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I. Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

 Vị trí dự án 

Vị trí dự án thuộc địa phận 2 xã An Lão và Tiêu Động, huyện Bình Lục tỉnh 

Hà Nam. Khu vực dự án nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Hà Nam, nằm cách 

Quốc lộ 21 khoảng 5 km, tiếp giáp huyện Vụ Bản, Ý Yên, tỉnh Nam Định cách 

thành phố Phủ Lý khoảng 20 km theo Quốc lộ 21. Trục đường giao thông 

QL378  hiện có đi qua 2 xã An Lão và Tiêu Động nối ra Quốc lộ 21 (đường trục 

nối Hà Nam với Nam Định) là rất thuận lợi. 

Ranh giới của 2 xã An Lão và Tiêu Động như sau: 

- Phía Bắc giáp xã La Sơn, An Đổ, huyện Bình Lục; 

- Phía Nam giáp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; 

- Phía Đông giáp huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; 

- Phía Tây giáp huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định; 

Bảng 1: Toạ độ mốc giải phóng mặt bằng  

STT 

Phải tuyến 

STT 

Trái tuyến 

Tên 

cọc 
X Y 

Tên 

cọc 
X Y 

1 1-P 2262168,88 603399,37 197 1-T 2262171,41 603438,15 

2 2-P 2262122,31 603410,30 198 2-T 2262129,06 603444,63 

3 3-P 2262073,12 603419,08 199 3-T 2262079,75 603453,45 

4 4-P 2262032,30 603425,02 200 4-T 2262005,27 603466,58 



5 5-P 2262023,71 603424,91 201 5-T 2261956,29 603475,24 

6 6-P 2262021,56 603430,35 202 6-T 2261906,36 603484,07 

7 7-P 2261998,89 603434,18 203 7-T 2261858,91 603492,35 

8 8-P 2261949,82 603442,65 204 8-T 2261813,95 603500,15 

9 9-P 2261900,04 603451,70 205 9-T 2261780,89 603506,45 

10 10-P 2261881,22 603455,24 206 10-T 2261767,05 603508,92 

11 11-P 2261876,15 603438,45 207 11-T 2261767,96 603522,44 

12 12-P 2261874,14 603435,94 208 12-T 2261761,22 603522,16 

13 13-P 2261870,75 603434,89 209 13-T 2261760,98 603513,89 

14 14-P 2261824,82 603442,95 210 14-T 2261708,64 603519,99 

15 15-P 2261773,09 603452,01 211 15-T 2261661,27 603526,26 

16 16-P 2261767,98 603455,40 212 16-T 2261655,54 603528,31 

17 17-P 2261766,55 603460,73 213 17-T 2261655,56 603534,92 

18 18-P 2261766,56 603474,80 214 18-T 2261651,43 603568,19 

19 19-P 2261760,86 603473,59 215 19-T 2261644,84 603556,69 

20 20-P 2261705,02 603486,68 216 20-T 2261627,70 603544,57 

21 21-P 2261697,45 603488,64 217 21-T 2261623,11 603536,27 

22 22-P 2261697,90 603490,79 218 22-T 2261587,70 603542,39 

23 23-P 2261655,95 603499,01 219 23-T 2261538,91 603551,12 

24 24-P 2261646,52 603449,83 220 24-T 2261514,73 603555,41 

25 25-P 2261609,49 603489,62 221 25-T 2261512,70 603552,10 

26 26-P 2261581,34 603506,73 222 26-T 2261488,46 603556,36 

27 27-P 2261531,83 603515,38 223 27-T 2261450,81 603563,02 

28 28-P 2261482,86 603524,04 224 28-T 2261451,07 603582,25 

29 29-P 2261433,86 603532,81 225 29-T 2261449,95 603587,71 

30 30-P 2261384,29 603541,37 226 30-T 2261445,78 603590,64 

31 31-P 2261286,79 603563,34 227 31-T 2261355,09 603606,70 

32 32-P 2261237,53 603572,05 228 32-T 2261348,88 603605,30 

33 33-P 2261188,24 603580,76 229 33-T 2261345,79 603601,05 

34 34-P 2261162,09 603585,55 230 34-T 2261339,12 603582,77 

35 35-P 2261139,31 603591,70 231 35-T 2261294,55 603590,65 

36 36-P 2261089,94 603608,52 232 36-T 2261299,73 603603,57 

37 37-P 2261084,80 603589,12 233 37-T 2261292,05 603609,63 

38 38-P 2261031,36 603601,61 234 38-T 2261270,52 603607,40 

39 39-P 2261032,94 603615,89 235 39-T 2261265,76 603594,97 

40 40-P 2260993,56 603630,20 236 40-T 2261242,37 603599,88 

41 41-P 2260946,27 603646,72 237 41-T 2261193,29 603608,55 

42 42-P 2260898,95 603662,07 238 42-T 2261150,52 603616,23 

43 43-P 2260857,73 603675,78 239 43-T 2261144,73 603618,87 

44 44-P 2260850,31 603659,35 240 44-T 2261090,34 603636,40 

45 45-P 2260846,70 603655,10 241 45-T 2261073,50 603638,76 

46 46-P 2260841,15 603654,67 242 46-T 2261066,98 603663,83 



47 47-P 2260796,22 603669,86 243 47-T 2261053,49 603664,78 

48 48-P 2260753,35 603683,94 244 48-T 2261025,68 603663,03 

49 49-P 2260749,16 603687,61 245 49-T 2261021,17 603656,07 

50 50-P 2260748,82 603693,17 246 50-T 2261004,43 603662,03 

STT 

Phải tuyến 

STT 

Trái tuyến 

Tên 

cọc 
X Y 

Tên 

cọc 
X Y 

51 51-P 2260739,89 603714,11 247 51-T 2260957,54 603678,65 

52 52-P 2260708,83 603724,19 248 52-T 2260909,35 603694,28 

53 53-P 2260661,15 603739,66 249 53-T 2260861,79 603709,72 

54 54-P 2260613,74 603755,05 250 54-T 2260814,33 603725,12 

55 55-P 2260591,69 603762,20 251 55-T 2260766,02 603740,76 

56 56-P 2260581,65 603754,75 252 56-T 2260719,21 603755,93 

57 57-P 2260577,35 603756,82 253 57-T 2260671,95 603771,23 

58 58-P 2260566,17 603770,33 254 58-T 2260623,97 603786,58 

59 59-P 2260518,58 603785,77 255 59-T 2260576,30 603801,89 

60 60-P 2260471,17 603801,15 256 60-T 2260528,80 603817,28 

61 61-P 2260423,43 603816,65 257 61-T 2260480,94 603832,92 

62 62-P 2260375,87 603832,08 258 62-T 2260433,85 603848,32 

63 63-P 2260362,76 603827,85 259 63-T 2260386,33 603863,85 

64 64-P 2260357,73 603828,59 260 64-T 2260338,85 603879,38 

65 65-P 2260343,78 603842,76 261 65-T 2260291,44 603894,61 

66 66-P 2260328,64 603847,67 262 66-T 2260236,15 603912,20 

67 67-P 2260277,30 603864,47 263 67-T 2260165,76 603934,59 

68 68-P 2260268,73 603847,87 264 68-T 2260168,17 603944,74 

69 69-P 2260265,12 603843,63 265 69-T 2260142,52 603957,77 

70 70-P 2260259,56 603843,20 266 70-T 2260127,88 603958,00 

71 71-P 2260226,33 603854,49 267 71-T 2260125,46 603944,21 

72 72-P 2260172,82 603872,42 268 72-T 2260114,12 603947,82 

73 73-P 2260168,04 603876,64 269 73-T 2260101,85 603954,63 

74 74-P 2260167,70 603883,00 270 74-T 2260045,17 603972,67 

75 75-P 2260169,77 603898,11 271 75-T 2260029,41 603987,13 

76 76-P 2260138,98 603910,01 272 76-T 2260016,97 603981,64 

77 77-P 2260132,82 603898,70 273 77-T 2259962,05 603999,11 

78 78-P 2260112,19 603904,31 274 78-T 2259955,88 603998,96 

79 79-P 2260112,91 603918,30 275 79-T 2259944,27 604002,65 

80 80-P 2260089,74 603922,51 276 80-T 2259941,12 604016,50 

81 81-P 2260043,07 603938,42 277 81-T 2259924,19 604023,11 

82 82-P 2260033,82 603941,37 278 82-T 2259905,97 604014,62 

83 83-P 2260021,80 603934,72 279 83-T 2259895,74 604017,64 

84 84-P 2260018,14 603937,58 280 84-T 2259862,22 604029,81 

85 85-P 2260006,36 603950,00 281 85-T 2259818,72 604042,60 

86 86-P 2259994,97 603953,62 282 86-T 2259814,92 604046,18 



87 87-P 2259947,72 603968,65 283 87-T 2259767,44 604061,01 

88 88-P 2259929,61 603973,85 284 88-T 2259725,68 604074,30 

89 89-P 2259916,33 603967,87 285 89-T 2259710,46 604090,72 

90 90-P 2259912,66 603969,41 286 90-T 2259705,86 604089,91 

91 91-P 2259900,00 603983,98 287 91-T 2259706,45 604097,37 

92 92-P 2259852,33 603999,04 288 92-T 2259704,65 604104,21 

93 93-P 2259804,67 604014,09 289 93-T 2259699,00 604108,46 

94 94-P 2259756,90 604029,23 290 94-T 2259676,29 604115,73 

95 95-P 2259748,74 604031,80 291 95-T 2259670,74 604115,21 

96 96-P 2259730,47 604019,98 292 96-T 2259667,22 604110,94 

97 97-P 2259726,85 604015,75 293 97-T 2259658,24 604095,94 

98 98-P 2259721,29 604015,34 294 98-T 2259624,48 604107,22 

99 99-P 2259703,47 604021,32 295 99-T 2259607,75 604112,44 

100 100-P 2259685,64 604027,30 296 100-T 2259599,97 604113,16 

STT 

Phải tuyến 

STT 

Trái tuyến 

Tên 

cọc 
X Y 

Tên 

cọc 
X Y 

101 101-P 2259680,88 604031,53 297 101-T 2259581,87 604119,23 

102 102-P 2259680,56 604037,90 298 102-T 2259577,25 604122,92 

103 103-P 2259681,52 604053,69 299 103-T 2259529,81 604138,71 

104 104-P 2259662,99 604062,29 300 104-T 2259482,87 604154,17 

105 105-P 2259633,61 604071,27 301 105-T 2259434,94 604169,34 

106 106-P 2259625,42 604073,82 302 106-T 2259395,54 604181,63 

107 107-P 2259623,77 604056,99 303 107-T 2259390,72 604194,09 

108 108-P 2259606,77 604059,94 304 108-T 2259375,56 604199,35 

109 109-P 2259587,06 604086,69 305 109-T 2259359,49 604201,17 

110 110-P 2259567,55 604093,16 306 110-T 2259358,29 604194,24 

111 111-P 2259520,10 604108,91 307 111-T 2259339,51 604200,27 

112 112-P 2259472,61 604124,48 308 112-T 2259265,64 604223,96 

113 113-P 2259425,05 604139,76 309 113-T 2259194,23 604247,44 

114 114-P 2259377,45 604155,05 310 114-T 2259167,26 604254,04 

115 115-P 2259365,23 604139,97 311 115-T 2259145,36 604261,59 

116 116-P 2259348,24 604164,43 312 116-T 2259136,57 604263,77 

117 117-P 2259329,91 604170,32 313 117-T 2259110,65 604272,04 

118 118-P 2259282,32 604185,61 314 118-T 2259101,72 604276,89 

119 119-P 2259247,15 604196,73 315 119-T 2259054,16 604292,33 

120 120-P 2259246,71 604195,30 316 120-T 2259006,34 604307,72 

121 121-P 2259202,90 604208,71 317 121-T 2258959,92 604322,08 

122 122-P 2259201,04 604202,49 318 122-T 2258950,51 604334,59 

123 123-P 2259184,47 604207,86 319 123-T 2258954,41 604345,94 

124 124-P 2259136,76 604223,34 320 124-T 2258950,10 604347,93 

125 125-P 2259089,26 604238,75 321 125-T 2258935,14 604330,24 

126 126-P 2259058,31 604248,79 322 126-T 2258864,06 604351,97 



127 127-P 2259052,39 604234,01 323 127-T 2258855,13 604353,17 

128 128-P 2259048,78 604229,77 324 128-T 2258827,20 604361,85 

129 129-P 2259043,22 604229,34 325 129-T 2258817,54 604367,27 

130 130-P 2258992,30 604246,38 326 130-T 2258768,15 604382,46 

131 131-P 2258956,53 604258,07 327 131-T 2258719,94 604397,29 

132 132-P 2258932,35 604269,67 328 132-T 2258673,17 604411,83 

133 133-P 2258922,67 604298,35 329 133-T 2258624,60 604426,92 

134 134-P 2258900,72 604304,99 330 134-T 2258585,42 604437,43 

135 135-P 2258852,65 604320,01 331 135-T 2258585,34 604435,25 

136 136-P 2258830,12 604318,56 332 136-T 2258578,53 604436,39 

137 137-P 2258802,68 604327,04 333 137-T 2258569,12 604438,87 

138 138-P 2258754,77 604341,94 334 138-T 2258561,64 604443,87 

139 139-P 2258707,29 604356,70 335 139-T 2258528,32 604454,52 

140 140-P 2258692,64 604361,25 336 140-T 2258524,07 604457,51 

141 141-P 2258688,46 604361,39 337 141-T 2258495,47 604466,65 

142 142-P 2258685,67 604360,63 338 142-T 2258478,72 604484,21 

143 143-P 2258638,49 604376,50 339 143-T 2258456,30 604479,23 

144 144-P 2258633,42 604378,99 340 144-T 2258434,06 604486,33 

145 145-P 2258614,49 604384,66 341 145-T 2258400,75 604496,98 

146 146-P 2258618,15 604397,15 342 146-T 2258390,19 604509,94 

147 147-P 2258567,85 604412,88 343 147-T 2258380,81 604512,71 

148 148-P 2258522,82 604433,53 344 148-T 2258363,64 604513,48 

149 149-P 2258474,42 604448,11 345 149-T 2258364,59 604525,62 

150 150-P 2258426,54 604462,52 346 150-T 2258362,80 604532,46 

STT 

Phải tuyến 

STT 

Trái tuyến 

Tên 

cọc 
X Y 

Tên 

cọc 
X Y 

151 151-P 2258378,95 604477,36 347 151-T 2258357,15 604536,71 

152 152-P 2258331,22 604492,70 348 152-T 2258334,44 604543,98 

153 153-P 2258307,21 604500,22 349 153-T 2258328,89 604543,46 

154 154-P 2258283,46 604507,86 350 154-T 2258325,37 604539,21 

155 155-P 2258235,93 604523,08 351 155-T 2258317,68 604522,92 

156 156-P 2258188,19 604537,92 352 156-T 2258306,05 604537,12 

157 157-P 2258164,06 604545,37 353 157-T 2258291,38 604540,89 

158 158-P 2258140,48 604552,96 354 158-T 2258277,77 604538,70 

159 159-P 2258130,38 604556,03 355 159-T 2258282,07 604553,15 

160 160-P 2258093,08 604568,81 356 160-T 2258281,64 604558,70 

161 161-P 2258052,25 604581,95 357 161-T 2258277,40 604562,32 

162 162-P 2258011,88 604586,12 358 162-T 2258241,59 604573,69 

163 163-P 2257954,71 604593,42 359 163-T 2258235,24 604573,08 

164 164-P 2257914,01 604597,99 360 164-T 2258231,23 604568,13 

165 165-P 2257896,47 604600,34 361 165-T 2258229,52 604562,37 

166 166-P 2257872,48 604603,25 362 166-T 2258189,20 604569,99 



167 167-P 2257846,93 604607,02 363 167-T 2258186,57 604563,44 

168 168-P 2257819,23 604610,95 364 168-T 2258148,17 604575,65 

169 169-P 2257816,12 604594,30 365 169-T 2258128,04 604596,22 

170 170-P 2257796,86 604583,26 366 170-T 2258113,24 604588,80 

171 171-P 2257780,24 604586,14 367 171-T 2258101,87 604592,43 

172 172-P 2257777,99 604606,43 368 172-T 2258050,42 604608,87 

173 173-P 2257746,63 604609,44 369 173-T 2258035,63 604612,00 

174 174-P 2257697,13 604615,47 370 174-T 2258026,01 604611,00 

175 175-P 2257647,27 604621,46 371 175-T 2258028,28 604627,96 

176 176-P 2257597,63 604626,72 372 176-T 2257999,70 604630,03 

177 177-P 2257547,87 604631,84 373 177-T 2257998,24 604615,54 

178 178-P 2257526,29 604628,60 374 178-T 2257948,93 604619,61 

179 179-P 2257519,74 604624,72 375 179-T 2257899,91 604625,14 

180 180-P 2257519,15 604638,35 376 180-T 2257834,97 604632,10 

181 181-P 2257497,99 604639,67 377 181-T 2257799,39 604635,40 

182 182-P 2257448,50 604643,13 378 182-T 2257741,79 604643,25 

183 183-P 2257410,40 604649,54 379 183-T 2257741,22 604660,19 

184 184-P 2257404,53 604650,35 380 184-T 2257739,84 604665,58 

185 185-P 2257394,85 604648,77 381 185-T 2257735,03 604668,40 

186 186-P 2257395,22 604651,93 382 186-T 2257687,23 604674,38 

187 187-P 2257353,07 604655,55 383 187-T 2257643,98 604679,64 

188 188-P 2257299,76 604662,40 384 188-T 2257637,85 604677,91 

189 189-P 2257291,23 604663,33 385 189-T 2257634,78 604672,32 

190 190-P 2257291,12 604658,96 386 190-T 2257634,14 604666,35 

191 191-P 2257270,07 604661,27 387 191-T 2257616,53 604669,42 

192 192-P 2257270,35 604665,48 388 192-T 2257601,00 604658,51 

193 193-P 2257242,33 604667,69 389 193-T 2257551,50 604665,05 

194 194-P 2257191,57 604673,29 390 194-T 2257501,96 604670,26 

195 195-P 2257187,87 604656,95 391 195-T 2257464,88 604674,41 

196 196-P 2257139,09 604661,52 392 196-T 2257468,28 604686,30 

STT 

Phải tuyến 

STT 

Trái tuyến 

Tên 

cọc 
X Y 

Tên 

cọc 
X Y 

- - - - 393 197-T 2257410,25 604693,23 

- - - - 394 198-T 2257410,99 604700,38 

- - - - 395 199-T 2257404,02 604700,99 

- - - - 396 200-T 2257403,03 604692,22 

- - - - 397 201-T 2257384,33 604694,45 

- - - - 398 202-T 2257381,32 604683,79 

- - - - 399 203-T 2257352,51 604686,46 

- - - - 400 204-T 2257285,31 604693,78 

- - - - 401 205-T 2257270,46 604708,97 

- - - - 402 206-T 2257252,22 604702,94 



- - - - 403 207-T 2257247,67 604698,03 

- - - - 404 208-T 2257225,84 604700,64 

- - - - 405 209-T 2257224,74 604712,25 

- - - - 406 210-T 2257223,23 604717,61 

- - - - 407 211-T 2257218,35 604720,31 

- - - - 408 212-T 2257176,64 604725,36 

- - - - 409 213-T 2257156,92 604745,60 

- - - - 410 214-T 2257128,59 604739,14 

 

Sơ đồ vị trí dự án như sau: 

 



 

 

 Phạm vi, quy mô công suất dự án 

a. Phần kênh: Nạo vét, gia cố toàn bộ tuyến kênh từ đầu tuyến (giao với 

kênh tiêu BH23) hướng đến vị trí cống tiêu ra sông Sắt với tổng chiều dài 

khoảng 5.180m, mặt cắt kênh thiết kế dạng hình thang, hệ số mái m=1,5, bề 

rộng đáy trung bình B = 6m. Kết cấu kênh như sau: Mái kênh kiên cố bằng 

BTCT M200 đổ tại chỗ dày 12cm, dưới lót VXM M50 dày 3cm; nền chân khay 

gia cố bằng cọc tre, phía lòng kênh gia cố 1 hàng rọ đá. Tại các vị 

trí qua khu dân cư bố trí tường BT M200 phía bờ hữu để hạn chế giải phóng mặt 

bằng.  

b. Phần đường giao thông: 

- Phía bờ tả: Gia cố bờ kênh kết hợp làm đường giao thông nông thôn với 

Bnền = 5m, Bmặt= 3,5m, lề (2x0,75m). Kết cấu phần đường từ trên xuống dưới: 

Đá dăm nước dày 15cm, 5 đá lẫn đất đầm K95 dày 30cm.  

- Phía bờ hữu: Gia cố bờ kênh kết hợp làm đường giao thông nông thôn với 

Bnền = 7,5m, Bmặt= 5,5m, lề (2x1,0m). Kết cấu phần đường từ trên xuống 

dưới: BT M300 dày 24cm, giấy dầu chống mất nước, cấp phối đá dăm đầm K98 

dày 35cm, đá lẫn đất đầm K98 dày 30cm, đất đầm K95 dày 50cm. 

 



c. Phần công trình trên kênh: 

Cải tạo, nâng cấp 54 công trình trên kênh gồm: 01 cầu GTNT qua kênh; 03 

cầu dân sinh qua kênh; 01 cầu máng; 05 cụm chia nước; 30 cống đầu kênh loại 

cống tròn D600, D800; 12 cống đầu kênh loại cống hộp 01 khoang (gồm cống 

tiêu+ tưới); 01 cống đầu kênh loại cống hộp 02 khoang 2x2m; 01 Cống tiêu cuối 

kênh ra Sông sắt BxH =3x4,25m  

II. Tác động môi trường của dự án đầu tư 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án 

a. Tác động đến môi trường không khí 

Do đặc thù của dự án là thi công nạo vét kiên cố hoá kênh và làm đường 

giao thông nên các tác động đến môi trường không khí trong quá trình thực hiện 

dự án chủ yếu là từ quá trình nạo vét, đào đắp, thi công các hạng mục (mái kênh, 

đường giao thông), hoạt động vận chuyển. 

 b. Tác động đến môi trường nước, đất 

Quá trình sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng sẽ phát sinh một 

lượng nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải này nếu không được thu gom xử lý 

sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, không khí và nguồn nước tiếp 

nhận (kênh, mương, ao hồ, mạng lưới thu gom nước mặt khu vực dự án). 

Các loại chất thải khác từ quá trình xây dựng dự án cũng như khi dự án đi 

vào hoạt động như chất thải rắn, chất thải nguy hại nếu không được thu gom sẽ 

là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước khu vực dự án và lân cận. 

c. Tác động đến môi trường sinh thái và sức khoẻ người dân 

Quá trình xây dựng dự án sẽ phát sinh các loại chất thải như nước thải, 

chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại,...  

Các loại chất thải này nếu không được thu gom và xử lý triệt để sẽ là 

nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí, là nơi phát sinh các mầm bệnh, ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân khu vực dự án và lân cận. 

2.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án 

a. Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: Khối lượng phát sinh khoảng 2,25 m3/ngày. 

- Tính chất: Là loại nước chứa đựng rất nhiều thành phần gây ô nhiễm: cặn 

bẩn, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học, các loại vi sinh vật gây bệnh. 

Thành phần cần xử lý trong nước thải sinh hoạt là thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng 

và vi sinh vật. 



- Vùng bị ảnh hưởng: Các kênh, mương tiếp nhận nước thải trong khu vực 

dự án và lân cận. 

b. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí 

thải 

Bụi từ quá trình thi công dự án: nạo vét, kè mái kênh, làm đường giao 

thông,... 

Các loại bụi phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là bụi đường (nặng, 

trơ, khó phát tán đi xa). Bụi và khí thải do đốt cháy nhiên liệu (bụi, SO2, CO, 

NOx) là loại phát tán trong không gian và thời gian rộng, không liên tục. 

Đối tượng chịu tác động chính là công nhân thi công dự án và người dân 

khu vực. Ngoài ra còn có người dân và cây cối 2 bên tuyến đường vận chuyển. 

c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: Khối lượng phát sinh khoảng 15 kg/ngày. 

- Tính chất: Loại chất thải này có thành phần chính gồm các chất hữu cơ 

(chiếm khoảng 70%), giấy vụn các loại, nilon, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh 

hoạt hàng ngày bị hư hỏng,… nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ ảnh 

hưởng xấu tới môi trường sống, gây mất mỹ quan khu vực. Rác thải hữu cơ khi 

phân huỷ sinh ra mùi hôi, rác thải sinh hoạt là môi trường sống và phát triển của 

các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi khuẩn gây bệnh. 

- Vùng bị ảnh hưởng: Môi trường không khí, cảnh quan khu vực dự án và 

lân cận. 

 Chất thải rắn xây dựng và đất thải 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản:  

+ Khối lượng bùn đất đào vét: 95.319 m3. 

+ Chất thải rắn xây dựng ước tính khoảng 356,595 tấn/quá trình.  

- Giai đoạn khi dự án đi vào hoạt động: ước tính khoảng 5m3/1m chiều dài 

kênh trong quá trình nạo vét định kỳ, tương đương khoảng 25.900 m3/toàn bộ 

chiều dài kênh.  

- Tính chất: Thành phần chính gồm vỏ bao xi măng, đầu mẩu gỗ cốp pha, 

cót ép, đất đá, cát sỏi rơi vãi. Lượng rác thải rắn xây dựng chủ yếu là chất trơ, 

cứng khó phân huỷ nên ít ảnh hưởng đến môi trường.  

- Vùng có thể bị tác động: môi trường đất, nước khu vực dự án và lân cận. 

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

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: Khối lượng phát sinh 794,86 kg/năm. 



- Tính chất: Là loại chất thải chứa nhiều thành phần khó phân hủy, nguy 

hại cho môi trường và sức khỏe con người. 

2.3. Các tác động môi trường khác 

- Tác động đến tâm lý, sinh kế của người dân bị mất đất canh tác. 

- Tạo môi trường, cảnh quan đô thị sạch, đẹp, văn minh. 

- Gia tăng sức ép lên cơ sở hạ tầng khu vực: Y tế, giáo dục, giao thông,… 

III. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

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

a. Giảm thiểu tác động của bụi 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản 

-  Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Để giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và 

máy móc thiết bị. Đơn vị thi công có các biện pháp giảm thiểu như sau:  

+ Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực 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. Cụ 

thể là chọn nguồn cung cấp vật liệu xây dựng chính tại các nhà cung cấp VLXD 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

+ Có kế hoạch, chương trình đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường, thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình đề ra. 

+ Quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu phục vụ cho Dự án, phương 

tiện vận chuyển phải có tấm chắn bảo vệ, bạt che kín các thùng khi di chuyển 

trên đường giao thông. 

+ Không vận chuyển vào các giờ nghỉ: 21h - 6h, 11h30 - 13h30. 

+ Không vận chuyển quá tải nhằm hạn chế rơi vãi và vượt quá tải trọng 

của xe. 

+ Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Kiểm tra các phương 

tiện giao thông nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở điều kiện tốt nhất về 

mặt kỹ thuật. 

+ Không sử dụng các phương tiện đã quá thời gian đăng kiểm hoặc không 

được các trạm Đăng kiểm cấp phép do lượng khí thải vượt quá tiêu chuẩn cho 

phép. 

+ Các xe vận chuyển và thiết bị thi công phải được kiểm định định kỳ 

theo đúng quy định. 



+ Các xe vận chuyển phải có nắp thùng kín và được sử dụng trong quá 

trình hoạt động. 

+ Xây dựng thời gian biểu chạy xe và các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu phù hợp và khoa học để tránh phát sinh bụi gây ô nhiễm môi 

trường tại các khu vực quanh dự án.  

+ Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án, trên 

các đoạn đường chạy qua các khu dân cư tập trung, các khu công cộng, trường 

học... không quá 10 Km/h. 

+ Bố trí các xe chở nước phun ẩm công trường thi công vào các ngày trời 

khô hanh, nắng nóng với tần suất 4 lần/ngày. 

+ Tưới ẩm khu vực đường vận chuyển: kết hợp với UBND các xã tiến 

hành tưới nước khu vực đường gần dự án, đoạn đường cần tưới ẩm là khoảng 

1,5km trên đường vận chuyển gần khu vực dự án, dự kiến tưới nước ở khoảng 

cách từ 2,5m so với lề đường trở vào.  

Diện tích đường cần tưới ẩm: 1.500 x 2,5 x 2  = 7.500 m2. Với định mức 

tưới theo TCVN 33:2006 của Bộ xây dựng (Bảng 3.3. – Tưới bằng cơ giới, mặt 

đường,…), lượng nước để tưới phun đường giảm bụi (áp dụng với đường nhựa) 

là 0,4÷0,5 lít/m2/một lần tưới, với tần suất tưới 4 lần/ngày vào những ngày nắng 

nóng hanh khô. Lượng nước tưới cần sử dụng là: 7.500 x 0,4 x 4/1000= 12,0 

m3/ngày. Dựa vào tình hình thời tiết thực tế sẽ điều chỉnh thời gian và tần suất 

thực hiện phun nước cho phù hợp nhằm hạn chế các ảnh hưởng tới hoạt động 

giao thông. 

+ Xe vận chuyển trước khi ra khỏi công trường sẽ được xịt rửa đất cát, 

bụi,... bám xung quanh để tránh phát tán bụi ra các tuyến đường vận chuyển, dẫn 

đến tình trạng ô nhiễm toàn khu vực. 

+ Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn mặt bằng, có biển báo khu vực 

thi công, có nội quy ra vào khu vực thi công. 

+  Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, thiết bị 

máy móc thi công đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

+Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng trên 

công trường. 

+Đối với khu vực bãi tập kết vật liệu thi công, xếp dỡ vật liệu được bố trí như 

sau: 

+ Đối với xi măng được xếp vào vị trí chứa tạm thời và được phủ bạt để 

tránh phát tán bụi. 



+ Đối với khu chứa cát, sỏi: Được quy hoạch vào khu vực cuối hướng gió 

và bố trí vòi nước phun dập bụi khi thời tiết nắng nóng, gió to gây khuếch tán 

bụi. Bên cạnh đó, cát xây dựng sử dụng đến đâu sẽ vận chuyển về đến khu vực 

thi công đến đó, chủ dự án bố trí bạt để phủ lên khu chứa nguyên liệu đặc biệt là 

khu vực chứa cát. Hết mỗi ngày làm việc yêu cầu công nhân phủ kín khu vực 

nguyên liệu bằng bạt.  

+ Việc xếp dỡ nguyên liệu được thực hiện nhanh, ngọn tránh thời gian 

quá lâu; Các nguyên vật liệu có nguy cơ phát tán bụi như bốc dỡ xi măng, Chủ 

dự án yêu cầu đơn vị cung ứng vận chuyển xi măng đến vị trí chứa và yêu cầu 

bốc xếp từng bao không được đổ cùng lúc gây phát tán bụi lớn ra môi trường. 

+ Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động phòng bụi như khẩu 

trang, quần áo, kính… cho công nhân khi thi công. 

-  Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ quá trình hàn kết cấu 

Khí thải phát sinh từ quá trình hàn chỉ gây ra ảnh hưởng cục bộ, tác động 

trực tiếp đối với công nhân hàn. Để giảm thiểu tác động do quá trình hàn gây ra, 

chủ đầu tư thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho thợ hàn: Kính bảo hộ, quần áo bảo 

hộ, mũ bảo hộ, gang tay bảo hộ, mặt nạ phòng độc. 

+ Che chắn khu vực hàn bằng các việt liệu không cháy nhằm hạn chế tác 

động do quá trình hàn gây ra đối với khu vực xung quanh. 

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Khi dự án đi vào hoạt động các nguồn ô nhiễm không khí chính trong khu 

vực dự án là bụi, khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện tham gia lưu thông trên 

tuyến đường bờ kênh. 

Do đặc thù của kênh Tân Hoà, bờ kênh có đường giao thông nông thôn, 

hai bên phần lớn là đất nông nghiệp, không gian rộng thoáng nên giảm được bụi 

và khí thải phát tán vào không khí và cũng làm giảm tiếng ồn phát sinh. 

Tuy nhiên các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ tuyến đường bờ kênh. 

- Không cho phép các xe vượt quá tải trọng cho phép lưu thông trên tuyến 

đường (tải trọng cho phép là 6T). 

- Tuyên truyền giáo dục người dân tuân thủ Luật giao thông đường bộ. 

b. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nước mưa 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản 

- Nước thải sinh hoạt: 



+ Sử dụng nhà vệ sinh di động dạng container (01 container 20 feet có 4 

phòng) để quản lý và thu gom lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 

+ Định kỳ 3 lần/tuần sẽ thuê đơn vị chuyên trách đến thu gom và mang 

các loại chất thải của nhà vệ sinh di động đi xử lý theo quy định. 

- Nước thải thi công và rửa xe: 

Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn 

ngừa chất thải rò rỉ qua đường thoát nước thải.  

+ Nước thải rửa xe: được thu gom qua bể tách váng dầu sau đó đưa sang 

bể lắng bùn cát để loại bỏ các thành phần ô nhiễm. Định kỳ thu gom váng dầu 

vào nơi quy định. 

+ Nước thải thi công: được bố trí lắng cặn tại bể lắng. 

Bể tách váng dầu 03 ngăn có kích thước rộng x dài x cao = 0,5 x 

(0,56+0,5+0,5) x 1,0 (m). 

Bể lắng bùn cát có kích thước rộng x dài x cao = 0,5 x 1,0 x 1,0 (m) 

- Nước mưa chảy tràn: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và định 

hướng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi công xây dựng để đảm 

bảo vấn đề tiêu thoát nước bề mặt, không gây nên tình trạng ngập úng cục bộ, 

đồng thời để hạn chế lượng nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn trong khu 

vực gây ô nhiễm nguồn nước mặt; khu vực tập kết nguyên vật liệu và phế thải 

xay dựng được che chắn bằng bạt, chống rửa trôi làm tắc hệ thống thoát nước. 

Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh mặt bằng thi công sạch sẽ hàng ngày tránh đất đá 

và chất bẩn rơi vãi. 

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

Để giảm thiểu tác động đến môi trường nước kênh Tân Hoà cần thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Để giảm thiểu các tác động của nước thải từ sản xuất nông nghiệp đến 

môi trường nước cần áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật để hạn chế việc sử 

dụng các loại hóa chất nông nghiệp. Các giải pháp như: quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM), sử dụng các lọai phân hữu cơ thay thế dần cho phân hóa học, các hộ 

chăn nuôi cần có hầm biogas hoặc các công trình xử lý nước thải trước khi xả 

thải,....  

- Các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,... phải 

có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả thải. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, 



bảo đảm 100% hộ dân có nhà tắm, nhà vệ sinh. Thực hiện việc thu gom chất thải 

rắn sinh họat. Có kế hoạch thu gom, xử lý các bã thải của các sản phẩm nông 

nghiệp sau thu họach. 

- Thường xuyên kiểm tra, tôn tạo, bảo dưỡng, nạo vét các tuyến kênh 

mương đấu nối thoát nước với kênh Tân Hoà tránh các dòng chảy mang bùn đất, 

chất ô nhiễm đổ vào kênh, nhất là các cơn mưa đầu mùa. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt theo luật định.  

d. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản 

- Thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng: 

Chất thải rắn xây dựng của dự án được  phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái 

chế và xử lý CTRXD theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 

của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Chất thải rắn có thể được tái chế sử dụng ngay trên công trường hoặc tái 

sử dụng ở các công trường xây dựng khác: đất vét hữu cơ, gạch vỡ, vữa, bê tông 

thừa sử dụng làm vật liệu san nền ngay tại công trường. 

Chất thải rắn không tái chế, tái sử dụng được phải đem chôn lấp theo quy 

trình quy định. 

Phế liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại các bãi chứa quy định 

trên công trường trước khi được công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị 

Hà Nam mang đi xử lý. 

Bố trí 04 thùng dung tích 120 lít/thùng để lưu giữ CTR xây dựng, các 

thùng chứa được đặt trong nhà lưu giữ chất thải rắn xây dựng ở cạnh khu lưu giữ 

tạm thời CTNH, khu vực lưu giữ là dạng nhà container 10 feet. 

- Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia xây 

dựng dự án: 

Các loại chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường 

được thu gom chứa vào các thùng chứa rác. Đơn vị thi công bố trí 02 thùng 

đựng rác dung tích 120 lít/thùng chứa rác thải sinh hoạt. Công ty sẽ hợp đồng 

với đơn vị chức năng đến thu gom và mang đi xử lý (vào cuối giờ chiều hàng 

ngày). 

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Định kỳ duy tu, nạo vét kênh Tân Hoà và các tuyến kênh mương đấu 

nối, bùn đất nạo vét cần bố trí vị trí đổ thải phù hợp tránh gây ảnh hưởng đến 



môi trường xung quanh. 

- Đảm bảo toàn bộ chất thải được thu gom và vận chuyển xử lý theo quy 

định tránh để bừa bãi có thể cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh. 

e. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản 

Chủ đầu tư dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công xây dựng thực hiện quản lý 

các chất thải nguy hại phát sinh theo Quy định về Quản lý chất thải nguy hại. Để 

giảm thiểu tối đa các tác động xấu do chất thải nguy hại phát sinh trong giai 

đoạn thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Quá trình thi công dự án sẽ hạn chế thay dầu, sửa chữa tại khu vực để 

hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi các loại dầu máy có chứa thành phần độc 

hại ra môi trường, các phương tiện máy móc bị hỏng hóc sẽ được đưa đến gara 

chuyên nghiệp để sửa chữa. 

- Đưa ra nội quy quản lý chất thải trên công trường, yêu cầu công nhân 

phải tập kết chất thải nguy hại vào khu vực lưu giữ. 

- Thu gom chất thải vào các thùng chứa CTNH, mỗi loại chất thải phát 

sinh sẽ được chứa trong các thùng chứa riêng biệt, bố trí 5 thùng chứa 50 lít để 

lưu giữ CTNH. Sau đó nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng 

đem đi xử lý, CTNH được lưu giữ trong khu vực lưu giữ được bố trí gần khu 

vực lán trại công nhân và có dạng nhà container 10 feet.   

- Đảm bảo quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Nhà nước. 

Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng về xử lý chất thải nguy hại 

để vận chuyển đi xử lý đúng quy định. Tần suất vận chuyển CTNH phụ thuộc 

vào lượng chất thải phát sinh hàng ngày.   

Bố trí công nhân thu gom các loại chất thải phát sinh sau khi kết thúc giờ 

làm đồng thời phải phân loại đầy đủ các loại chất thải nguy hại, thường xuyên 

kiểm tra thùng chứa CTNH nếu đầy sẽ báo cho đơn vị vận chuyển và xử lý 

CTNH đến để tiến hành thu gom và đem đi xử lý theo quy định. 

f. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 

 Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn xây dựng 

- Không hoạt động vào các giờ cao điểm về mật độ giao thông.  

- Ô tô chuyên chở nguyên vật liệu phải có bạt che phủ, không chở quá tải, 

không làm rơi vãi đất đá, nguyên vật liệu để hạn chế tối đa sự phát thải bụi ra 

môi trường.  



- Không sử dụng máy móc thiết bị quá cũ trong thi công. Các thiết bị đều 

lắp ống giảm thanh. 

- Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số 

kỹ thuật đã quy định. 

- Sử dụng các loại xe được đăng kiểm theo quy định. 

 Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn hoạt động 

  - Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

+ Các phương tiện giao thông cơ giới lưu thông trên tuyến đường bờ kênh 

phải có giấy phép đăng kiểm do Cơ quan đăng kiểm cấp, phải tuyệt đối chấp 

hành Luật giao thông đường bộ. 

+ Bố trí biển báo, chỉ dẫn rõ ràng về tải trọng cho phép, tốc độ, hướng rẽ,.. 

 Giảm thiểu tác động khác 

- Biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố thiên tai (bão, mưa lớn, lũ lụt) 

Công tác phòng chống thiên tai bão lũ phải thường xuyên được chú trọng 

trong suốt quá trình vận hành của dự án. Để có thể chủ động đối phó với giông 

bão, gió mạnh, mưa lớn bất thường. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Hà Nam và Xí nghiệp thuỷ nông huyện Bình Lục cần thực hiện như sau: 

- Căn cứ tình hình thực tế Công ty thành lập Ban phòng chống lũ bão 

trong đơn vị, đồng thời trang bị đầy đủ về kỹ thuật cũng như các vật dụng cần 

thiết. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai phương án phòng, chống thiên tai. Đồng 

thời phối hợp chặt chẽ với Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa 

phương nhằm tăng cường cho công tác phòng chống thiên tai bão lũ. 

- Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc cho khu vực, thường xuyên theo dõi 

tình hình thời tiết để có thể chủ động điều động lực lượng, trang thiết bị ứng cứu. 

Đặc biệt là việc phối hợp với các trạm bơm của khu vực trong công tác bơm tiêu 

nước. 

- Ban phòng chống thiên tai tổ chức trực ban 24/24 để theo dõi tình hình 

của mưa bão. 

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai bão lụt để từng bước hoàn thiện 

phương án ứng phó sự cố thiên tai. 

3.2. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án 

Các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án như sau: 

 

 



Bảng 2: Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Công trình bảo vệ môi trường Số lượng 

1 
Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công và 

bảo dưỡng phương tiện, thiết bị máy móc thi công 
- 

2 Thùng chứa rác sinh hoạt 120lít/thùng 02 

3 Khu lưu giữ tạm thời CTR (Container 10feet) 01 

4 Khu lưu giữ tạm thời CTNH (Container 10feet) 01 

5 Thùng chứa CTNH (thùng 50lít) 05 

6 
Nhà vệ sinh di động và bể tự hoại đúc sẵn (01 nhà dạng 

container có 02 phòng) 
01 

7 
Bể tách dầu, bể lắng đọng nước mưa, nước thải thi 

công, nước rửa xe 
02 

8 Thuê xe ô tô tưới nước các tuyến đường xung quanh - 

9 Thuê đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý chất thải - 

10 Bố trí cầu phun rửa xe vận chuyển 01 

 

IV. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; Phương án phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án 

a. Chương trình giám sát giai đoạn thi công xây dựng  

- Các vấn đề cần giám sát: 

+ Số lượng phát sinh (kg/tháng), chủng loại, thành phần chất thải phát 

sinh. 

+ Cách thức thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải. 

+ Cách thức xử lý chất thải (thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý). 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Hoạt động giám sát chất thải rắn đảm bảo theo Nghị định 38/2015/NĐ-

CP ngày 24/4/2015 của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. 

- Hoạt động giám sát chất thải nguy hại đảm bảo theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

b. Chương trình giám sát trong giai đoạn hoạt động 

Giám sát và cảnh báo các sự cố, rủi ro:  



- Vị trí giám sát: Khu vực Dự án 

- Vấn đề cần giám sát:  

+ Tình trạng hoạt động của các hạng mục trong khu vực dự án. 

+ Các rủi ro về an toàn giao thông, thiên tai bão lụt,... 

- Tần suất thực hiện: Thường xuyên. 

4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố  

a. Sự cố tai nạn giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động số lượng phương tiện tham gia giao thông trên 

tuyến đường bờ kênh sẽ gia tăng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông 

trên tuyến đường. Các nguyên nhân có thể xảy ra tai nạn giao thông như: 

- Các xe lưu thông vượt tốc độ cho phép 

- Người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành luật lệ an 

toàn giao thông, uống rượu bia khi lái xe,.. 

- Các sự cố về kỹ thuật xe cũng dễ dẫn đến tai nạn: xe bị nổ lốp, chết 

máy…. 

b. Sự cố thiên tai (bão, mưa lớn, lũ lụt) 

Hàng năm vào mùa mưa bão xuất hiện mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập 

lụt trên diện rộng. Lũ lụt có thể gây tổn thất lớn về tài sản và hệ thống cơ sở hạ 

tầng của khu vực. Do vậy, bão lũ có thể làm thiệt hại đến sức khỏe cũng như 

tính mạng của con người, làm hư hại của cải vật chất, các hạng mục công trình 

của dự án. 

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

5.1. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024 

5.2. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 169.999.009.000 đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư:  Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 

 


