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I. Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

 Vị trí dự án 

Dự án thực hiện trên địa bàn 02 xã Vũ Bản và Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam. 

Tổng chiều dài tuyến kênh bao gồm tuyến kênh chính CG5 và kênh nhánh 

CG5-1, một phần kênh nhánh CG5-2 khoảng 4.845m. 





 

 Phạm vi, quy mô công suất dự án 

Nạo vét lòng kênh, gia cố mái, cải tạo, sửa chữa các công trình trên kênh và 

cứng hóa mặt đường bờ kênh tuyến kênh chính CG5 và kênh nhánh CG5-1, một phần 

kênh nhánh CG5-2 với tổng chiều dài tuyến kênh đầu tư khoảng 4.845m. 

Tuyến kênh chính CG5: 

a. Phần kênh: 

+ Bề rộng đáy kênh theo hiện trạng kênh cũ. 

+ Cao độ đáy kênh từ: -0,12m ÷ -1,2m; 

+ Cao độ mực nước thiết kế từ +0,46 ÷ +0,20m; 

Nạo vét đáy kênh, kiên cố hóa toàn bộ tuyến bờ hữu kênh CG5 theo tuyến kênh 

cũ rà sông Châu Giang với chiều dài 2290m. Mặt cắt kênh chia làm 3 đoạn như sau: 

+ Đoạn 1 đầu tuyến kênh CG5 tiếp giáp với đường tỉnh từ cọc khảo sát D1A – 

10m đến cọc 22 dài 1022m. Bề rộng lòng kênh nạo vét theo hiện trạng Bk =(1,5 ÷6,30)m. 

Mái kênh gia cố m=1,50; 

+ Đoạn 2 từ cọc 22 đến cọc 50+7,5m dài 1158m. Bề rộng lòng kênh nạo vét theo 

hiện trạng Bk =(3,5 ÷14,0)m. Mái kênh gia cố m=1,0 ÷1,50; 

+ Đoạn 3 cuối tuyến ra sông Châu Giang (từ cống số 3 ra tới sông tương ứng từ 

cọc 50+24,6m đến cọc CT, dài khoảng 110m). Bề rộng kênh Bk=5,0m. Mái kênh gia cố 

2 bên m=1,50; 

Mái kênh bờ hữu gia cố bằng tường đứng kết hợp mái nghiêng. Kết cấu như sau: 

Mái nghiêng đá xây VXM M100 dày 30cm, dưới lót dăm 2x4 dày10cm. Chân khay tường 

đá xây VXM M100 chiều cao từ (0,7 ÷1,5)m, dưới lót VXM M75 dày 5cm. Đáy chân 

khay gia cố cọc tre. (Riêng đoạn 3 từ cọc 50+24,6m đến cọc CT gia cố 2 bên mái kênh 

bằng tường đứng kết hợp mái nghiêng đá xây VXM M100 dày 30cm). 

b. Phần công trình trên kênh: 

- Cải tạo, nâng cấp các cống, cầu, trạm bơm trên tuyến kênh gồm: Cải tạo, nâng 

cấp, xây dựng mới 05 cầu; 11 cống trong đó có: 07 cống hộp ngang kênh kích thước 

BxH= (1,5x1,5)m; 04 cống lớn trên kênh chính gồm: 01 cống hộp kích thước BxH= 

(4x2,5)m; 01 cống hộp kích thước BxH=(3,5x4,7)m; 01 cống hộp kích thước BxH 

=(3,5x4,3)m. 

- Cải tạo, nâng cấp 02 trạm bơm trên tuyến kênh chính như sau: 

+ Trạm bơm số 2 tại cọc 17+8m trên bờ hữu kênh CG5. Quy mô công suất gồm 

2x1000m3/h, máy bơm trục đứng. Đáy bể hút gia cố bằng bê tông cốt thép M250, dưới 

gia cố cọc bê tông cốt thép kích. Bể xả gia cố bằng đá xây VXM M100 dày 30cm, dưới 

lót bê tông M100 dày 10cm. Phần thân gạch xây VXM M75 dày 22cm, trát VXM cát 

vàng dày 2cm. Tường quét vôi 1 nước trắng 2 nước vàng. Mái bằng lợp tôn chống nóng. 

+ Trạm bơm số 4 tại cọc 50 trên bờ tả kênh CG5 (đường DH04). Quy mô công 

suất gồm 3x2500m3/h, máy bơm trục đứng. Đáy bể hút gia cố bằng bê tông cốt thép 

M250, dưới gia cố cọc bê tông cốt thép kích thước. Bể xả gia cố bằng đá xây VXM 



M100 dày 30cm, dưới lót bê tông M100 dày 10cm. Phần thân gạch xây VXM M75 dày 

22cm, trát VXM cát vàng dày 2cm. Tường quét vôi 1 nước trắng 2 nước vàng. Mái bằng 

lợp tôn chống nóng. 

Tuyến kênh nhánh CG5-1: 

a. Phần kênh: 

Điểm đầu tiếp giáp với trại nhà ông Hiến (Đồng Chanh), điểm cuối gặp và tiêu 

ra kênh chính CG5 dài 1650m có các thông số chính như sau: 

+ Bề rộng đáy kênh: B = 4,0m; 

+ Cao độ đáy kênh từ 0,1 ÷ -0,27m; 

+ Cao độ mực nước thiết kế từ +0,81 ÷ +0,58m; 

Mái kênh bờ hữu gia cố bằng tường đứng kết hợp mái nghiêng. Kết cấu như sau: 

Mái nghiêng đá xây VXM M100 dày 30cm, dưới lót dăm 2x4 dày10cm. Chân khay tường 

đá xây VXM M100 chiều cao từ 0,7m, dưới lót VXM M75 dày 5cm. Đáy chân khay gia 

cố cọc tre. 

b. Phần đường giao thông: 

+ Đường bờ tả bề rộng nền Bn= 5,0m; Bề rộng mặt gia cố Bm= 3,5m với kết 

cấu mặt đường 3 lớp gồm: Mặt bê tông xi măng M250 dày 20cm; lớp giấy dầu chống 

mất nước; móng cấp phối đá dăm tiêu chuẩn đầm K98 dày 15cm, đá lẫn đất đầm K95 

dày 30cm. Vỉa hè đường bờ tả rộng 1,5m lát gạch terazzo. Vỉa hè bờ hữu rộng 75cm, 

hệ số mái đắp m = 1,5, trồng cỏ chống xói mái đắp và trên lề. Trên tuyến khoảng 500m 

bố trí điểm tránh xe rộng 3m dài 15m. Kết cấu tương tự phần đường. 

+ Đường bờ hữu kênh bề rộng nền đường Bn=3,0m. Bề rộng mặt gia cố 

Bm=2,5m. Lề gia cố 2 bên rộng 0,25m. Kết cấu lề gia cố tương tự như mặt đường. Kết 

cấu như sau: Mặt bê tông xi măng M250 dày 20cm; lớp giấy dầu chống mất nước; 

móng cấp phối đá dăm tiêu chuẩn đầm K98 dày 15cm, đá lẫn đất đầm K95 dày 30cm. 

Lề không gia cố 2 bên rộng 0,5m. Đắp mái ta luy lề, trồng cỏ trống xói. Trên tuyến 

khoảng 500m bố trí điểm tránh xe rộng 3m dài 15m. Kết cấu tương tự phần đường. 

c. Phần công trình trên kênh: 

Cải tạo, nâng cấp các cống dọc kênh và cống ngang kênh gồm: 14 cống trong 

đó:  Cải tạo 03 cống hộp dọc kênh kích thước 2 cửa 2xBxH=2x(1,5x1,5)m; 11 cống 

hộp ngang kênh nhánh kích thước BxH= (1,5x1,5)m. 

Tuyến kênh nhánh CG5-2: 

a. Phần kênh: 

Tuyến kênh: Kiên cố hóa hai bờ kênh tuyến kênh nhánh CG5-2 có chiều dài 

khoảng 905m từ cọc khảo sát 30-8m đến cọc khảo sát 48+50m hướng tiêu về tuyến 

kênh chính CG5. Kênh có mặt cắt dạng hình thang, hệ số mái m = (1, 0 ÷ 1, 5); bề 

rộng đáy kênh trung bình B = 4m - Mái kênh xây đá VXM M100 dày 30cm, dưới lót 

đá 2x4 dày 10cm. Chân khay dạng tường xây bằng đá VXM M100, dưới lót VXM 

M75 dày 5cm, đỉnh chân khay bố trí giằng BTCT M200. Nền chân khay gia cố bằng 

cọc tre.  



b. Phần đường giao thông: 

- Đường trên bờ tả: Gia cố bờ kênh kết hợp làm đường giao thông nông thôn bề 

rộng mặt Bm= 3,5m, bề rộng nền Bn=5m; Kết cấu phần đường từ trên xuống dưới: Bê 

tông mặt đường M250 dày 20cm, lớp giấy dầu chống mất nước, móng cấp phối đá 

dăm tiêu chuẩn đầm K98 dày 15cm, đá lẫn đất đầm K95 dày 30cm. Giữa đường và 

kênh bố trí dải trồng cây rộng 1,5m 

- Đường bờ hữu kênh bề rộng nền đường Bn=3,0m. Bề rộng mặt gia cố 

Bm=2,5m. Lề gia cố 2 bên rộng 0,25m. Kết cấu lề gia cố tương tự như mặt đường. Kết 

cấu như sau: Mặt bê tông xi măng M250 dày 20cm; lớp giấy dầu chống mất nước; 

móng cấp phối đá dăm tiêu chuẩn đầm K98 dày 15cm, đá lẫn đất đầm K95 dày 30cm. 

Lề không gia cố 2 bên rộng 0,5m. Trên tuyến khoảng 500m bố trí điểm tránh xe rộng 

3m dài 15m. Kết cấu tương tự phần đường. 

c. Phần công trình trên kênh: 

Cải tạo, nâng cấp 7 công trình trên tuyến gồm: Xây mới 1 cầu; 6 cống hộp 

ngang kênh nhánh kích thước BxH= (1,5xl,5)m.  

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 nên các tác động đến 

môi trường không khí trong quá trình thực hiện dự án chủ yếu là từ hoạt động giải 

phóng mặt bằng; từ quá trình  xây dựng các hạng mục đường giao thông. 

 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:  

Giai đoạn này, chất thải rắn bao gồm: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng Khối lượng phát sinh 

khoảng 24,5 kg/ngày. 

+ Khối lượng bùn đất đào vét ước tính khoảng 35.000 m3. 

+ Chất thải rắn xây dựng: Là các chất thải của vật liệu thừa, đất đá do quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải, vỏ bao bì, thùng gỗ. Tuy nhiên loại chất 

thải này có thể tận dụng, thu om trong quá trình thi công tùy theo từng chủng loại. 

Khối lượng chất thải rắn xây dựng dự báo chiếm 0,1% tổng khối lượng thi công. 

Lượng đất đá thải sẽ được đổ thải đúng vị trí quy định. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động vệ sinh 

đường, nạo vét hệ thống kênh. 

- Vùng bị ảnh hưởng: Môi trường không khí, cảnh quan 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 khoảng 35kg/tháng. 

- Tính chất: Là loại chất thải chứa nhiều thành phần khó phân hủy như giẻ lau 

dính dầu mỡ, dầu nhớt thải, que hàn….gây 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 



+ Phun nước làm ẩm để tránh phát tán bụi với tần suất 4 lần/ngày vào thời điểm 

nắng nóng hanh khô. 

+ Phun nước giảm thiểu bụi tại các tuyến đường vận chuyển 

+ Ngăn ngừa bụi phát tán tại các bãi chứa tạm: tập kết nguyên vật liệu tạo chiều 

cao bãi chứa không quá 1.5m để dễ dàng che chắn.  

+ Thi công dứt điểm các hạng mục, dọn dẹp mặt bằng thi công vào cuối ngày 

+ Sử dụng xe vận chuyển còn niên hạn, định kỳ kiểm tra bảo dưỡng 

+ Sử dụng máy móc, thiết bị thi công còn mới, thường xuyên được bảo dưỡng và 

sửa chữa tại các gara chuyên dụng. 

 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 tuyến kênh, 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. 

- 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: 

+ 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 mưa chảy tràn: khu vực tập kết nguyên vật liệu và phế thải xây 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 mưa 

Để giảm thiểu tác động đến môi trường nước kênh CG5 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 CG5 tránh các dòng chảy mang bùn đất, chất ô nhiễm đổ 

vào kênh, nhất là các cơn mưa đầu mùa. 

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 tuyến kênh, 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 

Chất thải nguy hại từ quá trình thi công xây dựng bao gồm dầu mỡ thải, vỏ hộp 

sơn, cặn sơn, bóng đèn hỏng, vỏ can, thùng dính dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, đầu 

mẫu que hàn,... sẽ được phân loại, thu gom vào 05 thùng chứa chuyên dụng, dung tích 

50 lít/thùng có nắp đậy, CTNH sau đó được chứa vào nhà container (container 10feet) 

được bố trí trên công trường. Chất thải nguy hại này sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với 

đơn vị có tư cách pháp nhân đưa đi xử lý. Chất thải nguy hại được quản lý và xử lý 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

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,.. 

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: Danh mục công trình bảo vệ môi trường giai đoạn xây dựng 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 

7 Bể tách dầu, bể lắng đọng nước mưa, nước thải rửa xe 01 

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. Nội dung và yêu cầu chương trình giám sát môi trường 

- Giám sát chất thải: Giám sát khối lượng và chủng loại phát sinh và công tác 

quản lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

- Giám sát tác động: Giám sát chất lượng môi trường không khí khu vực thực 

hiện dự án và lân cận. 

b. Tần suất và thông số giám sát 

 Giai đoạn xây dựng cơ bản 

- 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 

 Giai đoạn dự án đi vào 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 2021-2024 

5.2. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 122.946 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư:  

Vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. 

 


