phức tạp vì đòi hỏi sự 
phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành khác. 

Đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công kể cả dưới nước lẫn trên 
bờ. Tổ chức công trường thành một khu vực riêng có: rào chắn, biển báo hướng 
dẫn, bố trí người cảnh giới, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy… 

Vận chuyển vật tư, thiết bị đến công trường bằng đường bộ kết hợp đường 
thủy. Điện sử dụng lưới điện quốc gia. Nước sinh hoạt và thi công được sử dụng 
nguồn nước sinh hoạt từ nhà máy cấp nước tại khu vực thi công công trình. 

Mặt bằng công trường được bố trí tại các vị trí trống trải để hạn chế chi phí 
và khi bố trí cần đảm bảo các hạng mục cơ bản như sau: 

- Lán trại và nhà điều hành tại công trường. 

- Bãi đúc các cấu kiện tại chỗ. 
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- Bãi tập kết vật liệu và gia công vật liệu. 

1.5.2. Công tác chuẩn bị 

Công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính như sau: 

- Khảo sát vật liệu, bao gồm các vật liệu đắp nền, mặt đường, các cấu kiện 
mua từ nhà máy như: cống, gối cống … 

- Tổ chức khai thác vật liệu. 

- Khảo sát và lập phương án để vận chuyển vật tư, thiết bị đến công trường. 

- Chuẩn bị các bãi tập kết vật liệu. 

- Tập kết vật tư phụ trợ thi công, máy móc phục vụ thi công. 

- Tổ chức các bãi đúc cấu kiện tại công trường. 

1.5.3. Bố trí các mũi thi công 

Dựa vào địa hình và điều kiện thực tế cung cấp nguyên vật liệu có thể triển 
khai thi công thành 04 mũi như sau:  

- Mũi thi công 1: thi công phần thoát nước, kết hợp đào nền đường. 

- Mũi thi công 2: thi công phần tuyến, vỉa hè kết hợp hệ thống cấp nước, 
thoát nước và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 

- Mũi thi công 3: thi công hệ thống cấp điện, cây xanh và chiếu sáng, hệ 
thống báo hiệu đường bộ. 

- Mũi thi công 4: thi công cầu giao thông.    

1.5.4. Biện pháp thi công chủ đạo 

1.5.4.1. Thi công phần đường 

Công tác thi công đường sẽ kết hợp thi công hoàn thiện các công trình phụ 
trợ và công trình bảo vệ môi trường như: hệ thống cấp nước sạch; hệ thống 
chiếu sáng, cây xanh; hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước thải. Biện 
pháp thi công theo từng hạng mục công trình cụ thể như sau:  

a.  Kết cấu áo đường: 

� Đường D4 và N2: 

Modul đàn hồi yêu cầu theo bảng 3-5 22TCN 211-06 Eyc >= 130 MPa: 

Láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn dày 3.5cm, nhựa 
4,5 kg/m2 

Đá dăm nước, dày 10cm 

Cấp phối loại 1, dày 15cm 
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Cấp phối loại 2, dày 25cm 

Vải địa kĩ thuật, R>=25kN/m 

Cát K0.98, dày 50cm 

Cát K0.95 ( D4 dày 80CM; N2 dày 100CM) 

Vải địa kĩ thuật, R>=12kN/m 

Nền sau khi vét hữu cơ dày 30cm 

� Đường D1A, D1B, D2A, D2B, D3, N1, N3, N4  N5: 

Modul đàn hồi yêu cầu theo bảng 3-5 22TCN 211-06 Eyc >= 130 MPa: 

Láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn dày 3.5cm, nhựa 
4,5 kg/m2 

Đá dăm nước, dày 10cm 

Cấp phối loại 2, dày 25cm 

Vải địa kĩ thuật, R>=25kN/m 

Cát K0.98, dày 50cm 

Cát K0.95 (D1A-D1B dày 100CM; D2A-D2B 
dày 120CM; D3 dày 200CM; N1 dày 200CM; 
N2 dày 100CM; N3,N4 dày 200CM; N5 dày 
100CM) 

Vải địa kĩ thuật, R>=12kN/m 

Nền sau khi vét hữu cơ dày 30cm 

 

b.  Các bước thi công tuyến đường 

- Dọn mặt bằng thi công, làm kho bãi lán trại. 

- Xác định tim tuyến. 

- Đào lòng đường, lu lèn nền đường nguyên thổ. 

- Thi công lớp vải ĐKT gia cường: R ≥ 12KN/m. 

- Thi công lớp cát  K0.95 (Độ dày tùy theo bản vẽ thiết kế của từng kết cấu 
áo đường). 

- Thi công lớp cát đầm chặt  K0.98 dày 50cm 

- Thi công lớp vải ĐKT gia cường: R ≥ 25KN/m. 

- Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2 ( Độ dày tùy theo bản vẽ thiết kế của 
từng kết cấu áo đường ). 
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- Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 1 ( Độ dày tùy theo bản vẽ thiết kế của 
từng kết cấu áo đường). Lớp đá dăm loại 1 chỉ có riêng cho đường D4 và đường 
N2. 

- Thi công lớp đá dăm nước dày 10cm. 

- Thi công lớp láng nhựa 03 lớp, TC 4,5kg/m2. 

c. Các bước thi công hệ thống thoát nước mặt 

Công tác thi công hệ thống thoát nước mặt gồm các hạng mục chủ yếu sau: 

- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu và các cấu kiện. 

- Đào hố móng. 

- Đóng cừ tràm gia cố hố ga, gối cống. 

- Thi công lắp đặt hố ga, gối cống và ống cống. 

- Đắp đất thân cống. 

d. Thi công hệ thống thoát nước sinh hoạt 

Công tác thi công hệ thống thoát nước sinh hoạt gồm các hạng mục chủ yếu 
sau: 

- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu và các cấu kiện. 

- Đào hố móng. 

- Đóng cừ tràm gia cố hố ga, gối cống. 

- Thi công lắp đặt hố ga, gối cống và ống cống. 

- Đắp đất thân cống. 

  e. Thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy 

Công tác thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy 
gồm các hạng mục chủ yếu sau: 

- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu và các cấu kiện. 

- Đào hố móng. 

- Đóng cừ tràm gia cố hố ga. 

- Thi công lắp đặt hố ga, ống cấp nước, lắp đặt trụ phòng cháy chữa cháy. 

- Đắp đất hoàn thiện. 

g. Thi công hệ thống chiếu sáng 

- Thi công tủ điện đấu nối hệ thống 3 pha. 

- Thi công nâng cấp hệ thống 1 pha thành 3 pha. 

- Thi công lắp dựng trụ điện. 
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- Thi công lắp dây cáp điện trên trụ điện. 

- Thi công lắp cần đèn chiếu sáng vào trụ ly tâm. 

- Đo kiểm tra các thông số kỹ thuật trước khi đóng điện thử nghiệm. 

- Đóng điện thử nghiệm và kiểm tra các thông số kỹ thuật lần cuối. 

h. Thi công hệ thống báo hiệu đường bộ 

- Xác định vị trí. 

- Thi công đào và đổ bê tông móng cột. 

- Thi công lắp đặt cột và biển báo. 

- Thi công sơn kẻ vạch tính hiệu đường bộ. 

1.5.4.2. Thi công cầu giao thông 

a. Đặc điểm kết cấu: 

− Sơ đồ nhịp : 1x8m; 

− Mặt cắt ngang gồm 26 dầm BT ứng suất trước, L = 8,0m, H=0,4m; 

− Kết cấu bản mặt cầu: 

Bê tông nhựa C12.5, dày 5cm 

Tưới nhựa dính bám 0,5 kg/m2 

Lớp phòng nước 

Bê tông Bù cong đứng 

Bê tông bản mặt cầu C30, dày 15cm 

− Kết cấu lề bộ hành: 

 
Gạch Terrazo 40x40x3cm 

Vữa tạo phẳng mặt dày 3cm 

Tấm đan dày 10cm 

Bê tông bản mặt cầu, dày 15cm 

Bệ mố được đặt trên nền cọc bê tông ly tâm D500, L=40 mét; 

b. Các bước thi công 

- Định vị tim mố; 

- Định vị tim cọc; 

- Đóng đê quay, bơm nước trong phạm vi xây dựng cầu; 
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- Đào hố móng đến cao độ thiết kế; 

- Thi công hoàn thiện mố (trụ); 

- Lắp đặt dầm; 

- Thi công hoàn hệ sàn và lề bộ hành. 

1.5.5. Tổ chức thi công và an toàn lao động 

1.5.5.1.  Đảm bảo các điều kiện vệ sinh lao động 

Đảm bảo sự trao đổi không khí bằng thông gió tự nhiên cho khu vực nhà ở, 
láng trại trên công tường bằng cách chọn hướng để xây dựng hợp lý (cố gắn theo 
hướng bắc nam) bố trí đủ diện tích cửa sổ, cửa ra vào tạo điều kiện thông thoáng 
tốt. 

Cải tiến kỹ thuật cơ giới hóa các thao tác nặng nhọc để giảm nhẹ sức lao 
động cho người lao động (sử dụng thiết bị đào đất, cần cẩu cho lắp đặt cấu kiện 
đúc sẵn…). 

Trang bị đủ các dụng cụ phòng hộ cá nhân: quần áo bảo hộ, gang tay, kính 
bảo vệ mắt. 

Giảm hết mức tối thiểu của tiếng ồn và rung động bằng các dụng cụ phòng 
hộ cá nhân: dùng bông bang đặc vào lỗ tai hoặc bao ốp tai, găng tay có lớp lót ở 
trong long bàn tay bằng cao su sốp để hạn chế sự rung động khi sử dụng các 
thiết bị rung. 

Khi tổ chức thi công ban đêm sẽ bố trí đảm bảo hệ thống chiếu sang bằng 
đèn pha hoặc đèn dây tóc có công suất 300-500W với chiều cao treo đèn hợp lý. 
Các thiết bị thi công ban đêm phải có hệ thống chiếu sang đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật. 

1.5.5.2. Biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây lắp các khoản 
mục:  

Lái xe, lái máy và người lao động được huấn luyện nhắc nhở về nội dung 
công tác an toàn trước khi thi công, đặc biệt trong điều kiện thi công hổn hợp 
giữa xe máy và nhân lực. 

Bố trí hợp lý máy móc thiết bị đảm bảo sử dụng vận hành máy an toàn, 
thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động, sửa chữa kịp thời những hư hỏng, 
có kế hoạch tu sửa và bảo dưỡng máy theo định kỳ. 
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Tổ chức đường vận chuyển đi lại trong nội bộ công trường hợp lý, tránh giao 
cắt nhiều trên luồng vận chuyển để hạn chế tai nạn xảy ra. Tuyệt đối không dùng 
xe tự đổ để chở công nhân.  

1.5.5.3. Trong thi công công tác đất:  

Khi đào hố móng sẽ tạo mái dốc, không đào thẳng đứng để tránh sụt lở do 
độ rung động do xe máy thi công gây ra. Chiều dài hố đào không quá dài và phải 
có phương án thoát nước tốt. 

Đất đào từ hố đào và vật liệu tập kết để thi công bố trí đủ cự ly an toàn cách 
mép hố đào tối thiểu 0,8m, dùng rào cứng để chắn trên miệng hố đào và có đèn 
báo hiệu nguy hiểm ban đêm. 

Các thiết bị nâng để vận chuyển đất, đầm đất…không được phép dừng hay 
vận hành trong phạm vi nhỏ hơn 1,5m tính từ mép hố đào. 

An toàn viên và cán bộ chỉ huy thi công thường xuyên kiểm tra phát hiện vết 
nứt trên mép hố đào để kịp thời xử lý. 

Bố trí người hướng dẫn chỉ huy xe đổ đất cũng như các vật liệu khác đảm 
bảo an toàn, bố trí vị trí xe quay đầu hợp lý. 

1.5.5.4. An toàn trong thi công lớp móng đường 

Trước khi thi công bố trí biển báo hiệu công trường ở đầu và cuối đoạn 
đường thi công, bố trí người và bảng hướng dẫn đường tránh cho các loại 
phương tiện giao thông qua đường, quy định sơ đồ chạy đến và chạy đi của ô tô 
vận chuyển vật liệu, chiếu sang khu vực thi công khi làm đêm. 

Công nhân phục vụ theo máy san rải được trang bị đủ ủng, găng tay, khẩu 
trang, quần áo lao động phù hợp với công việc. 

Trước mỗi ca làm việc nhà thầu kiểm tra các máy móc và thiết bị thi công, 
sửa chữa hư hỏng của máy móc báo cáo cho cán bộ chỉ tạo thi công ở hiện 
trường kịp thời. 

1.5.5.5. Trong thi công lắp ghép cấu kiện            

Lắp đặc các cấu kiện bằng cẩu, sẽ bố chí người chỉ huy và người gác để đảm 
bảo cự ly an toàn. Thống nhất mọi tính hiệu cho mọi thành viên tham gia cẩu 
lắp.  

Trước khi cẩu phải hoàn tất việc kiểm tra độ lún của chân đế, kiểm tra dây 
cáp, móc cẩu… 
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Trong quá trình cẩu sẽ bố trí cẩu sao cho người điều khiển cẩu nhìn rõ các 
khâu móc, buột và nâng hạ các các kiện vào vị trí lắp đặt. 

Bố trí dây neo, hãm vật cẩu nhằm tránh hiện tượng va chạm. 

Vị trí buộc cấu kiện có cạnh sắc sẽ làm đệm lót, chọn  thiết bị buộc, móc phù 
hợp với cấu kiện, và có khả năng tháo móc dễ dàng khi đặc cấu kiệ vào vị trí. 

Không sửa chữa bất kỳ bộ phận nào của thiết bị cẩu cũng như cấu kiện khi 
đag cẩu chuyển, không ngừng việc khi cha lắp đặc cấu kiện vào vị trí ổn định, 
tạo nên cấu kiện bị treo lơ lửng gây nguy hiểm.    

1.5.5.6. Công tác phòng cháy chữa cháy 

Tuyệt đối cấm đem các chất cháy nổ vào khu vực công trường. 

Các vật tư dễ cháy như xăng, dầu, sơn, gỗ phải có kho riêng bảo quản cẩn 
thận cách ly với những nơi có nguồn nhiệt, lửa như máy nổ và xa lán trại công 
nhân. 

Có quy đinh nghiêm ngặt về công tác phòng cháy chữa cháy trong công 
trường tránh hoả hoạn. 

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án, 2022) 

1.5.6. Phương pháp vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc thi công 
 * Nguồn cung cấp nguyên, nhiên vật liệu xây dựng phục vụ cho thi công 

công trình bao gồm: 

 - Cát đắp: Lấy ở sông Hậu Giang với sản lượng khai thác khoảng 
300m3/ngày đến 500m3/ngày và được vận chuyển tới chân công trình bằng 
đường thủy kết hợp đường bộ; 

- Cát xây dựng: Lấy ở mỏ Hồng Ngư, xã An Phong - huyện Thanh Bình, 
xã Phú Ninh - huyện Tam Nông, xã Long Thuận - huyện Hồng Ngư, tỉnh Đồng 
Tháp được vận chuyển tới chân công trình bằng đường thủy kết hợp đường bộ. 
Sản lượng khai thác khoảng 300.000 - 500.000 m3/năm; 

- Đất sét: Khai thác tại chỗ và vận chuyển tới công trình bằng đường bộ; 

- Đá các loại lấy ở Biên Hòa hoặc lấy ở mỏ đá Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Khai thác với năng suất khoảng 200.000 
m3/năm. Trữ lượng đã được thăm dò để khai thác hơn 7 triệu m3. Vận chuyển 
bằng đường thủy tới chân công trình; 

- Bê tông nhựa lấy tại các trạm tại tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, … 
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- Nhựa đường lấy tại tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, … 

- Các vật liệu khác (như xi măng, sắt thép, cát...) lấy tại tỉnh Sóc Trăng, 
thành phố Cần Thơ, TP.HCM …  

* Hướng vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công đến khu vực công 

trình bằng đường thủy và đường bộ: 

   - Hướng dẫn chuyển máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu bằng đường bộ 
thông qua các tuyến giao thông chính như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 60 và các tuyến 
giao thông nội ô thành phố Sóc Trăng. 

  - Hướng vận chuyển các nguyên vật liệu và máy móc thi công được vận 
đến công trình chủ yếu bằng đường thủy thông qua các tuyến như Sông Hậu, 
Rạch Mọp, Kênh xáng Phụng Hiệp – Sóc Trăng, Kênh 30/4 đến công trình. 

1.5.7. Danh mục máy móc thiết bị thi công 

 Các máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động thi công trình của đơn vị thi 
công bao gồm phương tiện cơ giới chính như sau: 

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc thiết bị chính phục vụ dự án 
 

TT Loại thiết bị Số  
lượng 

Nước sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 

1 Máy ủi 2 Nhật 2015 90% 
2 Máy trộn bê tông 3 Nhật 2015 90% 
3 Xe lu 2 Nhật 2015 80% 
4 Xe rãi nhựa (Máy rãi bê tông nhựa) 1 Việt Nam 2015 80% 
5 Ô tô tự đổ 5 Việt Nam 2015 80% 
6 Máy đào 4 Việt Nam 2014 80% 

7 Máy phát điện (200kVA) 1 Việt Nam 2015 80% 

8 Máy hàn 2 Việt Nam 2015 80% 
9 Máy đầm 2 Việt Nam 2015 80% 

     (Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án, 2019) 

 Tùy theo điều kiện thi công thực tế tại công trình mà số lượng và máy 
móc, thiết bị có thể thay đổi nhằm đảm bảo tiến độ thi công và các điều kiện thi 
công được an toàn và thuận lợi. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện 

 Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025 

 - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tháng 5/2022. 
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 - Giải phóng mặt bằng dự án: 01/2023 – 06/2023. 

 - Thi công dự án: Dự kiến thời gian thi công toàn dự án là 24 tháng. Do phụ 
thuộc vào nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2022 – 2025 nên thời gian triển khai công 
tác thi công sẽ nằm trong giai đoạn từ tháng 06/2023 - 12/2025.  

 - Hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng: Sau khi công trình được thi 
công hoàn hành và nghiệm thu đưa vào sử dụng, dự kiến thời gian đưa vào sử 
dụng từ tháng 01/2026. 

 1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 238.896.000.000 đồng; trong đó cơ cấu 
nguồn vốn đầu tư gồm: 

- Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh (nguồn vốn sổ xố kiến thiết thu vượt dự 
toán năm 2021): 114.647.000.000 đồng. 

- Nguồn vố xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025: 124.249.000.000 đồng. 

Kinh phí thực hiện cho hoạt động bảo vệ môi trường khoảng 350 triệu 
đồng được lấy từ chi phí khác nêu trên theo quy định; Quá trình thi công xây 
dựng dự án nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện đảm bảo các điều kiện về 
môi trường và an toàn lao động theo quy định. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng là đơn vị trực tiếp điều hành và quản 
lý thực hiện dự án. Dự án hoàn thành và nghiệm thu thì Chủ dự án có trách 
nhiệm bàn giao các hồ sơ, tài liệu phục vụ vận hành và bảo trì công trình cho 
chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền trước khi bàn giao công trình đưa vào 
khai thác, sử dụng. 

   Quá trình thi công xây dựng dự án dự kiến số lao động tham gia khoảng 
40 người; trong quá trình thi công thì hoạt động tổ chức quản lý công nhân do 
nhà thầu thực hiện, ưu tiên sử dụng lao động phổ thông tại địa phương; Không 
tổ chức nấu ăn uống, sinh hoạt tại công trình, bố trí, sắp xếp 02 công nhân trực 
tại công trình làm việc theo ca. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại lán trại sẽ 
được hợp đồng với Công ty Cổ phần  công trình đô thị Sóc Trăng thu gom và xử 
lý theo quy định. 
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Quản lý thực hiện                                       Quản lý thực hiện 
    Giai đoạn thi công xây dựng                      Giai đoạn vận hành công trình 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức và quản lý dự án 
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Chương 2 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG  

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án 

a. Địa lý:  

Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá Công nhân khu 
Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng là khu vực có đặc điểm địa hình mang 
tính chất đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng là tương đối bằng phẳng, đất đai có các 
lắng đọng trầm tích dạng phù sa nghèo và cát mịn. Mật độ dân cư khu vực tuyến 
thưa thớt, chủ yếu tập trung tại khu vực đầu tuyến công trình.. 

b. Địa chất: 

Tỉnh Sóc Trăng có địa hình tương đối bằng phẳng, được hình thành từ phù 
sa sông Mekong xen lẫn trầm tích biển, cao độ biến thiên không lớn chỉ từ 0,2 – 
1,2m so với mực nước biển. Về đặc điểm địa chất thuộc khu vực có nền đất yếu; 
Tuổi địa chất (niên đại địa chất) được hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên 
nền đá gốc Mezoic với các dạng trầm tích được chia thành các tầng (hay còn gọi 
là các niên đại địa chất) chính sau: 

- Tầng Holocene nằm trên lớp mặt thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 
cát có thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene có sét lẫn cát hạt trung bình. 

- Tầng Miocene có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 

Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất các công trong vùng dự án ven 
biển tỉnh Sóc Trăng của Viện nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam; địa 
chất trong khu vực dự án gồm các lớp đất chính như sau: Lớp 1A là đất sét màu 
nâu đỏ vàng nhạt, trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy, lớp này có độ sâu từ mặt 
đất tự nhiên xuống trung bình từ 1,3 – 1,5 m; 

- Lớp 1: Đất bùn sét xám nâu đen, lớp này nằm giữa lớp 1A và lớp 2, 
chiều dày trung bình khoảng 1,2 – 2,0m 

- Lớp 2: Đất bùn sét xám màu nâu đen, chiều dày trung bình từ 4,8 - 5,0m. 

- Đất đai và thổ nhưỡng khu vực dự án là nhóm đất mặn trung bình đến 
mặn nhiều, hàm lượng sét trên 40%, thoát nước kém, thường có tầng glây mạnh 
ở độ sâu khác nhau, độ phèn tiềm tàng khá cao. Mặn là yếu tố hạn chế cho cây 
trồng, tuy nhiên đây lại là yếu tố thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ 
sản nước mặn.  



Báo cáo ĐTM dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và  
cư xá công nhân khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 79A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng                     35 
 

* Đặc điểm địa chất đại diện cho khu vực thành phố Sóc Trăng.  

 Theo Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình thuộc khu vực thành 
phố Sóc Trăng; tham khảo kết quả khảo sát địa chất công trình của Dự án như 
sau: 

- Lớp K1: Đất đắp/Đất san lấp: Sét lẫn sỏi sạn, rẽ cây. Lớp này gặp ở tất 
cả các lỗ khoan. Bề dày lớp thay đổi từ 0,3m đến 3,5m. Cao độ đáy lớp biến 
thiên từ -2,10m đến 2,00m. 

- Lớp K2: Đất mặt: Sét rất dẻo (CH) Sét ít dẻo (CL), màu xám vàng, nâu 
đỏ, xám xanh, trạng thái dẻo mềm. Lớp này có bề dày lớp thay đổi từ 0,5m đến 
2,3m. Cao độ đáy lớp biến thiên từ -3,20m đến 0,40m. 

Chỉ tiêu cơ lý của lớp K2  như sau:  

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị trung bình 

Hàm lượng hạt cát % 3,9 

Hàm lượng hạt bụi % 55,0 

Hàm lượng hạt sét % 41,1 

Độ ẩm (W) % 39,1 

Dung trọng (γ) g/cm3 1,76 

Tỷ trọng (Gs)  2,71 

Hệ số rỗng (eo)  1,097 

Giới hạn chảy (LL) % 55,2 

Giới hạn dẻo (PL) % 23,2 

Chỉ số dẻo (PI)  % 32,0 

Chỉ số chảy (LI)  0,50 

Hệ số nén lún a1-2 cm2/kg 0,064 

Góc ma sát trong φo (cắt trực tiếp) Độ 9001’ 

Lực dính C (cắt trực tiếp) kG/cm2 0,176 

- Lớp 1: Sét rất dẻo (CH)/ Sét ít dẻo (CL), màu xám xanh, xám đen, đôi 
chỗ kẹp cát, trạng thái chảy đến dẻo chảy. Lớp này gặp ở tất cả các lỗ khoan. Bề 
dày lớp thay đổi từ 14,0m đến 35,5m. Cao độ đáy lớp biến thiên từ -34,86m đến 
– 15,10m. 

Chỉ tiêu cơ lý của lớp 1 như sau:  

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị trung bình 
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Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị trung bình 

Hàm lượng hạt cát % 10,5 

Hàm lượng hạt bụi % 57,1 

Hàm lượng hạt sét % 32,4 

Độ ẩm (W) % 51,3 

Dung trọng (γ) g/cm3 1,68 

Tỷ trọng (Gs)  2,67 

Hệ số rỗng (eo)  1,413 

Giới hạn chảy (LL) % 58,4 

Giới hạn dẻo (PL) % 25,2 

Chỉ số dẻo (PI)  % 33,2 

Chỉ số chảy (LI)  0,79 

Hệ số nén lún a1-2 (cm2/kg) 0,118 

Góc ma sát trong φo (cắt trực tiếp) Độ 5030’ 

Lực dính C (cắt trực tiếp) kG/cm2 0,075 

- Lớp 2a: Sét rất dẻo (CH)/ Sét ít dẻo (CL), màu xám xanh, xám đen, nâu 
vàng, trạng thái dẻo mềm. Lớp này gặp ở hầu hết các lỗ khoan. Bề dày lớp thay 
đổi từ 2,0m đến 5,8m. 

Chỉ tiêu cơ lý của lớp 2a  như sau:  

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị TB 

Hàm lượng hạt cát % 19,4 

Hàm lượng hạt bụi % 48,3 

Hàm lượng hạt sét % 32,3 

Độ ẩm (W) % 36,4 

Dung trọng (γ) g/cm3 1,82 

Tỷ trọng (Gs)  2,71 

Hệ số rỗng (eo)  1,031 

Giới hạn chảy (LL) % 50,5 

Giới hạn dẻo (PL) % 22,3 
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Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị TB 

Chỉ số dẻo (PI)  % 28,2 

Chỉ số chảy (LI)  0,50 

Hệ số nén lún a1-2 (cm2/kg) 0,047 

Góc ma sát trong φo (cắt trực tiếp) Độ 12007’ 

Lực dính C (cắt trực tiếp) kG/cm2 0,199 

- Lớp 2b: Sét rất dẻo (CH)/ Sét ít dẻo (CL), màu xám xanh, nâu vàng, đôi 
chỗ kẹp cát, trạng thái dẻo cứng. Lớp này chỉ gặp ở các lỗ khoan. Bề dày lớp 
thay đổi từ 2,1m đến 9,5m. 

Chỉ tiêu cơ lý của lớp 4b như sau:  

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị trung bình 

Hàm lượng hạt cát % 10,9 

Hàm lượng hạt bụi % 51,3 

Hàm lượng hạt sét % 37,8 

Độ ẩm (W) % 30,3 

Dung trọng (γ) g/cm3 1,91 

Tỷ trọng (Gs)  2,72 

Hệ số rỗng (eo)  0,853 

Giới hạn chảy (LL) % 49,9 

Giới hạn dẻo (PL) % 21,6 

Chỉ số dẻo (PI)  % 28,3 

Chỉ số chảy (LI)  0,31 

Hệ số nén lún a1-2 (cm2/kg) 2,05 

Góc ma sát trong φo (cắt trực tiếp) Độ 12020’ 

Lực dính C (cắt trực tiếp) kG/cm2 0,271 

- Thấu kính 1: Cát lẫn bụi (SM), màu nâu đỏ, kết cấu rời rạc. Thấu kính 
này chỉ gặp tại lỗ khoan tuyến LKTC-7. Bề dày thấu kính là 1,9m. Cao độ đáy 
thấu kính là 0,07m. 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Dự án nâng cấp, kéo dài đường Trần Quang Khải, thành 

phố Sóc Trăng, 2018). 

c. Khí hậu và khí tượng: 
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* Nhiệt độ:  

Khu vực dự án thuộc tỉnh Sóc Trăng nằm trong khu vực mang tính chất 
nhiệt đới gió mùa tương đối ôn hòa. Nhiệt độ trung bình năm 2019 khoảng 
27,60C, thời điểm nóng nhất trong năm là tháng 4 khoảng 29,50C và nhiệt độ 
thấp nhất trong năm là tháng 12, với 25,90C. 

Nhiệt độ không khí là yếu tố quan trọng trong việc phát tán và chuyển hóa 
các chất ô nhiễm trong không khí cũng như trong quá trình phân hủy các chất 
hữu cơ, nhiệt độ càng cao sẽ thúc đẩy tốc độ phản ứng các chất ô nhiễm. Do 
nằm trong khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí luôn ở mức cao, đây là điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động của các vi sinh vật phân hủy chất thải. 

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 
 

Tháng 
Nhiệt độ không khí các tháng trong năm (oC) 

2016 2017 2018 2019 
1 27,1 26,7 26,3 26,4 

2 26,8 26,7 25,8 26,6 

3 27,4 27,5 27,5 27.9 

4 29,5 29,0 28,5 29,5 

5 29,4 28,4 28,6 29,1 

6 28 28,2 27,9 28,0 

7 28 27,1 27,2 27,6 

8 27,7 27,5 27,2 27,3 

9 27,5 28,0 27,1 27,6 

10 27,1 27,5 27,9 28,0 

11 27,7 27,5 27,7 27,4 

12 26,5 26,0 27,4 25,9 

Trung 
bình 

27,7 27,5 27,4 27,6 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2019). 

* Chế độ mưa:  

Mỗi năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 
đến tháng 10 với trung bình là 130 ngày mưa, tổng lượng mưa các tháng trong 
năm 2019 đạt 1.446,8 mm thấp so với năm 2018 và 2017. Mùa khô bắt đầu vào 
tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau, tổng lượng mưa trong mùa chỉ đạt vài 
trăm mm (khoảng 7% lượng mưa trong năm).  

Bảng 2. 2. Bảng tổng hợp lượng mưa các tháng trong năm 
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(Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng, 2019) 

 

Chế độ mưa cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, khi mưa rơi 
xuống sẽ mang theo các chất ô nhiễm trong không khí vào môi trường đất, nước. 
Khi trong không khí có chứa các chất như SO2, NO2 với hàm lượng cao sẽ gây 
ra hiện tượng mưa axit do các chất này kết hợp với hơi nước có trong khí quyển 
hình thành các axit như H2SO4,....làm thiệt hại nghiêm trọng đến thực vật và 
công trình. Khi nước mưa chảy tràn trên bề mặt đất có thể cuốn theo các chất ô 
nhiễm vào nguồn nước gây ô nhiễm. 

(Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng, 2019) 

* Độ ẩm 

Độ ẩm phân hóa theo mùa rõ rệt, giá trị độ ẩm trung bình thấp nhất vào 
các tháng 3 và 4 (mùa khô) với giá trị trung bình khoảng 77%, độ ẩm trung bình 
khoảng 82% vào giai đoạn mùa mưa. 

Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến các quá trình 
chuyển hóa và phân hủy các chất ô nhiễm, là điều kiện để cho các vi sinh vật 
hiếu khí và kỵ khí phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra môi trường có độ ẩm cao 
cũng là một nhân tố lan truyền dịch bệnh, bất lợi cho việc phòng chống rỉ sét các 
thiết bị. 

Bảng 2. 3. Bảng tổng hợp độ ẩm không khí các tháng trong năm 
 

Tháng Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm (%) 

Tháng 
Lượng mưa các tháng trong năm (mm) 

2016 2017 2018 2019 
1 0,0 34,4 6,6 31,2 

2 0,4 33,0 0,2 0,3 

3 - 3,9 - 0,3 

4 - 2,7 - 9,2 

5 270,4 225,3 110,0 231,4 

6 263,3 243,8 179,5 237,6 

7 266,4 388,6 323,6 160,7 

8 181,8 253,2 240,1 261,0 

9 160,6 319,1 278,2 218,4 

10 306,7 319,4 86,8 158,5 

11 201,3 217,1 183,2 138,2 

12 66,8 134,3 161 - 

Tổng 1.717,7 2.246,8 1.569,2 1.446,8 
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2016 2017 2018 2019 
1 79 79 82 76 

2 78 77 76 77 

3 78 76 76 77 

4 77 77 77 76 

5 79 84 82 82 

6 86 84 83 86 

7 84 87 86 85 

8 86 86 86 85 

9 87 84 85 83 

10 85 86 81 81 

11 82 83 82 81 

12 79 81 80 75 

Trung bình 82 82 81 81 

(Nguồn: Niên giám thống kê  Sóc Trăng, 2019). 

* Cường độ gió – bão:  

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm hình thành các 
hướng gió chính như sau: Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Gió được chia 
làm hai mùa rõ rệt là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Mùa mưa chịu 
ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam là chủ yếu; Còn mùa khô chịu ảnh hưởng của 
gió mùa Đông Bắc.  

Cường độ gió sẽ ảnh hưởng đến sự phát tán các chất ô nhiễm không khí, 
cường độ gió càng mạnh sẽ làm phát tán rộng các chất gây ô nhiễm ra các khu 
vực xung quanh. Việc xác định cường độ gió và hướng gió giúp đánh giá mức 
độ phát tán các chất ô nhiễm và đưa ra biện pháp hạn chế thích hợp. 

* Bức xạ mặt trời:  

Số giờ nắng đạt cao nhất là giai đoạn gần cuối mùa khô, thấp nhất vào giai 
đoạn giữa mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9. 

Bảng 2. 4. Bảng tổng hợp số giờ nắng các tháng trong năm 
 

Tháng 
Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm (giờ) 

2016 2017 2018 2019 

1 271 176 137,5 214,4 

2 268 216,2 236,3 265,7 

3 301 253,6 265,8 291,1 

4 315 291,2 278,9 275,8 
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Tháng 
Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm (giờ) 

2016 2017 2018 2019 
5 214 160,5 173,3 215,6 

6 194 153,3 161,9 154,9 

7 208 133,8 149,1 163,0 

8 190 185,6 153,4 177,3 

9 173 178,7 170,6 159,4 

10 117 137,3 203,0 212,0 

11 178 160,1 183,2 201,6 

12 107 152,5 173,5 214,3 

Tổng 2.536 2.198,8 2.286,5 2.545,1 

(Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng, 2019). 

d. Thủy văn, hải văn: 

 Chế độ thuỷ văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chịu ảnh hưởng của chế độ triều 
biển đông, trong tháng có 02 đợt triều cường vào ngày 15 và 30 âm lịch, biên độ 
dao động khoảng 0,4 - 1m. Đặc biệt vào mùa kiệt, ảnh hưởng của triều trong hệ 
thống sông rất lớn. Trong mùa lũ, ảnh hưởng của triều yếu đi, vào thời kỳ triều 
cường, mực nước dâng cao, xâm nhập sâu vào nội đồng. 

Thuỷ văn khu vực xây dựng chi phối bởi chế độ thuỷ văn sông Hậu; Chế 
độ thuỷ văn khu vực chủ yếu là chế độ của dao động triều (bán nhật triều không 
đều). Phần lớn các ngày trong tháng đều có hai lần nước lớn, hai lần nước ròng. 
Các đặc trưng thuỷ văn diễn biến tương đối điều hoà, không có những biến động 
lớn gây ra bởi các yếu tố khí tượng. Những biến động về mực nước, dòng chảy 
tại khu vực nghiên cứu nhỏ hơn so với biển Đông Nam Bộ và thuộc loại nhỏ 
nhất Việt Nam; Trong vùng hầu như không có lũ do mưa, chế độ thuỷ văn chủ 
yếu là chế độ dao động triều; 

Mực nước cao nhất hàng năm thường xảy ra vào các tháng 10, 11, 12. 
Mực nước thấp nhất thường xảy ra vào các tháng 6, 7, 8. Chênh lệch giữa mực 
nước cao nhất và thấp nhất đạt khoảng 3,0m. 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực dự án 

a. Tình hình Kinh tế - Xã hội của thành phố Sóc Trăng 
* Về Kinh tế 

- Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng xã hội năm 2021 là 22.510 tỷ đồng/22.500 tỷ đồng, đạt 100,04% KH, 
tăng 15,36% so với cùng kỳ (năm 2017 là 19.512 tỷ đồng). Trong năm 2021có 
902 cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ đăng ký thành lập mới và 260 cơ sở 
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giải thể, đến nay tổng số cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ là 13.794 cơ sở 
với 35.353 lao động (Tăng 642 cơ sở và 1.509 lao động so với năm 2017). 

- Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện năm 2021 là 
10.512 tỷ đồng/10.500 tỷ đồng, đạt 100,11% KH, tăng 11,71% so với cùng kỳ 
(năm 2017 đạt 9.410 tỷ đồng). Trong năm 2021 có 35 cơ sở sản xuất công 
nghiệp đăng ký thành lập mới và 10 cơ sở giải thể, đến nay tổng số cơ sở sản 
xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là 957 cơ sở với 11.739 lao động 
(Tăng 25 cơ sở và 71 lao động so với năm 2017). 

- Nông nghiệp: Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 
145 triệu đồng/ha, đạt 118,85% KH.  

Diện tích gieo trồng và thu hoạch lúa năm 2021 là 7.623 ha, năng suất ước 
đạt 5,54 tấn; sản lượng là 42.222 tấn đạt 106,47% kế hoạch tăng 11,36% so với 
cùng kỳ. Trong đó lúa đặc sản là 2.074 ha, sản lượng 11.821 tấn đạt 118,21% kế 
hoạch. 

Diện tích sản xuất rau màu năm 2021 là 1.608/1.600 ha đạt 100,5% kế 
hoạch năm tăng 0,32 % so với năm 2017. 

Tổng đàn gia súc là 17.050/17.000 con, đạt 100,29% kế hoạch, trong đó 
bò sữa là 126 con, bò thịt 1.368; Tổng đàn gia cầm là 80.060/80.000 con, đạt 
100,08% kế hoạch. 

Tổng số hộ nuôi chim yến trên địa bàn thành phố là 46 hộ với tổng đàn 
ước là 11.890 con. 

Thủy sản: Diện tích xuống giống thủy sản năm 2021 là 257,8 ha đạt 
103,12% KH (Trong đó, cá các loại là 170 ha; tôm thẻ và tôm sú là 87,8 ha) sản 
lượng là 862 tấn đạt 100,23% kế hoạch.  

* Văn hóa - xã hội 

 - Giáo dục - đào tạo đã huy động học sinh năm học 2020– 2021 được 
32.056/31.170 học sinh, đạt 102,84% KH. Trong đó: vận động trẻ trong độ tuổi 
Nhà trẻ ra lớp được 566/650 trẻ, đạt 87,08%, Mẫu giáo ra lớp được 5.084/5.320 
trẻ, đạt 95,56%; Tiểu học: 12.827/12.200 học sinh, đạt 105,14%; Trung học cơ 
sở: 8.244/8.000 học sinh, đạt 103,05%; Trung học phổ thông: 5.335/5.000 học 
sinh, đạt 106,70%. 

Công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở: Phổ cập trung học cơ sở đến nay được 210/220 học viên, đạt 
95,45% KH; Chống mù chữ 70/70 người, đạt 100% KH; Phổ cập giáo dục tiểu 
học 50/50 học sinh, đạt 100% KH. Tỷ lệ trường đạt chuẩn toàn thành phố là 
61,76% đạt 100% KH (21/34 trường). 

- Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, thực 
hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 01 tuổi được 2.267 trẻ, đạt 
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100,61% kế hoạch; Số trạm Y tế có bác sĩ phục vụ hiện nay là 10/10 trạm, đạt 
100% kế hoạch; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi là 10,39%. 

- Giải quyết việc làm cho 3.520/3.500 lao động, đạt 100,57% kế hoạch; 
Đào tạo nghề cho 2.410 học viên, đạt 100,42% kế hoạch; Xuất khẩu lao động 
được 15 lao động, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được 75,58%, 
đạt 100,64% kế hoạch. 

(Nguồn: Báo cáo Kinh tế - Xã hội thành phố Sóc Trăng, năm 2021) 

b. Tình hình Kinh tế - Xã hội của phường 7 thành phố Sóc Trăng 

* Về Kinh tế 

- Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là 4.760 tỷ 700 triệu 
đồng/ 4.420 tỷ đồng đạt 107,7%, tăng 2,3% so với cùng kỳ. 

 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 667 
tỷ 500 triệu đồng /600 tỷ đồng đạt 111,25%, tăng 1,45% so với cùng kỳ. 

- Sản xuất Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 590 ha, năng 
suất bình quân 5,6 tấn/ha, sản lượng 3.304 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình 
quân  năm 2018 ước thực hiện đạt là 120 triệu đồng/ha/nămđạt 100% chỉ tiêu. 

Diện tích rau màu các loại đã gieo trồng đến nay là 220 ha/220 ha, 
đạt100% KH (trong đó: màu xuống chân ruộng là dưa hấu 15 ha, sen 30 ha, rau 
màu chuyên canh là 155 ha). 

Tổng đàn gia súc hiện có 691 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.550 
con/1.010 con, đạt 153,5% (Bò 171 con; heo 511 con; dê 9 con); Tổng đàn gia 
cầm hiện có2.000 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 7.750 con/7.500 con, đạt 
103,3%; cá và các loại thủy sản khác nuôi trên diện tích 18 ha.  

Công tác phòng bệnh cây trồng, vật nuôi: Ban chỉ đạo thường xuyên làm 
tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật, phòng trừ dịch 
hại trong sản xuất và chăn nuôi. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh ở gia 
súc, gia cầm thường xuyên tiêm ngừa phòng bệnh dịch cho đàn gia súc, gia cầm 
trên địa bàn.  

- Môi trường: Phối hợp với Phòng quản lý đô thị, Công ty cổ phần công 
trình đô thị kiểm tra 03 cơ sở về công tác bảo vệ môi trường. Phát động cán bộ, 
công chức và nhân dân thực hiện tuyến đường văn minh đô thị (đường Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa), trang hoàng đường phố, nhà cửa, vệ sinh môi trường, thiêu hủy 7 
m3 cỏ rác, phát hoang các thửa đất trống trên địa bàn các khóm nhằm tạo vẻ mỹ 
quan đô thị xanh – sạch – đẹp.  

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (2.250 hộ); Tỷ lệ cơ sở sản 
xuất đạt tiêu chuẩn môi trường 96% trên tổng số cơ sở sản xuất (53 cơ sở); Tỷ lệ 
thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt 97% kế hoạch; Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới 
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xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô 
nhiễm, xử lý chất thải đạt 98%; Tỷ lệ xử lý rác thải y tế đạt 100%. 

* Về Văn hóa - xã hội: 

- Văn hóa thông tin: Tập trung cho hoạt động tuyên truyền, cổ động, trang 
trí 23 băng rôl (trong đó: 03 băng rol đường phố) phục vụ cho các cuộc Hội 
nghị, tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/2), Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5, các hội nghị trực tuyến… và 
thực hiện cổng chào Mừng Đảng, Mừng Xuân đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.  

Đội KTLN 814 Phường xây dựng kế hoạch hoạt động và đã tiến hành kiểm 
tra 10 cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra mời làm việc 04 cơ sở cho làm cam kết 
khắc phục và tháo dở treo băng rôl không đúng quy định.  

- Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao: Cử 02 vận động viên tham gia giải 
Bida mừng Đảng – mừng Xuân năm 2018, kết quả đạt 01 giải III. Tham gia hội 
thi tuyên truyền cổ động cấp thành phố, kết quả đạt giải C, 01 giải diễn viên xuất 
sắc. Tham gia Ngày chạy Olympic và chạy việt dã có 150 người tham dự. 

Duy trì tốt các câu lạc bộ thể dục thể thao, hiện trên địa bàn phường có 15 
CLB thường xuyên tập luyện và tham gia các giải thi đấu khi có yêu cầu. 

- Giáo dục: Bậc Tiểu học duy trì sĩ số học sinh tổng số lớp có 14 lớp 436 
học sinh (giảm 09 em so với đầu năm học, nguyên nhân giảm là do chuyên 
trường, theo gia đình đi làm ăn xa). Tổng kết năm học, kết quả hoàn thành 
chương trình 421 em, tỷ lệ 96,5%; chưa hoàn thành chương trình 15 em, chiếm 
tỷ lệ 3,44%. Tiếp đoàn kiểm tra xét công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia. 

Mẫu giáo: Tổng số lớp có 06 lớp 182 trẻ. Thực hiện chế độ bán trú cho 92 
trẻ, đảm bảo các cháu được cung cấp đầy đủ chất theo chế độ dinh dưỡng hàng 
ngày. Tổng kết năm học 2020 – 2021, tổ chức trao 91 giấy chứng nhận hoàn 
thành chương trình học mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi. 

- Y tế : Tổng số lần khám và điều trị bệnh 3.080 lượt. Trong đó: khám bệnh 
đa khoa là 1.519 lượt; khám sức khỏe bà mẹ trẻ em 1.561 lượt. Dân số trung 
bình 10.089 người/ 10.264 người đạt 98,29%; giảm sinh 0,25%o; tiêm chủng mở 
rộng trẻ dưới 1 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thực hiện 
được 10,14%, đạt 99,9%. Tram y tế có 01 bác sỹ phục vụ trong công tác khám 
chữa bệnh thường xuyên. 

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Giới thiệu việc làm mới cho 350/350 lao 
động đạt 100%. Giới thiệu học nghề 240/240 đối tượng đạt 100 %. Tỷ lệ lao 
động qua đào tạo đạt 75,83%; Xuất khẩu lao động 01/01 người đạt 100%; tỷ lệ 
hộ nghèo giảm trong năm 2,04%, đạt 102,55% (tương đương 41/40 hộ đạt 
102,5%); trong đó: giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer 3,55% đạt 
100% kế hoạch. 



Báo cáo ĐTM dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và  
cư xá công nhân khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 79A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng                     45 
 

- Công tác chính sách xã hội: Nhận và cấp phát lương, trợ cấp kịp thời cho 
các đối tượng chính sách. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Ngày Thương 
binh liệt sĩ 27/7, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, …tổng số có 193 
phần quà với tổng trị giá 39.800.000 đồng. Xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà 
tình nghĩa với tổng trị giá 220 triệu đồng (trong đó: sửa chữa 09 căn, tổng trị giá 
180 triệu đồng; xây dựng mới 01 căn nhà tình nghĩa số tiền 40 triệu đồng).  

 (Nguồn: Báo cáo Kinh tế - Xã hội phường 7, thành phố Sóc Trăng, năm 2021) 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực 
hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án, Chủ dự án 
đã phối hợp với đơn vị tư vấn và Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải 
Âu tiến hành khảo sát hiện trạng môi trường, mạng lưới các sông ngòi, hướng 
dòng chảy của các kênh rạch trong khu vực để lựa chọn những vị trí có tính chất 
tác động ảnh hưởng rộng, những khu vực tiếp giáp giữa các tuyến kênh, khu vực 
chịu tác động bởi các hoạt động của dự án để thực hiện thu mẫu và phân tích 
mẫu. Qua đó, xác định được vị trí đại diện cho môi trường nước, không khí, đất 
để thu mẫu đánh giá hiện trạng môi trườngtại vùng dự án, cụ thể như sau:   

a) Môi trường nức mặt 

Thu mẫu 2 vị trị trí với 3 lần lập lại các ngày 24/8; ngày 27/8 và 30/8 

Kênh thoát nước, Khu vực khu dân cư Minh Châu, Phường 7, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

     

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-
MT:2015/BTN
MT (Cột B1) 

24/8 27/8 30/8 

1 pH - 7,12 7,02 7,03 5,5 - 9 

2 DO mg/L 5,40 5,25 5,42 ≥ 4 

3 TSS mg/L 70 68 72 50 

4 COD mg/L 45,6 46,2 45,8 30 

5 BOD5 mg/L 26,8 28,1 27,6 15 

6 Amôni (NH+) mg/L 0,15 0,18 0,16 0,9 

7 Nitrite (NO2
-) mg/L 4,42 4,48 4,34 0,05 

8 Phosphat mg/L 0,46 0,42 0,42 0,3 

9 Sắt (Fe) mg/L 0,21 0,24 0,22 1,5 

10 Chất hoạt động 
bề mặt 

mg/L 0,2 0,24 0,22 0,4 
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STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-
MT:2015/BTN
MT (Cột B1) 

24/8 27/8 30/8 

11 Tổng dầu mỡ  mg/L 0,45 0,5 0,48 1 

12 Tổng Coliform MPN/100mL 6,8 x 103 6,2 x 103 6,4 x 103 7.500 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

  Kênh 30/4, Khu vực Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
     

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTN

MT (Cột B1) 
24/8 27/8 30/8 

1 
pH 

- 7,06 7,33 7,14 5,5 - 9 

2 DO mg/L 5,22 4,95 5,02 ≥ 4 

3 TSS mg/L 57,8 59 58,2 50 

4 COD mg/L 46,6 49,2 48,8 30 

5 BOD5 mg/L 27,8 29,1 29,5 15 

6 Amôni (NH+) mg/L 0,15 0,16 0,15 0,9 

7 Nitrite (NO2
-) mg/L 4,45 4,48 4,47 0,05 

8 Phosphat mg/L 0,36 0,34 0,32 0,3 

9 Sắt (Fe) mg/L 0,22 0,20 0,22 1,5 

10 Chất hoạt động 
bề mặt 

mg/L 0,24 0,26 0,22 0,4 

11 
Tổng dầu mỡ  

mg/L 0,45 0,41 0,44 1 

12 Tổng Coliform MPN/100mL 6,2 x 103 6,3 x 103 6,3 x 103 7.500 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

Kết quả trên cho thấy nguồn nước mặt tại thời điểm đo đạc trên Kênh Thủy 
lợi và Kênh 30/4 có các chỉ tiêu pH, DO, Nitrat nằm trong giới hạnQCVN 08-
MT:2015/BTNMT (Cột B1). Các thông số còn lại: BOD, COD, TSS, Phosphat và 
Coliform đều vượt giới hạn của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1). Trong đó, 
kết quả đo đạc tại Kênh Thủy lợi có nồng độ ô nhiễm tương đối cao hơn Kênh 30/4 
do đây là nguồn tiếp nhận nước thải tại các khu vực dân cư ven tuyến Kênh từ Quốc 
lộ 60 đến Khu dân cư Minh Châu, đây lại là kênh nhỏ nên lưu lượng nước qua lại 
tương đối thấp, khả năng tự làm sạch của kênh không cao dẫn đến ô nhiễm hơn kênh 
30/4. 

b.  Chất lượng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

Quốc lộ 60, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Khu vực Khu công 
nghiệp An Nghiệp) 
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STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNM

(trung bình 
1 giờ) 

24/8 27/8 30/8 

1 CO mg/m3 52,4 56 54,6 30.000 

2 NO2 mg/m3 KPH KPH KPH 200 

3 SO2 mg/m3 38,5 39,2 40,2 350 

4 Bụi tổng mg/m3 201,4 218,6 210 300 

5 Tiếng ồn dBA 69 70 72 70 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

 Khu vực dự án, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
     

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kết quả QCVN 

05:2013/BTNM
(trung bình 

1 giờ) 
24/8  30/8 

1 CO mg/m3 22,4 30.000 24,6 30.000 

2 NO2 mg/m3 KPH 200 KPH 200 

3 SO2 mg/m3 28,5 350 29,2 350 

4 Bụi tổng mg/m3 101,4 300 99,2 300 

5 Tiếng ồn dBA 65 70 62 70 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

Khu dân cư Minh Châu, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
     

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNM

(trung bình 
1 giờ) 

24/8 27/8 30/8 

1 CO mg/m3 42,4 46,2 44,6 30.000 

2 NO2 mg/m3 KPH KPH KPH 200 

3 SO2 mg/m3 34,5 32,2 35,2 350 

4 Bụi tổng mg/m3 105,7 129,2 118,4 300 
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5 Tiếng ồn dBA 68 69 67 70 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

Qua kết quả đo đạc tại hiện trường cho thấy, đa số các thông số môi trường 
không khí đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng tiếng ồn tại khu vực vòng 
xoay giao giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 60, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng vượt giới hạn cho phép khoảng 1,4 lần. Do đây là khu vực xe cộ đông 
đúc nên tiếng ồng có vượt giới hạn với mức độ vượt không nhiều. 

c. Chất lượng môi trường đất 

Khu vực dự án, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
      

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 
(Đất nông nghiệp) 

24/8 27/8 30/8 

1 Hàm  lượng Arsen mg/L 4,20 4,03 4,07 15 

2 Hàm  lượng Cadmi mg/L 0,7 0,6 0,63 1,5 

3 Hàm  lượng Chì mg/L 25,6 24,6 24,9 70 

4 Hàm  lượng Kẽm mg/L 0,22 0,33 0,34 200 

5 Hàm  lượng Đồng mg/L 0,97 0,68 0,88 100 

6 Hàm  lượng Crôm mg/L 1,24 1,45 1,25 150 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

Kết quả phân tích trên cho thấy giá trị hàm lượng tổng số của một số kim 
loại nặng: Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), Kẽm (Zn) và Crom 
(Cr) trong tầng đất mặt đều nằm trong giới hạn của QCVN 03-
MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 
số kim loại nặng trong đất theo mục đích sử dụng là đất nông nghiệp. 

d. Chất lượng môi trường trầm tích 

Kênh thoát nước, Khu vực khu dân cư Minh Châu, Phường 7, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
     

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 43: 

2012/BTNMT 24/8 27/8 30/8 

1 As mg/L 2,87 2,64 2,92 17 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 43: 

2012/BTNMT 24/8 27/8 30/8 

2 Cd mg/L 2,14 2,31 2,03 3,5 

3 Pb mg/L 15,6 14,2 14,9 91,3 

4 Zn mg/L 2,24 2,33 2,34 315 

5 Cu 
mg/L 1,27 1,44 1,08 197 

6 Cr mg/L 12,24 11,45 11,86 90 

   (Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

Kênh 30/4, Khu vực Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
     

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 43: 

2012/BTNMT 24/8 27/8 30/8 

1 As mg/L 2,09 2,14 2,16 17 

2 Cd mg/L 2,44 2,52 2,63 3,5 

3 Pb mg/L 18,6 17,9 18,4 91,3 

4 Zn mg/L 2,04 2,09 2,14 315 

5 Cu 
mg/L 4,2 4,76 4,08 197 

6 Cr mg/L 14,04 14,45 14,26 90 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022) 

Kết quả đo đạt cho thấy giá trị đo đạt các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho 
phép của quy chuẩn. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Khảo sát thực tế hiện trạng tuyến công trình và xung quanh khu vực thực 
hiện dự án cho thấy hệ sinh thái khu vực mang tính chất hệ sinh thái nông 
nghiệp ven đô thị; chủ yếu là đất lúa, đất ở đô thị, xen kẽ đất vườn cây ăn trái 
như: mít, dừa, chuối và các cây trồng khác như bạch đàn, tre,…; sinh vật dưới 
nước như: rau muống, lụt bình, cá, tép, tôm và các loài động vật đáy khác là sinh 
vật bản địa. Qua khảo sát thực tế vùng dự án cho thấy không có loài động thực 
vật quý hiếm, chủ yếu là thực vật chỉ thị môi trường phổ biến và cây lúa, sen. 
Nhìn chung tính đa dạng sinh học trong khu vực dự án không cao. 



Báo cáo ĐTM dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và  
cư xá công nhân khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 79A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng                     50 
 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 
khu vực thực hiện dự án 

Đối tượng bị tác động Các đối tượng bị tác động chính trong quá trình 
thực hiện dự án là môi trường đất, nước, không khí và người dân sống trong khu 
vực. Tuy nhiên, các tác động này chủ yếu diễn ra trong giai đoạn thi công xây 
dựng. Các tác động sẽ kết thúc khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. 

Các yếu tố nhạy cảm về môi trường trong khu vực dự án: 

- Điều kiện về khí hậu, địa chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh 
học: Việc thực hiện dự án không ảnh hưởng nhiều đến điều kiện về khí hậu, địa 
chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.  

- Các tai biến địa chất (trượt, sạt lở đất, động đất), ngập úng, lũ lụt: Việc 
thực hiện dự án không ảnh hưởng nhiều đến các tai biến địa chất (trượt, sạt lở 
đất, động đất), ngập úng, lũ lụt.  

- Sử dụng tài nguyên (nước ngầm, đất nông nghiệp và lâm nghiệp, tài 
nguyên khoáng sản:  Việc thực hiện dự án không ảnh hưởng đến việc sử dụng 
tài nguyên. Tuy nhiên về cơ cấu sử dụng đất sẽ thay đổi diện tích đất nông 
nghiệp (đất trồng lúa) sang đất ở đô thị.  

- Các vấn đề xã hội: việc thực hiện dự án không ảnh hưởng đến người 
dân, biến đổi dân số, xã hội,…  

- Các vấn đề văn hóa, di sản: việc thực hiện dự án không ảnh hưởng tới 
các khu vực di tích, văn hóa lịch sử. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án Thiết chế của Công 
đoàn tại Khu dịch vụ và nhà ở Công nhân khu Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc 
Trăng phù hợp với các quy hoạch phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh 
Sóc Trăng về việc phê duyệt quy hoạch Phân khu số 7B, phường 7, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Dự án thuộc khu vực đô thị, gần khu công nghiệp An nghiệp nên có nhiều 
tiện ích đáp ứng nhu cầu cho công nhân. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 3.1.1.1. Các tác động môi trường có liên quan đến chất thải 

Các hoạt động chính của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm tổ 
chức thi công san lấp mặt bằng, xây dựng đường, hệ thống thoát nước và hệ 
thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông trên tuyến. 
Các tác động môi trường từ các hoạt động nêu trên được tổng hợp như sau: 

a. Tác động đến môi trường không khí 

Môi trường không khí có thể bị ảnh hưởng tác động do bụi, mùi, tiếng ồn 
và độ rung, từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình do vật liệu 
xây dựng, lượng bùn, đất do đào đắp lề, đổ cát san lấp mặt bằng, hoạt động của 
các máy móc, thiết bị thi công xây dựng đường, các cống, rãnh thoát nước và 
các hoạt động khác như sau: 

* Bụi:  

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng đào đất đắp lề đường, đổ 
cát san lấp mặt bằng nền đường, san ủi, đầm nén mặt bằng, hoạt động của các 
máy móc thiết bị thi công, các phương tiện giao thông vận tải, các phương tiện 
thi công cơ giới và hoạt động tưới nhựa đường. 

Để ước tính lượng bụi sinh ra trong quá trình san lấp, dựa vào hệ số phát 
thải bụi từ hoạt động thi công theo tải lượng của WHO là 1- 100g/m3 vật liệu 
trong các công đoạn đào đấp, san gạt. Dựa vào hệ số trên tính toán lượng bụi 
phát sinh do quá trình đào đất, đắp nền, san gạt mặt bằng bị gió cuốn lên (bụi 
cát) tại công trường như sau: 

Do các tuyến đường tập trung với chiều dài từng đoạn tuyến ngắn, mặt cắt 
ngang thi công tương đối nhỏ, công tác thi công thực hiện theo phương pháp 
theo từng phân đoạn. Dự kiến có 04 máy đào đất thi công trên toàn tuyến công 
trình. Theo số liệu tính toán trong Báo cáo nghiên cứu khả thi thì 01 máy đào 
trung bình đào đấp được 500m3 đất, cát/ngày. Dựa vào hệ số ô nhiểm trên có thể 
tính toán tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công đào đấp lề khoảng 
6,94g bụi/s ((20.000m3 x 100g/m3 )/8h).  
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Tính toán khối lượng bụi phát sinh do vận chuyển cát, đất làm rơi vãi phát 
sinh bụi; lượng vật liệu được vận chuyển trung bình là 300m3/ngày. Dựa theo hệ 
số tải lượng của WHO là 0,1- 1g/m3 vật liệu trong các công đoạn vận chuyển, 
bóc dỡ vật liệu xây dựng có thể tính toán lượng bụi phát sinh trong quá trình vận 
chuyển là 0,3 kg/ngày (8 giờ), tương đương 0,01g bụi/s. 

 Ngoài ra, bụi còn phát sinh trong quá trình tưới nhựa đường, lượng bụi 
này phát sinh trong thời gian ngắn (khoảng 10 ngày) tuy nhiên đây là lượng bụi 
có khả năng gây tác động lâu dài do tính bám dính về vững của vật liệu và phạm 
vi tác động rộng do có thể phát tán vào không khí theo hướng gió. Vì vậy, trong 
quá trình thi công, chủ dự án cũng như đơn vị thi công phải có kế hoạch, biện 
pháp nhằm làm giảm tác động do quá trính thi công gây ra. 

Do bụi được phát tán nhờ gió và phụ thuộc vào khối lượng của từng hạt 
bụi mà phạm vi gây ảnh hưởng khác nhau. Đối với khu vực có vị trí xa khu dân 
cư, nhiều cây xanh thì tác động của bụi chủ yếu trong phạm vi hẹp xung quanh 
khu vực dự án. Những vị trí gần nhà dân, trống trải sẽ gây tác động trực tiếp đến 
đời sống người dân, nếu công trình thi công kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sản 
xuất nông nghiệp do giảm khả quang hợp, chất lượng nông sản kém. Vì vậy, cần 
có biện pháp quản lý, giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công. 

- Đánh giá tác động của bụi: Đối tượng chịu sự tác động chủ yếu là công 
nhân tham gia xây dựng công trình và một số hộ dân sinh sống, sản xuất nông 
nghiệp xung quanh công trình và người dân tham gia giao thông qua tuyến gần 
công trình thi công trên Quốc lộ 60 và đường nội bộ Khu dân cư Minh Châu.  

*Mùi: 

Phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công xây dựng, hàn, cắt kim loại và 
hóa chất trong xây dựng như nước sơn, hóa chất xây dựng,…. Nhìn chung mùi 
phát sinh ở mức độ không đáng kể và sẽ mất đi sau khi thi công xong nên tác 
động được đánh giá là không đáng kể.  

*Khí thải:  

- Khí thải từ các máy móc phục vụ hoạt động xây dựng công trình; Các 
loại máy được sử dụng trong quá trình xây dựng công trình bao gồm: máy trộn 
bê tông, máy dầm, máy hàn, máy cắt, máy đào xúc.... Đối với các loại máy có sử 
dụng động cơ thường phát sinh khí thải CO, NOx, hydro cacbon,... Các chất ô 
nhiễm này sẽ tác động trực tiếp đến môi trường và sức khỏe của công nhân làm 
việc tại công trường. 

Thông thường các loại phương tiện này cũng sử dụng nhiên liệu như  dầu 
DO, dầu nhờn. Thành phần và tính chất của các chất gây ô nhiễm trong khói thải 
của các phương tiện thường chứa các loại như: bụi, SOx, NOx, CO, aldehit. 
Lượng khí thải sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các phương tiện và 
chế độ vận hành. 
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Bảng3.1.  Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ  

Thành phần 
khí độc hại (%)

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Etxăng Diezen Etxăng Diezen Etxăng Diezen Etxăng Diezen 

Khí CO 7,0 vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocacbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehide 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Đinh Xuân Thắng, 2007) 

Từ bảng kết quả tham khảo trên cho thấy với chế độ làm việc của động cơ 
chạy ở mức ổn định sẽ phát thải chất ô nhiễm ở mức thấp nhất, các máy móc , 
thiết bị đưa vào thi công được thực hiện đăng kiểm đúng qui định nên khả năng 
phát thải chất ô nhiễm đã được giảm thiểu đáng kể. Vì vậy, đánh giá mức độ tác 
động của khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi 
công đến môi trường không khí và đời sống người dân là không đáng kể nên chủ 
dự án và đơn vị thi công phối hợp với người dân địa phương chỉ thực hiện các 
biện pháp quản lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến môi trường. 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình sử dụng các 
phương tiện, máy móc, thiết bị sử dụng như máy xúc đào, máy ủi, máy đầm,… 
Trong quá trình vận hành các phương tiện này, bụi và khí thải như CO, SO2, 
NOx, Hydrocacbon,… phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của các phương 
tiện trên công trường có thể ước tính như sau: 

Bảng 3.2. Lượng nhiên liệu sử dụng của một số thiết bị thi công 

STT Thiết bị, phương tiện Số lượng 
Lượng dầu 
DO/thiết bị 
(lít/ngày) 

Tổng lượng dầu 
DO sử dụng 

(lít/ngày) 

1 Xe tưới nhựa 01 10 10 

2 Máy đào 04 65 260 

3 Ô tô tự đổ (5 tấn) 05 41 205 

4 Máy ủi 140 cv 02 59 118 

5 Máy đầm rung 02 19 38 

6 Máy đầm bánh thép 02 20 40 

7 
Máy phát điện (200 
kVA) 

01 36 36 
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Tổng cộng   707 

(Nguồn: Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc 

công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng) 

Tổng lượng dầu DO sử dụng trong ngày là 707 lít, ca làm việc trong ngày là 8 
giờ, lượng dầu DO sử dụng trung bình 1 giờ là 88,4 lít. 

Lưu lượng khí thải khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 kg dầu DO khoảng 38 m3 khí 
thải (tham khảo quyển Assessment of sources of air, water, and land pollution - 
hệ số phát thải khí từ máy phát điện chạy nhiên liệu DO, S = 0,25%). Khối 
lượng riêng của dầu DO 0,84 kg/lít. Vậy tổng lưu lượng khí thải lớn nhất khi 
vận hành tất cả máy móc cùng lúc tại công trường như sau: 

Q (m3/s) = 88,4 lít/giờ x 0,84 kg/lít x 38 m3/kg = 2.821,73 m3/giờ = 0,78 m3/s. 

 Tải lượng (g/s) = (88,4 lít/giờ x 0,84 kg/lít x hệ số ô nhiễm)/3600. 

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/s) x 103/lưu lượng khí thải (m3/s). 

Bảng 3.3. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy móc thi công 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô 
nhiễm 

(kg/tấn dầu) 

Tải lượng 
ô nhiễm 

(g/s) 

Nồng độ ô 
nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

1 Bụi 0,28 0,006 7,37 0,3 

2 SO2 20*S 0,001 1,32 0,35 

3 NOx 2,84 0,059 74,74 0,2 

4 CO 0,71 0,015 18,68 30 

5 VOC 0,035 0,001 0,92 - 

Ghi chú: S hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO 0,05%  

 Khi tính toán nồng độ chất ô nhiễm tại đầu ra ống xả của tất cả các thiết bị 
máy móc hoạt động cùng lúc cho thấy, nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải đều 
vượt QCVN 05:2013/BTNMT nhiều lần. Kết quả tính toán cho thấy, nguồn gây 
ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân và có ảnh hưởng 
đến người dân cạnh khu vực thi công. Do đó, Trong quá trình thi công, chủ dự 
án và đơn vị thi công sẽ cân đối thời gian hoạt động của các phương tiện, máy 
móc, thiết bị hợp lý nhằm giảm tải lượng chất ô nhiễm phát sinh cùng thời điểm, 
giảm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và người dân tại khu vực dự án. 

 * Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm không khí (Khí thải, bụi,...) 
đối với con người 

- Đánh giá tác động của bụi: Một số bệnh đặc trưng do bụi gây ra mà 
trước hết là bệnh phổi nhiễm bụi, có thể dẫn đến hiện tượng xơ hóa phổi, làm 
suy chức năng hô hấp, bụi muội than tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu có 
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đường kính trung bình là 0,3 µm, nên rất dễ xâm nhập vào phổi, gây ngạc cho cơ 
quan hô hấp (Đinh Xuân Thắng, 2003). Khi con nguời tiếp nhận nồng độ bụi 
trung bình năm vào khoảng 80 µg/m3 thông qua con đường hô hấp thì đã bắt đầu 
sinh bệnh viêm mãn tính cuốn phổi, phù nhũng. Bụi còn gây ra các bệnh về da, 
gây tổn thương mắt và một số bệnh về đường tiêu hóa. 

- Khí SO2: ở nồng độ thấp SO2 có thể gây co giật ở cơ trơn của khí quản, 
mức độ lớn hơn sẽ gây tăng tiết dịch niêm mạc đường hô hấp trên. Mặt khác, 
SO2 làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể và làm tăng cường độ tác hại của 
các chất ô nhiễm khác đối với nạn nhân. Độc tính chung của khí SO2 là rối loạn 
chuyển hóa prôtêin và đường, thiếu vitamin B và C, ức chế enzym oxydaza. Hấp 
thụ lượng lớn SO2 có khả năng gây bệnh cho hệ tạo huyết và tạo ra 
methemoglobin tăng cường quá trình oxy hóa Fe2+ thành Fe3+. Tác hại của khí 
SO2 được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Tác hại của khí SO2 đối với người và động vật. 

Nồng độ SO2 (mg/m3) Tác hại 

3,2 - 4,8 Có thể cảm nhận được 

20 – 30 Giới hạn của độc tính 

50 Kích thích đường hô hấp, ho 

130 – 260 Liều gây nguy hiểm say khi thở (30- 60) phút 

1000 – 1300 Liều gây chết nhanh (30- 60) phút 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, Lê Huy Bá, 2000) 

- Khí NO2: Phản ứng với gốc OH- trong khí quyển tạo thành axit nitric 
góp phần tạo nên mưa axit. Tác hại của khí NO2 đối với con người và động vật 
được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.5. Tác hại của khí NO2 đối với người và động vật 

Nồng độ (ppm) Thời gian tiếp 
xúc 

Tác hại 

0,06 Lâu dài Bệnh phổi 

5 Vài phút Gây tác hại cho bộ máy hô hấp 

15 – 30 Vài giờ Gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan. 

100 Vài phút Gây chết người và động vật 

5 – 10 6 - 8  tuần Gây chết người và động vật 

105 – 200 3 - 5 tuần Viêm sơ cuốn phổi có thể dẫn đến tử vong 

300 – 400 2 - 10 ngày Viêm phổi và chết 

≥  500 48 giờ Gây chết người và động vật. 
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(Nguồn: Ô nhiễm không khí, Lê Huy Bá, 2000) 

- Khí CO: Ở nồng độ cao CO gây thay đổi sinh lý và có thể gây chết 
người ở nồng độ > 750 ppm. Thực vật tiếp xúc ở nồng độ cao từ 100 - 1000 ppm 
sẽ bị rụng lá, xoắn quăn, cây non chết yểu. Do đó, sự hiện diện của CO trong 
không khí ở nồng độ cao sẽ là tác nhân gây hại đến sức khỏe con người và động 
vật máu nóng. 

b. Tác động đến môi trường nước 

Chất lượng nước mặt tại khu vực thực hiện dự án và khu vực liên quan sẽ 
bị tác động bởi các hoạt động như:  

Nguồn phát sinh nước thải từ hoạt động thi công xây dựng của dự án chủ 
yếu là nước thải từ hoạt động trộn bê tông, vệ sinh máy móc thiết bị, nước thải 
sinh hoạt của công nhân, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công công trình. 

* Nước thải từ hoạt động xây dựng:  

- Nước thải phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nước thải dư thừa từ 
quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nước thải từ hoạt động rửa dụng 
cụ, thiết bị và bảo dưỡng công trình trung bình khoảng 4m3/ngày và phân tán, 
thành phần nước thải có chứa bùn đất, cát không nguy hại. Tuy nhiên, nếu không 
có biện pháp quản lý tốt có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực thực 
hiện dự án. 

- Nước thải từ hoạt động rữa xe chở vật liệu xây dựng không phát sinh tại 
công trình do hoạt động rữa xe chở vật liệu được thực hiện tại cơ sở rửa xe gần 
khu tập kết vật lệu xây dựng; công tác này do nhà thầu cung cấp vật liệu xây 
dựng thực hiện và đảm bảo điều kiện môi trường theo quy định. 

* Nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công của công nhân:  

- Nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của công nhân tại công trường. 
Theo số liệu của Chủ dự án, số lượng công nhân tham gia xây dựng tại dự án 
khoảng 40 người; Theo định mức sử dụng nước sinh hoạt là 100 lít/người/ngày 
(Quy chuẩn số QCXDVN 01:2021/BXD-Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy 
hoạch xây dựng) thì ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tối 
đa bằng 100% lượng nước sử dụng tại các tuyến công trình ước tính như sau:  

40 người x 100 lít/người/ngày = 4 m3/ngày. 

 Tuy nhiên khối lượng nước thải phát sinh tại lán trại sẽ thấp hơn so với 
tính toán nêu trên, do quá trình thi công công trình tại địa điểm thi công chỉ có 
02 công nhân/  lán trại của công trình, lượng công nhân còn lại được huy động 
tại địa phương hoặc ở tạm trú tại địa phương nên các hoạt động sinh hoạt cá 
nhân như tắm, giặt, ăn uống,… không phát sinh tại công trường. 

- Đánh giá tác động: Thành phần nước thải sinh hoạt gồm chất lơ lửng, 
dầu mỡ, nồng độ các chất hữu cơ cao, các chất cặn bã, chất hữu cơ hòa tan. Theo 
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số liệu của tổ chức y tế thế giới (WHO). Thành phần nước thải sinh hoạt có chứa 
nồng độ các chất BOD5, TSS, tổng Coliform nằm trong khoảng:BOD5                   
:   300 - 360 mg/l; COD   : 250-1000 mg/l;SS                        :   466 - 966 
mg/l; Tổng Coliforms   :   106 - 109 MPN/100ml, 

Qua phân tích trên cho thấy thành phần các chất ô nhiễm có trong nước 
thải sinh hoạt vượt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT). Do đó, nước thải sinh 
hoạt nếu không qua xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn nước sẽ làm ô nhiễm và là 
nguồn lây lan dịch bệnh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người khi 
tiếp xúc, gây hại cho các giống loài thủy sinh và gây mất vệ sinh môi trường tại 
khu vực công trình. 

*Nước mưa chảy tràn: 

- Nguồn phát sinh khi trời mưa và chảy tràn qua diện tích bề mặt công 
trình xây dựng; Nước mưa chảy tràn một phần sẽ tự thấm vào đất, phần còn lại 
theo các rãnh thoát nước tự nhiên đổ vào kênh rạch trong khu vực công trình. 
Tuy nhiên, khu vực thi công chủ yếu là trên đất sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, 
cần có biện pháp thoát nước tốt, tránh tình trạng ngập úng và chảy tràn gây ảnh 
hưởng đến năng suất sản xuất nông nghiệp của người dân ven tuyến công trình 
xây dựng. 

- Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án vào thời điểm có 
lượng mưa lớn nhất được tính như sau: 

     V= Q/30 x (1- ψ) x S 

 Trong đó: Q: Tháng có lượng mưa cao nhất tính từ năm 2016 - 2021 (tháng 
10/2020 là 416,8mm); 

  S: diện tích dự án. ( S: 132.000m2) 

 ψ: hệ số thấm. (ψ : 0,2 theo TCVN 8731:2012) 

=> V = 416,8/30ngày x 0,8 x 132.000m2= 1.467,14 m3/ngày 

Như vậy lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích hoạt động của dự án 
1.467,14m3/ngày (kết quả này được tính toán dựa theo lưu lượng trung bình của 
tháng có lượng mưa cao nhất trong năm 2020). 

  - Đánh giá tác động của nước mưa cơ bản được xem là nước sạch. Tuy 
nhiên, nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng cuốn theo các chất bẩn, cát, đá, xi 
măng, rác….. làm cho hàm lượng chất ô nhiễm trong nguồn nước tăng cao. Đặc 
biệt trong quá trình tưới nhựa đường, nước mưa sẽ cuốn trôi nhựa đường có lẫn 
nhiều váng dầu khoáng. Nếu không quản lý tốt, lượng nước mưa chảy tràn sẽ 
gây ra tình trạng bồi lấp và ô nhiễm nước kênh rạch, ảnh hưởng đến hệ thủy sinh 
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và chất lượng nước mặt khu vực. Môi trường nước mặt là đối tượng bị tác động 
trực tiếp bởi nguồn nước thải từ dự án. 

c. Tác động từ phát sinh chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công công trình 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình ăn uống, 
sinh hoạt của công nhân tham gia thi công công trình bao gồm rác không có khả 
năng phân huỷ sinh học như vỏ đồ hộp, vỏ lon bia, bao bì, chai nhựa, thủy 
tinh...; rác có khả năng phân huỷ sinh học là rác có hàm lượng chất hữu cơ cao 
như thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau quả, giấy, lá gói thực phẩm...v.v. Theo định 
mức của Quy chuẩn số QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt 
Nam về Quy hoạch xây dựng, định mức phát thải trung bình của một công nhân 
là 0,8kg chất thải rắn/người/ngày, với số lượng công nhân tham gia thi công 
khoảng 40 người thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là:  

40 người x 0,8 kg/người/ngày  =  32 kg/ngày. 

Tuy nhiên khối lượng chất thải rắn phát sinh tại lán trại sẽ thấp hơn so với 
tính toán nêu trên, do quá trình thi công công trình tại điểm thi công chỉ có 02 
công nhân ở lại tại mỗi lán trại của công trình, lượng công nhân còn lại được 
huy động tại địa phương hoặc ở tạm trú tại địa phương nên chất thải rắn sinh 
hoạt phát sinh tại công trường thấp. Chất thải rắn sinh hoạt chỉ ảnh hưởng trong 
phạm vi hẹp, không kéo dài và sẽ mất đi khi giai đoạn thi công kết thúc. Do vậy, 
nếu được sự quan tâm và quản lý đúng mức thì tác động từ chất thải rắn sinh 
hoạt sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường tự nhiên tại khu vực. 

- Đánh giá tác động: Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ 
cao, có khả năng phân hủy sinh học. Đây là môi trường thuận lợi để các vật 
mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như ruồi, muỗi, chuột, gián,... Các sinh vật 
gây bệnh này tồn tại và phát triển gây ra các dịch bệnh. Ngoài ra, nước mưa 
chảy tràn qua khu vực chứa chất thải rắn cuốn theo các chất ô nhiễm làm ảnh 
hưởng đến môi trường đất, nước mặt  vậy, lượng rác này cần phải được thu gom, 
quản lý và xử lý thích hợp. 

* Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng công trình  

 - Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình thì chất thải rắn 
phát sinh chủ yếu gồm các loại vật liệu như sắt vụn, bao bì chứa vật liệu, gạch 
vụn, xà bần bê tông,... Khối lượng ước tính trung bình khoảng 400 kg/ngày; đất, 
bùn thu gom san lắp mặt bằng khoảng 2m3/ngày, vữa xi măng khoảng 
01m3/ngày. Tuy nhiên, các loại chất thải này hầu như không thải ra môi trường 
mà sẽ được tái sử dụng để san lắp mặt bằng đối với chất thải là gạch vụn, xà bần 
bê tông, đất hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đối với chất 
thải là bao bì, sắt vụn,...v.v. 
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- Đánh giá tác động của chất thải rắn xây dựng: Các chất thải rắn trong 
xây dựng nếu không quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm không khí do phát tán bụi hoặc ô 
nhiễm nước khi có dòng nước chảy qua cuốn theo cát, gạch vụn, xi măng,… 
Tuy nhiên, các tác động kể trên chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mang tính 
chất tạm thời, không thường xuyên, không kéo dài và sẽ mất đi khi kết thúc giai 
đoạn thi công xây dựng công trình. Nếu được quan tâm quản lý đúng mức thì 
các tác động lên môi trường tự nhiên sẽ không đáng kể. 

Tác động của ô nhiễm đất do đất bị nhiễm phèn trong quá trình thi công 
đào đắp đất để làm đường. Kết quả phân tích mẫu đất tại tầng nông chưa phát 
hiện hiện tượng nhiễm phèn đất; trường hợp đất đào đắp bị nhiễm phèn thì vật 
liệu phèn có khả năng sẽ phóng thích vào môi trường nước làm giảm pH trong 
nước mặt. Trong quá trình thi công cần quản lý tốt khối lượng đất đào đắp lề 
đường, yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo đổ đất trong phạm vi dự án, không 
để đất tràn lan gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh họat của người dân. 

- Đối tượng bị tác động: chủ yếu là môi trường không khí và môi trường 
đất tại khu vực dự án. Tuy nhiên tác động này không lớn sẽ mất đi khi giai đoạn 
xây dựng kết thúc. 

 *  Tác động từ chất thải nguy hại  

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ 
yếu là dầu nhớt thải, đầu que hàn, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang 
thải phát sinh từ quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện 
vận chuyển, thấp sáng…, Lượng chất thải nguy phát sinh ước tính như sau: 

Theo kết quả điều tra, khảo sát dầu nhớt thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2002 và số liệu tham khảo 
từ các cơ sở sửa chữa ô tô cho thấy, Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện 
vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 07 lít/lần thay. Chu kỳ thay nhớt và 
bảo dưỡng máy móc trung bình khoảng 03 tháng/lần. Ước tính số lượng máy 
móc, phương tiện làm việc tại công trường trong giai đoạn thi công, xây dựng 
khoảng 15 phương tiện và thi công trong 24 tháng. Với cơ sở phát sinh nêu trên, 
lượng dầu nhớt thải phát sinh tối đa trong suốt quá trình thi công khoảng 840 lít 
(840 kg/24 tháng). Hoạt động bảo dưỡng phát sinh giẻ lau dính dầu, nhớt trung 
bình 0,5kg/lần bảo dưỡng; chu kỳ bảo dưỡng máy móc trung bình khoảng 03 
tháng/lần; lượng giẻ lau phát sinh khoảng 60kg/24 tháng.  Các chất thải như đầu 
que hàn, bóng đèn huỳnh quang thải…, khoảng 20kg/24 tháng. Tổng khối lượng 
chất thải nguy hại phát sinh 920kg/24 tháng. 

- Đánh giá tác động: Chất thải như nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng 
đèn là những chất khó phân hủy trong môi trường tự nhiên. Do vậy các loại chất 
thải rắn nguy hại này cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, nếu không có biện pháp 
quản lý phù hợp sau thời gian lâu dài sẽ phân hủy ảnh hưởng đến môi trường và 
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sức khỏe của con người. Đối tượng bị tác động là môi trường không khí, đất, 
nước và con người trực tiếp làm việc tại dự án. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động của tiếng ồn, độ rung 

* Tiếng ồn: 

-  Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ động cơ của các thiết bị thi công  
đường, thiết bị đào ủi và vận chuyển đất, máy trộn bê tông, phương tiện vận 
chuyển thiết bị, vật liệu, tiếng ồn phát ra từ máy khoan, máy hàn…, gây ra riếng 
ồn và độ rung. 

- Đánh giá tác động: Tham khảo tài liệu về mức ồn phát sinh từ các thiết 
bị trong quá trình thi công của Tổ chức Y tế Thế giới, mức ồn theo bảng sau: 

Bảng 3.6. Mức ồn phát sinh từ các thiết bị thi công công trình: 

STT Thiết bị Mức ồn (dBA) QCVN 26 :2010/BTNMT 

1 Xe trộn bê tông 75,0 – 88,0  

70 dBA 

(Áp dụng cho khu vực 
thông thường từ 6h sáng 

đến 9h tối) 

2 Búa chèn và khoan 76,0 – 99,0 

3 Máy phát điện dự phòng  82,0 – 92 

(Nguồn: WHO, 1993). 

Qua số liệu trên cho thấy tiếng ồn trong quá trình xây dựng dao động từ 
75–99 dBA. Tiếng ồn phát ra từ động cơ của các thiết bị, máy móc thi công 
tương đối lớn. Mức độ tác động có thể phân chia theo 3 cấp đối với các đối 
tượng chịu tác động như: Nặng: công nhân trực tiếp thi công và các đối tượng 
khác ở cự ly gần (trong vùng bán kính chịu ảnh hưởng < l00m);Trung bình: Tất 
cả các đối tượng chịu tác động ở cự ly xa (từ l00 đến 500m);Nhẹ: Người đi 
đường và hệ động vật nuôi ở xung quanh. 

* Độ rung 

- Nguồn phát sinh: Quá trình thi công có thể gây ra rung động nền đất do 
các phương tiện, thiết bị thi công. Hoạt động đồng loạt của các thiết bị thi công 
có thể gây ra hiện tượng chấn động nền đất lan truyền theo môi trường đất, tuy 
nhiên mức độ ảnh hưởng sẽ bị giảm mạnh theo khoảng cách. Các công trình 
nằm trong các khu đất gần khu xây dựng có thể bị ảnh hưởng bởi các chấn động 
nhưng không đáng kể. 

- Đánh giá tác động: Chấn động cần quan tâm trong quá trình thi công 
phát sinh từ hoạt động của máy khoan, đào trong thi công cầu. Để đánh giá mức 
độ tác động của rung động ta sử dụng phương pháp sau: 

- Đánh giá: Lựa chọn các thiết bị và các nguồn chấn động kết hợp tham 
khảo ở khoảng cách 7,62m. Tính lại sự truyền âm theo công thức bên dưới 
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(Công thức này dựa trên những điểm nguồn trong điều kiện truyền rung động 
bình thường): PPVequip = PPVref x (82,02/D)1.5 . Trong đó: 

+ PPVequip : là vận tốc truyền âm cao nhất trong 1 khoảng thời gian của 
thiết bị ở một khoảng cách nhất định. 

+ PPVref  : là mức độ chấn động trong 1 khoảng thời gian  ở cách 7.62m 
tham khảo tại Bảng 3.9. 

+ D : là khoảng cách từ thiết bị đền nơi tiếp nhận. 

* Đánh giá tác động giới hạn ảnh hưởng:  

 Nếu xét đến sự ảnh hưởng và khả năng giao thoa của chấn động thì mức độ 
chấn động Lv đến một khoảng cách D được tính như sau: 

Lv(D) = Lv(7,62 m) – 30log(D/0,012) 
Trong đó: 

− Lv(D): mức rung ở D m; 

− Lv (7,62 m): Mức rung ở 7,62 m tham khảo tại Bảng 3.11. 

− D: khoảng cách từ thiết bị đền nguồn nhận. 
Mức độ ảnh hưởng tham khảo tại bảng sau. 

Bảng 3.7. Mức độ gây rung động của một số thiết bị thi công 

TT Máy móc/thiết bị PPV ở 7,62 m Lv tương ứng ở 7,62 m 

1 Máy đào lớn 0,062 94 

2 

Máy cán thủy lực 

+ Trong đất 0,002 66 

+ Trong đá 0,005 75 

3 Máy đầm 0,064 94 

4 Xe ủi  0,027 87 

5 Máy khoan 0,027 87 

6 Xe tải  0,023 86 

7 Xe lu 0,001 58 

Nguồn:D.J. Martin, 1980; J.F. Wiss, 1974; David A. Towers, 1995. 

Bảng 3.8. Đánh giá mức độ ảnh hưởng do rung động 

TT 
Phân loại công trình 

PPV 
(mm/s) 

Mức Rung Lv (VdB) 

1 Bê tông gia cố, thép, gỗ (không có plastic) 0,153 102 
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TT 
Phân loại công trình 

PPV 
(mm/s) 

Mức Rung Lv (VdB) 

2 
Bê tông kỹ thuật, công trình nề thông thường 
(không có plastic) 

0,092 94 

3 Gỗ không gia công và các công trình nề lớn 0,061 98 

4 Các công trình nhà rất nhạy cảm với rung 0,037 90 

Nguồn:Swiss Consultants for Road Construction Association, "Effects of 

Vibration on Construction," VSS-SN640-312a, Zurich, Switzerland, April 1992.  

Nhận xét: Dựa vào các kết quả được trình bày trong các Bảng trên đối 
với dự án khu vực chịu tác động mạnh nhất là khu vực thi công đào đấp. Tại khu 
vực này có một số công trình nhà ở cách vị trí xây dựng tương đối gần, khoảng 
10m. Theo số liệu tham khảo ở trên thì với khoảng cách 6,72m tác động do chấn 
động đến các công trình hầu như không đáng kể. Từ đó, có thể đánh giá các 
công trình nhà ở xung quanh khu vực thi công (có khoảng cách lớn hơn 7m) thì 
sẽ không bị ảnh hưởng do chấn động (rung) từ quá trình thi công. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di 
tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác. 

 * Tác động do việc trải nhựa đường 

 Tác động do việc trải nhựa đường chủ yếu gây ô nhiễm môi trường không 
khíbề mặt cục bộ tại vị trí thi công do phát sinh mùi hắc từ cốt liệu nhựa đường 
và phát sinh khí thải từ gia nhiệt ở mức độ ảnh hưởng thấp. Nhựa đường là 
nguyên liệu để sản xuất bê tông nhựa dùng trong thi công đường bộ, nhựa phải 
được gia nhiệt đến 120 -145C0 trở thành dạng lỏng được sử dụng để trải đường 
trong quá trình tái lập mặt bằng đường. Sau khi trải lại bị ảnh hưởng bởi bức xạ 
mặt trời, do vậy nhiệt độ không khí gần khu vực thi công sẽ cao hơn thời điểm 
bình thường khoảng vài độ. Ngoài ra, có thể có sự cố gây bỏng nếu công nhân 
bất cẩn tiếp xúc trực tiếp với nhựa nóng chảy. Trong quá trình tưới, nhựa đường 
được phun ra làm phát sinh các hạt nhựa có kích thước nhỏ phát tán vào không 
khí, lượng bụi này phát sinh không nhiều nhưng đối với nhiều người tham gia 
giao thông trên các tuyến đường sẽ gây mùi hôi và bụi bám lên các vật dụng, 
quần áo, lá cây, mặt nước… Vì vậy, cần có giải pháp quản lý nhằm hạn chế đến 
mức thấp nhất tác động từ hoạt động này. 

  Tác động ảnh hưởng của mùi, khí thải và bụi từ quá trình trán nhựa đường 
trong phạm vị hẹp khoảng 10m từ khu vực thi công. Thời gian ảnh hưởng ngắn 
vì nhựa nhanh chóng đặc lại sau khi rãi xuống mặt đường. Các ô nhiễm này chủ 
yếu sẽ tác động lên công nhân tại công trường. 

* Tác động do hoạt động hoàn trả mặt bằng thi công 
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Sau khi thi công kết thúc đơn vị thi công sẽ tiến hành tháo gỡ lán trại,  
dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ mặt bằng để hoàn trả hiện trạng mặt bằng và bàn giao 
công trình cho chủ đầu tư. 

Tác động từ hoạt động hoàn trả mặt bằng chủ yếu phát sinh chất thải rắn, 
đối tượng bị tác động là môi trường đất và không khí cục bộ tại khu vực thực 
hiện hoạt động nêu trên. 

* Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Dự án triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường, san lấp mặt bằng sẽ 
làm thay đổi hệ sinh thái khu vực. Tuy nhiên, khu vực thực hiện dự án chủ yếu 
là đất sản xuất nông nghiệp và đất ở đô thị nên tính đa dạng sinh học không cao. 
Các loài sinh vật chủ yếu là thực vật bản địa, phổ biến lúa và sen súng. Vì vậy, 
khi công trình được thi công khả năng gây ảnh hưởng làm thay đổi hệ sinh thái 
khu vực là không đáng kể. 

3.1.1.4. Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án  

* Sự cố kỹ thuật thi công, tai nạn lao động và giao thông 

Sự cố kỹ thuật, tai nạn lao động, tai nạn giao thông đối với các công trình 
xây dựng có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Có thể được tóm tắt một 
số dạng tai nạn như sau: 

- Hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng ra, 
vào công trường 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. 

- Sự cố kỹ thuật thi công, sụt lún khi thi công nền đường 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 hư hỏng gây mất an toàn cho phương tiên giao thông 
trên đường;  

- Công đoạn hàn cơ khí, tiếng ồn, rung từ máy móc, thiết bị tại công trình 
làm ảnh hưởng đến cơ quan thính giác, thị giác dễ xảy ra tai nạn lao động. 

- Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có 
thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, 
choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại dự án. 

- Do tính bất cẩn trong lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nội quy an 
toàn lao động của công nhân thi công cũng có thể gây tai nạn lao động. 

- Công tác giám sát kỹ thuật, phối hợp không tốt sẽ rất dễ xảy ra các sự cố 
gây tai nạn cho người thi công và người dân điều khiển phương tiện qua lại công 
trình gây thiệt hại tài sản. 

Đánh giá tác động: Tác động của các rủi ro về kỹ thuật, tai nạn lao động 
và giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, tính mạng và tài 
sản của con người. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho công nhân tham gia xây 
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dựng, chủ dự án kết hợp với Đơn vị thi công đặc biệt quan tâm và thực hiện 
đúng quy định về kỹ thuật thi công, an toàn lao động và giao thông. 

* Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Hầu hết các công trình đều có trữ một lượng nhiên liệu tại lán trại, trên xà 
lan để phục vụ cho hoạt động của các máy móc, thiết bị làm việc tại công trình, 
đồng thời việc đấu nối tạm đường dây điện tại công trường được xem là những 
nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến cháy nổ, những nguyên nhân gây ra sự 
cố này như sau: 

- Các kho chứa nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật 
trong quá trình thi công (xăng, dầu DO,...). Đây là khu vực dễ xảy ra cháy nổ 
nên cần bố trí biển cảnh báo cháy nổ và cách ly với các nguồn phát sinh lửa. 

- 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 người. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công như: 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. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và 
biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

 3.1.2.1. Đối với nước thải 

Biện pháp quản lý, giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường nước 
trong giai đoạn xây dựng bao gồm: 

* Nước thải từ hoạt động xây dựng:  

Hoạt động xây dựng phát sinh nước thải từ các máy móc trộn bê tông, 
nước thải dư thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nước thải từ 
hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dưỡng tại công trình trung bình khoảng 
04 m3/ngày. Khối lượng nước thải này phát sinh ít nên sẽ được thu gom qua rãnh 
thoát nước đảm bảo đáp ứng thời gian lưu nước trong rãnh để lắng các chất rắn 
lơ lững trước khi thoát ra kên thủy lợi khu vực dự án. Nhà thầu thi công sẽ quản 
lý, tuyệt đối không để nước thải chảy tràn gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt 
của người dân xung quanh dự án. 

* Nước thải sinh hoạt của công nhân 

Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt đến môi trường khu vực 
cần thực hiện các giải pháp sau: 

- Quá trình thi công xây dựng các tuyến công trình đơn vị thi công sẽ ưu 
tiên tuyển dụng lao động là người tại địa phương để giảm công nhân lưu trú tại 
công trường nhằm hạn chế khối lượng nước thải sinh hoạt; 
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- Lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động với thể tích khoảng 8m3 tại lán trại để xử 
lý nước thải sinh hoạt. Nhà vệ sinh di động được thiết kế theo mô hình bể xử lý 
tự hoại. Định kỳ 3 tháng/lần sẽ thuê Đơn vị hút bùn để hút định kỳ nhằm đảm 
bảo khả năng xử lý của hệ thống.  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống: Nước và phân từ bàn cầu được dẫn 
vào hầm phân xử lý 4 ngăn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được 
xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ 
khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc 
(ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc thường dùng than hoạt 
tính, đá sỏi).Ngoài ra, nước dùng để rửa tay, rửa mặt ở lavabo sẽ thu bằng hệ 
thống riêng và dẫn trực tiếp đến ngăn lọc trước khi dẫn ra nguồn tiếp nhận. 

(Nguồn: Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng thành phố xanh, 2019)  

* Nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn đến môi trường khu vực 
cần thực hiện các giải pháp sau: 

- Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở  khu vực cao nhằm tránh ngập úng; 

- Phân bổ lượng nguyên vật liệu đủ theo từng giai đoạn thi công. 

- Các loại dầu nhớt phải được thu gom triệt để, nghiêm cấm việc vứt, đổ 
bừa bãi nhằm tránh ô nhiễm môi trường nước. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý để hạn chế tác động đến môi trường. 

- Bố trí bờ bao kín đảm bảo lưu chứa nước mưa khi có phát sinh, để nước 
mưa tự thấm vào đất đảm bảo không để nước mưa chảy tràn ra các khu vực 
xung quanh. 

3.1.2.2. Đối với chất thải rắn 

 * Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt hàng 
ngày của công nhân làm việc tại công trình xây dựng. Các loại chất thải rắn này 
có thành phần chủ yếu là vỏ đồ hộp, vỏ lon, bao bì, chai nhựa, thủy tinh, bọc 
nilon, thức ăn dư thừa, rau quả ..., Tổng khối lượng rác thải phát sinh này sẽ 
được Đơn vị thi công bố trí các thùng chứa rác kín đặt tại lán trại của công trình 
để thu gom và hợp đồng với Công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng thu 
gom về bãi rác tập trung để xử lý theo quy định. 

* Chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng cho hoạt động 
thi công công trình chủ yếu là thực vật sẽ được thu gom thủ công và hợp đồng 
với Công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom về bãi rác tập trung 
đểxử lý nhằm đảm bảo chất lượng công trình. 
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- Đối với hoạt động thi công các tuyến đường, cống thoát nước thải Chủ 
dự án chỉ đạo nhà thầu thi công phải tuân thủ việc đổ đất trong phạm vi công 
trình. Có kế hoạch và giải pháp chủ động, hiệu quả trong việc hạn chế khối 
lượng đất đào hố móng công trình bị tràn ra khu vực xung quanh. Quá trình thi 
công và lắp đặt các thiết bị hoàn thiện công trình có thành phần chủ yếu là các 
loại vật liệu như xà bần, phế thải xây dựng rơi vãi, bao bì xi măng, sắt, thép, đá, 
gạch vụn, bê tông hỏng, ống nhựa, dây đồng, sắt - thép vụn,… sẽ được thu gom 
tái sử dụng hoặc dầm nền mặt bằng trong quá trình xây dựng.  

- Đối với các loại rác có khả năng tái sử dụng, tái chế như sắt, thép vụn, 
ống nhựa, dây điện … sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 
theo quy định. 

- Đối với lượng đất đào phát sinh sẽ được sử dụng để đắp lề đường và đấp 
bù đất trên tuyến công trình. Đối với các loại cọc bê tông hỏng, bê tông hỏng 
trong quá trình thi công đường, cống thoát nước, lán trại, đá,… còn sót lại trên 
tuyến đường cần phải được thu gom sạch sẽ trước khi bàn giao công trình. Công 
tác thu gom do đơn vị thi công thực hiện. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh khác trong quá trình xây dựng đơn vị thi 
công sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định 

* Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải nguy hại 

Đối với chất thải nguy hại, Chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý chung và 
yêu cầu trong hợp đồng thi công đối với đơn vị thi công có trách phải thu gom 
toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị mình lưu 
chứa riêng biệt đảm bảo theo quy định; quản lý và thuê đơn vị chức năng xử lý 
theo quy định. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công ít nên 
lượng chất thải này sẽ được thu gom, lưu chứa vào thùng chứa riêng biệt, đặt ở 
khu vực riêng theo quy định, sau đó sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, quản lý và xử lý đúng theo qui định về quản lý chất thải nguy hại. 

3.1.2.3. Đối với khí thải, bụi 

* Giảm thiểu bụi tại công trình: 

Các hoạt động phát sinh bụi, khí thải tại công trình bao gồm bụi từ hoạt 
động đào đất đắp lề đường, móng công trình cầu; phương tiện vận chuyển 
nguyên, vật liệu xây dựng ra, vào công trình và hoạt động của máy móc, thiết bị 
thi công. Để hạn chế bụi phát tán, Chủ dự án phối hợp với nhà thầu xây dựng 
thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Lập kế hoạch để vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không được vận 
chuyển vào giờ nghỉ ngơi của người dân; thời gian vận chuyển dự tính vào buổi 
sáng từ 8 giờ đến 10 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ, sắp xếp số lượng 
phương tiện vận chuyển theo giờ nhằm hạn chế việc tập trung xe, máy móc với 
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số lượng lớn cùng hoạt động tại khu vực dự án để giảm thiểu nồng độ khí, gây ô 
nhiễm bụi và tiếng ồn, độ rung.  

- Sử dụng phương tiện cơ giới để phối trộn vật liệu xây dựng. 

- Máy móc, thiết bị tham gia thi công được kiểm định theo đúng quy định. 

- Thực hiện biện pháp phun nước và hạn chế tốc độ các phương tiện thi 
công trên công trình để giảm thiểu bụi từ mặt đường; Các vật liệu cát và đá  
được làm ẩm trước khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi. 

- Phân bổ kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế tối đa việc tập trung máy móc 
thiết bị cùng một lúc. 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 
và thi công. 

Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải của phương tiện vận chuyển vật liệu 
xây dựng trong thi công được triển khai thực hiện như sau: 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên, vật liệu gần khu dự án để giảm 
quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên, vật liệu nhằm 
giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra 
các sự cố. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng để vận chuyển 
nguyên vật liệu xây dựng như: cát, đá, xi măng,…, Dùng bạt che phủ thùng xe 
trong lúc vận chuyển, đồng thời các phương tiện vận chuyển phải được kiểm 
định định kỳ theo đúng quy định. Bố trí công nhân phân luồng đối với các tuyến 
đường có nhiều phương tiện qua lại. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì phương tiện vận chuyển. 

- Không được chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm bảo theo quy định 

- Người điều khiển phương tiện thực hiện đúng qui định về việc sử dụng 
còi xe, tốc độ trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Trong trường hợp có rơi vải vật liệu xây dựng trong quá trình chuyên 
chở sẽ bố trí công nhân quét dọn vệ sinh ngay khi phát sinh vật liệu rơi rãi. 
Thường xuyên phun nước bãi vật liệu để hạn chế bụi từ vật liệu cuống vào môi 
trường không khí theo gió. 

* Giảm thiểu mùi, khí thải của máy móc, thiết bị thi công 

- Giảm thiểu khí thải từ hoạt động hàn cơ khí, máy đóng cọc, máy trộn bê 
tông, các máy thi công khác: Quá trình hàn cơ khí sẽ phát sinh ra các khí độc từ 
que hàn và tác động này chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân. Biện pháp 
giảm thiểu như sau: 

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ; vận hành máy móc, thiết 
bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
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- Bố trí khu vực hàn ở những nơi cao ráo, không làm việc ngoài trời vào 
những ngày mưa to. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: mặt nạ, khẩu trang và các bảo hộ lao 
động theo đúng quy định cho công nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn này. 

3.1.2.4. Đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và rung chỉ phát sinh trong thời gian máy móc hoạt động, nhưng 
không nhiều và gián đoạn, một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động như sau: 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị làm việc tại công 
trường đều được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 
máy, thiết bị phát sinh ồn. 

 - Thiết bị, máy móc thi công được kiểm định, bảo dưỡng và hoạt động 
trong tình trạng tốt nhất, nếu không đảm bảo yêu cầu nhà thầu đổi thiết bị, máy 
móc khác, yêu cầu chủ phương tiện, tài xế sử dụng còi theo đúng qui định của 
ngành giao thông. 

- Tổ chức thi công đúng theo thiết kế, đảm bảo giờ giấc làm việc, bố trí đầy 
đủ các phương tiện, trang thiết bị bảo đảm an toàn công trình theo quy định.  

3.1.2.5. Đối với tác động đến đa dạng sinh học 

* Giảm thiểu tác động do việc trải nhựa đường 

 Tác động do việc trải nhựa đường phát sinh mùi, khí thải và bụi chủ yếu 
gây ô nhiễm môi trường không khí bề mặt. Vì vậy, trong quá trình tưới nhựa 
đường cần phải thực hiện đúng theo thiết kế, tuân thủ đầy đủ các quy định về 
bảo hộ lao động, an toàn lao động. Có biện pháp quản lý, thiết lập hành lang an 
toàn, hạn chế người dân cũng như phương tiện giao thông tiếp xúc quá gần với 
khu vực thi công, bố trí công nhân trực để hướng dẫn lưu thông. Kiểm soát chặt 
chẽ, hạn chế tối đa tình trạng rơi vãi nhựa đường ra môi trường, chảy tràn ra 
kênh rạch gây ô nhiễm nguồn nước. Các thiết bị chứa nhựa đường sẽ được thu 
gom và trả về cho đơn vị cung ứng sau khi sử dụng xong. 

* Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động hoàn trả mặt bằng  

Sau khi kết thúc quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ tháo gỡ lán trại, dọn 
dẹp vệ sinh mặt bằng …v.v.Chất thải rắn, vật liệu phát sinh từ hoạt động hoàn 
trả mặt bằng sẽ được đơn vị thi công thu gom, phân loại để tái sử dụng cho công 
trình khác, bán phế liệu hoặc hợp đồng với Công ty cổ phần công trình đô thị 
Sóc Trăng thu gom chất thải về bãi rác tập trung để xử lý theo quy định. 

* Giảm thiểu ô nhiễm đến hệ sinh thái 

- Hệ sinh thái trong khu vực dự án góp phần quan trọng quyết định đến 
năng suất và độ bền vững của năng suất. Vì vậy, trong quá trình thi công xây 
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dựng cần quản lý tốt cán bộ, công nhân tại công trường. Tuyệt đối không xả rác 
và chất thải xuống kênh làm ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến các loài 
động thực vật thủy sinh. 

- Tuân thủ quy định trong việc phát quang, giải phóng mặt bằng. Chỉ phát 
quang những khu vực cần thiết trong hành lang thi công nhằm hạn chế thấp nhất 
ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực. Nghiêm cấm việc sử dụng điện để đánh bắt 
thủy sản trong kênh làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước. 

- Nghiêm cấm thải chất thải rắn, nước thải và dầu cặn của thiết bị thi công 
xây dựng vào nguồn nước nhằm bảo vệ hệ sinh thái dưới nước, góp phần bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thủy sản cho người dân. 

3.1.2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường 

* Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

- Chủ dự án và đơn vị thầu thi công hướng dẫn công tác an toàn lao động 
và kỹ thuật lao động cho công nhân tham gia trên công trường. Đảm bảo đầy đủ 
bảo hộ lao động cho công nhân đặc biệt là khu vực nguy hiểm cần các loại bảo 
hộ lao động đặc thù. 

- Giáo dục ý thức cho công nhân trong quá trình thi công xây dựng cũng 
như tham gia giao thông trong khu vực. 

- Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy được 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; 

- Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 
bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn trong quá trình thi công đường, cầu khi đào 
đường giao thông để tránh tai nạn giao thông xảy ra.  

- Tổ chức vận chuyển cung cấp vật tư ngoài giờ cao điểm để tránh gây ùn 
tắc giao thông gây tai nạn cho người và phương tiện. 

* Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy tại các vị trí có khả năng cháy 
nổ; Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất cháy nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, 
thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy. 

Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu 
dễ cháy nổ (xăng, dầu,…) đồng thời lắp đặt biển báo cấm lửa tại khu vực. 

Thiết kế và lắp đặt hệ thống cảnh báo và thiết bị chữa cháy đảm bảo kỹ 
thuật, tiêu chuẩn theo đúng hướng dẫn của cơ quan phòng cháy, chữa cháy. 
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Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện, kho 
chứa nguyên, nhiên liệu dễ cháy và thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1 Đánh giá dự báo các tác động 

Sau khi dự án hoàn thành nghiệm thu công trình Chủ dự án sẽ bàn giao 
công trình cho Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng quản lý và sử dụng; sẽ đưa 
vào sử dụng tuyến đường, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng; phần mặt 
bằng san lấp sẽ được Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đầu tư xây 
dựng dự án Thiết chế.  

Tác động môi trường từ hoạt động thi công xây dựng của dự án Thiết chế 
sẽ do Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng lập Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường khi triển khai dự án.  

Các tác động môi trường đối với dự án hoàn thành được dự báo như sau: 

a. Tác động đến giao thông. 

- Nguồn tác động:Khi dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện hạ tầng thuận lợi 
giao thông khu vực gia tăng nên nguy cơ xảy gây ra tai nạn giao thông là không 
tránh khỏi; Do đó các biện pháp kiểm soát giao thông như tốc độ, tải trọng sẽ là 
cần thiết để giảm thiểu tai nạn xảy ra.  

Mật độ giao thông trên tuyến gia tăng sẽ làm tăng nguồn ô nhiễm khí thải 
và bụi từ phương tiện giao thông. Chất lượng không khí khu vực sẽ thay đổi tùy 
thuộc vào lưu lượng và chất lượng phương tiện tham gia giao thông. 

- Đánh giá tác động: Đối tượng tác động là người dân tham gia giao 
thông và người dân sinh sống dọc và xung quanh tuyến đường của dự án.  

b. Tác động tích cực của dự án đến kinh tế - xã hội địa phương  

Khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, các vấn đề môi trường như 
chất lượng môi trường đất, không khí, nước được cải thiện, phục hồi; Dự án có 
một ý nghĩa kinh tế xã hội hết sức to lớn cho khu vực, cụ thể như: 

- Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật cho Tổng liên 
đoàn lao động Việt Nam thực hiện dự án Khu dịch vụ và nhà ở Công nhân Khu 
Công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng theo quy hoạch.  

- Các tuyến đường giao thông hình thành tạo hạ tầng kết nối đô thị của 
thành phố Sóc Trăng. Là tiền đề để thúc đẩy phát triển đô thị, gắn kết phát triển 
công nghiệp của thành phố Sóc Trăng nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung. 
Đồng thời góp phần tăng trưởng các hoạt động kinh doanh trong khu vực do 
điều kiện lưu thông thuận lợi. 

- Hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực theo quy hoạch; thúc 
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đẩy nhanh quá trình đô thị, hình thành khu thương mại dịch vụ và nhà ở cho 
công nhân có thu nhập thấp. 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân lao động, điều kiện sinh 
hoạt được cải thiện, phát triển văn hóa giáo dục do tiếp cận với các cơ sở công 
của người dân được dễ dàng hơn. 

 - Nâng cao giá trị sử dụng đất tại những vùng mà trước đây chỉ phát triển 
nông nghiệp, làm tăng hiệu quả sử dụng đất trên khu vực thực hiện dự án. 

c. Tác động do các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành 

 Các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành dự án như sự cố về tai 
nạn giao thông, nghẽn đường cống thoát nước,… cụ thể như sau: 

- Các công trình giao thông bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân đi lại vận chuyển hàng hóa, mua bán nhưng sẽ tiềm ẩn về tai nạn giao thông. 

- Sự cố sụt lún mặt đường: tại các khu vực đất yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ sụt 
lún đất, sụt lún nền đường do ảnh hưởng của địa chất công trình. 

- Hệ thống thoát nước dọc tuyến giao thông có thể bị tắc nghẽn do chất 
rắn lơ lửng và rác có kích thước lớn tích tụ gây nghẽn. 

- Sự cố hệ thống điện chiếu sáng, cháy nổ do chập điện do hệ thống điện 
ngoài trời bị tác động bởi yếu tố thời tiết. 

Nhìn chung các tác động rủi ro sự cố có thể giảm thiểu nếu như người dân 
và chính quyền địa phương, đơn vị quản lý sử dụng công trình có biện pháp 
quản lý bảo trì thích hợp, tuân thủquy định an toàn thì các rủi ro này không đáng 
kể. 

3.2.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

 Dự án sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho sẽ bàn giao công trình cho 
Liên đoàn lao động tỉnh quản lý và sử dụng. Đơn vị quản lý được giao nhiệm vụ 
phải thực hiện đúng các quy định về quản lý công trình đường bộ, thoát nước 
thải, hệ thống an toàn giao thông,…. Định kỳ hàng năm phải xây dựng kế hoạch 
quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng đường, cống thoát nước, cây xanh, hệ 
thống chiếu sáng công cộng và triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, theo 
dõi để kịp thời sửa chữa những hư hỏng, lắp đặt biển báo giao thông, tải trọng 
cho phép lưu thông để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sử dụng công trình. 

 - Đối với hệ thống cống thoát nước dọc cần có kế hoạch nạo vét định kỳ, 
lắp đặt biển báo nguy hiểm đối với những khu vực bị hư hỏng nặng có khả năng 
gây nguy hiểm cho người dân, kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh. 

- Tổ chức thu gom rác thải trên các tuyến đường nhằm giảm thiểu lượng 
rác thải phát sinh làm ô nhiễm môi trường, mất vẻ mỹ quan đô thị, nẹo vét hệ 
thống thoát nước dọc nhằm tránh nghẽn cống gây hạn chế khả năng thoát nước. 
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 - Có kế hoạch phát quang cây cối ven đường, đảm bảo tầm nhìn tốt cho 
người dân lưu thông trên tuyến giao thông. 

 - Thường xuyên kiểm tra tình trạng thoát nước và ngập úng trên toàn 
tuyến đường nhằm kịp thời phát hiện và có phương án ứng phó phù hợp. Tránh 
tình trạng ngập úng kéo dài gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn 
của người dân lưu thông. 

 - Đặt biển cảnh báo an toàn giao thông theo đúng quy định để tránh tai 
nạn giao thông xảy ra.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng các tuyến giao thông, kịp 
thời dỡ bỏ các vật chắn, sữa chữa các điểm sụp lún (nếu có). 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công sẽ lắp ráp 02 nhà vệ sinh 
di động (có thể tích bể khoảng 8m3) tại 02 lán trại phục vụ cho nhu cầu vệ sinh 
của công nhân trên suốt tuyến công trình thi công, đồng thời bố trí tại mỗi lán 
trại: 

+ 02 thùng chứa rác có dung tích mỗi thùng khoảng 240 lít có nắp đậy để 
thu gom chất thải rắn sinh hoạt.  

+ 02 thùng chứa rác có dung tích mỗi thùng khoảng 240 lít có nắp đậy để 
thu gom chất thải rắn xây dựng. 

+ 02 thùng chứa có dung tích mỗi thùng khoảng 240 lít có nắp đậy để lưu 
chứa chất thải rắn nguy hại phát sinh.  

Tổng kinh phí đầu tư nhà vệ sinh và thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải nguy hạikhoảng 300 triệu đồngdo đơn vị thi công chi trả.  

- Chủ dự án sẽ thuê đơn vị tư vấn giám sát, để giám sát tiến độ thi công,  
biện pháp thi công, các biện pháp quản lý an toàn và bảo vệ môi trường để đảm 
bảo hoạt động thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thực hiện tốt các biện 
pháp bảo vệ môi trường đã nêu trên theo đúng quy định về thi công; 

 - Chủ dự án sẽ phân công 01 cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án để phối hợp 
với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, chính quyền địa phương và người 
dân trong khu vực dự án để kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát 
sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

3.4 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo. 

- Các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội mang tính chất chung của tỉnh 
Sóc Trăng và thành phố Sóc Trăng. Các số liệu riêng biệt tại khu vực tương đối 
cụ thể và đầy đủ. Nhìn chung, các số liệu có độ tin cậy cao do được trích dẫn từ 
nguồn của Cục thống kê Sóc Trăng và Báo cáo Kinh tế - Xã hội của phường 7 
và của thành phố Sóc Trăng; 
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- Các số liệu về chất lượng nước dưới đất, nước mặt và mẫu không khí 
được thu thập, phân tích và so sánh với các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn môi trường 
Việt Nam hiện hành nên có độ tin cậy cao;  

- Các giải pháp được đề xuất nhằm giảm thiểu tác động (khí thải, nước 
thải, chất thải rắn,…) cụ thể và phù hợp với thực tế do các số liệu tham khảo từ 
các loại hình dự án tương tự được thực hiện có hiệu quả nên có độ tin cậy cao; 

- Phương pháp đánh giá, phân tích và dự báo các tác động của dự án mang 
tính chất định tính cao và các tác động được định lượng qua tính toán từ các số 
liệu thống kê, tham khảo tại các báo cáo đánh giá tác động môi trường của loại 
hình tương tự đã được phê duyệt nên có độ tin cậy cao. 
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CHƯƠNG 4 
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 
(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, 

dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học) 
  

 Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá công nhân khu Công 
nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng không thực hiện khai thác khoáng sản, dự án 
chôn lấp chất thải, dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học nên không xây 
dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh 
học. 
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CHƯƠNG 5 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

 Chương trình quản lý môi trường được xây dựng và thực hiện từ giai đoạn 
xây dựng đến khi công trình đưa vào vận hành khai thác. 

 Mục tiêu xây dựng Chương trình môi trường là nhằm thực hiện hoạt động 
giám sát môi trường, kiểm soát mức độ ô nhiễm do hoạt động thi công xây dựng 
dự án gây ra. Qua đó kịp thời theo dõi, phát hiện và có giải pháp khắc phục xử 
lý các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh; Thực hiện báo cáo cho cơ quan 
chuyên môn theo dõi, hướng dẫn Chủ dự án thực hiện đúng theo quy định pháp 
luật về bảo vệ môi trường. 

 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường 
 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 
và hoàn 
thành 

- Giải tỏa mặt 

bằng; phát quang 
chuẩn bị mặt 
bằng. 

 - Giải tỏa nhà 
cửa, công trình 
khác trong 
phạm vi tuyến 
công trình. 

- Phát sinh bụi, tiếng 
ồn, chất thải rắn; 

- Thay đổi cảnh quan 

sinh thái; 

- Mất đất ở, công 
trình. 

 - Chủ dự án phối hợp với chính 
quyền địa phương trong công 
tác bồi thường cho người dân; 

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ 
sản xuất, tái định cư; 

- Thu gom chất thải rắn là thực 
vật, cây cối ... để sử dụng hoặc 
xử lý phù hợp theo điều kiện 
thực tế tại khu vực. 

 

Hoàn tất 
trước khi 
thi công 
xây dựng 
dự án;  

 

 

- Hoạt động vận 
chuyển móc móc, 
thiết bị thi công 
đến công trình; 

- Hoạt động vận 
chuyển nguyên 
vật liệu xây 

 

- Phun nước chống bụi các tuyến 
đường đang thi công định kỳ; 

 

- Bố trí hợp lý đường vận 
chuyển nguyên vật liệu, máy 
móc thi công hợp lý 

 

Trong quá 
trình xây 
dựng 
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Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 
và hoàn 
thành 

dựng; 

- Hoạt động thi 
công đào đất đắp 
lề đường, vận 
chuyển cát san 
lấp mặt bằng; 

- Hoạt động thi 
công xây dựng 
đường, cầu giao 
thông; 

- Hoạt động thi 
công hệ thống 
cấp, thoát nước; 
chiếu sang; lắp 
ráp trụ điện, kéo 
điện; 

- Hoạt động 
trồng cây vĩa hè. 

 
- Xe, tàu không chở quá tải 
trọng quy định, phủ bạt, che 
chắn khi vận chuyển vật liệu, 
máy móc thi công. 

- Máy móc, thiết bị thi công 
được kiểm tra, kiểm định theo 
quy định, đảm bảo yêu cầu về 
bảo vệ môi trường. 

 

Nước thải sinh hoạt 

- Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động 
tại 02 lán trại, thể tích nhà vệ 
sinh là 8m3 phục vụ cho sinh 
hoạt của công nhân. 

- Bố trí mổi lán trại 02 phuy 
nước 200 lít để ngâm, rửa dụng 
cụ thi công. 

- Công nhân thi công ưu tiên sử 
dụng lao động người địa 
phương. 

 

Trong quá 
trình xây 
dựng 

 

Nước mưa chảy tràn 

- Thiết kế các rãnh thoát nước 
mưa chảy tràn và thải vào kênh 
rạch tại khu vực công trình. 

 

- Đối với nước chảy tràn sẽ tạo 
các rãnh thoát nước đổ vào kênh 
trong khu vực.  

  - Lập kế hoạch thi công hợp lý, 
không thi công lúc trời mưa, 
bão. 

Trong quá 
trình xây 
dựng 
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Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 
và hoàn 
thành 

 

Chất thải rắn sinh hoạt 

 

- Bố trí các thùng rác để thu 
gom chất thải rắn tại lán trại. 
Phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp, 
chất thải nguy hại; mỗi lán trại 
bố trí 02 thùng chứa chất thải 
rắn sinh hoạt;. 

- Thực hiện thu gom đối với 
chất thải phát sinh tại công 
trường hợp đồng với Đơn vị có 
chức năng thu gom, xử lý theo 
quy định. 

 

 Trong quá 
trình xây 
dựng 

 

Chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải là đá, cát, bê tông vỡ 
...v.v, thu gom tái sử dụng cho 
san lắp mặt bằng. 

- Bao bì chứa vật liệu, sắt vụn, 
dây điện,... thu gom bán phế 
liệu định kỳ. 

- Quá trình thi công đào đắp, đổ 
đất trong phạm vi công trình 
chiếm chổ, có giải pháp quản lý 
không để đất tràn vào khu vực 
nhà dân. 

- Bố trí 02 thùng chứa chất thải 
xây dựng để thu gom theo quy 
định. 

 

 

Trong quá 
trình xây 
dựng. 

 

Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải dầu nhớt, bóng đèn và 
chất thải nguy hại khác thu gom 
vào thùng chứa và hợp đồng với 
đơn vị có chức năng thu gom và 
xử lý theo quy định; mỗi lán trại 
bố trí 02 thùng chứa chất thải 
nguy hại. 

Trong quá 
trình xây 
dựng 

 

Rủi ro sự cố về an toàn 
giao thông, tại nạn giao 
thông. An toàn lao 
động, tai nạn lao động. 

- Lập kế hoạch thi công chi tiết 
trình chủ đầu tư phê duyệt và 
thông báo cho chính quyền địa 
phương và người dân trước khi 
thi công; 

- Cử nhân viên điều phối giao 

Trong quá 
trình xây 
dựng 
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Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 
và hoàn 
thành 

thông trong quá trình thi công; 
lắp đặt biển báo giao thông 
thủy, bộ tại khu vực thi công; 

- Lập kế hoạch vận chuyển 
nguyên vật liệu, máy móc thi 
công phù hợp nhằm giao thiểu 
ùn tắt giao thông, tai nạn giao 
thông; 

- Cán bộ kỹ thuật và công nhân 
tham gia thi công phải được đào 
tạo về kỹ thuật và an toàn lao 
động; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao 
động cho công nhân. 

- Nhà thầu phối hợp chặt chẽ 
với Chủ dự án và Chính quyền 
địa phương để xử lý các sự cố 
phát sinh. 

Tình hình an ninh 
chính trị và trận tự an 
toàn xã hội tại công 
trình.  

- Nhà thầu thực hiện quản lý 
công nhân làm việc tại công 
trình; đảm bảo an toàn cho công 
trình và an toàn cho công nhân 
và cộng đồng; 

- Lập nội quy, quy định và tổ 
chức thực hiện nghiêm tại công 
trình. 

- Nhà thầu phối hợp chặt chẻ 
với Chủ dự án và Chính quyền 
địa phương để xử lý mâu thuẫn 
phát sinh trong công nhân và 
giữa công nhân với người dân 
địa phương. 

Trong quá 
trình xây 
dựng 

 

 

 

Sử dụng công 
trình 

 

- Đảm bảo an toàn giao 
thông đường bộ, thủy. 

- Đảm bảo an toàn 
tuyến đường, cầu và 
các công trình phụ trợ. 

- Lắp đặt các biển báo giao 
thông thủy, bộ trên tuyến công 
trình;  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo 
trì định kỳ; 

- Giáo dục nâng cao nhận thức 
cộng đồng về bảo vệ môi trường 

 

Giai đoạn 
vận hành;  
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Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 
và hoàn 
thành 

 xanh sạch trến tuyến công trình;  

 

5.2. Chương trình giám sát môi trường. 

 Ban quản lý dự án 2 phối hợp với Nhà thầu và các Đơn vị có chức năng 
về hoạt động quan trắc môi trường để thực hiện giám sát môi trường của dự án 
trong giai đoạn xây dựng như sau:  

5.2.1. Giám sát chất lượng không khí 

- Vị trí giám sát: Giám sát không khí 02 điểm tại khu vực công trình thuộc  
Quốc lộ 60 và vị trí thi công cầu giao thong tiếp giáp với Khu dân cư Minh Châu 
(Sơ đồ giám sát đính kèm). 

- Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, CO, NOx, S02, tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thời gian giám sát: Hoạt động giám sát môi trường được thực hiện trong 
giai đoạn thi côngcông trình. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng không khí xung quanh. 

5.2.2. Giám sát chất thải: 

- Thực hiện giám sát khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 
dựng phát sinh. 

- Kiểm tra, ghi nhận khối lượng bùn, đất đào đấp và lượng bê tông bị lỗi 
kỹ thuật, hư hỏng để có biện phát quản lý chặt chẽ. 

- Tầng suất giám sát là hàng ngày. 

5.2.3. Giám sát tuân thủ biện pháp giảm thiểu: 

- Thực hiện mở sổ lập nhật ký thi công công trình; 

- Theo dõi, giám sát tình hình quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải 
nguy hại theo quy định. 

 - Giám sát tuân thủ về an toàn lao động, an toàn giao thông tại công trình;  

 - Tầng suất giám sát là hàng ngày. 
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5.2.4. Tổ chức thực hiện giám sát môi trường: 

 - Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án 2 và Nhà thầu thi công công trình. 

 - Đơn vị phối hợp thực hiện: Đơn vị có chức năng về hoạt động quan trắc 
môi trường. 
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CHƯƠNG 6 
KẾT QUẢ THAM VẤN 

Thực hiện quy đình của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư đã gửi đăng tải thông tin tham vấn 
trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng  và 
tham vấn ý kiến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng dân 
cư chịu tác động khu vực thực hiện dự án.  

6.1 Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng  

6.1.1 Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:  

- Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng - 
Link trang đăng tải:   

- Thời gian đăng tải: Từ ngày ../… đến ngày …/…/2022. 6.1.2 Tham vấn 
bằng tổ chức họp lấy kiến  

- Thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy 
ban nhân dân phường 7: Ngày …/…/2022  

6.1.2 Tham vấn bằng văn bản  

Chủ đầu tư đã gởi văn bản tham vấn đến UBND phường 7 và UBMTTQ 
Việt Nam phường 7 tại Công văn số  

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Lập bảng thể hiện các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và 
giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (sắp xếp các ý kiến góp ý theo chương, mục liên quan của báo cáo 
đánh giá tác động môi trường), cụ thể như bảng sau: 

 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 
chức; cộng 
đồng dân cư; 
đối tượng 
quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Chương 1    

1    

…    
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TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 
chức; cộng 
đồng dân cư; 
đối tượng 
quan tâm 

Chương 6    

1    

…    

Các ý kiến 
khác 

   

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

Chương 1    

………..    

Chương 6    

Các ý kiến 
khác 

   

III Tham vấn bằng văn bản  

Chương 1    

………..    

Chương 6    

Các ý kiến 
khác 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1.  Kết luận 

Quá trình khảo sát, phân tích và đánh giá tác động môi trường của dự án 
được thực hiện theo sự hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường. Từ những kết quả khảo sát, đánh giá thực tế, 
có thể kết luận các vấn đề sau: 

- Hoạt động của dự án phát sinh có các nguồn gây ô nhiễm môi trường như 
nước thải, rác thải sinh hoạt, không khí ... nhưng hoàn toàn có thể quản lý và xử 
lý bằng biện pháp công nghệ thích hợp. 

- Bên cạnh các biện pháp xử lý ô nhiễm, các vấn đề về an toàn lao động 
trong hoạt động xây dựng và phòng chống cháy nổ; Công tác đảm bảo an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng cần được chú trọng. 

- Các giải pháp tổ chức, giải pháp kỹ thuật và giải pháp nâng cao nhận thức 
đã được đề xuất có tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế, do đó có khả 
năng xử lý triệt để các nguồn tác động xấu đến môi trường, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ môi trường, khắc phục sự cố môi trường đã nêu trong báo cáo khi dự án được 
triển khai thi công xây dựng và đưa vào khai thác vận hành. 

- Các biện pháp khắc phục các tác động môi trường, sự cố môi trường đã 
nêu trong báo cáo là phù hợp với yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường như 
hiện nay và tình hình thực tế tại địa phương. 

- Dự án được thực hiện sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng tránh 
thiên tai, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu. Góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát 
triển kinh tế cho nhân dân trong vùng dự án. 

2. Kiến nghị 

  Chủ dự án đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ 
chức thực hiện dự án. 

3. Cam kết 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương 
trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 5, tuân thủ các quy định về 
bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án bao gồm: 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện 
và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi 
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dự án đi vào vận hành chính thức; 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực 
hiện trong giai đoạn của dự án; 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 
các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các Công ước 
Quốc tế, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và để xảy ra sự cố gây ô 
nhiễm môi trường.  
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