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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
ATLĐ

: An toàn lao động

ATVSLĐ

: An toàn vệ sinh lao động

BHLĐ

: Bảo hộ lao động

BQL

: Ban quản lý

BTNMT

: Bộ tài nguyên môi trường

BXD

: Bộ xây dựng

BVMT

: Bảo vệ môi trường

BYT

: Bộ y tế

CCN

: Cụm công nghiệp

CHXHCN

: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

CNH-HĐH

: Công nghiệp hóa hiện đại hóa

CTNH

: Chất thải nguy hại

CTR

: Chất thải rắn

ĐTM

: Đánh giá tác động môi trường

GTVT

: Giao thông vận tải

KT-XH

: Kinh tế - xã hội

MMTB

: Máy móc thiết bị

PCCC

: Phòng cháy chữa cháy

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

QLNN

: Quản lý nhà nước

QLMT

: Quản lý môi trường

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TCXDVN

: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

TN&MT

: Tài nguyên và môi trường

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

UBND

: Ủy ban nhân dân

VLXD

: Vật liệu xây dựng

VSMT

: Vệ sinh môi trường

WHO

: Tổ chức y tế thế giới

XLNT

: Xử lý nước thải

XLKT

: Xử lý khí thải
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Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
1.1. Thông tin chung về dự án.
Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
với nhiệm vụ điều trị nghiện ma túy, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc phục hồi chức
năng cho bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận.
Hiện tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh
Hà nam thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim bảng nằm trong khu vực trọng tâm phát triển
đô thị, dịch vụ, công nghiệp của đô thị Kim bảng nên ảnh hưởng đến khả năng thu hút
đầu tư, phát triển đô thị Kim Bảng do đó việc di chuyển Trung tâm ra vị trí mới là hết
sức cấp thiết phù hợp với quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 đồng thời đảm bảo trong công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân các
năm tiếp theo.
Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức
năng tâm thần tỉnh Hà Nam” được phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án
tại Quyết định số 43/BC-SLĐTBXH ngày 07/03/2022. Tổng diện tích thực hiện dự án
khoảng 49.924,6m2. Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường tại Luật BVMT số 72/2020/QH14, Dự án thuộc nhóm dự án đầu tư nhóm II
(Nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Phụ lục IV ban hành
kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). Do đó, quy chiếu theo mục số 06, Phụ lục
IV, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác
động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam thẩm định, xem xét
trình UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt .
Nhằm đánh giá một cách đầy đủ và chính xác những tác động từ việc thực hiện
dự án cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực do dự án gây ra,
chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công
ty TNHH Thiết bị và Đầu tư công nghệ môi trường Vinaxanh lập Báo cáo đánh giá tác
động môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục
hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam” trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
thẩm định, xem xét trình UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt.
Cấu trúc và nội dung của báo được trình bày theo quy định tại mẫu số 04, Phụ lục
II ban hành kèm theo Thông tư số 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.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư
Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
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Các phương pháp đã sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM
bao gồm:
-

Phương pháp danh mục môi trường

-

Phương pháp đánh giá nhanh

-

Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa

-

Phương pháp kế thừa

-

Phương pháp thống kê

-

Phương pháp liệt kê

-

Phương pháp so sánh

-

Phương pháp phân tích môi trường

-

Phương pháp chuyên gia
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1.1. Tên dự án
“Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm
thần tỉnh Hà Nam”
(Trong phạm vi báo cáo ĐTM này được gọi tắt là Dự án)
1.1.2. Tên chủ dự án
- Tên chủ dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam.
- Địa chỉ: Đường Mạc Đĩnh Chi, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà
Na.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Đỗ Văn Thuận
+ Chức vụ: Giám đốc
- Tiến độ thực hiện dự án:
Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và thi công xây dựng công trình 24
tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư và hoàn thiện các hồ sơ liên quan:
+ Thời gian thi công dự kiến: tháng 10/2022.
+ Thời gian hoàn thành dự kiến: tháng 10/2024.
1.1.3. Vị trí địa lý
Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng
tâm thần tỉnh Hà Nam thực hiện tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng. Tổng diện tích khu
vực thực hiện dự án là 49.924,6m2. Vị trí giới hạn khu đất:
+ Phía Bắc, phía Tây giáp địa phận huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
+ Phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 42m.
+ Phía Đông giáp đoạn nhánh đường cầu Tân Lang và đất nông nghiệp hiện
trạng xã Tân Sơn.
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Hình 1. Vị trí thực hiện dự án
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Hình 2. Vị trí ranh giới khu vực thực hiện dự án
1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
Khu đất thực hiện dự án là đất thuộc xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Tại thời điểm lập báo cáo ĐTM, người dân vừa tiến hành cấy lúa vụ 2 trên diện tích đất
thực hiện 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
- Khu dân cư:
Dự án cách các khu dân xã Tân Sơn từ ranh giới dự án tới các hộ dân xung quanh
trên 150m. Dân cư chủ yếu sinh sống về nghề nông, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ với
mức sống chủ yếu ở trung bình.
- Hệ thống đường giao thông:
Cách dự án 130m về phía Đông dự án là tuyến đường tỉnh ĐT978, có lợi thế về
giao thông và kết nối không gian với các khu vực lân cận. Bề rộng mặt đường khoảng
12m với kết cấu đường bê tông nhựa.
Sát ranh giới khu vực thực hiện dự án về phía Đông Bắc và Tây Bắc là tuyến
đường hiện trạng dài khoảng 500m. Mặt đường rộng 6m, hiện trạng đường là đường đất,
đã được đổ bê tông một đoạn khoảng 20m tính từ đường ĐT978 đi vào. Ngoài ra, xung
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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quanh khu vực dự án là các tuyến đường nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại và canh tác
nông nghiệp của người dân và các thôn xóm lân cận. Các tuyến đường này chủ yếu có
kết cấu là đường đất
- Hệ thống sông, suối, ao, hồ:
Gần khu vực thực hiện dự án chủ yếu là kênh mương nội đồng. Điển hình là
mương Xa Bèo, chiều rộng mặt mương từ 7-12m. Mương chủ yếu dùng cho hoạt động
tưới tiêu, canh tác nông nghiệp của các hộ dân có ruộng tại đây.
Cách dự án khoảng 100m về phía Đông là lưu vực sông Đáy.
❖ Các đối tượng kinh tế - xã hội
Trung tâm chính trị- xã hội: Cách dự án 700m về phía Tây Nam là trại giam Nam
Hà phân trại 2, Cách dự án 2km về phía Tây Nam là trại giam Nam Hà phân trại 1.
Các điểm văn hoá và di tích lịch sử: Cách dự án 1,3km về phía Nam là đình làng
Tân Lang
1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án
1.1.6.1. Mục tiêu của dự án
a, Mục tiêu đầu tư dự án
Việc đầu tư xây dựng mới Trung tâm điều trị nghiện mà túy và phục hồi chức
năng tâm thần tỉnh Hà Nam tại xã Tân Sơn phù hợp với quy hoạch và định hướng phát
triển đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo văn bản số
115/UBND-KT&HT ngày 17/2/2022 của UBND huyện Kim Bảng).
b, Loại hình, quy mô; công suất; công nghệ của dự án
❖ Loại hình dự án
Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng
tâm thần tỉnh Hà Nam thuộc dự án đầu tư xây dựng mới.
❖ Quy mô, công suất, công nghệ của dự án
- Quy mô xây dựng:
+Quy mô diện tích: diện tích thực hiện dự án khoảng 49.924,6 m2;
+Quy mô bệnh nhân và cán bộ nhân viên: Khoảng 379 người.
+Quy mô đầu tư xây dựng:
Đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi
ranh giới dự án theo quy hoạch được duyệt, bao gồm: nhà hành chính, nhà nghỉ cán bộ,
khu thăm gặp, khu y tế, khu học nghề, khu cho các đối tượng nghiện ma túy, khu cho
các đối tượng tâm thần, hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải,
cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc, khuôn viên cây xanh, trạm xử lý nước thải,…
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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- Sản phẩm chính của dự án gồm:
+ Nhà hành chính: 281m2
+ Nhà thăm gặp + nhà nghỉ cán bộ: 216 m2
+ Nhà luyện tập thể chất: 740m2
+ Nhà học nghề, lao động sản xuất: 280m2
+ Nhà học văn hóa, sinh hoạt tập trung, nhà bếp: 800m2
+ Nhà ở đối tượng nghiện ma túy (khu tự nguyện): 579m2
+ Nhà ở đối tượng nghiện ma túy (khu bắt buộc): 1158m2
+ Nhà ở đối tượng tâm thần: 2256m2
+ Nhà bếp+Nhà nghỉ cán bộ QL:376m2
1.1.6.2. Loại hình dự án
- Đây là dự án đầu tư xây dựng mới.
1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 49.924,6 m2.
1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án
Xây dựng mới: khu nhà điều hành; Khu nhà khám bệnh, điều trị, chăm sóc, phục
hồi chức năng; Khu nhà điều trị nội trú; Các công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ
thuật đồng bộ; một số hạng mục chức năng khác và hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể:
a. Khu cai nghiện bắt buộc:
Nhà ở đối tượng 3 tầng bao gồm các phòng ở khép kín. Nhà khung BTCT, mái
lợp tôn chống nóng.
Nhà học văn hóa, sinh hoạt tập trung, nhà ăn 1 tầng bao gồm các phòng học văn
hóa, phòng đa năng, phòng ăn,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
Nhà bếp 1 tầng bao gồm khu chế biến, khu nấu, khu soạn chia, khu rửa, vệ sinh,
phòng kho,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
b. Khu cai nghiện tự nguyện:
Nhà ở đối tượng 3 tầng bao gồm các phòng ở khép kín. Nhà khung BTCT, mái
lợp tôn chống nóng.
Nhà học văn hóa, sinh hoạt tập trung, nhà ăn 1 tầng bao gồm các phòng học văn
hóa, phòng đa năng, phòng ăn,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
Nhà bếp 1 tầng bao gồm khu chế biến, khu nấu, khu soạn chia, khu rửa, vệ sinh,
phòng kho,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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c. Khu tâm thần nữ:
Nhà ở đối tượng 3 tầng bao gồm các phòng ở khép kín. Nhà khung BTCT, mái
lợp tôn chống nóng.
Nhà trực cán bộ, nhà ăn 2 tầng bao gồm các phòng ở của cán bộ, phòng ăn, kho.
Nhà bếp 1 tầng bao gồm khu chế biến, khu nấu, khu soạn chia, khu rửa, vệ sinh,
phòng kho,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
d. Khu tâm thần nam:
Nhà ở đối tượng 3 tầng bao gồm các phòng ở khép kín. Nhà khung BTCT, mái
lợp tôn chống nóng.
Nhà trực cán bộ, nhà ăn 2 tầng bao gồm các phòng ở của cán bộ, phòng ăn, kho.
Nhà bếp 1 tầng bao gồm khu chế biến, khu nấu, khu soạn chia, khu rửa, vệ sinh,
phòng kho,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
e. Khu khám, điều trị:
Nhà 2 tầng bao gồm các phòng khám, tiêm, điều trị, kho thuốc,… Nhà khung
BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
f. Khu hành chính:
Nhà làm việc 3 tầng bao gồm phòng làm việc của Ban giám đốc, hành chính, kế
toán, kho chuyên môn, phòng họp giao ban, hội trường,… Nhà khung BTCT, mái lợp
tôn chống nóng.
Nhà nghỉ ca của bán bộ nhân viên 3 tầng bao gồm các phòng ở của cán bộ trung
tâm, phòng kho,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng
Nhà bếp + ăn 1 tầng bao gồm khu chế biến, khu nấu, khu soạn chia, khu rửa, vệ
sinh, phòng kho, phòng ăn,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
g. Khu học nghề, lao động sản xuất:
Nhà học nghề, lao động sản xuất của học viên 1 tầng bao gồm các phòng học
nghề, phòng sản xuất,… Nhà khung BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
h. Khu thăm gặp:
Nhà thăm gặp 1 tầng bao gồm các phòng thăm gặp, khu vệ sinh. Nhà khung
BTCT, mái lợp tôn chống nóng
Nhà ở, trực cán bộ 1 tầng bao gồm các phòng ở, phòng trực khép kín. Nhà khung
BTCT, mái lợp tôn chống nóng.
1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án
Nhà bảo vệ:
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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- Kiến trúc: Diện tích xây dựng 64m2. Số tầng: 1 tầng. Chiều cao: 3,5m. Số lượng
nhà bảo vệ dự kiến là 02 nhà. Tường xây gạch, hoàn thiện sơn màu trắng. Cửa đi, cửa sổ,
vách kính dùng hệ nhựa lõi thép. Công trình được bố trí ngay cổng ra vào của dự án, 01
nhà bảo vệ tại phía Đông 01 nhà bảo vệ tại phía Nam.
- Kết cấu công trình: Sử dụng móng nông BTCT. Phần thân kết cấu chịu lực hệ
kết cấu cột dầm sàn BTCT, gạch tường cao tới mái.
Nhà bếp:
Gồm 03 nhà bếp:
+ 01 nhà bếp tại khu nhà nghỉ ca
+ 01 nhà bếp tại khu nhà học văn hóa, nhà sinh hoạt tập trung
+ 01 nhà bếp tại khu nhà nghỉ cán bộ quản lý
Trạm biến áp:
- Kiến trúc: Xây dựng mới một trạm biến áp phục vụ cho toàn bộ dự án, được xây
dựng với quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 25m2, chiều cao công trình 4,0 m;
Kết cấu công trình: Sử dụng móng cọc BTCT. Phần thân kết cấu chịu lực hệ kết
cấu cột dầm sàn BTCT, gạch tường cao tới mái.
Nhà để xe:
- Kiến trúc: Được xây dựng với quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 66m2, chiều
cao công trình 4,0 m; Bãi để xe máy, ô tô nằm trên bể nước PCCC. Công trình nằm ở
phía Nam của dự án, bên trái cổng chính của dự án.
Hệ thống cấp nước:
- Nguồn cấp nước: Đường ống cấp nước D110 trên đường nội bộ dự án.
- Mạng lưới phân phối nước:
+ Từ điểm đấu nối, nước tự chảy về bể chứa nước ngầm
+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt, PCCC bên trong dự án bao gồm ống DN63,
DN90, DN110 chạy dọc tuyến đường xung quanh các công trình xây dựng.
Giải pháp cấp điện
+ Hệ thống truyền tải điện
Từ nguồn trung thế cấp tới tủ RMU, từ RMU tới trạm biến áp, từ trạm biến áp cấp
tới tủ hạ thế tổng, từ tủ hạ thế này phân phối điện tới từng tủ điện phân phối trong toàn
bộ công trình.
Cấp nguồn trung thế cho trạm biến áp sử dụng cáp trung thế lõi đồng, cách điện
XLPE, vị trí điểm đấu nối trung thế cụ thể xác định theo sự cho phép của điện lực khu
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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vực.
Lưới phân phối điện cho công trình sử dụng sơ đồ tia TN-S, dây dẫn trong công
trình sử dụng loại lõi đồng, cách điện PVC.
Cấp điện từ trạm biến áp đến các tủ tổng của từng hạng mục sử dụng hệ thống cáp
hạ thế chôn ngầm trực tiếp trong đất hoặc đi trong mương cáp dọc theo các vỉa hè đường
nội bộ, kết hợp với hệ thống ống xoắn chịu lực HDPE.
Cấp điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy phải sử dụng cáp chống cháy và
đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy.
Hệ thống thông tin liên lạc
Từ điểm đấu nối thông tin theo quy hoạch đã được phê duyệt kéo 01 cáp thông tin về
tủ phân phối tổng đặt tại tầng 1 nhà điều hành và từ tủ tổng này phân phối đến các hạng mục
khác. Cáp thông tin được chôn ngầm, đi dọc theo vỉa hè đường nội bộ và đảm bảo khoảng
cách với cáp điện lực theo đúng quy định để tránh nhiễu điện từ.
Mạng lưới giao thông nội bộ
Đường giao thông nội bộ dự án gồm các tuyến đường đi lại giữa các khu. Chiều
rộng lòng đường từ 5-7m. Hai bên đường thiết kế vỉa hè, chiều rộng vỉa hè khoảng 3m.
sử dụng bê tông để lát mặt đường, một số cung đường sẽ sử dụng gạch.
1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
a, Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
❖ Nguyên tắc thiết kế
Áp dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn cho khu vực dự án, tách biệt thoát
nước mưa và thoát nước thải.
Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng mới, bao gồm cống BTCT kết hợp ga thu,
ga thăm và cửa xả.
Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, có hướng dốc theo san nền, với
hướng nước đi là ngắn nhất, thoát ra điểm xả nhanh nhất.
Hệ thống được tính toán để không gây ảnh hưởng đến các lưu vực thoát nước xung
quanh, các khu dân cư hiện trạng khi dự án được hình thành trong tương lai.
Cống thoát nước mưa đảm bảo độ dốc tối thiểu imin = 1/d và độ sâu chôn cống đảm
bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật ngành.
❖ Giải pháp thiết kế
Lưu vực thoát nước: Lưu lượng nước mưa thu gom bao gồm toàn bộ khu vực dự
án.
Nước mưa được tập trung vào tuyến cống hộp BxH=1,5x1,5M rồi xả vào mương
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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thoát nước của khu vực.
Sử dụng cống tròn BTCT có khẩu độ D600÷D1500, cống hộp BTCT
BxH=1,5x1,5M. Cống được thiết kế với độ dốc tối thiểu i=1/D (D đường kính cống).
Trên hệ thống thoát nước bố trí các công trình kỹ thuật bao gồm: Ga thu nước
mưa, ga thăm, ga giao cắt, cửa phai và cửa xả. Các công trình này sử dụng kết cấu gạch
đặc hoặc BTCT, nắp ga dùng loại đan bê tông cốt thép với giải pháp đảm bảo mỹ quan.
❖ Cấu tạo các công trình trên hệ thống thoát nước mưa
- Cống tròn:
Sử dụng cống BTCT đúc sẵn, cấp tải trọng TC (TCVN9113:2012) đối với cống
ngang qua đường.
Sử dụng cống BTCT đúc sẵn, cấp tải trọng T (TCVN9113:2012) đối với cống đi trên
vỉa hè.
Đế cống sử dụng là BTCT đúc sẵn M200#, đệm đá dăm 2x4.
Mối nối các ống cống được thực hiện bằng việc lắp ráp giữa đầu dương và đầu âm
của các đốt cống, các mối nối chèn vữa xi măng M100#.
- Cống hộp:
Cống hộp BTCT BxH=1,5x1,5M, cấp tải trọng HL93 đối với cống đi dưới lòng
đường.
Cống hộp BTCT BxH=1,5x1,5M, cấp tải trọng VH đối với cống đi trên vỉa hè.
Đế cống sử dụng bê tông lót M100# đá 2x4, đá dăm đệm 2x4.
- Rãnh đan:
Thân và đáy rãnh là BTCT M200# đá 1x2, bê tông lót M100# đá 1x2.
Nắp rãnh là tấm đan BTCT M200# đá 1x2 xẻ khe để thu nước mưa.
- Hố ga:
Ga thu nước mưa trực trực tiếp: Kết cấu thân móng BTCT M250# đá 1x2, bê tông lót
M100# đá 1x2. Song chắn rác đúc sẵn bằng gang, cấp tải trọng >=250KN.
Hố ga xây gạch: Móng và nắp kết cấu tấm đan BTCT M200# đá 1x2, bê tông lót
M100# đá 2x4. Thân ga xây gạch đặc dày 220mm M75#, trát trong VXM M75# dày 15mm.
Cửa ga là tấm đan BTCT M200# đá 1x2, phủ bê tông áp khuôn M200#.
Hố ga BTCT: Móng và thân liền khối kết cấu BTCT dày 200mm M200# đá 1x2, bê
tông lót M100# đá 2x4. Nắp ga kết cấu tấm đan BTCT M200# đá 1x2. Cửa ga là tấm đan
BTCT M200# đá 1x2, phủ bê tông áp khuôn M200#.
- Cửa xả:
+ Cửa xả D1000: Tường đầu, tường cánh xây đá hộc VXM M100#, sân cống xây đá
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hộc VXM M100#.
+ Cửa xả cống hộp: Kết cấu toàn bộ BTCT M250# đá 1x2.
- Cửa phai:
+ Cửa phai D1000: Kết cấu toàn bộ BTCT M250# đá 1x2. Cửa phai thép mạ kẽm.
b, Thu gom và thoát nước thải
❖ Nguyên tắc thiết kế
Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với hệ
thống thoát nước mưa.
Triệt để lợi dụng địa hình để xây dựng hệ thống thoát nước, đảm bảo thu nước thải
nhanh nhất, hạn chế tối đa chiều sâu chôn cống và đặt nhiều trạm bơm.
Vạch tuyến cống thoát nước phải hợp lý để sao cho tổng chiều dài cống là nhỏ nhất
tránh trường hợp nước chảy ngược và chảy vòng quanh.
Đặt đường ống thoát nước phải phù hợp với điều kiện địa chất thủy văn. Tuân theo
các quy định về khoảng cách với các đường ống kỹ thuật và các công trình ngầm khác.
Nước thải từ các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thoát trạm xử
lý nước thải của dự án;
Tất cả các tuyến cống thu nước thải đều được thiết kế đi trên vỉa hè;
Nước chảy trong cống theo nguyên tắc tự chảy, với độ dốc tối thiểu Imin=1/D.
❖ Sơ đồ thoát nước thải:
Bể tự hoại → trạm xử lý nước thải → xả ra môi trường đạt cột A, QCVN
14:2008/BTNMT.
Sử dụng cống UPVC với những đoạn đi trên vỉa hè, cống tròn BTCT với những đoạn
đi dưới lòng đường và cống HDPE với những đoạn giao cắt cống hộp thoát nước mưa.
Đường kính cống từ D250-D315.
Chế độ thuỷ lực là thoát tự chảy, cống được thiết kế với độ dốc tối thiểu i=1/D (D
đường kính cống).
Cao độ đáy cống được tính toán trên cơ sở cao độ san nền, cao độ của khu vực dân
cư hiện có và độ sâu chôn cống tối thiểu.
Trên hệ thống thoát nước thải bố trí các ga thu và thăm nước thải. Khoảng cách giữa
các ga phụ thuộc vào vị trí và phải đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành. Các ga này sử dụng
kết cấu gạch đặc hoặc BTCT, nắp ga dùng loại đan bê tông cốt thép với giải pháp đảm bảo
mỹ quan.
c, Xử lý nước thải sinh hoạt
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Nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh, nhà
bếp, nước giặt… Thành phần đặc trưng của nước thải là các chỉ tiêu điển hình như:
BOD5, COD, TSS, chất dinh dưỡng (N. P), Coliform,… Nước thải phát sinh được thu
gom theo hệ thống tuyến cống dẫn nước thải về trạm XLNT có công suất 100m3, được
đặt tại phía bắc dự án.
Công nghệ XLNT: Sử dụng công nghệ A-O kết hợp với giá thể vi sinh di động
MBBR để tăng hiệu quả xử lý, giảm dung tích bể.
Bể thu gom

Bể lắng cát

Bể điều hòa
Máy thổi
khí

Dinh
dưỡng

Bể Anoxic

Bể Aeroten

Tuần
hoàn
bùn

Tuần
hoàn
bùn

Bùn
dư

Bể lắng 2
Bùn
dư

Bể khử trùng

Javen

Bể chứa
bùn

Nguồn tiếp nhận
(QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A)
Hình 3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải
Quy chuẩn nước thải đầu ra: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
d, Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn
- Phương án thu gom rác
Đặt thùng rác lưu động tại các tầng nhà của các khu nhà.
Cuối ngày, nhân viên dọn vệ sinh sẽ thu gom rác từ các khu nhà về kho lưu giữu
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CTR tập trung, chờ đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý.
1.3. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1.3.1. Tiến độ thực hiện dự án
Bảng 1. Tiến độ thực hiện dự án
Nội dung

Thời gian

STT
06-08/2022
1

Lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường.

2

Thi công xây dựng

10/2022-10/2024

Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
1.3.2. Vốn đầu tư
a) Tổng vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư của dự án là 60 tỷ đồng.
b) Nguồn vốn:
Nguồn vốn để thực hiện dự án gồm vốn góp của công ty (vốn tự có) và vốn vay tín
dụng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là: 79.800.000.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỷ
tám trăm triệu Việt Nam đồng) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 43,18% tổng vốn đầu tư.
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết bị và Đầu tư công nghệ môi trường Vinaxanh

18

Báo cáo tóm tắt ĐTM của “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức
năng tâm thần tỉnh Hà Nam”

CHƯƠNG II. 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. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tác động môi
trường của dự án
a, Điều kiện địa lý, địa hình
Dự án đầu tư “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức
năng tâm thần tỉnh Hà Nam” được đầu tư tại Xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà
Nam. Xã Tân Sơn có diện tích khoảng 1,03km2 với phạm vi, ranh giới được xác định như
sau:
- Phía Bắc: Giáp xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng;
- Phía Tây: Giáp thôn Đục Khê, xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội);
- Phía Nam: Giáp xã Khả Phong, huyện Kim Bảng;
- Phía Đông: Giáp xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng.
Xã Tân Sơn thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Huyện Kim Bảng cách Hà Nội
khoảng 60 km. Phía bắc Kim Bảng giáp với các huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức (Hà Nội), phía
tây Kim Bảng giáp với huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình, phía đông Kim Bảng giáp với
huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, phía nam Kim Bảng giáp với huyện Thanh Liêm.
Vị trí của dự án trong xã Tân Sơn có ranh giới như sau:
+ Phía Bắc, phía Tây: Giáp địa phận huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;
+ Phía Nam: Giáp đường quy hoạch rộng 42m;
+ Phía Đông: Giáp đoạn nhánh đường Cầu Tân Lang và đất nông nghiệp hiện trạng
xã Tân Sơn.
b) Điều kiện về địa chất
(1) Địa chất công trình
Điều kiện địa chất công trình tại khu vực Dự án có cột địa phân tầng phân bố từ
trên xuống dưới như sau:
1. Lớp đất 1: Đất san lấp
Lớp đất san lấp có bề dày tại hố khoan 1,5m. Thành phần của lớp chủ yếu là
cát, màu xám.
2. Lớp đất 2: Sét, sét pha, dẻo chảy
Lớp đất sét, sét pha có bề dày tại hố khoan BH1 = 4,50m, tại BH2 =
9,50m, tại BH3 = 6,70m, tại BH4 = 5,50m, tại BH5 = 4,50m, tại BH6 = 5,10m, tại BH7
= 5,10m, tại BH8 = 5,50m. Thành phần của lớp chủ yếu là sét, cát, bột, bụi, màu xám,
xám xanh, xám nâu đen, trạng thái dẻo chảy. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N
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= 2 – 4.
3. Lớp đất 3: Sét pha, sét, dẻo mềm đến dẻo cứng
Lớp đất sét pha, sét có bề dày tại hố khoan BH5 = 20,30m; tại hố khoan BH1
phân bố từ độ sâu 7m - 15m và từ 19,2m – 30,6m; tại BH2 phân bố từ độ sâu 11m –
26,6m, từ 29m đến 31m và từ 32,7m - 38,2m; tại BH3 phân bố từ độ sâu 10,2m - 18m,
từ 26,6m – 29,5m và từ 31m - 33m, tại BH4 phân bố từ độ sâu 7m - 27m và từ 28,7m –
32,6m; tại BH6 phân bố từ độ sâu 6,6m - 17,5m và từ 19m - 26,6m; tại BH7 phân
bố từ độ sâu 6,6m - 24m và từ 25,5m - 31,5m; tại BH8 phân bố từ độ sâu 7m
- 19m và từ 22m - 30,6m. Thành phần của lớp chủ yếu là sét, cát, bột, bụi, màu xám,
xám nâu đen, xám xanh, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Sức kháng xuyên động chùy
tiêu chuẩn N = 5 – 10.
* Thấu kính TK3-1: Cát mịn đến trung, rất rời
Thấu kính cát mịn đến trung có bề dày tại hố khoan BH1 = 1m, tại BH3 = 1,7m,
tại BH5 = 0,7m. Thành phần của lớp chủ yếu là cát mịn đến trung, màu xám đen, xám
nâu, trạng thái rất rời. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 3.
* Thấu kính TK3-2: Cát trung, rời
Thấu kính cát trung có bề dày tại hố khoan BH2 = 1,7m, tại BH3 = 1,5m,
tại BH7 = 1,5m. Thành phần của lớp chủ yếu là cát trung, màu xám nâu, xám đen, trạng
thái rời. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 7 – 10.
4. Lớp đất 3a: Cát pha, chảy
Lớp đất cát pha có bề dày tại hố khoan BH1 = 4,2m, tại BH2 = 2,4m, tại
BH3 = 8,6m, tại BH4 = 1,7m, tại BH6 = 2m, tại BH8 = 3m. Thành phần của lớp chủ yếu
là cát, sét, bột, bụi, ít sỏi, màu xám xanh nâu, xám đen, trạng thái chảy. Sức kháng xuyên
động chùy tiêu chuẩn N = 9 – 10.
5. Lớp đất 4: Cát mịn đến trung, rời
Lớp đất cát mịn đến trung có bề dày tại hố khoan BH1 = 12,4m, tại BH3 = 1,6m,
tại BH4 = 7,9m, tại BH6 = 10m, tại BH7 = 3,1m, tại BH5 phân bố từ độ sâu 27m đến
31m và từ 33m đến 35,5m, tại BH8 phân bố từ độ sâu 30,6m đến 33,5m và từ 35m đến
37,5m. Thành phần của lớp chủ yếu là cát mịn đến trung, ít sỏi sạn, màu xám đen, xám
xanh nâu, trạng thái rời. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 7 – 10.
* Thấu kính TK4: Sét pha, dẻo cứng
Thấu kính sét pha có bề dày tại hố khoan BH5 = 2m, tại BH8 = 1,5m.
Thành phần của lớp chủ yếu là sét, cát, bột, bụi, màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo
cứng. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 9 – 10.
6. Lớp đất 5: Cát trung, chặt vừa
Lớp đất cát trung có bề dày tại hố khoan BH1 = 4m, tại BH2 = 8,4m, tại
BH3 = 14m, tại BH4 = 4m, tại BH5 = 10,5m, tại BH6 = 10m, tại BH7 = 10m, tại BH8 =
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9,1m. Thành phần của lớp chủ yếu là cát trung, ít sỏi sạn, màu xám nâu, xám xanh đen,
trạng thái chặt vừa. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 11 – 28.
* Thấu kính TK5: Sét pha, dẻo cứng
Thấu kính sét pha chỉ gặp tại hố khoan BH1 có bề dày 2m. Thành phần của lớp
chủ yếu là sét, cát, bột, bụi, màu xám đen, trạng thái dẻo cứng. Sức kháng xuyên động
chùy tiêu chuẩn N = 11.
7. Lớp đất 6: Cát trung, chặt đến rất chặt
Lớp đất cát trung tại hố khoan BH1 phân bố từ độ sâu 49m đến 51,5m và
từ 53m đến hết chiều sâu khảo sát (61m), tại BH2 phân bố từ độ sâu 46,6m
đến hết chiều sâu khảo sát (55m), tại BH3 phân bố từ độ sâu 48,6m đến hết chiều sâu
khảo sát, tại BH4 phân bố từ độ sâu 44,5m đến 46m và từ 48,2m đến hết chiều sâu khảo
sát, tại BH5 phân bố từ độ sâu 46m đến hết chiều sâu khảo sát, tại BH6 phân bố từ độ
sâu 46,6m đến hết chiều sâu khảo sát, tại BH7 phân bố từ độ sâu 44,6m đến 49,5m và từ
51m đến hết chiều sâu khảo sát, tại BH8 phân bố từ độ sâu 46,6m đến hết chiều sâu khảo
sát. Thành phần của lớp chủ yếu là cát trung, sỏi sạn, màu xám nâu, xám xanh đen, trạng
thái chặt đến rất chặt. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 31 – 78.
* Thấu kính TK6-1: Cát pha, cứng
Thấu kính cát pha chỉ gặp tại hố khoan BH4 có bề dày 2,2m. Thành phần của lớp
chủ yếu là cát, sét, bột, bụi, màu xám nâu, trạng thái cứng. Sức kháng xuyên
động chùy tiêu chuẩn N = 32.
* Thấu kính TK6-2: Sét pha, cứng
Thấu kính sét pha có bề dày tại hố khoan BH1 = 1,5m, tại BH7 = 1,5m.
Thành phần của lớp chủ yếu là sét, bột, bụi, màu xám nâu, trạng thái cứng. Sức kháng
xuyên động chùy tiêu chuẩn N = 33 – 42.
Kết luận về điều kiện địa chất: Lớp đất tại khu vực xây dựng có những đặc
điểm như sau:
- Lớp đất (1): Đất san lấp.
- Lớp đất (2): Sét, sét pha, dẻo chảy là lớp đất có đặc trưng cơ lý yếu.
- Lớp đất (3): Sét pha, sét, dẻo mềm đến dẻo cứng là lớp đất có đặc trưng cơ lý
trung bình yếu.
- Lớp đất (3a): Cát pha, chảy là lớp đất có đặc trưng cơ lý yếu.
- Lớp đất (4): Cát mịn đến trung, rời là lớp đất có đặc trưng cơ lý yếu.
- Lớp đất (5): Cát trung, chặt vừa là lớp đất có đặc trưng cơ lý trung bình. Độ chặt
của lớp, bề mặt của lớp thay đổi nhiều.
- Lớp đất (6): Cát trung, chặt đến rất chặt là lớp đất có đặc trưng cơ lý tốt.
Vậy, đối với hạng mục xây dựng nhà văn phòng 2 - 3 tầng, nhà kho có tải trọng
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nhỏ đến vừa dùng giải pháp móng cọc. Tầng tựa mũi cọc ổn định trong lớp đất (5): Cát
trung, chặt vừa từ cao độ -35m (Mũi cọc phải tựa vào đất có SPT N ≥ 20).
Đối với hạng mục xây dựng nhà xưởng có tải trọng lớn dùng giải pháp móng cọc.
Tầng tựa mũi cọc ổn định trong lớp đất (6): Cát trung, chặt đến rất chặt từ cao độ -46m
trở xuống. Lớp đất (2): Sét, sét pha dẻo chảy,đất yếu, nén lún không đều. Nếu nền nhà
xưởng có tải trọng vừa đến lớn cần phải thiết kế xử lý nền để chống lún biến dạng nền.
(2) Điều kiện địa chất thủy văn
Nước dưới đất ở đây được chia ra 02 phân vị (tầng) chứa nước như sau:
1. Nước thượng tầng:
Phân bố trong lớp đất số 1 và số 2. Nguồn bổ cấp nước chủ yếu do nước mưa,
nước mặt. Mực nước dưới đất ở đây sẽ thay đổi tùy theo mùa.
2. Tầng nước ngầm
Nước dưới đất ở đây được tàng trữ và lưu thông ở các lớp đất (4), (5), (6). Thành
phần cấu tạo của tầng chứa nước gồm cát trung, ít sỏi sạn. Nước ngầm phân bố ở độ sâu
> -28m không ảnh hưởng tới thi công xây dựng công trình.
2.1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực dự án
2.1.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Tân Sơn
Trong năm 2021, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã và
sự quyết tâm của các ban, ngành đoàn thể địa phương, tình hình kinh tế - xã hội, quốc
phòng – an ninh trên địa bàn xã Tân Sơn tiếp tục ổn định và phát triển.
I. Phát triển kinh tế:
1. Về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới:
a. Trồng trọt:
+ Tổng diện tích gieo cấy 2 vụ đạt: 461/470 ha = 98,1% kế hoạch.
Trong đó: Diện tích lúa lai: 180ha = 39% DT = 100% kế hoạch
Lúa chất lượng hàng hóa: 178ha = 29% DT = 100% kế hoạch, áp dụng KHKT gieo
xạ thẳng hàng = 115 ha, so sánh gieo xạ thẳng hàng cho năng suất cao hơn lúa cấy. Năng
suất trung bình cả năm đạt: 60 tạ/ha
Diện tích cây màu cả năm: 213/231 ha = 92%KH. Trong đó: Cây hàng hoá xuất
khẩu = 78 ha. Đưa các giống cây trồng có giá trị hàng hóa xuất khẩu như: dưa bao tử,
ngô nếp, bí xanh, bí đỏ.... trồng trên cả 3 vụ (vụ xuân, vụ mùa, vụ đông) nâng cao giá trị
thu nhập đạt 130 triệu đồng trên 1ha canh tác.
Đã chủ động triển khai làm thuỷ lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, dọn cỏ, vớt
bèo trên toàn hệ thống kênh mương, tưới tiêu nước kịp thời phục vụ tốt cho sản xuất
nông nghiệp.
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b. Chăn nuôi:
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm đặc biệt là dịch tả
lợn Châu Phi. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi, toàn xã Tân Sơn đã tiêu hủy trên
17 tấn lợn của 23 hộ, làm thủ tục đề nghị tỉnh hỗ trợ đợt 1 cho 12 hộ với tổng giá trị là
504 triệu 912 nghìn đồng, đến ngày 28/8/2019 công bố hết dịch tả lợn châu phi trên địa
bàn xã Tân Sơn. Nhằm duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm UBND xã vận động các hộ
tiếp tục sản xuất chăn nuôi do giá cả đã tăng trở lại.
Đàn gia súc: Đàn lợn đạt 1020/950 con = 107% kế hoạch năm; đàn trâu, bò:
325/230 con = 141% kế hoạch năm, trong đó trâu 25 con, bò 300 con (bò laisin 150
con). Đàn gia cầm: 42.000/36.000 con = 116% kế hoạch năm.
c. Xây dựng NTM:
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt
là tiêu chí trường học, giao thông nông thôn, văn hóa, xã hội, thủy lợi. Năm 2019 xã được
công nhận lại sau 5 năm đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành nông thôn
mới kiểu mẫu.
2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Tiếp tục duy trì các nghề sẵn có ở địa phương như mộc, nề, hàn xì... Phối hợp với
thành phố, Sở công thương đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư đi vào sản xuất, thực hiện
cam kết dự án (môi trường, tuyển dụng lao động địa phương...), tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp vào đầu tư. Công bố quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp tỷ lệ 1/500,
diện tích sau mở rộng là 73ha. Tiếp tục thu hút 03 doanh nghiệp: công ty Kiên An, công
ty dược thực phẩm chức năng và thuốc Winpharma, công ty CP VINASPC vào địa bàn
đầu tư sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN.
3. Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường - giải phóng mặt bằng:
Làm tốt công tác tuyên truyền luật đất đai sửa đổi năm 2013, tăng cường công tác
quản lý, xử lý giải tỏa các hộ vi phạm, giải quyết đơn đề nghị liên quan về đất đai. Trong
năm giải quyết tranh chấp đất đai 3 trường hợp, giải tỏa 1 trường hợp vi phạm xây dựng
nhà trên đất 115.
Thống kê đất đai, đề nghị điều chỉnh bảng giá đất. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi
cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020, định
hướng đến năm 2025. Xây dựng kế hoạch triển khai phát động phong trào “Chống rác
thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân
hủy trong sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Sơn đến hết năm 2025.
2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa đạng sinh học khu vực thực hiện dự
án
2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường
Để phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường tự nhiên khu vực dự án, Công
ty TNHH Thiết bị và Đầu tư công nghệ Môi trường Vinaxanh và chủ dự án đã phối hợp
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với Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường (CEC) để tiến hành lựa chọn thông số
đánh giá, đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng nguồn nước, không khí khu vực dự án.
Đơn vị lấy mẫu: TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
(CEC)
Địa chỉ: Phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội.
Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực Dự án được lựa chọn căn cứ
theo cơ sở:
Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực;
Đặc điểm các nguồn phát thải;
Đặc điểm nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận.
Vị trí lấy mẫu được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2. Các vị trí đo đạc, lấy mẫu
STT

Ký hiệu
mẫu

I

Không khí xung quanh

1

Mẫu không khí tại góc phía Đông Bắc khu đất
Thông số quan trắc: Vi
KKXQ1 dự án.
khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm,
Tọa độ: X: 2279020, Y: 532179
tốc độ gió, hướng gió, áp

2

Mẫu không khí tại góc phía Tây Nam khu đất suất), bụi lơ lửng tổng số,
CO, NO2, SO2, độ ồn,
KKXQ2 dự án.
độ rung
Tọa độ: X: 2278840, Y: 531933

II

Nước mặt

1

NM1

2

NM2

III

Mẫu nước dưới đất

1

NN

Vị trí lấy mẫu

Mẫu nước mặt tại mương gần khu đất dự án.
Tọa độ: X: 2279008, Y: 532063

Mẫu nước mặt tại sông Đáy khu dự án.
Tọa độ: X: 2279170, Y: 532259

Các thông số cần quan
trắc

Thông số quan trắc: DO,
Thế oxy hóa khử, độ dẫn
điện, nhiệt độ, pH, độ
đục, COD, BOD5, TDS,
Amoni, TSS, NO3-,
PO43-, Cl-, Mn, Fe, tổng
Cr, Cu, Zn, Hg, Pb, Cd,
As, tổng dầu mỡ,
Coliform

Mẫu nước dưới đất lấy tại hộ dân cư gần khu Thông số quan trắc: DO,
Thế oxy hóa khử, độ dẫn
vực thực hiện dự án.
điện, nhiệt độ, pH, độ
Tọa độ: X: 2278896, Y: 532102
đục, COD, BOD5, TDS,
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STT

Ký hiệu
mẫu

Các thông số cần quan
trắc

Vị trí lấy mẫu

Amoni, Độ cứng, TS,
NO3-, PO43-, SO42-, Cl, Mn, Fe, tổng Cr, Cu,
Zn, Hg, Pb, Cd, As, CN-,
Cd, Coliform
III

Mẫu đất

1

Đ

Mẫu đất tại trung tâm khu đất thực hiện dự án.
As, Cu, Zn, Cr, Pb
Tọa độ: X: 2278997, Y: 532290

a, Hiện trạng chất lượng môi trường không khí
Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh của khu vực thực
hiện Dự án được thực hiện tại 02 vị trí. Mỗi vị trí tiến hành đo 03 lần. Đối với chỉ tiêu
tiếng ồn và độ rung, tiến hành đo tại 02 vị trí trùng với vị trí đo kiểm không khí. Mỗi vị
trí đo 15 lần. Kết quả quan trắc được trình bày trong bảng sau:
Bảng 3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí xung quanh
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stt
1
2
3
4
5
6
7

Chỉ tiêu thử
nghiệm
Nhiệt độ
Độ ẩm
Hướng gió
Tốc độ gió
Áp suất
SO2
CO
NO2
Tổng bụi lơ
lửng (TSP)

Chỉ tiêu thử
nghiệm
Nhiệt độ
Độ ẩm
Hướng gió
Tốc độ gió
Áp suất
SO2
CO

Đơn
vị
o
C
%
o

m/s
hPa
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

Đơn
vị
o

C
%
o

m/s
hPa
µg/m3
µg/m3

Kết quả đo tại vị trí 1
QCVN
05:2013/BTNMT
KKXQ1_1 KKXQ1_2 KKXQ1_3
31,5
32,1
31,8
65,4
65,8
64,9
120
120
120
0,8
0,7
0,8
1.009
1.009
1.009
72,4
73,2
72,9
350
<4.000
<4.000
<4.000
30.000
58,4
57,9
56,4
200
83,7

84,2

82,3

Kết quả đo tại vị trí 2
KKXQ2_1 KKXQ2_2 KKXQ2_3
30,9
66,5
120
0,8
1.009
62,3
<4.000

31,5
65,9
120
0,8
1.009
64,2
<4.000

29,8
66,2
120
0,8
1.009
62,7
<4.000
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8
9

NO2
Tổng bụi lơ
lửng (TSP)

µg/m3

57,9

56,3

56,9

200

µg/m3

87,6

86,7

88,3

300

Bảng 4. Kết quả phân tích chất lượng tiếng ồn và độ rung khu vực thực hiện dự án
Vị trí 1:
Chỉ tiêu
Đơn
thử nghiệm vị

Lần
1

Lần
2

Lần
3

Lần
4

Lần
5

Lần
6

Lần
7

Lần
8

QCVN

Tiếng ồn

dBA

59,3

55,8

59,4

55,9

57,3

56,7

58,4

58,5

70(1)

Độ rung

dB

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

75(2)

Chỉ tiêu thử Đơn
nghiệm
vị

Lần
9

Lần
10

Lần
11

Lần
12

Lần
13

Lần
14

Lần
15

QCVN

Tiếng ồn

dBA

58,9

57,8

56,9

56,7

57,4

57,5

57,8

70(1)

Độ rung

dB

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

75(2)

Lần
1

Lần
2

Lần
3

Lần
4

Lần
5

Lần
6

Lần
7

Lần
8

QCVN

Vị trí 2:
Chỉ tiêu thử Đơn
nghiệm
vị
Tiếng ồn

dBA

57,5

56,8

56,5

56,3

55,9

57,1

57,4

55,9

70(1)

Độ rung

dB

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

75(2)

Lần
9

Lần
10

Lần
11

Lần
12

Lần
13

Lần
14

Lần
15

QC

Chỉ tiêu thử Đơn
nghiệm
vị
Tiếng ồn

dBA

54,8

56,5

56,4

57,2

57,1

56,8

56,4

70(1)

Độ rung

dB

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

75(2)

Ghi chú:
Vị trí lấy mẫu:
KKXQ1_1: Mẫu không khí tại góc phía Đông Bắc khu đất dự án. Tọa độ: X:
2279020, Y: 532179
KKXQ2_1: Mẫu không khí tại góc phía Tây Nam khu đất dự án. Tọa độ: X:
2278840, Y: 531933
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Quy chuẩn so sánh:
QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
xung quanh;
(1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn
(2)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung
(-): Không quy định
Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy: Tất cả các thông số của các mẫu quan trắc
đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN
26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT. Như vậy, có thể thấy chất lượng không
khí xung quanh khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, sức chịu tải của môi
trường không khí khu vực thực hiện dự án vẫn tương đối tốt.
b, Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt
Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt của khu vực thực hiện Dự án
được trình bày trong bảng sau:
Bảng 5. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kết quả

Chỉ tiêu thử
nghiệm

Đơn vị

DO
Thế oxy hóa khử
(ORP)
Độ dẫn điện (EC)
Nhiệt độ
pH
Độ đục
COD
BOD5(a)
TDS
Amoni (NH4+_N)(a)
TSS (a)
Nitrat (NO3-_N)(a)
Phosphat (PO43_P)(a)
Clorua (Cl-)
Mangan (Mn)
Sắt (Fe)
Tổng Crom
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Thủy ngân (Hg)
Chì (Pb)

mg/L

4,2

NM2
4,3

mV

0,67

mS/cm
o
C
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

NM1

QCVN 08
MT:2015/BTNMT
Cột B1
Cột A2
≥5

≥4

0,65

-

-

0,34
27,6
7
24
5,9
3,6
56
2,1
24
13

0,36
27,3
6,8
26
7,3
4,5
57
<0,02
21
2,3

6 ÷ 8,5
15
6
0,3
30
5

5,5 ÷ 9
30
15
0,9
50
10

mg/L

<0,03

<0,03

0,2

0,3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

64,3
<0,02
<0,03
<0,01
<0,02
<0,03
<0,0003
<0,002

64,2
<0,02
<0,03
<0,01
<0,02
<0,03
<0,0003
<0,002

350
0,2
1
0,1
0,2
1
0,001
0,02

350
0,5
1,5
0,5
0,5
1,5
0,001
0,05
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22
23
24

Cadimi (Cd)
Asen (As)
Tổng dầu mỡ

25

Coliform

mg/L
mg/L
mg/L
MPN/
100mL

<0,0002
<0,001
<0,3

<0,0002
<0,001
<0,3

0,005
0,02
0,5

0,01
0,05
1

5.200

2.800

5.000

7.500

Ghi chú:
Vị trí lấy mẫu:
NM1: Mẫu nước mặt tại mương gần khu đất dự án. Tọa độ: X: 2279008, Y:
532063
NM2: Mẫu nước mặt tại sông Đáy khu dự án. Tọa độ: X: 2279170, Y: 532259
Quy chuẩn so sánh:
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
mặt;
- (-): Không quy định;
- KPH: Không phát hiện
Nhận xét: Theo kết quả phân tích cho thấy: đối với mẫu nước mặt tại mương nước
hiện trạng gần khu vực dự án, có một số chỉ tiêu như pH, amoni, nitrat, Coliform đang bị
vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên vẫn đang ở mức thấp theo QCVN 08MT:2015/BTNMT (cột B1), chất lượng môi trường nước mặt tại kênh mương hiện trạng
này đang có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ. Đối với mẫu nước mặt tại sông Đáy (NM2), chất
lượng nước vẫn đang nằm trong ngưỡng quy chuẩn cho phép, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
c, Hiện trạng chất lượng nước dưới đất
Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất của dự án được trình bày trong bảng
dưới đây:
Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước dưới đất
Stt

Chỉ tiêu thử nghiệm

mg/L
o
C
mS/cm
NTU
mg/L
mg/L

5,9
7,1
24,8
0,37
32
28

QCVN 09MT:2015/BTNMT
Giá trị giới hạn
5,5 ÷ 8,5
1.500
-

mg/L

562

500

mg/L
mg/L

<0,03
54,8

400

Đơn vị

Kết quả
NN

1
2
3
4
5
6
7

DO
pH
Nhiệt độ
Độ dẫn điện (EC)
Độ đục
TDS
Tổng chất rắn (TS) (b)
8 Độ cứng tổng(a)số (tính
theo CaCO3)
9 Phosphat (PO43-_P)(b)
10 Sunphat (SO42-)(a)
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Stt

Chỉ tiêu thử nghiệm

Đơn vị

Kết quả
NN

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Thế oxy hóa khử (ORP)
Amoni (NH4+_N)
Nitrat (NO3-_N)(a)
Clorua (Cl-)
Xyanua (CN-)
Sắt (Fe) (a)
Tổng Crom
Đồng (Cu)
Thủy ngân (Hg)
Cadimi (Cd)
Chì (Pb)
Asen (As)
Mangan (Mn)
Kẽm (Zn)

mV
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

<2.000
<0,02
<0,2
<5
<0,003
7
<0,002
<0,01
<0,0003
<0,0002
<0,002
<0,0011
<0,015
<0,025

QCVN 09MT:2015/BTNMT
Giá trị giới hạn
1
15
250
0,01
5
1
0,001
0,005
0,01
0,05
0,5
3

Ghi chú:
Vị trí lấy mẫu:
NN: Mẫu nước ngầm tại hộ dân cư Nguyễn Văn Chinh. Tọa độ: X: 2278896, Y:
532102
Quy chuẩn so sánh:
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
dưới đất
- (-): Không quy định;
- KPH: Không phát hiện
Nhận xét: Theo kết quả phân tích cho thấy: chỉ số Độ cứng tổng số và Sắt đang
vượt ngưỡng cho phép tại QCVN 09-MT:2015/BTNMT.
D, Hiện trạng chất lượng môi trường đất
Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất của khu vực thực hiện Dự án được
trình bày trong bảng sau:
Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất
Stt

Chỉ tiêu thử nghiệm

Đơn vị

Kết quả
Đ

1
2
3

Asen (As)
Cadimi (Cd)
Chì (Pb)

mg/kg
mg/kg
mg/kg

<0,08
<0,8
25,7

QCVN 03MT:2015/BTNMT
Đất nông nghiệp
15
1,5
70
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Stt

Chỉ tiêu thử nghiệm

Đơn vị

Kết quả
Đ

4
5

Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)

mg/kg
mg/kg

31,7
35,6

QCVN 03MT:2015/BTNMT
Đất nông nghiệp
100
200

Ghi chú:
Vị trí lấy mẫu:
Đ: Mẫu đất tại trung tâm khu đất thực hiện dự án. Tọa độ: X: 2278997, Y: 532290
Quy chuẩn so sánh:
- QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp): Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia
về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.
- (-): Không quy định
Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy: Tất cả các thông số của các mẫu quan trắc
đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp).
Như vậy, có thể thấy chất lượng mẫu đất khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô
nhiễm, sức chịu tải của môi trường đất khu vực thực hiện dự án vẫn tương đối tốt.
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CHƯƠNG III. 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 trong giai đoạn thi công, xây dựng
A, Quy mô, tính chất của nước thải và khu vực có thể bị tác động được thống kê
trong bảng sau:
Bảng 8. Quy mô, tính chất của nước thải và phạm vi tác động
STT

Nguồn phát sinh
nước thải

2

3

Thành phần ô nhiễm
trong nước thải

Phạm vi tác
động

GIAI ĐOẠN THI CÔNG

A

1

Lưu lượng
phát sinh

Nước thải từ hoạt
động sinh hoạt của
công nhân thi công

Nước thải từ hoạt
động thi công

Nước mưa chảy
tràn

2,4 m3/ng.đ

Chất rắn lơ lửng, các hợp
chất hữu cơ (BOD, COD,
hợp chất nitơ, phốt pho)
và vi khuẩn.

3,0 m3/ng.đ

Chất rắn lơ lửng do rửa
trôi, dầu mỡ nhiên liệu từ
quá trình bảo dưỡng máy
móc thiết bị,...

0,93 m3/s

Chất rắn lơ lửng do rửa
trôi, dầu mỡ nhiên liệu từ
quá trình bảo dưỡng máy
móc thiết bị,..

Khu vực dự
án và
nguồn tiếp
nhận

B

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

1

Hàm lượng các chất hữu
cơ cao, dễ bị phân hủy Khu vực dự
Nước thải sinh hoạt 68,2 m3/ng.đ sinh học, các chất dinh án và nguồn
dưỡng (phosphat, nitơ), vi
tiếp nhận
trùng, chất rắn, mùi

2

Nước mưa chảy tràn

1,94 m3/s

N, P, TSS, COD,..

B, Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và khu vực có thể bị tác động do bụi, khí thải
được thống kê trong bảng sau:
Bảng 9. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và phạm vi tác động
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STT

Chất
thải

Nguồn gây tác động

Quy mô,
tính chất

Phạm vi tác động

GIAI ĐOẠN THI CÔNG

A

- Bụi từ quá trình san nền,
đào đắp móng;
- Bụi từ quá trình vận chuyển
vật liệu xây dựng;

Bụi,
khí
thải

1

- Bụi từ quá trình bốc dỡ, lưu
trữ vật liệu xây dựng;
Mức độ
phát thải
- Bụi, khí thải từ phương tiện
lớn, chỉ
vận chuyển vật liệu;
mang tính
- Bụi, khí thải từ hoạt động tức thời
của máy móc thiết bị thi
công;
- Khí thải từ quá trình hàn,

- Không khí khu vực dự
án và xung quanh. Đặc
biệt tại khu vực cuối
hướng gió phía Đông
Nam;
- Công nhân tham gia thi
công trên công trường;
- Dân cư xung quanh
khu vực dự án và dọc
theo các tuyến đường
các phương tiện vận
chuyển của dự án đi qua;
- Hệ sinh vật khu vực dự
án.

- Bụi từ quá trình vệ sinh
công trường sau thi công.
GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

B

- Bụi, khí thải của các
phương tiện giao thông ra
vào khu vực dự án;

1

Bụi,
khí
thải

- Khí thải phát sinh từ hoạt
động đun nấu của khu nhà
bếp;
- Mùi từ hệ thống thu gom
nước thải, khu tập kết rác
thải.

- Không khí khu vực dự
Mức độ án và xung quanh. Đặc
phát thải biệt tại khu vực cuối
nhỏ, chỉ hướng gió;
mang tính - Cán bộ quản lý, bệnh
tức thời
nhân sinh sống trong các
phân khu.

- Khí thải từ hoạt động máy
điều hòa nhiệt độ.
C, Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt và phạm vi bị tác động
Bảng 10. Quy mô, tính chất của CTR sinh hoạt và phạm vi bị tác động
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STT

Chất thải
phát sinh

Quy mô, tính chất

Phạm vi tác
động

GIAI ĐOẠN THI CÔNG

I
1

Nguồn gây tác động

Chất thải
rắn sinh
hoạt

Từ hoạt công nhân làm
việc tại công trường

13 kg/ngày

Khu vực dự
án và nguồn
tiếp nhận

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

II

1

Chất thải
rắn sinh
hoạt

2

Chất thải
rắn sinh
hoạt

- Từ hoạt động sinh hoạt
của cán bộ quản lý, bệnh
nhân sinh sống trong các
phân khu;
- Từ khu vực công viên
cây xanh và đường giao
thông
- Bùn từ bể tự hoại
Bùn từ trạm XLNT

905,6 kg/ngày

90,56 kg/ngày
45,28 m3/năm
22,55kg/ngày

Khu vực dự
án và nguồn
tiếp nhận
Khu vực dự
án và nguồn
tiếp nhận

D, Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường và phạm vi tác động
Bảng 0.5. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường và phạm vi tác động
STT

Chất thải
phát sinh

Chất thải
từ giai
đoạn
GPMB

Chất thải
thi công,
xây dựng

2

Phạm vi tác
động

- Phát quang thực vật.
- Tháo đỡ đường điện trung
thế hiện trạng.
- Phá dỡ đường bê tông hiện
trạng.
- Đất bóc hữu cơ đào, đắp.
- Chất thải từ vật liệu thi
công.
- Thi công san nền và các
hạng mục công trình của dự
án: hạng mục giao thông, đào
đắp điện và thông tin liên lạc,
đào đắp cấp thoát nước, đào
đắp trồng cây

Lượng sinh khối
thực vật phát sinh
của dự án là 23,47
Khu vực dự
tấn
án và xung
quanh

-Khối lượng chất
thải 291,82 tấn
Khu vực dự
án và nguồn
tiếp nhận

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

II

2

Quy mô, tính chất

GIAI ĐOẠN THI CÔNG

I

1

Nguồn gây tác động

Chất thải
rắn thông
thường

- Từ quá trình bảo dưỡng, duy - Quá trình bảo trì
tu công trình hạ tầng kỹ thuật hệ thống đường Khu vực dự
dây điện, thông tin án và nguồn
liên lạc, hệ thống tiếp nhận
cấp thoát nước:
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STT

Chất thải
phát sinh

Nguồn gây tác động

Quy mô, tính chất

Phạm vi tác
động

130 tấn bùn rác/3
tháng
- Quá trình cắt tỉa
cành cây xanh: 2
tấn/6 tháng
E, Quy mô, tính chất thải nguy hại
-

Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại giai đoạn thi công:
Bảng 11. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại giai đoạn thi công

STT

Tên chất thải

Trạng thái
tồn tại

Số lượng TB
(kg/tháng)

Mã CTNH

1

Giẻ lau, găng tay nhiễm
thành phần nguy hại

Rắn

2

18 02 01

2

Ắc quy, pin thải

Rắn

2

16 01 12

3

Bao bì cứng bằng kim loại
thải

Rắn

2,5

18 01 02

4

Que hàn thải

Rắn

12

07 04 01

5

Dầu nhớt tổng hợp thải

Lỏng

47

17 02 04

6

Thùng chứa nhựa đường

Rắn

9

17 03 01

7

Thùng chứa dầu nhớt

Rắn

7

18 01 03

8

Đất, cát dính nhựa đường

Rắn

70

18 02 01

TỔNG
-

151,5

Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại giai đoạn vận hành:
Bảng 12. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại giai đoạn vận hành

TT

Tên chất thải

Trạng thái
tồn tại

Mã CTNH

1

Găng tay, giẻ lau dính chất
thải nguy hại, từ quá trình
bảo dưỡng, bảo trì

rắn

18 02 01

2
3

Bóng đèn huỳnh quang
thải
Hộp mực in thải

Khối lượng phát
sinh

2.308,11 kg/năm
rắn

16 01 06

rắn

08 02 04

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam
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TT

Tên chất thải

Trạng thái
tồn tại

Mã CTNH

4

Pin hỏng

rắn

19 06 05

5

Linh kiện điện tử hỏng

rắn

16 01 13

6

Dầu thải

lỏng

17 02 03

Khối lượng phát
sinh

3.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
3.2.1. Giai đoạn triển khai xây dựng
Bảng 13. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công, xây
dựng dự án
Chất thải

Hệ thống thu gom, xử lý

1

Nước thải sinh hoạt

Bố trí 01 nhà vệ sinh lưu động có bể chứa chất thải
(dung tích 7-10m3/bể) để thu gom nước thải sinh hoạt.
Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút
chất thải tại bể chứa chất thải đem đi xử lý theo quy
định (Tần suất khoảng 1 tháng/lần hoặc khi bể chứa
đầy)

2

Nước thải thi công

3

Nước mưa chảy tràn

STT

Bố trí hố lắng, rãnh tiêu thoát nước tạm thời trên mương
rãnh có bố trí hố ga lắng cặn
- San lấp mặt bằng theo đúng chỉ giới đỏ và tiến độ đã
phê duyệt, phun nước chống bụi, tần suất 2 lần/ngày,
các phương tiện vận chuyển có dùng bạt che phủ để
tránh vật liệu rơi vãi, phát sinh bụi;

4

Bụi san nền

5

-Khu vực thi công được che chắn bảo vệ bằng hàng rào
cảnh giới phạm vi dự án, tưới nước trên công trường
Bụi do thi công đào
với tần suất 2 lần/ngày; Thiết lập và xây dựng kế hoạch
đắp, thi công các
đào, đắp hợp lý; khu vực chứa nguyên vật liệu được che
hạng mục
đậy cẩn thận để tránh bụi phát tán; trang bị đầy đủ các
trang thiết bị bảo hộ lao động,...

6

- Phương tiện vận chuyển được phủ kín thùng xe; hạn
chế bụi xây dựng bằng cách tưới ẩm dọc theo các tuyến
Bụi, khí thải do quá
đường vận chuyển đất, đá thải và vật liệu xây dựng 02
trình vận chuyển
lần/ngày; Vận chuyển nguyên vật liệu đúng như kế
vật tư
hoạch thi công; Hạn chế vận chuyển vào giờ cao
điểm,…
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STT

Chất thải

Hệ thống thu gom, xử lý

7

- Khu vực chứa vật liệu xây dựng được che chắn bằng
Bụi do quá trình thi tường tạm; Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một
công, lưu trữ vật thời điểm; với các vật liệu, nhiên liệu như xi măng, sắt
thép, dầu nhớt,...được bảo quản cẩn thận trong kho chứa
liệu
tránh tác động của mưa, nắng và gió gây hư hỏng,..

8

Không sử dụng các phương tiện, thiết bị đã quá thời
Khí thải từ hoạt
gian đăng kiểm hoặc không được các trạm Đăng kiểm
động máy móc thi
cấp phép; Bảo dưỡng định kỳ máy móc, phương tiện thi
công
công

9

Khí thải từ quá
Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp hàn
trình hàn

10

Bụi từ quá trình vệ - Trang bị bảo hộ cho người lao động; thực hiện phun
sinh công trình sau nước tưới ẩm trước khi quét dọn vào thời tiết khô hanh;
thi công
thi công đến đâu dọn sạch đến đó.

11

-Thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp;
Chất thải rắn tái chế: tái sử dụng hoặc bán phế liệu cho
các đơn vị chức năng; Các chất thải không được tái sử
dụng sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với các đơn vị có
chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý hợp vệ
sinh.

Chất thải sinh hoạt

- Đất đào, bóc hữu cơ bề mặt được tận dụng để san lấp
mặt bằng, trồng cây xanh.

12

Chất thải thi công

- Các phế liệu là các chất trơ, không gây độc như gạch
vỡ, đất cát dư có thể tận dụng để san lấp mặt bằng.
- Các chất thải rắn xây dựng còn thừa, hợp đồng với
đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo
đúng quy định (tần suất 01 tuần/lần).

13

CTNH

Bố trí 03 thùng phuy có nắp đậy loại 200l; Xây dựng bố
trí khu vực lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại diện tích
6m2; Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận
chuyển đi xử lý.

3.2.2. Công trình và biện pháp BVMT dự án trong giai đoạn vận hành
a, Đối với thu gom và xử lý nước thải
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❖ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
Nước thải nhà vệ sinh

Nước thải nhà bếp,
giặt giũ

Bể tự hoại ba ngăn

Hố ga thu nước thải trong rãnh kỹ thuật sau nhà, sau
đó thoát vào cống dẫn D250 – D315
Trạm XLNT công suất 100 m3/ngày, xử lý đạt
QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

Nguồn tiếp nhận (hệ thống thoát nước
chung khu vực xã Tân Sơn)
Hình 4. Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải
Trạm XLNT của dự án được đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật của dự án.
Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải: Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sinh
hoạt cho trạm xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm của dự án là Công nghệ A-O
kết hợp giá thể vi sinh di động MBBR. Công nghệ tích hợp các phương pháp trên sẽ tách
và xử lý triệt để các thông số ô nhiễm, đạt tiêu chuẩn xả thải theo Quy chuẩn Kỹ thuật
Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thải ra ngoài
môi trường.
-

Ưu điểm của công nghệ xử lý:

+

Xử lý triệt để đồng thời hàm lượng chất hữu cơ BOD và dinh dưỡng N, P.

+

Công nghệ xử lý hiện đại, đảm bảo chất lượng nước đầu ra ổn định.

+

Hệ thống vận hành ổn định, tự động hóa cao.

+

Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa

Lưu vực thoát nước: Lưu lượng nước mưa thu gom bao gồm toàn bộ khu vực dự
án và một phần của tuyến đường công đi qua dự án.
- Nước mưa được tập trung vào tuyến cống hộp BxH=1x1,5m rồi xả vào hệ thống
thoát nước chung khu vực xã Tân Sơn.
- Trên hệ thống thoát nước bố trí các công trình kỹ thuật bao gồm: Ga thu nước
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mưa, ga thăm, ga giao cắt, cửa phai và cửa xả. Các công trình này sử dụng kết cấu gạch
đặc hoặc BTCT, nắp ga dùng loại đan bê tông cốt thép với giải pháp đảm bảo mỹ quan.
b, Đối với xử lý bụi, khí thải
Giai đoạn vận hành tại các bếp nấu ăn của trung tâm sẽ bố trí hệ thống chụp hút
khói và sử dụng nhiên liệu sạch như gas và sử dụng điện.
Trồng và chăm sóc cây xanh.
c, Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông
thường
Biện pháp phân loại tại nguồn: Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn:
+ Chất thải có khả năng tái sử dụng: vỏ hộp, thùng chứa,.... khuyến khích tái
sử dụng.
+ Chất thải có khả năng tái chế: thùng carton, túi nilon, nhựa, giấy, kim loại,...
khuyến khích bán cho đơn vị có nhu cầu thu mua.
+ Đối với thức ăn thừa: Liên hệ với cá nhân, tổ chức có nhu cầu thu gom thức ăn
thừa đến thu gom tại các hộ gia đình lân cận để tận dụng cho chăn nuôi. Biện pháp này
vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa giảm được lượng chất thải phát sinh của dự án đưa về
khu xử lý phía sau.
+ Đối với các loại chất thải khác: Bố trí thùng rác ngay nơi phát sinh (nhà ăn, nhà
bếp, nhà vệ sinh) để thu gom rác thải.
- Bùn từ bể phốt của trung tâm: Thuê đơn vị có chức năng hút cặn, thu gom, xử lý
bùn cặn từ bể tự hoại trong công trình của mình với tần suất khuyến khích 1 lần/năm.
d) Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại
Chất thải có tính chất nguy hại giai đoạn vận hành dự án sẽ được quản lý theo
đúng hướng dẫn của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
- Đối với chất thải nguy hại từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng trạm biến áp: Vào
thời kỳ thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thay dầu tại trạm biến áp có phát sinh lượng dầu
thải lớn. Trung tâm sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng đến hút, vận chuyển đi xử lý ngay
thời điểm thay dầu cho máy tránh các ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của cán
bộ quản lý và các bệnh nhân sinh sống tại trung tâm. Lượng dầu này không lưu giữ tại
trung tâm.
- Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt: Trung tâm có trách
nhiệm tự thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh.
e, Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung
Để hạn chế tiếng ồn từ hoạt động ra vào, chủ dự án sẽ chủ động trồng cây xanh khu
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vực dự án. Cây xanh được trồng tại khu vực dự án có tác dụng hấp thu tiếng ồn, chặn sự di
chuyển của chất ô nhiễm từ đường giao thông bên cạnh tới dự án, đồng thời tạo cảnh quan
đẹp, điều tiết vi khí hậu khu vực.
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CHƯƠNG V. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
5.1. Chương trình quản lý môi trường
Trên cơ sở đánh giá tác động môi trường của Dự án cũng như đề xuất các biện
pháp phòng ngừa và giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động có thể xảy ra, Chủ dự án
đề xuất Chương trình quản lý môi trường nhằm thực hiện một cách tốt nhất các biện
pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án:
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Thường xuyên kiểm tra các công tác bảo vệ môi trường trong khuôn viên dự án;
- Điều chỉnh kịp thời hệ thống xử lý khí thải, nước thải nếu xảy ra sự cố;
- Phối hợp với cơ quan nhà nước xây dựng thống nhất phương án phòng ngừa sự số
trong nhà máy;
- Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra, thành lập tổ vệ
sinh môi trường thường xuyên theo dõi, quản lý chất lượng nước thải, khí thải, thu gom
rác thải của dự án;
5.2. Chương trình giám sát môi trường
5.2.1. Chương trình giám sát trong giai đoạn xây dựng dự án
Bảng 14. Tổng hợp chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công
Nội dung
giám sát

Vị trí

Tần
suất

Thông số
giám sát

- Không khí tại khu
Giám sát vực trung tâm công
03
Bụi, SO2, NO2,
môi trường trình
tháng/lần CO, tiếng ồn
không khí - Tại khu vực cổng ra
vào công trường
pH,
COD,
Nước thải xây dựng
BOD5, TSS,
Giám sát trước khi đấu nối vào
03
NH4+, Dầu mỡ
nước thải hệ thống thu gom của tháng/lần
khoáng,
xã Tân Sơn
Colifrom
- Tại vị trí tập trung
Khối
lượng
Giám sát chất thải
Hàng
phát sinh CTR
CTR
ngày
sinh hoạt, CTR
xây dựng
- Tại khu vực lưu giữ
Khối lượng và
Giám sát CTNH
Hàng
chủng
loại
CTNH
ngày
CTNH
phát
sinh

Quy chuẩn so sánh
QCVN 05:2013/BTNMT

QCVN 26:2010/BTNMT

QCVN 40:2011/BTNMT,
Cột B

-

-

- Ghi chú:
Các Quy chuẩn và thông số giám sát được đề xuất chỉ áp dụng tại thời điểm lập
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báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp các quy chuẩn được thay thế thì Chủ
dự án phải áp dụng các quy chuẩn hiện hành tại thời điểm quan trắc, phân tích.
5.2.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành của dự
án
Bảng 15. Tổng hợp chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành
I
1

1

2

3

II
1

1

2
1

2
3
4

Giai đoạn vận hành thử nghiệm
Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Lưu lượng, pH, BOD,
Lấy mẫu tổ hợp đầu
TSS, S2-, NH4+, NO3-,
vào và đầu ra của hệ
PO43-, dầu mỡ động
thống xử lý nước thải
thực vật, Coliform,
tập trung (giai đoạn
Salmonella, Shigella,
điều chỉnh hiệu suất)
Vibrio cholerae
Lưu lượng, pH, BOD,
Lấy mẫu trước xử lý TSS, S2-, NH4+, NO3-,
của toàn bộ hệ thống PO43-, dầu mỡ động
(giai đoạn vận hành ổn thực vật, Coliform,
định)
Salmonella, Shigella,
Vibrio cholerae
Lưu lượng, pH, BOD,
Lấy mẫu trước xử lý TSS, S2-, NH4+, NO3-,
và sau xử lý của toàn PO43-, dầu mỡ động
bộ hệ thống (giai đoạn thực vật, Coliform,
vận hành ổn định)
Salmonella, Shigella,
Vibrio cholerae
Giai đoạn vận hành thương mại
Giám sát nước thải
Lưu lượng, pH, BOD,
01 điểm tại vị trí hố TSS, S2-, NH4+, NO3-,
ga đấu nối với hệ PO43-, dầu mỡ động
thỗng thu gom nước thực vật, Coliform,
thải của xã Tân Sơn
Salmonella, Shigella,
Vibrio cholerae
Giám sát môi trường không khí
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc
01 điển tại cổng Bệnh độ gió, tiếng ồn, CO,
viện;
NO2, SO2, CH4, H2S,
NH3, VOCs
01 điểm tại trung tâm
khu điều trị cai nghiện
01 điểm tại khu điều
trị tâm thần
01 điểm tại khu vực
xử lý nước thải y tế và
lưu giữ chất thải rắn

Lấy mẫu tổ
hợp (ít nhất 75
ngày, 15
ngày/lần)
QCVN
14:2008/BTNMT
(cột A)
QCVN
28:2010/BTNMT
(cột A)

01 lần

7 ngày liên
tiếp, 1lần/ngày

QCVN
14:2008/BTNMT
(cột A)
QCVN
28:2010/BTNMT
(cột A)

03 tháng/lần

03 tháng/lần
QCVN
05:2013/BTNMT
QCVN
26:2010/BTNMT
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3

Giám sát chất thải rắn :
Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt
CTR sinh hoạt, CTR y tế được thu gom, vận chuyển, phân loại theo đúng quy định.
Ghi chép nhật kí thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý
Tần suất vận thu gom đối với chất thải sinh hoạt: 1 ngày/lần.
Tần suất thu gom đối với chất thải rắn y tế: 2 lần/tuần.
Giám sát CTNH:
Vị trí giám sát: tại các điểm tập trung và lưu chứa CTNH
Nội dung giám sát:
- Các loại chất thải nguy hại.
- Khối lượng các loại chất thải nguy hại
- Công tác lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại
- Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên qua sổ theo dõi
- Tiêu chuẩn giám sát: Giám sát theo quy định
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
I. Kết luận
1. Các tác động ứng với từng hoạt động trong các giai đoạn hoạt động của Dự án
đã được nhận dạng tương đối đầy đủ. Việc đánh giá các tác động tới từng đối tượng
theo các tác nhân gây tác động phát sinh từ các hoạt động đã được định lượng tối đa.
Mức độ quy mô của các tác động chính gây ra bởi các hoạt động của Dự án đến môi
trường theo thứ tự giảm dần như sau:
- Tác động tới giao thông đường bộ và cản trở hoạt động đi lại trong quá trình thi
công và lầy hóa do vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển;
- Tác động đến chất lượng môi trường nước, tác động đến mỹ quan do các chất
thải rắn, lỏng phát sinh chủ yếu trong quá trình thi công xây dựng Dự án;
- Tác động đến chất lượng môi trường không khí, ồn, rung;
- Tác động do tập trung công nhân trong giai đoạn xây dựng.
Đây là những tác động đáng kể cần được giảm thiểu đã được phân tích chi tiết
để có biện pháp giảm thiểu thích hợp.
Tuy nhiên, vẫn còn những tác động chưa thể xác định chính xác về mức độ
cũng như quy mô không gian và thời gian do các thông tin chưa được rõ ràng như: bố
trí các hạng mục trong công trường, các vị trí tập kết tạm thời đất đá loại, phân chia
gói thầu và tổ chức thi công chi tiết... Thông thường các nội dung này chỉ được chi tiết
trong bước thiết kế kỹ thuật và bước bản vẽ thi công của Dự án. Do vậy, nhiều nội
dung được đánh giá, dự báo dựa trên kinh nghiệm tham gia các nội dung về môi
trường trong các bước của Dự án và các ý kiến, dự kiến của kỹ sư thiết kế đóng góp
trong quá trình cộng tác nên mức độ đầy đủ, chi tiết còn chưa thực sự cao.
Thêm vào đó, một số phương pháp định lượng và bán định lượng áp dụng trong
báo cáo là những phương pháp đánh giá nhanh nên kết quả định lượng có độ chính xác
không cao. Ngoài ra, do các nguồn dữ liệu về khí tượng, thủy văn, đa dạng sinh học,
thu thập được vẫn còn hạn chế ảnh hưởng đến tính chính xác trong việc nhận định,
đánh giá mức độ của các tác động đến các đối tượng bị tác động.
2. Các biện pháp giảm thiểu đề xuất với các tác động chính và các tác động khác
có tính khả thi và hiệu quả thực hiện cao. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tác động tàn dư có
thể chấp nhận được, sẽ thực hiện các giám sát môi trường tại nguồn thải để có những
biện pháp điều chỉnh thích hợp, kịp thời. Cụ thể:
Đối với tác động do các chất thải phát sinh: Các tác động được nghiên cứu giảm
thiểu ngay tại nguồn. Các chất thải phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý theo
các quy định của pháp luật. Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án yêu cầu được
giám sát trong giai đoạn xây dựng nhằm khẳng định các hoạt động của Dự án không
gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường nước và mỹ quan môi trường;
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Đối với các tác động do giao thông: Các biện pháp được đưa ra theo hướng
giảm thiểu tối đa các tác động đến giao thông đi lại trên các tuyến đường hiện hữu phù
hợp với điều kiện thực tế của Dự án. Việc hạn chế lấn chiếm hành lang giao thông
đường bộ, bố trí biển báo, người chỉ dẫn giao thông nếu cần thiết là các biện pháp chủ
yếu ngăn ngừa các tác động đến giao thông trong giai đoạn xây dựng của Dự án;
Sự cố môi trường: Tiềm ẩn các sự cố về kỹ thuật, cháy nổ, tai nạn lao động…
yêu cầu có Kế hoạch an toàn và thực hiện kế hoạch này có giám sát để bảo đảm tác
động tàn dư có thể chấp nhận được;
Quản lý môi trường và giám sát môi trường sẽ được tiến hành khi thực hiện Dự
án. Chủ Dự án chịu trách nhiệm về công tác quản lý môi trường và giám sát môi
trường, cung cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí cho hoạt động này. Kinh phí cho công tác
bảo vệ môi trường đã được tính vào tổng mức đầu tư của Dự án.
3. Công tác tham vấn cộng đồng đã được thực hiện theo đúng yêu cầu của Luật
BVMT năm 2020.
4. Chủ dự án kết hợp với đơn vị tư vấn tiến hành chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến
nhận xét của các thành viên trong Hội đồng thẩm định được tổng hợp tại Biên bản
phiên họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
5. Sau khi báo cáo ĐTM của Dự án được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt, Chủ
Dự án sẽ xây dựng các Kế hoạch quản lý môi trường, chỉ dẫn kỹ thuật môi trường ràng
buộc trong bước thiết kế chi tiết làm cơ sở cho việc triển khai Kế hoạch quản lý môi
trường của các đơn vị thi công.
II. Kiến nghị
Dự án rất cần sự phối hợp và hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như
UBND tỉnh Hà Nam, UBND huyện Kim Bảng, UBND xã Tân Sơn, các tổ chức, đơn
vị có liên quan, cộng đồng dân cư của khu vực trong khu vực Dự án cùng với các nhà
chức trách địa phương để thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình
thực thi Dự án.
III. Cam kết của chủ dự án
3.1. Chủ đầu tư cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu
cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
3.2. Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường
Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường như
đã trình bày tại Chương 5.
Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định,
chất thải phải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Cam kết đảm
bảo khoảng cách an toàn đến công trình nhà kiền kề gần nhất ≥ 15 m đảm bảo an toàn
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theo QCVN 01:2021/BXD.
Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện
pháp bảo vệ môi trường của dự án;
Cam kết thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn cộng
đồng;
Cam kết thực hiện nghiêm túc các ý kiến đã tiếp thu của các cơ quan, tổ chức đã
lấy ý kiến tham vấn: UBND xã Tân Sơn, UB MTTQ xã Tân Sơn, …
Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố
môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án.
Cam kết thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây
dựng và chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày
06/02/2018 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như
đã trình bày trong báo cáo đồng thời trong thời gian thi công phân công đội quản lý
giám sát việc thực hiện các biện pháp BVMT của đơn vị thi công, đồng thời phối hợp
với chính quyền địa phương quản lý triển khai dự án. Đảm bảo thi công công trình
không gây ảnh hưởng đến người dân.
Cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về môi trường và
thường xuyên phối hợp với địa phương, thực hiện đúng, đủ các biện pháp bảo vệ môi
trường và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đã cam kết trong báo
cáo. Kịp thời khắc phục những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến môi trường và
cộng đồng xung quanh.
Chủ dự án xin tiếp thu và cam kết thực hiện đúng tiến độ của dự án.
3.3. Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau
khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đnáh giá tác
động môi trường theo quy định của pháp luật.
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