
 

NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo văn bản số ……………..… ngày ……………của Ban QLDA đầu tư xây dựng 

huyện Bình Lục) 
 Thông tin chung về dự án: 

- Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An 

Lão, huyện Bình Lục (Giai đoạn 1). 

- Tên chủ đầu tư dự án: UBND huyện Bình Lục 

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bình Lục. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện: Ông Vũ Trọng Hiếu 

- Chức vụ: Giám đốc. 

I. Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Lão, 

huyện Bình Lục (Giai đoạn 1) với diện tích 30.235,22m2 được giới hạn bởi các điểm góc 

có toạ độ theo hệ toạ độ VN 2000 kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30 theo bảng sau: 

Tên điểm 
Hệ toạ độ VN2000, KTT 1050, MC 30 

X (m) Y (m) 
M1 2258587,73 604734,50 
M2 2258594,62 604725,52 
M3 2258599,57 604724,87 
N1 2258609,84 604802,68 
N2 2258548,81 604810,73 
N3 2258548,81 604811,74 
N4 2258237,21 604853,37 
N5 2258235,96 604841,08 
N6 2258179,53 604847,70 

M14 2258173,29 304789,18 
Nguồn: Bản vẽ quy hoạch quy mô lập dự án (giai đoạn 1) 

Ranh giới tiếp giáp của dự án như sau: 

- Phía Bắc: Giáp đường trục xã; 

- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp; 

- Phía Đông: Giáp khu đất quy hoạch đấu giá ; 

- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp; 

Sơ đồ vị trí dự án như sau: 



 

 



 

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 xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng 

đất tại xã An Lão, huyện Bình Lục (Giai đoạn 1) ở nên các tác động đến môi trường 

không khí trong quá trình thực hiện dự án chủ yếu là từ quá trình san lấp mặt bằng, 

xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn xây dựng cơ bản) và xây dựng, sửa 

chữa các ngôi nhà khi dự án đi vào hoạt động. 

b. Tác động đến môi trường nước, đất 

Quá trình sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng và của người dân trong 

khu nhà ở của dự án sẽ phát sinh một lượng lớn 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 cũng như khi dự án đi vào hoạt động 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. 

Khi dự án đi vào hoạt động, trong mặt bằng thực hiện dự án sẽ bố trí diện tích 

cây xanh phù hợp, cảnh quan khu vực thực hiện dự án và lân cận sẽ được cải thiện 

đáng kể. Môi trường sống xanh, sạch và văn minh sẽ tạo diện mạo mới cho cảnh quan 

khu vực. 

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 5 m3/ngày. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Khối lượng phát sinh khoảng 42 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 san lấp mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (giai 

đoạn xây dựng cơ bản) và xây dựng, sửa chữa các ngôi nhà khi dự án đi vào hoạt 

động. 

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 xây dựng 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 40 kg/ngày. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Khối lượng phát sinh khoảng 336 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 đất không phù hợp: khoảng 5.854,6m3 dự án sẽ tận dụng khoảng 

58,66 m3 để trồng cây xanh hè đường và đất khu cây xanh CX3 khoảng: 370,92 m3. 

Phần đất hữu cơ còn thừa được đổ thải tại vị trí mà UBND xã An Lão cho phép đổ thải.  

+ Chất thải rắn xây dựng ước tính khoảng 11,25 tấn/quá trình.  

- Giai đoạn khi dự án đi vào hoạt động: ước tính khoảng 20 kg/ngày/hộ dân trong 

quá trình xây dựng nhà ở.  

- 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 30,5 kg/năm. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Khối lượng khoảng 20 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. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

 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: 

+ 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 = 1,2 x (0,5+0,5+0,5) 

x 1,5 (m). 

Bể lắng bùn cát có kích thước rộng x dài x cao = 0,5 x 1x1 (m) 

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn 

được xây dựng ngầm bên dưới mỗi căn hộ sau đó dẫn về trạm xử lý chung theo quy 

hoạch 1/5000 thị trấn Đô Hai. Giai đoạn trước mắt khi hệ thống đường ống thu gom và 

trạm xử lý nước thải theo quy hoạch chung chưa xây dựng xong. Nước thải của dự án 

được đấu nối tạm thời vào hệ thống thoát nước chung hiện trạng phía Tây tuyến đường 

D1. 

b. 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 đơn vị có chức năng đưa đi xử lý định kỳ. 

Bố trí 02 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 

- Đối với chất thải rắn từ các hộ dân trong khu vực dự án: 

Rác thải được thu gom, phân loại tại mỗi hộ gia đình, rác thải sẽ do tổ vệ sinh 

của địa phương thu gom định kỳ 3 lần/tuần. 

 - Chất thải xây dựng:  

Các hộ gia đình có trách nhiệm phải dọn dẹp vệ sinh ngay tại chỗ vào cuối mỗi 

ngày làm việc và thu gom rác thải tới các nơi qui định trong công trường, hàng ngày 

thu gom rác thải trên công trường, các loại rác được phân loại theo giá trị sử dụng của 

chúng như: Cốp pha gỗ thu gom bán làm chất đốt, gạch vụn và vật liệu xây dựng rơi 

vãi thu gom dùng cho san lấp mặt bằng, vỏ bao xi măng thu gom bán cho các cơ sở tái 

chế bao bì. Lượng còn lại được thu gom, sau đó hợp đồng với đơn thu gom vận chuyển 

rác để đem đi xử lý theo quy định. 

c. 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 04 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 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

CTNH khi dự án đi vào hoạt động phát sinh chủ yếu là bin hỏng, bóng đèn 

huỳnh quang, vỏ bao bì đựng hóa chất….., ước tính lượng chất thải này rất ít khoảng 

20kg/năm, lượng chất thải này không phát sinh liên tục, do vậy CTNH sẽ được thu 

gom, phân loại tại mỗi hộ gia đình và sẽ đơn vị có chức năng đưa đi xử lý. 



 

d. 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 nguy cơ dịch bệnh và các vấn đề xã hội 

- Thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh khu vực. 

- Tiến hành phối hợp với trung tâm y tế địa phương có biện pháp phòng chống 

các loại bệnh thường gặp như sốt rét, cảm sốt thông thường, tiêu chảy,… 
- Kết hợp với cơ quan y tế địa phương để có kế hoạch định kỳ khám sức khỏe 

đối với các cán bộ, công nhân trong công trường, phun các loại thuốc phòng dịch 

bệnh, lập tủ thuốc lưu động trên công trường. 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực hiện 

công tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây 

dựng dự án (thực hiện khai báo tạm vắng tạm trú với địa phương theo đúng quy định 

của pháp luật). 

- Tuyên truyền, phổ biến các phong tục, tập quán của người dân địa phương, 

các quy định của địa phương đối với công nhân xây dựng và người mới đến để tránh 

các xung đột về văn hóa. 

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: 

Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Công trình bảo vệ môi trường 

1 Thùng chứa rác thải nguy hại  

2 Kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại 

3 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

4 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

5 Hệ thống cây xanh 

6 Các biện pháp khác 

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 

- Hoạt động giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại đảm bảo theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. 

 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- 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 và chất thải nguy hại đảm bảo theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. 

4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống thu gom nước thải như sau: 

- Đối với bể tự hoại:  

+ Các hộ trong dự án sẽ thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo 

trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố (tắc nghẽn bồn cầu, tắc nghẽn đường ống thoát 

khí của bể có thể xảy ra). 

+ Bổ sung chế phẩm vi sinh định kỳ 6 tháng/lần vào bể tự hoại. 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:  

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống đảm bảo các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

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



 

5.1. Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý II/2022 đến hết quý IV/2022. 

5.2. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 36.868.005.000 đồng. Trong đó chi phí giải 

phóng mặt bằng dự kiến 6.091.126.000 

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách huyện 


