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MỞ ĐẦU 

 

BVĐK huyện Bảo Thắng được xây dựng ban đầu vào năm 1995 với quy mô thiết 

kế là 70 giường bệnh. Năm 2010, Bệnh viện được nâng cấp, cải tạo, xây mới một số 

hạng mục công trình và đạt quy mô 170 giường bệnh (tăng thêm 100 giường so với thiết 

kế ban đầu năm 1995). Trong những năm vừa qua, Bệnh viện luôn được sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, huyện ủy - UBND huyện Bảo Thắng, cũng 

như sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lào Cai trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện Bảo Thắng và khu 

vực xung quanh.  

Huyện Bảo Thắng có địa bàn rộng, dân số đông, dân trí không đồng đều, đồng 

bào vùng cao - vùng sâu còn lạc hậu,... nên đã tạo ra nhiều khó khăn trong công tác 

khám chữa bệnh và phòng trừ dịch bệnh. Mặt khác, nhu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khoẻ nhân dân ngày càng cao, tình hình diễn biến thiên tai, dịch bệnh 

ngày càng phức tạp, khó lường, trang thiết bị Bệnh viện còn nhiều thiếu thốn, chưa đồng 

bộ, cộng với Bệnh viện thường xuyên bị tình trạng quá tải, thậm chí có những thời điểm 

quá tải đến 150%,... đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh. Năm 

2016, BVĐK huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh Lào Cai giao chỉ tiêu thêm 100 giường 

bệnh, đưa tổng số giường bệnh theo kế hoạch là 270 giường. Mặc dù được giao chỉ tiêu 

tăng thêm song Bệnh viện lại không được đầu tư cơ sở vật chất (phòng điều trị) nên đã 

phải thực hiện một số giải pháp tạm thời như: Kê thêm giường bệnh tại các phòng điều 

trị, hành lang ; Nằm ghép, ghép phòng trực và phòng làm việc ; Tận dụng các khoảng 

trống của hành lang lắp cửa kính làm khu điều trị, phòng cán bộ làm việc ; Sử dụng 

khoa dinh dưỡng làm khu điều trị nội trú,... dẫn đến công tác khám, điều trị bệnh chưa 

đảm bảo, cụ thể như sau: 

- Về công tác khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: Lượng bệnh nhân khám, chữa 

bệnh ngoại trú trung bình tại Bệnh viện từ 350-500 lượt/ngày. Theo Quyết định 

3959/2015/QĐ-BYT của Bộ Y tế thì ít nhất tại khu khám bệnh phải có 15 phòng khám 

ngoại trú, chưa tính phòng làm phẫu thuật thủ thuật, xét nghiệm và chuẩn đoán hình 

ảnh. Tuy nhiên, Bệnh viện hiện tại chỉ có 10 phòng khám bệnh và thủ thuật, xét nghiệm 

được sắp xếp tại 3 tầng của khu khám bệnh  Dẫn đến điều kiện cơ sở vật chất hiện tại 

không đáp ứng được yêu cầu trong công tác khám chữa bệnh ngoại trú theo quy định 

của Bộ Y tế. 

- Về công tác điều trị nội trú: Năm 2010, Bệnh viện được xây mới và nâng cấp 

khu nhà điều trị nội nhi và khoa sản, đưa công suất điều trị nội trú của Bệnh viện từ 70 

giường (theo thiết kế năm 1995) lên 170 giường bệnh. Đến năm 2016, Bệnh viện được 

giao tăng 100 giường bệnh nhưng không được xây dựng thêm cơ sở vật chất (phòng 
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điều trị). Mặt khác, khoa hồi sức cấp cứu và khu phòng mổ được xây dựng từ năm 1995, 

có cải tạo vào năm 2009 song đến nay đã xuống cấp. Ngoài khó khăn thiếu thốn về cơ 

sở vật chất kể trên, Bệnh viện còn được giao nhiệm vụ khám chữa bệnh cho các đối 

tượng bị nhiễm HIV và người sử dụng METHADONE (trung bình trên 230 người 

bệnh/ngày)  Dẫn đến điều kiện cơ sở vật chất hiện tại cho công tác điều trị nội trú 

còn rất thiếu thốn. 

Do vậy, việc tiếp tục đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất cho BVĐK huyện Bảo 

Thắng là rất cấp thiết, giải quyết tình trạng quá tải đang diễn ra và ngày càng trầm trọng 

hơn. Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 3497/QĐ-UBND phê 

duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp BVĐK huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cai để xây dựng thêm 01 khối nhà “Nhà khám bệnh và điều trị nội trú”, quy mô đáp 

ứng tương đương cho 133 giường bệnh. Dự án này được thực hiện là phù hợp với chủ 

trương với chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần xây dựng mô hình mới trong công tác khám 

chữa bệnh hiện đại - thân thiện với bệnh nhân và BVMT. Sau khi thực hiện xong dự án, 

tổng công suất giường bệnh của BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ là: 170 giường (cũ, đã có) 

+ 133 giường (xây mới kỳ này) = 303 giường. 

Dự án nâng cấp Bệnh viện từ 70 giường lên 170 giường đã được UBND tỉnh Lào 

Cai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM) tại Quyết định số 

298/QĐ-UBND ngày 14/9/2012. Năm 2014, Bệnh viện đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường (TN&MT) cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT số 

1473/XN-STNMT ngày 4/9/2014. Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện được nhiều cơ 

quan chức năng thanh kiểm tra các hoạt động BVMT và chưa từng bị xử lý, phạm vi 

phạm trong lĩnh vực BVMT.  

Tại Văn bản số 16/HĐND-TT ngày 10/4/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai và Quyết 

định số 3497/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai đã giao Sở Y tế làm 

chủ đầu tư thực hiện Dự án ĐTXDCT Nâng cấp BVĐK huyện Bảo Thắng. Sở Y tế đã 

ký ủy thác cho Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản - Sở Y tế làm đại diện 

chủ đầu tư. Đến ngày 25/1/2019, UBND tỉnh Lào Cai đã điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu 

tư các dự án tại Quyết định số 248/QĐ-UBND và Dự án trên được giao lại cho Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng (Sở GTVT-XD) tiếp tục làm chủ đầu tư. Sở GTVT-XD giao 

cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào 

Cai (BQLDA ĐTXD CTDD&CN tỉnh Lào Cai) làm đại diện chủ đầu tư triển khai dự 

án. Tiếp theo, đến ngày 13/6/2019, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 

1702/QĐ-UBND để thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai (sau đây 

gọi tắt là BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai) trên cơ sở sát nhập các ban quản lý dự án của 

các ngành. Như vậy, Chủ đầu tư là Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai, đại diện chủ đầu tư là: 
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BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai.   

Theo Luật Bảo vệ môi trường (số 55/2013/QH13), Nghị định số 18/2015/ NĐ-

CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 về việc “Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi  trường” và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05 /2015 của Bộ TN&MT 

về “Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường” thì Dự án ĐTXDCT: Nâng cấp BVĐK huyện Bảo Thắng đã tăng quy mô 

từ 170 giường lên 303 giường cho quy mô toàn Bệnh viện là 303 giường (trong đó: 170 

giường cũ đã có và 133 giường xây dựng mới), trình UBND tỉnh Lào Cai thẩm định và 

phê duyệt. Dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng đã được phê duyệt ĐTM 

tại quyết định số 3796/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 12 tháng 11 năm 2019. 

Để đảm bảo cơ sở vật chất cho bệnh viện đa khoa huyện bảo Thắng kèm theo 

nghị quyết số 7/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 ban lãnh đạo bệnh viện quyết 

định nâng cấp bệnh viện đa khoa Bảo Thắng đợt 2 với quy mô 500 giường bệnh, có đầy 

đủ các khoa, phòng theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng II, phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Thắng, góp phần giảm 

tải cho các bệnh viện tuyến trên.  
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Chương 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai 

- Địa chỉ văn phòng: Km3 - Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, 

Lào Cai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Đinh Văn Đăng 

- Chức vụ: Giám đốc 

2. Tên dự án đầu tư: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai 

đoạn 2). 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: thị trấn (TT.) Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án đầu tư nhóm B có tổng mức đầu tư là 

75.000.000.000 đồng trong đó: 

 + Nguồn ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh tế- 

xã hội: 45.000.000.000 đồng. 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất + nguồn tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm cho 

của ngân sách tỉnh: 30.000.000.000 đồng. 

BVĐK huyện Bảo Thắng nằm tại thị trấn (TT.) Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai trên tổng diện tích là 17.000 (m2) (hay 1,7 ha). Khi thực hiện dự án nâng cấp 

BVĐK huyện Bảo Thắng kỳ này sẽ vẫn diễn ra trong phạm vi diện tích 17.000 (m2) này. 

- Các nội dung của dự án như sau: 

+ Phá dỡ khối nhà Khoa Nội tổng hợp và Khoa Nhi, Nhà hành chính + Khoa Dược 

để mở rộng mặt bằng sân, đường Bệnh viện; san tạo mặt bằng khu vực mở rộng tại phía 

Đông Nam bệnh viện để tạo mặt bằng. 

+ Xây dựng mới khối nhà 8 tầng để sắp xếp cơ sở vật chất làm việc cho các khoa, 

phòng của bệnh viện, tổng diện tích sàn khoảng 7.200m2; kết cấu khung bê tông cốt thép 

chịu lực, tường xây gạch. Hệ thống điện cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy, 

khí y tế,… đảm bảo theo quy định. 

* Quy hoạch phân khu chức năng công trình hiện trạng và xây mới: 

STT Tên khoa, phòng Diện tích (m2) Ghi chú 

1 Nhà hành chính + khoa dược: 1350 Phá dỡ 

2 Nhà khoa nội + khoa nhi: 1690  

3 Nhà khoa truyền nhiễm: 300 Phá dỡ 

4 Nhà khoa dinh dưỡng: 390 Phá dỡ 

5 Nhà khoa chống nhiễm khuẩn: 280  
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6 Nhà tang lễ: 103  

7 Nhà khám bệnh: 640 Phá dỡ 

8 Nhà khoa ngoại + sản + hồi sức cấp cứu: 1690 Phá dỡ 

9 Nhà khoa sản + y học cổ truyền: 650 Phá dỡ 

10 Nhà khám chữa bệnh và điều trị nội trú 784.1 Hoàn thiện (GĐ1) 

11 Nhà làm việc 8 tầng 909 Xây mới (GĐ2) 

 Giải pháp tổ chức mặt bằng tổng thể: 

- Phá dỡ một số công trình hiện trạng chỉ định. Sau phá dỡ hoàn thiện lại sân đường 

đồng bộ theo hiện trạng tổng thể. 

- Các công trình xây mới tuân thủ các thông số quy hoạch tổng mặt bằng: Khoảng 

lùi, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất. 

- Công trình Nhà làm việc 8 tầng xây mới ở góc đất mở rộng mới của khu vực -  

phía Đông – Đông Nam khu đất – có phần sân và đường nội thoáng, rộng ở phía trước 

mặt đảm bảo lưu thông và phòng cháy chữa cháy. 

- Thiết kế cây xanh sân vườn, vỉa hè cho khu vực cải tạo đảm bảo chỉ tiêu quy 

hoạch và tạo cảnh quan xanh thoáng mát cho toàn khu. 

 Hạng mục phá dỡ hiện trạng 

a. Nhà hành chính, khoa dược: 

- Công trình phá dỡ là công trình Cấp II, nằm ở phía Nam của khu đất, giáp với 

Nhà để xe hiện trạng phía bên phải cổng vào chính. Các thông số xây dựng như sau: 

Diện tích đất xây dựng    : 1350m2 

Tổng diện tích sàn:     : ~4050m2 

Tầng cao      : 03 tầng + 01 tum 

Chiều cao công trình     : 13.2m 

- Kết cấu dầm sàn BTCT chịu lực, tường bao và tường ngăn chia các không gian 

chính dày 220, tường ngăn không gian phụ dày 110 sơn bả hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ 

nhôm kính. Thang bộ 3 vế bản BTCT, ốp lát hoàn thiện. Lan can tay vịn inox. Gạch 

granite đồng chất ốp lát tường sàn đồng bộ cho các phòng khám/làm việc, hành lang, 

wc… Mái tum thang xây tường thu hồi kín, hệ khung thép hộp đỡ phần ngói lợp hoàn 

thiện. 

B. Khoa truyền nhiễm: 

- Công trình phá dỡ là công trình Cấp II, nằm ở phía Bắc của khu đất, giáp với 

Nhà khoa nội, khoa nhi 2 tầng. Các thông số xây dựng như sau: 

Diện tích đất xây dựng    : 300m2 

Tổng diện tích sàn:     : ~600m2 

Tầng cao      : 02 tầng + 01 tum 

Chiều cao công trình     : 11.7m 

- Kết cấu dầm sàn BTCT chịu lực, tường bao và tường ngăn chia các không gian 

chính dày 220, tường ngăn không gian phụ dày 110 sơn bả hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ 
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nhôm kính. Thang bộ 3 vế bản BTCT, ốp lát hoàn thiện. Lan can tay vịn inox. Gạch 

granite đồng chất ốp lát tường sàn đồng bộ cho các phòng khám/làm việc, hành lang, 

wc… Mái tôn và hệ khung thép hộp gia cố mái. 

c. Nhà khám bệnh: 

- Công trình phá dỡ gồm 01 công trình Cấp II và 02 khối nhà 1 tầng phía mặt 

trước. Khối công trình nằm ở phía Tây của khu đất, giáp với Nhà để xe hiện trạng phía 

bên trái cổng vào chính. Các thông số xây dựng như sau: 

Diện tích đất xây dựng    : 891m2 

Tổng diện tích sàn:     : ~2171m2 

Tầng cao (Nhà chính)     : 03 tầng + 01 tum 

Chiều cao công trình     : 13.2m 

- Kết cấu dầm sàn BTCT chịu lực, tường bao và tường ngăn chia các không gian 

chính dày 220, tường ngăn không gian phụ dày 110 sơn bả hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ 

nhôm kính. Thang bộ 2 vế bản BTCT, ốp lát hoàn thiện. Lan can tay vịn inox. Gạch 

granite đồng chất ốp lát tường sàn đồng bộ cho các phòng khám/làm việc, hành lang, 

wc… Mái tôn và hệ khung thép hộp gia cố mái. 

d. Khoa ngoại, sản, hồi sức cấp cứu: 

- Công trình phá dỡ gồm 01 công trình Cấp II và hành lang cầu 2 tầng nối Nhà 

khoa ngoại, sản, hổi sức cấp cứu với Nhà khám bệnh. Công trình nằm ở phía Tây Bắc 

của khu đất, giữa Nhà khám bệnh 3 tầng và Nhà khoa nội, khoa nhi 2 tầng. Các thông 

số xây dựng như sau: 

Diện tích đất xây dựng (chưa bao gồm nhà cầu)  : 1690m2 

Tổng diện tích sàn (chưa bao gồm nhà cầu)  : ~1920m2 

Tầng cao       : 02 tầng + 01 tum 

Chiều cao công trình      : 11.7m 

- Kết cấu dầm sàn BTCT chịu lực, tường bao và tường ngăn chia các không gian chính 

dày 220, tường ngăn không gian phụ dày 110 sơn bả hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ nhôm 

kính. Thang bộ 2 vế bản BTCT, ốp lát hoàn thiện. Lan can tay vịn inox. Gạch granite 

đồng chất ốp lát tường sàn đồng bộ cho các phòng khám/làm việc, hành lang, wc… Mái 

tum thang xây tường thu hồi kín, hệ khung thép hộp đỡ mái tôn hoàn thiện. 

 Phá dỡ và cải tạo như sau: 

- Phá dỡ toàn bộ hệ thống mái chống nóng, chống thấm trên mái đã bị hỏng và 1 

đoạn thành seno thoát nước để làm phần xây mới. 

- Phá dỡ 1 số phần tường trong nhà vì thay đổi chức năng phòng 

- Bóc toàn bộ phần gạch lát nền của nhà; phần gạch ốp tường, lát nền của khu 

WC. 

- Phá dỡ toàn bộ hệ thống điện trong nhà cũ. 

- Phá dỡ toàn bộ hệ thống nước trong nhà cũ. 

- Phá dỡ toàn bộ hệ thống cửa cũ. 

- Phá dỡ phần mặt đường ô tô lên sảnh chính đã bị hỏng 



Giấy phép môi trường: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2) 

 

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai 7 

- Nhà hành chính cải tạo thành nhà khám bệnh được xây thêm 1 phần phía sau 3 

tầng có diện tích 140m2. Phần mái lợp tôn Đông Anh màu đỏ dày 0.45 li trên hệ xà gồ 

tôn cuốn C100x50x20x2.5 tường thu hồi 220 không trát, đổ sàn mái BTCT B20 dày 100 

trát trần, dầm trần VXM M75 dày 15 vôi ve màu trắng. 

- Tường bao che phần xây mới xây gạch đặc VXM M50 trát ngoài và trong VXM 

50 dày 15, phần tường cũ cạo lớp trát cũ và trát lại VXM M50 sơn 1 nước lót 2 nước 

phủ trong và ngoài nhà. 

- Nền, sàn phần xây mới lát gạch Granit màu nâu nhạt có vân màu vàng lót VXM 

M50 dày 20 trên lớp BTGV VXM M50 dày 100. Phần nhà cũ bóc toàn bộ phần gạch, 

vữa lót và lát lại bằng gạch Dranit có màu như phần xây mới, lót VXM M50 dày 20. 

Toàn bộ các khung WC bóc dỡ hết phần gạch nền, vữa nót, gạch ốp tường và ốp 

lát lại bằng gạch chống trơn 200x200 màu nâu nhạt và gạch men kính 200x300 màu 

vàng nhạt. 

Thay toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa đi chính bằng cửa Vietwindows màu trắng. 

Hệ thống cửa đi cửa sổ nhà WC và các vách ngăn mềm, vách kính cầu thang làm bằng 

khung nhôm kính tĩnh điện màu trắng. 

- hệ thống lan can cầu thang, lan can hành lang bằng thép, đánh sạch rỉ sơn lại 

3N màu ghi sẫm. Lan can cầu thang mới, tay vịn Inox. 

- làm lại toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp nước và hệ thống thoát nước trong nhà. 

 HẠNG MỤC XÂY MỚI NHÀ LÀM VIỆC 8 TẦNG 

 Quy mô và cơ cấu công năng nhà 8 tầng 

- Nhà khám bệnh xây là công trình Cấp II, với các thông số quy mô xây 

dựng như sau: 

Diện tích đất xây dựng    : 909.6m2 

Tổng diện tích sàn:     : 7296.1m2 

Tầng cao      : 08 tầng + 01 tum 

Chiều cao công trình     : 32.9m  

Chiều cao PCCC     : 26.85m 

- Bao gồm 07 khoa, 01 khu làm việc và các phòng chức năng phân bố tại các tầng 

như sau: 

- Tầng 1: Diện tích 896.7m2 bố trí Khoa cấp cứu, Khu vực chờ làm thủ tục/chờ khám 

 Phòng chụp CT       48 m2 

 Phòng điều khiến       19 m2 

 Phòng nội soi        24 m2 

 Đăng ký, thanh toán       27 m2 

 Phòng trưởng khoa       22 m2 

 Phòng trực bác sỹ       23 m2 
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 Phòng lưu cấp cứu       75 m2 

 Phòng trực cấp cứu       22 m2 

 Phòng sơ cứu phân loại      22 m2 

 Phòng rửa khử độc       10 m2 

 Phòng hành chính       22 m2 

 Các kho, phòng kỹ thuật      9-10 m2/phòng 

 Các khu vệ sinh chung      20m2/khu 

 Sảnh chờ, sảnh thang máy, hành lang, thang máy thang thoát hiểm 

- Tầng 2: Diện tích 909.6 m2 bố trí Khoa sản 

 Phòng trưởng khoa       22 m2 

 Phòng giao ban       22 m2 

 Phòng cấp cứu thủ thuật      22 m2 

 Phòng chờ sinh       23 m2 

 Phòng sinh        45 m2 

 Phòng nghỉ sau sinh       221 m2 

 Phòng sơ sinh       22 m2 

 Phòng bệnh 3 giường có vệ sinh riêng (x5 phòng)  18 m2/phòng 

 Phòng bệnh 3 giường không có vệ sinh (x1 phòng)  22 m2/phòng 

 Phòng bệnh 8 giường không có vệ sinh (x2 phòng)  45 m2/phòng 

Các kho, phòng kỹ thuật      5-10 m2/phòng 

 Các khu vệ sinh chung      25 m2/khu 

 Sảnh chờ, sảnh thang máy, hành lang, thang máy thang thoát hiểm 

- Tầng 3: Diện tích 904.4 m2 bố trí Khoa nhi 

 Phòng trưởng khoa       21 m2 

 Phòng điều dưỡng       21 m2 

 Phòng trực bác sĩ       21 m2 

 Phòng hành chính       23 m2 

 Phòng cấp cứu       22 m2 

 Phòng sơ sinh       22 m2 

 Phòng bệnh 3 giường có vệ sinh riêng (x5 phòng)  18 m2/phòng 

 Phòng bệnh 3 giường không có vệ sinh (x1 phòng)  22 m2/phòng 

 Phòng bệnh 8 giường không có vệ sinh (x3 phòng)  45 m2/phòng 

Các kho, phòng kỹ thuật      5-10 m2/phòng 

 Các khu vệ sinh chung      25 m2/khu 

 Sảnh chờ, sảnh thang máy, hành lang, thang máy thang thoát hiểm 

- Tầng 4: Diện tích 895.8 m2 bố trí Khoa nội 1 

- Tầng 5: Diện tích 894.3 m2 bố trí Khoa nội 2 

- Tầng 6: Diện tích 894.3 m2 bố trí Khoa liên chuyên khoa 

 Phòng trưởng khoa       21 m2 

 Phòng điều dưỡng       21 m2 

 Phòng trực bác sĩ       21 m2 

 Phòng hành chính       23 m2 

 Phòng thủ thuật       22 m2 

 Phòng tiêm        22 m2 

 Phòng bệnh 3 giường có vệ sinh riêng (x5 phòng)  18 m2/phòng 
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 Phòng bệnh 3 giường không có vệ sinh (x1 phòng)  22 m2/phòng 

 Phòng bệnh 8 giường không có vệ sinh (x3 phòng)  45 m2/phòng 

Các kho, phòng kỹ thuật      5-10 m2/phòng 

 Các khu vệ sinh chung      25 m2/khu 

 Sảnh chờ, sảnh thang máy, hành lang, thang máy thang thoát hiểm 

- Tầng 7: Diện tích 894.3 m2 bố trí Khoa y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

 Phòng trưởng khoa       21 m2 

 Phòng điều dưỡng       21 m2 

 Phòng trực bác sĩ       21 m2 

 Phòng hành chính       23 m2 

 Phòng phục hồi chức năng      45 m2 

 Phòng điện châm       45 m2 

 Phòng bệnh 3 giường có vệ sinh riêng (x5 phòng)  18 m2/phòng 

 Phòng bệnh 3 giường không có vệ sinh (x1 phòng)  22 m2/phòng 

 Phòng bệnh 8 giường không có vệ sinh (x2 phòng)  45 m2/phòng 

Các kho, phòng kỹ thuật      5-10 m2/phòng 

 Các khu vệ sinh chung      25 m2/khu 

 Sảnh chờ, sảnh thang máy, hành lang, thang máy thang thoát hiểm 

- Tầng 8: Diện tích 894.3 m2 bố trí Khu hành chính 

 Phòng giám đốc       45 m2 

 Phòng phó giám đốc (x2 phòng)    21 m2/phòng 

 Phòng kho kế toán       22 m2 

 Trưởng phòng TCKT      22 m2 

 Trường khoa dược       22 m2 

 Trưởng phường KHTH      22 m2 

 Trường phòng kế hoạch TH     45 m2 

 Phòng CNTT        22 m2 

 Phòng họp giao ban       45 m2 

 Phòng hành chính       23 m2 

 Phòng tiếp dân       23 m2 

 Phòng khách        45 m2 

 Hội trường        75 m2 

Các kho, phòng kỹ thuật      5-10 m2/phòng 

 Khu vệ sinh chung       25 m2 

 Sảnh chờ, sảnh thang máy, hành lang, thang máy thang thoát hiểm 

- Tầng tum: Diện tích 131.1 m2 bố trí kỹ thuật bể nước và sân 

 Giải pháp mặt cắt và giao thông trong công trình 

- Chiều cao tầng 1: 3,9 m. 

- Chiều cao các tầng điển hình (tầng 2-8): 3,6 m. 

- Tầng tum (phòng kỹ thuật thang máy): 3,350 m. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ mặt sân): 32.9 m. 

- Chiều cao PCCC (tính từ mặt sân đến bậu cửa sổ phòng tầng 5): 26.85 m. 
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Giải pháp giao thông tòa nhà  

Giao thông trục đứng của công trình gồm 02 thang máy (loại có phòng máy): 01 

thang nhân viên (buồng thang 1600x1500, tốc độ 1m/s) và 01 thang bệnh nhân (buồng 

thang 1300x2300, tốc độ 0.75m/s) - đảm bảo theo tiêu chuẩn thang máy bệnh viện. Bố 

trí 01 thang bộ kết hợp thang thoát nạn buồng kín không nhiễm khói, thông gió tự nhiên, 

cửa chống cháy: Chiều rộng mỗi vế thang 2.1m, chiếu nghỉ rộng 2.4m, bề rộng giữa 2 

vế thang là 0.2m đảm bảo theo tiêu chuẩn, kết nối xuyên suốt từ tầng 1 đến tầng tum. 

Lõi giao thông thang máy, thang bộ thoát nạn bố trí ở vị trí trung tâm, thuận tiện cho 

việc di chuyển, rút ngắn thời gian thoát người khi có sự cố xảy ra. 

Giao thông trục ngang của công trình gồm hành lang giữa chạy dọc theo chiều dài 

nhà nhà, chiều rộng hành lang là 3.68m; thiết kế hành lang thoáng được thông gió và 

lấy sáng tự nhiên, không bị tụ khói - đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện và tiêu chuẩn 

PCCC 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

- Nâng cấp từ 303 giường bệnh lên 500 giường bệnh 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư:  

 Tại BVĐK huyện Bảo Thắng BVĐK huyện Bảo Thắng đang thực hiện quy trình 

khám, chữa bệnh theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 về việc “Ban hành 

hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện”. Khi xây dựng tòa nhà 8 tầng vẫn 

giữ nguyên các quy trình khám chữa bệnh hiện có. Các quy trình khám, chữa bệnh tại 

BVĐK huyện Bảo Thắng được mô tả tóm tắt như sau:  

a) Quy trình khám bệnh lâm sàng 

(i). Sơ đồ quy trình khám bệnh lâm sàng 

Quy trình khám bệnh lâm sàng được mô tả như sau: 
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Hình 1: Sơ đồ quy trình khám bệnh lâm sàng 

(ii). Thuyết minh quy trình khám bệnh lâm sàng 

 Bước 1: Tiếp đón người bệnh 

o Trách nhiệm của người bệnh 

- Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh. 

- Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển 

viện hoặc giấy hẹn tái khám. 

- Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng khám. 

- Đối với những trường hợp vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng 

khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì người bệnh tạm ứng tiền khám bệnh, chữa bệnh. 

o Trách nhiệm của bệnh viện 

- Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan. 

- Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, 

in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám. 

- Giữ thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện và hẹn tái khám (chuyển tập trung về bộ phận 

thanh toán ra viện). 

- Thu tiền tạm ứng đối với những trường hợp người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, 

người bệnh có nguyện vọng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu (theo quy định 

cụ thể củabệnh viện). 

 Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán 

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà 

không cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng. 

o Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị 
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- Trách nhiệm của người bệnh: Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu 

khám bệnh ; Vào khám khi được thông báo. 

- Trách nhiệm của bệnh viện: Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự ; 

Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa ; Khám, ghi chép thông tin về tình 

trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị. 

- Kê đơn thuốc, in đơn thuốc (in 3 liên cho người bệnh, kế toán và khoa dược), 

in và ký phiếu thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (mẫu 01/BV) và hướng 

dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán. 

- Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án 

lưu, nhập viện và tạm ứng viện phí. 

b) Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị 

(i). Sơ đồ quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị 

Quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị tại BVĐK 

huyện Bảo Thắng được mô tả như sau: 

Quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị  

 

Hình 2: Quy trình khám , xét nghiệm, chuẩn đoán và điều trị 

(ii). Thuyết minh quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định 

điều trị 

 Trách nhiệm của người bệnh 

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh. 



Giấy phép môi trường: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2) 

 

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai 13 

- Vào khám khi được thông báo. 

- Nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám. 

- Đến nơi lấy mẫu xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt. 

- Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm. 

- Quay về buồng khám bệnh, chờ đến lượt. 

- Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc 

đồng chi trả bảo hiểm y tế. 

 Trách nhiệm của bệnh viện 

o Tại buồng khám bệnh 

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự. 

- Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in 

phiếu xét nghiệm. 

- Chỉ dẫn người bệnh đến địa điểm làm xét nghiệm theo chỉ định. 

o Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm 

- Bố trí đủ điểm lấy mẫu xét nghiệm phù hợp với lưu lượng người bệnh. Nơi lấy 

mẫu được đặt tại khoa khám bệnh. 

- Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh. 

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm. 

- Chuyển mẫu về khoa xét nghiệm. 

o Tại khoa xét nghiệm 

- Thực hiện xét nghiệm. 

- Chuyển trả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám nơi chỉ định. 

c) Khám lâm sàng, có xét nghiệm và chẩn đoán và chỉ định điều trị 

(i). Sơ đồ quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị 

Quy trình khám lâm sàng, có xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị tại 

BVĐK huyện Bảo Thắng được mô tả như sau: 



Giấy phép môi trường: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2) 

 

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai 14 

 

Hình 3: Quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị 

(ii). Thuyết minh quy trình khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định 

điều trị 

 Trách nhiệm của người bệnh 

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh và vào khám khi 

được thông báo. 

- Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ, di chuyển đến nơi 

làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt. 

- Phối hợp theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện. 

- Chờ nhận kết quả chẩn đoán hình ảnh, quay lại buồng khám và nộp kết quả chẩn 

đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị. 

- Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc 

đồng chi trả bảo hiểm y tế. 

 Trách nhiệm của bệnh viện 

o Tại buồng khám bệnh 

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự. 

- Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn 

đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định. 

- Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị, kê đơn. 

o Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 
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- Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh. 

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật 

- Trả kết quả chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh. 

c) Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán bệnh và chỉ 

định điều trị 

(i). Sơ đồ quy trình  

Quy trình Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán bệnh 

và chỉ định điều trị tại BVĐK huyện Bảo Thắng được mô tả như sau: 

Quy trình khám lâm sàng, có xét nghiệm và chẩn đoán và chỉ định điều trị tại 

BVĐK huyện Bảo Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Quy trình khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán 

bệnh và chỉ định điều trị 

(ii). Thuyết minh quy trình khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, 

chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị 

 Trách nhiệm của người bệnh 

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh. 

- Vào khám khi được thông báo. 
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- Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng từ bác sĩ khám. 

- Đến nơi làm kỹ thuật thăm dò chức năng, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt. 

- Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật. 

- Chờ nhận kết quả thăm dò chức năng và quay lại buồng khám. 

- Nộp kết quả chẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán 

và chỉ định điều trị. 

- Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc 

đồng chi trả bảo hiểm y tế. 

 Trách nhiệm của bệnh viện 

o Tại buồng khám bệnh 

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự. 

- Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật thăm 

dò chức năng và in phiếu chỉ định. 

- Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng. 

- Bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn. 

o Tại nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng 

- Nơi thực hiện kỹ thuật tốt nhất là được đặt tại khoa khám bệnh nhằm tạo thuận 

lợi cho người bệnh, giảm khoảng cách di chuyển và thuận tiện cho người bệnh. Trường 

hợp chưa thể bố trí được thì có sơ đồ hướng dẫn cụ thể cho người bệnh. 

- Bác sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh. 

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật. 

- Trả kết quả thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

- Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng từ 303 giường bệnh lên 500 

giường bệnh. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu trong giai đoạn thi công 

 Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu 

Bảng 1: Khối lượng nguyên vật liệu chính phục vụ công tác thi công 

TT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 

1 Aptomat các loại  Cái 270 

2 Bật sắt d = 10mm Cái 352 

3 Bể inox Tân Á, đứng dung tích 4 m3 Bể 3 

4 Bóng đèn dowlight âm trần D90 Bộ 391,0000 

5 
Bộ máng đèn + đèn âm trần 3 bóng 0.6m, 

P=18w 
Bộ 210,0000 

6 Bu lông M 20x80 Cái 141,2830 
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7 Cát mịn ML 0,7-1,4 m3 155,0905 

8 Cát mịn ML 1,5-2 m3 383,5622 

9 Cát vàng m3 502,7764 

10 Côn các loại  Cái 109 

21 Công tắc các loại Cái 272 

22 Cút nhựa D110 Cái 821 

23 Chao chụp Bộ 498,0000 

24 Chậu rửa 1 vòi Bộ 47,0000 

25 Chậu tiểu nam Bộ 9,0000 

26 Chậu xí bệt Bộ 33,0000 

27 Dây điện CU/PVC/PVC các loại m 5.145,9 

28 Dây đồng các loại m 3.893 

29 Dây tiếp địa d14 Kg 171,0000 

20 Dây thép buộc 1mm Kg 1.831,3098 

31 Đá 1x2 m3 663,1159 

32 Đá 4x6 m3 154,6277 

33 Đá cắt Viên 25,3452 

34 Đá granít tự nhiên m2 286,8611 

35 Đá mài Viên 33,7642 

36 Đinh  Kg 774,8389 

37 Gạch đặc 6,5x10,5x22 Viên 131.182,8515 

38 Gạch gốm  lát 300x300 m2 106,1961 

39 Gạch granite 150x600 m2 212,6731 

40 Gạch granite 600x600 m2 2.539,1007 

41 Gạch không nung  6,510,522 Viên 39.653,0448 

42 Gạch không nung 6,510,522 Viên 393.624,7370 

43 Gạch lát 300300 m2 190,4742 

44 Gạch men kính ốp tường 300400mm m2 378,3530 

45 Gạch ốp tường men kính 300400mm m2 1.028,1100 

46 Gỗ chống m3 48,0130 

47 Gỗ đà, chống m3 0,4400 

48 Gỗ đà, nẹp m3 9,5534 

49 Gỗ ván m3 55,2431 

50 Gỗ ván (cả nẹp) m3 0,0812 

51 Gỗ ván cầu công tác m3 1,6132 

52 Gương soi cái 47,0000 

53 Giáo thép kg 146,2050 

54 Giấy ráp m2 49,3271 

55 Hộp aptomat đế nhựa 4-8 module cái 43,0000 

56 Hộp đựng giấy vệ sinh cái 33,0000 

57 Hộp phân dây âm tường 150x150x80mm cái 32,0000 

58 Kim thu sét dài 1 m cái 25,0000 

59 Kim thu sét dài 2 m cái 9,0000 

60 Lưới thép d=10x10 m2 195,2800 

61 Ma tít kg 986,5422 

62 Măng sông các loại  cái 298 



Giấy phép môi trường: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2) 

 

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai 18 

63 Nút bịt PPR D75 cái 2,0000 

64 Nhựa dán kg 1,0583 

65 Ống các loại (dùng cho máy điều hòa) m   

66 ống đồng D=12,7mm m 402,0000 

67 ống đồng D=6,4mm m 402,0000 

68 Ống nhựa luồn dây các loại m 3.820 

69 Ống nhựa thoát nước D=32mm m 2,2624 

70 ống nhựa thoát nước D=90mm m 98,1720 

71 Ống PPR các loại m 600 

72 Ống PVC các loại m 792 

73 ống thép tráng kẽm D=76mm m 2,8140 

74 Quả cầu chắn rác D200 cái 8,0000 

75 Quạt ốp thông gió gắn trần P=30w cái 6,0000 

76 Quạt thông gió trên tường P=25w cái 59,0000 

77 Quạt trần VINAWIN 75w cái 2,0000 

78 Que hàn kg 638,8346 

79 Que hàn đồng kg 0,6960 

80 Sắt hộp làm nan kg 80,7295 

81 Sắt vuông đặc kg 2.972,6674 

82 Silicon chít mạch kg 49,3602 

83 Sơn ICI Dulux ngoài nhà 79A kg 372,0339 

84 Sơn ICI Dulux trong nhà A991-N kg 1.467,4610 

85 Sơn lót ICI Dulux  chống kiềm A936 kg 1.492,5321 

86 Sơn sắt thép kg 99,1687 

87 Tê các loại  bộ 466 

88 Tôn múi dày 0.45 ly m2 957,2187 

89 Tủ điện trong nhà sơn tĩnh điện 800x600x250 cái 6,0000 

90 Thép hình kg 3.063,5932 

91 Thép tròn <=10mm kg 42.926,1887 

92 Thép tròn <=18mm kg 19.424,5084 

93 Thép tròn >10mm kg 757,9620 

94 Thép tròn >18mm kg 44.095,6200 

95 Thép tròn f<=10mm kg 272,8000 

96 Thùng đun nước nóng kiểu liên tục Bộ 33,0000 

97 Xi măng PC30 kg 34.965,7403 

98 Xi măng PC40 kg 9,7264 

99 Xi măng PCB30 kg 481.822,4040 

100 Xi măng PCB40 Kg 469,0392 

101 Xi măng trắng kg 502,7401 

102 Zắc co PPR các loại cái 17 

Nguồn: BQLDACCTXDCB 

 Nguồn mua và cự ly vận chuyển nguyên VLXD 

Nguồn mua và cự ly vận chuyển nguyên liệu xây dựng phục vụ thi công xây 

dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2: Nguồn mua và vận chuyển một số nguyên VLXD chính 
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TT Tên vật liệu Nguồn gốc 

Cự ly vận chuyển (ôtô) 
Tổng 

cự ly 

(km) 

Đường 

loại 2 

(km) 

Đường 

loại 4 

(km) 

Đường 

loại 5 

(km) 

1 Cát vàng  TT Phố Lu 3 10,5 1 14,5 

2 Cát xây trát Xuân Tăng 2 3,5 1 6,5 

3 Đá các loại Bản Cầm 16 11 2 29 

4 Gạch các loại Bến Đền 3 8,5 - 11,5 

6 Xi măng TT Phố Lu 6,5 2,5 - 9 

7 Tôn lợp TT Phố Lu 6,5 2,5 - 9 

8 Thép các loại TT Phố Lu 6,5 2,5 - 9 

9 Gạch ốp lát, sơn TT Phố Lu 6,5 2,5 - 9 

10 Vật tư điện nước TT Phố Lu 6,5 2,5 - 9 

11 Gỗ, ván khuôn loại TT Phố Lu 6,5 2,5 - 9 

 Nhu cầu sử dụng nước thi công 

Cấp nước cho quá trình thi công xây dựng sử dụng công trình nhà 8 tầng từ hệ 

thống cấp điện nước hiện có BCĐK huyện Bảo Thắng hiện nay. Nhu cầu sử dụng nước 

sạch trong giai đoạn thi công xây dựng như sau: 

Bảng 3: Nhu cầu sử dụng nước sạch trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Mục đích Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 

Nước sạch cho công 

nhân: 40 người ăn ở tại 

công trường và 40 

người không ăn ở tại 

công trường 

m3 8+2=10 

Áp dụng định mức 

200l/người/ngày đêm cho 

công nhân ăn ở tại công 

trường và 50l/người/ngày 

đêm cho công nhân không 

ăn ở tại công trường 

2 
Nước rửa xe ra vào 

công trường 
m3 3,2 Theo công trình tương tự  

3 
Nước cho các mục 

đích thi công khác 
m3 5 Tạm tính 

4 Tổng cộng m3 18,2  

4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu trong giai đoạn vận hành 

a. nhu cầu sử dụng nước sạch 

(i). Nhu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích khám chữa bệnh, sinh hoạt 

BVĐK huyện Bảo Thắng hiện nay đang sử dụng 01 nguồn nước duy nhất do Công 

ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai cung cấp từ tuyến ống dọc đường CMT8. Nước sạch cho 

mục đích sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên làm việc tại BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ 

được tính toán theo mục 7.2.1.5 - TCVN 4470-2012: 

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động của khối nhà 8 tầng xây dựng mới 

Stt Hạng mục Số lượng Tiêu chuẩn 
Lưu lượng 

tính toán 

A Sân vườn       
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Stt Hạng mục Số lượng Tiêu chuẩn 
Lưu lượng 

tính toán 

1 
Nước tưới cây, tưới đường (100% 

diện tích được tưới, rửa) 
4500 m2 1.5 l/m2-ngđ 6.75 m3/ngđ 

  Công suất sân vườn     6.75 m3/ngđ 

B Tầng 1-8       

1 Cán bộ y tế, kỹ thuật, văn phòng 310 người 25 l/ng-ngđ 2.58 m3/ngđ 

2 Giường bệnh 330 m2 250 l/ng-ngđ 82.50 m3/ngđ 

3 
Khách khu vực Sảnh, hành lang 

(3m2/người) 
2400 m2 15 l/ng-ngđ 12.0 m3/ngđ 

4 Rửa sàn,vệ sinh Sảnh, hành lang 2400 m2 1.5 l/m2-ngđ 3.60 m3/ngđ 

  Công suất tầng 1-8     100.68 m3/ngđ 

  
Tổng nhu cầu dùng nước sinh 

hoạt của toàn dự án 
   Q sh = 107.4 m3/ngđ 

  
Tổng nhu cầu dùng nước sinh 

hoạt thiết kế   
 

 
Q sh = 107.4 m3/ngđ 

Như vậy tổng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và khám chữa bệnh của toàn 

bộ bệnh viện sau khi nâng cấp là 267 m3/ngày đêm (hiện tại) + 107.4 m3/ngày đêm (khối 

nhà 8 tầng) = 375m3/ngày đêm 

 Nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động PCCC 

Với diện tích và quy mô của BVĐK huyện Bảo Thắng, chọn 1 đám cháy ngoài 

nhà và 2 đám cháy trong nhà với lưu lượng dập tắt một đám cháy ngoài nhà là 5 l/s và 

một đám cháy trong nhà là 2,5 l/s. Vậy, lưu lượng nước chữa cháy trong 3h liên tục là: 

Qcc = (5×3×3.600)/1.000 + (2,5×2×3×3.600)/1.000 = 108 m3 

b. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Bệnh viện luôn luôn phải được cung cấp điện đầy đủ cho chiếu sáng, trang thiết 

bị y tế cho khám chữa bệnh, thiết bị thông tin và nhiều công việc khác. Điện được lấy 

từ nguồn điện quy hoạch để cấp cho công trình. Chủ đầu tư sẽ liên hệ với Công ty Điện 

lực Lào Cai để xin cấp đủ công suất. Ngoài ra để đảm bảo bệnh viện luôn luôn có điện 

100% nhất là các bộ phận như: Phòng mổ, hậu phẫu, hồi sức cấp cứu, đẻ, dưỡng nhi, tủ 

và tủ lạnh các khoa xét nghiệm ; Nơi bảo quản máu ; Trạm bơm nước chữa cháy; Hệ 

thống chiếu sáng và chỉ dẫn ra lối thoát nạn, cần phải có 1 máy phát điện dự phòng và 

hệ thống đổi nguồn tự động ATS và có công suất ít nhất phải đảm bảo cung cấp điện 

cho các bộ phận trên khi có sự cố hoặc mất điện. Tổng tải trọng sử dụng điện của công 

trình được tính toán sơ bộ như sau: P = 989 KW.  

Theo tính toán ở trên nguồn điện phải có trạm biến thế công suất S = P/cosq  

Kđt = 989/0,95  0,8 = 832 KVA. Sở Y tế sẽ liên hệ với Công ty Điện lực Lào Cai để 

cấp điện đủ cho công trình. 



Giấy phép môi trường: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2) 

 

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai 21 

- Nguồn điện được đấu với quy hoạch chung, yêu cầu 1 nguồn ưu tiên từ 1 lộ 

trung thế khác nhau được đưa vào trạm biến áp 1.000 KVA sau đó đưa về các vị trí sử 

dụng. 

- Trong Bệnh viện cần có 1 máy phát dự phòng với công suất là 250 KVA để 

đảm bảo sự cố khi mất điện. 

- Dây trung thế và dây hạ thế đều được chôn ngầm trong hào và mương cống kỹ 

thuật. 

c) Nhu cầu sử dụng các loại nguyên, nhiên liệu khác 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu trong quá trình hoạt động của BVĐK huyện 

Bảo Thắng được trình bày tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 5: Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu trong quá trình hoạt động 

TT Loại nguyên liệu Khối lượng Nguồn gốc 

I. Hóa chất hỗ trợ XLNT  

1 
Chế phẩm vi sinh bổ sung vào bể phốt tự 

hoại (kg/tháng) 
10 TT. Phố Lu  

II. Hóa chất phục vụ công tác vệ sinh BVĐK huyện Bảo Thắng   

2 
Hóa chất tẩy rửa: xà phòng, lau rửa đa năng 

(lít/tháng) để vệ sinh  
300 

TT. Phố Lu  

3 Nước lau kính (lít/tháng) 50 

III. Nhiên, nguyên liệu khác  

4 Khí gas phục vụ nấu ăn (kg/tháng) 500 

TT. Phố Lu  
5 

Dầu DO cho hoạt động của máy phát điện 

250 KVA (lít/giờ hoạt động) 
300  

VI. Thuốc y tế, hóa chất, vật tư y tế,...  

6 

Các loại thuốc, vật tư y tế tiêu hao, vật tư 

thay thế, dụng cụ thông thường: bông, băng, 

gạt, kim tiêm,...  

Nhu cầu tùy 

thuộc vào thực tế 

hoạt động  

Trong và 

ngoài nước 

 Máy móc, thiết bị cho nhà máy 

Bảng 6: Thiết bị sử dụng cho bệnh viện 

TT Tên dụng cụ Đơn vị 
Nước sản 

xuất  

Năm sử 

dụng 
Số lượng 

Tình 

trạng 

I Khoa Nội         

1 Bơm tiêm điện Cái Nhật 2006 1 Kém  

2 Bơm truyền dịch Cái Pháp 2011 1 Kém  

3 Máy điện tim Cái Nhật 2013 1 Tốt 

4 
Máy hút dịch chạy 

điên 
Cái Tr. Quốc 2009 1 Kém  

5 
Máy hút dịch chạy 

điên 
Cái N.Bản 2009 1 Tốt 

6 
Máy hút dịch 

(Yuwell) 
Cái Tr.Quốc  1 Tốt 
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7 Máy hút dịch  Cái Nhật Bản  1 Tốt 

8 Máy khí dung Cái Nhật Bản  3 Kém  

9 Máy khí dung Cái Nhật Bản 2017 5 Tốt 

10 Máy Sưởi Cái Tr. Quốc 2014 2 Tốt 

11 Máy sưởi Cái Tr. Quốc 2015 2 Tốt 

12 Abu - bóp bóng Cái N. Bản  2 Tốt 

13 Bình oxy Cái    4 Tốt 

14 Bộ đo huyết áp Bộ   2017 11 Tốt 

15 Cân đứng Cái Tr. Quốc  1 Hỏng 

16 
Cáng khiêng bệnh 

nhân 
Cái    1 Hỏng 

17 Cọc truyền Cái    10 Tốt 

18 Dapnuy cái    92 Tốt 

19 Giường Inox Cái    135 Tốt 

20 Hộp bông cồn Cái    6 Tốt 

21 Hộp inox Cái    5 Tốt 

22 Kéo Cái    6 Tốt 

23 Khay chữ nhật to Cái    20 Tốt 

24 Khay quả đậu Cái    20 Tốt 

25 Nhiệt kế Cái    32 Tốt 

26 Panh Cái    20 Tốt 

27 Trụ cắm panh Cái    5 Tốt 

28 Tủ Thuốc Cái    2 Tốt 

29 Xe đẩy bệnh nhân Cái    1 Tốt 

30 Xe đẩy bình Oxy Cái    4 Tốt  

31 Xe đẩy thuốc 3 tầng Cái    1 Tốt 

32 Xe tiêm Cái    4 Tốt 

33 Túi giả da vàng Cái   2017 1 Tốt 

34 Van giảm áp bình oxy Cái   2017 2 Tốt 

II Khoa Sản         

35 Đèn gù Cái   2015 10 Tốt  

36 Giường sưởi Cái Việt Nam 2010 1 Tốt 

37 Lồng ấp sơ sinh Cái   2002 2 Hỏng 

38 Máy đốt cổ tử cung Cái H. Quốc 2014 1 Tốt 

39 Máy hút nhớt Cái Tr. Quốc 2013 2 Tốt 

40 Máy hút nhớt sơ sinh Cái Tr. Quốc 2010 1 Tốt 

41 
Máy làm ấm trẻ sơ 

sinh 
Cái Italia 2011 1 Tốt 

42 Máy monitoring Cái H. Lan 2011 1 Tốt 

43 Máy monitoring Cái H. Quốc 2014 1 Tốt 

44 Máy monitoring Cái H. Quốc 2014 1 Hỏng 

45 
Máy siêu âm đen 

trắng 
Cái    1 Hỏng 

46 Máy soi cổ tử cung Cái H. Quốc 2014 1 Tốt 

47 Máy trợ thở CPAP Cái Việt Nam 2010 1 Tốt 

48 Máy truyền dịch Cái Pháp 2011 1 Hỏng 
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49 Bàn đẻ Cái    2 Tốt 

50 Bàn đón bé Cái    1 Tốt 

51 Bàn inox Cái    2 Tốt 

52 Bàn khám phụ khoa Cái    2 Tốt 

53 Bàn tiểu phẫu Cái   2016 1 Tốt 

54 Bình oxy Cái    4 Tốt 

55 Bộ cầm máu Bộ    2 Tốt 

56 Bộ đỡ đẻ Bộ    15 Tốt 

57 Bộ hút thai Bộ    4 Tốt 

58 Bộ huyết áp Bộ    6 Tốt 

59 Bộ KT cổ tử cung Bộ    2 Tốt 

60 Bộ nạo thai Bộ    2 Tốt 

61 Bộ thay băng Bộ    15 Tốt 

62 Bộ vệ sinh Bộ    11 Tốt 

63 Bơm hút cacmas Cái    2 Tốt 

64 Cân sức khỏe + cân  Cái    4 Tốt 

65 
Cáng khênh bệnh 

nhân 
Cái    1 Tốt 

66 Chậu rửa Cái   2010 1 Hỏng 

67 Cọc truyền Cái    3 Tốt 

68 Ghế quay Cái    9 Tốt 

69 Giường Inox Cái    59 Tốt 

70 Hộp đựng bằng nhôm Cái    2 Tốt 

71 
Hộp đựng bông băng 

hấp 
Cái    6 Tốt 

72 Hộp đựng bông cồn Cái    11 Tốt 

73 Khay inox 20x25 cm Cái    1 Tốt 

74 Khay inox 20x30cm Cái    1 Tốt 

75 Khay quả đậu bé Cái    6 Tốt 

76 Nhiệt kế Cái    10 Tốt 

77 Tapdnuy Cái    23 Tốt 

78 Trụ cắm panh Cái    7 Tốt 

79 Tủ Thuốc Cái    4 Tốt 

80 Túi giả da vàng Cái    1 Tốt 

81 Xe đẩy bình Oxy Cái    4 Tốt 

82 Xe lăn Cái    1 Tốt 

83 Xe tiêm Cái    11 Tốt 

84 Xe đẩy monitor Cái   2017 1 Tốt 

III Khoa Nhi         

85 Đèn chiếu sơ sinh Cái Mỹ  1 Tốt 

86 Đèn chiếu vàng da Cái   2010 1 Tốt 

87 Đèn chiếu vàng da Chiếc Ấn Độ 2014 1 Tốt 

88 Giường sơ sinh Cái   2010 1 Tốt 

89 Lồng ấp trẻ sơ sinh Chiếc Mỹ 2014 1 Tốt 

90 Giường sưởi ấm trẻ Cái Italia  1 Tốt 
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91 
Máy đo độ bão hòa 

oxy 
Cái H. Quốc  1 Hỏng 

92 
Máy đo độ bão hòa 

oxy 
Cái H. Quốc 2013 1 Tốt 

93 Máy khí dung Cái Tr.Quốc  1 Hỏng 

94 Máy hút dịch  Cái    1 Hỏng 

95 Máy hút đờm Cái Đức  2 Tốt 

96 Máy hút dịch Cái Mỹ  1 Tốt 

97 
Máy sưởi ấm trẻ sơ 

sinh  
Bộ Taiwan 2011 1 Tốt 

98 Máy tạo oxy Cái Mỹ 2011 1 Tốt 

99 Máy thở CPAP Cái Mỹ  2 Tốt 

100 Máy truyền dịch Cái N. Bản  1 hỏng 

101 Máy truyền dịch Cái Pháp 2011 1 hỏng 

102 Máy xông khí dung Cái N. Bản 2011 2 Hỏng 

103 Máy khí dung Cái N. Bản 2017 4 tốt 

104 Bình oxy Cái    3 Tốt 

105 Bộ đặt NKQ Bộ    2 Tốt 

106 Bộ huyết áp Cái    2 Tốt 

107 Bóng bóp Cái    5 Tốt 

108 Cọc truyền Cái    15 Tốt 

109 Đè lưỡi Cái    150 Tốt 

110 giường bệnh nhi inox Cái Việt Nam 2008 2 Tốt 

111 Giường Inox Cái    69 Tốt 

112 Kéo Cái    6 Tốt 

113 Khay tiêm Cái    20 Tốt 

114 Ống nghe Cái    5 Tốt 

115 Panh Cái    12 Tốt 

116 Tapdnuy Cái    29 Tốt 

117 Trụ cắm panh Cái    5 Tốt 

118 Tủ Thuốc Cái    3 Tốt 

119 Xe đẩy bình Oxy Cái    3 Tốt 

120 Xe tiêm Cái    5 Tốt 

IV Khoa Xét Nghiệm         

121 Huyết học CELLTAC Cái Nhật Bản 2014 1 Tốt 

122 Huyết học CELLTAC     2015 1 Hỏng 

123 
Máy Celltac 

MEK6510 
Cái Nhật Bản 2016 1 Tốt 

124 
Máy điện giải 5 thông 

số 
Cái U.K 2015 1 Tốt 

125 Máy hút ẩm Cái Tr. Quốc  2 Tốt 

126 Máy ly tâm Cái Tr. Quốc 2015 1 Tốt 

127 Máy ly tâm Cái Đưc 2012 1 Tốt 

128 Máy ly tâm đa  Bộ Mỹ 2013 1 Hỏng 

129 
Máy phân tích đông 

máu tự động 
Cái Nhật Bản 2017 1 Tốt 
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130 
Máy phân tích nước 

tiểu 
Cái Hungary 1 Hỏng Dự Án 

131 
Máy phân tích nước 

tiểu 11 thông số 
Cái Tr.Quốc 2017 1 Tốt 

132 
Máy phân tích sinh 

hóa bán tự động 
Cái 

Tây Ban 

Nha 
2011 1 Hỏng 

133 Máy sinh hóa tự động Cái Nhật Bản 2016 1 Tốt 

134 Máy sinh hóa tự động Cái Tr. Quốc 2016 1 
Không 

sử dụng 

135 
Máy phân tích sinh 

hóa tự động 
Cái TrQuốc 2017 1 Tốt 

136 
Máy tiểu đường bấm 

tay 
Cái Đức  1 Hỏng 

137 Máy test đường huyết Cái Đức 2017 2 Tốt 

138 
Máy xét nghiệm 

HbA1c 
Cái Đức  1 Tốt 

139 Nồi hấp / autolave Cái Nhật Bản 2011 1 Tốt 

140 
Tủ lạnh bảo quản hóa 

chất 
Cái Thái Lan 2010 1 Tốt 

141 Tủ lạnh trữ máu  Cái Ý 2013 1 Tốt 

142 Tủ sấy điện Cái Đức 2000 1 Tốt 

143 Tủ sấy điện  Bộ H.Quốc 2014 1 Tốt 

144 Bể ổn nhiệt Cái Đức 2017 1 Tốt 

145 Bộ đo huyết áp Bộ Nhật  1 Tốt 

146 

Bộ dụng cụ lấy bệnh 

phẩm XNTB (5 

khoản ) 

Bộ Pakistan  1 Tốt 

147 Bộ dụng cụ lấy máu Bộ Pakistan  4 Tốt 

148 Cân đồng hồ Cái Tr.Quốc  1 Tốt 

149 Đồng hồ bấm giây Cái Tr.Quốc  3 Tốt 

150 Ghế inox 3 chân Cái   2017 3 Tốt 

151 Giường Inox Cái    3 Tốt 

152 
Hộp chống sốc (7 

khoản) 
Hộp    2 Tốt 

153 
Hộp đựng dụng cụ 

hấp 
Cái    3 Tốt 

154 Hộp hấp Inox F24 Cái   2017 2 Tốt 

155 Kẹp phẫu tích Cái    4 Tốt 

156 khay inox 40x60cm Cái    2 Tốt 

157 Kính hiển vi 2 mắt Cái Tr. Quốc 2008 1 Tốt 

158 Kính hiển vi 2 mắt Cái Tr. Quốc 2008 1 Tốt 

159 Kính hiển vi 2 mắt  Bộ Hà Lan 2013 1 Tốt 

160 pipet 100-1000 Cái Phần Lan 2010 3 Tốt 

161 pipet 10-100 Cái Tr. Quốc 2009 2 Tốt 

162 Pipetman 200-1000 Cái Đức 2008 1 Tốt 

163 Pipetman 20-200 Cái    1 Tốt 
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164 Pipetman 5-50 Cái   2005 1 Hỏng 

165 Pipettes  Bộ Đức 2013 1 Tốt 

166 Tủ đựng thuốc Cái    1 Tốt 

167 Xe tiêm Cái Pakistan  2 Tốt 

V 
Khoa siêu âm-X 

Quang 
        

168 Hệ thống X-quang 
Hệ 

thống 
H. Quốc 2013 1 Tốt 

169 
Máy rửa phim bán tự 

động 
Cái 

Hàn 

Quốc 
2016 1 Tốt 

170 
Máy rửa phim X - 

quang tự động 
Bộ 

Hàn 

Quốc 
2013 1 Tốt 

171 

Máy siêu âm đen 

trắng 2 đầu dò kèm 

máy in 

Bộ Hà Lan 2013 1 Tốt 

172 

Máy siêu âm xách tay 

đen trắng 2 đầu dò 

kèm máy in 

Bộ Hà Lan 2013 1 ? 

173 Máy α  Cái Nh.Bản 2016 1 Tốt 

174 Áo chì Cái    3 Tốt 

175 Bàn vi tính siêu âm Cái    1 Tốt 

176 
Bộ thùng tráng rửa 

phim 
Bộ    1 Hỏng 

177 Bộ thụt tháo Bộ    1 Tốt 

178 Ghế quay siêu âm Cái    2 Hỏng 

179 Giường Inox Cái    1 Tốt 

180 
Hộp chống sốc phản 

vệ 
Hộp    1 Tốt 

181 Kéo cắt băng Cái    1 Tốt 

182 
Tủ sắt 2 buồng siêu 

âm 
     1 Tốt 

VI Khoa Ngoại         

183 Đèn gù Cái Tr. Quốc  1 Tốt 

184 Máy đọc phim Cái Tr. Quốc  2 Tốt 

185 Máy hút dịch Cái Italia 2011 2 Tốt 

186 Máy tạo oxy Cái Mỹ 2011 1 Tốt 

187 Máy tháo nồng Caí Tr. Quốc  1 Tốt 

188 Bàn nắn bó bột Cái Tr. Quốc  1 Tốt 

189 Bàn tiểu phẫu Cái Tr. Quốc  2 Tốt 

190 Bình oxy Cái    1 Tốt 

191 Bộ cắt chỉ Bộ Pakistan  10 Tốt 

192 Bộ dụng cụ hậu phẫu Cái Pakistan  2 Tốt 

193 Bộ huyết áp Bộ Nh. Bản  2 Tốt 

194 Bộ khâu vết thương Bộ Pakistan  5 Tốt 

195 Bộ thay băng Bộ Pakistan  30 Tốt 
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196 
Bóng ampu + bóng 

bóp người lớn 
Cái Nh. Bản  2 Tốt 

197 
Bóng ampu + bóng 

bóp trẻ em 
Cái Nh. Bản  2 Tốt 

198 Cọc truyền Cái Việt Nam  3 Tốt 

199 
Ghế xoay phòng tiểu 

phẫu 
Cái Tr. Quốc  2 Tốt 

200 Giường Inox Cái Việt Nam  63 Tốt 

201 Hộp đựng dụng cụ Cái Pakistan  1 Tốt 

202 Hộp inox Cái Pakistan  2 Tốt 

203 Khay nhôm Cái Việt Nam  5 Tốt 

204 Khay quả đậu Cái Việt Nam  6 Tốt 

205 Nhiệt kế Cái Nh. Bản  10 Tốt 

206 Tapdluy Cái Việt Nam  41 Tốt 

207 Tủ thuốc inox Cái Việt Nam  3 Tốt 

208 Túi giả da vàng Cái Việt Nam  1 Tốt 

209 Xe đẩy bệnh nhân Cái Việt Nam  2 Tốt 

210 Xe lăn tay Cái Việt Nam  1 Tốt 

211 Cáng bệnh nhân Cái Tr. Quốc  1 Tốt 

VII 
Khoa chống nhiễm 

khuẩn 
        

212 Hệ thống XLNT Bộ Nhật Bản 2011 1 Tốt 

213 
Lò đốt rác thải y tế 

F1-S 
Bộ Nhật Bản 2011 1 Tốt 

214 Máy giặt  Cái Thái Lan 2014 2 Tốt 

215 Máy phun khử khuẩn Cái Pháp 2011 1 Tốt 

216 Máy sấy UNIMAC Cái Việt Nam 2016 1 Tốt 

217 Nồi hấp Cái Liên Xô 1990 3 Tốt 

218 Nồi hấp SA-400 Cái   2016 1 Tốt 

219 Tủ bảo ôn Cái Đài loan 2011 1 Tốt 

220 Tủ mát Cái   2012 1 Tốt 

221 Tủ sấy Hesaus Cái    2 Tốt 

222 Tủ sấy Menmert Cái    1 Tốt 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):   

- Loại hình dự án: Đầu tư nâng cấp xây dựng mới 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

1.1. Quy hoạch phát triển ngành y tế   

 Dự án ĐTXDCT: Nâng cấp BVĐK huyện Bảo Thắng là phù hợp với các quy 

hoạch trong lĩnh vực y tế như sau: 

 - “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 

và tầm nhìn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006  

 - “Quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 và 2010” 

đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1047/QĐ-BYT ngày 28/3/2002  

 - “Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 

113/QĐ-UBND ngày 20/01/2011. 

1.2. Quy hoạch phát triển xây dựng  

- Căn cứ Nghị quyết 7/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai Về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;   

- Xét đề nghị của phòng DA2 tại Tờ trình số 08/TTr-DA2 ngày 22/6/2022 V/v phê 

duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự toán gói 

thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo 

Thắng (giai đoạn 2). 

1.3. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 

a) Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

 “Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1636/QĐ-TTg ngày 

22/09/2015. Dự án phù hợp với quy hoạch trên khi mục 4, khoản a của Quy hoạch đã 

chỉ rõ mục tiêu: “Hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã, nâng cao chất 

lượng dịch vụ”.  

b) Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Bảo Thắng đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

 “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xây dựng huyện Bảo Thắng đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định 

số 1980/QĐ-UBND ngày 29/6/2015. Dự án phù hợp với quy hoạch trên khi mục 4.3, 

khoản 4 của Quy hoạch đã nêu rõ mục tiêu phát triển y tế của huyện Bảo Thắng là: “Đến 
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năm 2020, tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 8 bác sỹ/10.000 dân vào năm 2020 và 15 bác 

sỹ/10.000 dân vào năm 2030”.   

c) Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến 

năm 2030 

 Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến 

năm 2030 đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3594/QĐ-UBND. 

Theo đó, đô thị Phố Lu được quy hoạch với diện tích 4.695 ha, trong đó thị trấn Phố Lu 

hiện tại là 1.446 ha, xã Phố Lu 806 ha, xã Sơn Hà 2.094 ha và một phần xã Sơn Hải với 

394 ha. Khu vực lập quy hoạch được phân thành 4 phân khu chính, gồm:  

 - Khu trung tâm thị trấn Phố Lu;  

 - Khu đô thị mới phía Nam;  

 - Khu đô thị mới phía Tây Nam;  

 - Khu đô thị mới phía Tây.  

 Hiện, thị trấn (TT.) Phố Lu có 18.280 người, dự báo đến năm 2020 khoảng 26.000 

người, năm 2030 khoảng 39.000 người. Đô thị Phố Lu sau khi mở rộng địa giới hành 

chính sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị cấp 4 (cấp thị xã). Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, 

trạm, các công trình công cộng phúc lợi xã hội, dịch vụ công cộng được đầu tư, xây 

dựng đảm bảo phù hợp với mỹ quan đô thị miền núi,...  

 Đối với mục tiêu phát triển y tế, “Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2030” đã nêu rõ như sau:  

 - Để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân, 

ngoài việc nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở y tế hiện nay (trong đó có BVĐK huyện 

Bảo Thắng) sẽ dành 20,26 ha đất nằm tiếp giáp với đường tỉnh 152 để xây dựng mới 

Bệnh viện đa khoa có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại và là trung tâm y tế của huyện 

Bảo Thắng.  

 - Xây dựng các trạm y tế cho 03 khu đô thị số 2,3,4. 

  Như vậy, thực hiện Dự án ĐTXDCT: Nâng cấp BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ 

nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của BVĐK huyện Bảo Thắng hiện nay và phù hợp với 

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 

2030 đã được phê duyệt. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận chất thải 

 Đối với nước thải  

Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt và y tế được xử lý qua hệ thống xử lý nước 

thải có công suất 100 m3/ngày.đêm và 280 m3/ngày.đêm đạt QCVN 28:2010/BTNMT, 

cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là cống thoát nước thải chung của khu vực. 
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Theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối, kênh, rạch, đầm, hồ và Điều 82 của 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông, hồ; có nêu đánh giá khả năng chịu tải áp dụng cho nguồn tiếp nhận là nguồn nước 

mặt; vì vậy đối với nguồn tiếp nhận là cống thoát nước thải chung của thị trấn, không 

thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp 

nhận nước thải.  

 Đối với khí thải 

 Để chủ động trong quá trình hoạt động, Bệnh viện có trang bị 01 máy phát điện 

với công suất đủ dùng dự phòng trường hợp sự cố mất điện xảy ra. Chỉ sử dụng nguyên 

liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp nhằm giảm các chất gây ô nhiễm khí thải trong quá 

trình đốt nhiên liệu. Mặt khác, trên thực tế máy phát điện hoạt động không thường xuyên, 

chỉ sử dụng trong trường hợp mất điện đột xuất nên việc áp dụng thoát khí thải thông 

qua ống thải cao là phù hợp và không gây tác động xấu đến môi trường.  

 Đối với chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải tái chế, chất thải y tế, chất thải nguy hại đều 

được Chủ đầu tư có biện pháp thu gom và xử lý, có các phương tiện thu gom, nhà rác 

để phân loại và lưu chứa các loại chất thải. Bệnh viện sẽ xử lý các loại rác bằng phương 

pháp đốt ở nhiệt độ cao. Hiện tại bệnh viện đã có lò đốt rác cũ, sau khi có giấy phép môi 

trường bệnh viện sẽ xây dựng 01 lò đốt rác mới có công suất lớn hơn để xử lý rác thải.  
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Chương III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:  

Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai công bố hàng năm chỉ có 4 địa danh trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai là: TP. Lào Cai, huyện Bắc Hà, huyện Sapa và huyện Bảo Yên có thống kê 

số liệu về tình hình khí tượng. BVĐK huyện Bảo Thắng nằm trên địa bàn huyện Bảo 

Thắng, gần nhất với Trạm KTTV TP. Lào Cai nên sẽ sử dụng số liệu khí tượng được 

thống kê tại Trạm KTTV TP. Lào Cai, cụ thể như sau: 

Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai công bố hàng năm chỉ có 4 địa danh trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai là: Thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, huyện Sapa và huyện Bảo Yên có 

số liệu về tình hình khí tượng. 

a. Nhiệt độ không khí    

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong không khí. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ lan truyền và chuyển hóa các 

chất ô nhiễm trong môi trường không khí càng lớn. Nhiệt độ không khí trung bình tại 

trạm KTTV TP. Lào Cai từ năm 2017 đến năm 2021 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7: Nhiệt độ trung bình từ năm 2017 - 2021 tại Trạm KTTV TP. Lào Cai 

TT Các tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 Tháng 1 17,60 15,90 17,6 16,10 15,6 

2 Tháng 2 19,50 21,60 17,4 19,00 20,30 

3 Tháng 3 21,20 22,60 21,6 19,40 24,40 

4 Tháng 4  25,80 23,30 25,1 24,50 25,00 

5 Tháng 5 27,00 26,70 25,7 29,20 28,10 

6 Tháng 6  29,70 29,40 28,2 29,40 28,90 

7 Tháng 7 29,50 28,50 28,2 28,90 28,40 

8 Tháng 8 27,80 28,20 28,2 27,90 28,00 

9 Tháng 9 26,60 26,40 27,6 27,70 27,10 

10 Tháng 10 25,60 24,50 24,4 25,50 23,50 

11 Tháng 11 22,90 20,00 19,1 22,30 22,40 

12 Tháng 12 17,60 19,40 17,9 17,10 15,70 

 Cả năm 22,77 22,55 23,4 23,9 23,95 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 

b. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí càng lớn tạo điều kiện vi sinh vật từ mặt đất phát tán vào không 

khí nhanh chóng, lan truyền trong không khí và chuyển hóa các chất ô nhiễm không khí 

gây ô nhiễm môi trường. Độ ẩm tương đối trung bình đo được tại Trạm KTTV TP. Lào 

Cai từ năm 2013 đến năm 2017 được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 8: Độ ẩm từ năm 2017 đến năm 2021 tại Trạm KTTV TP. Lào Cai  
(Đơn vị: %) 

TT Các tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 Tháng 1 78,00 83,00 85,00 85,00 85,00 

2 Tháng 2 83,00 78,.00 85,00 81,00 83,00 

3 Tháng 3 81,00 80,00 84,00 82,00 78,00 

4 Tháng 4  78,00 81,00 82,00 82,00 79,00 

5 Tháng 5 76,00 76,00 84,00 75,00 79,00 

6 Tháng 6  79,00 78,00 84,00 81,00 79,00 

7 Tháng 7 81,00 78,00 85,00 81,00 79,00 

8 Tháng 8 84,00 85,00 84,00 87,00 84,00 

9 Tháng 9 82,00 84,00 83,00 82,00 83,00 

10 Tháng 10 87,00 82,00 88,00 81,00 82,00 

11 Tháng 11 83,00 83,00 84,00 83,00 79,00 

12 Tháng 12 82,00 84,00 82,00 81,00 80,00 

 Cả năm 81,17 81,58 84,17 81,75 81,17 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 

c. Lượng mưa 

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng. 

Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm, vào mùa mưa mức độ ô nhiễm thấp 

hơn mùa khô. Lượng mưa trung bình tại trạm KTTV TP. Lào Cai từ năm 2013 đến năm 

2017  được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 9: Lượng mưa trung bình từ năm 2017 - 2021 tại Trạm KTTV TP. Lào Cai  
(Đơn vị: mm) 

TT Các tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 Tháng 1 0,00 22,30 31,10 36,40 32,30 

2 Tháng 2 28,20 37,90 135,40 5,20 12,30 

3 Tháng 3 26,40 13,40 87,20 115,70 14,90 

4 Tháng 4  106,80 85,30 98,10 115,40 114,50 

5 Tháng 5 88,00 188,20 390,90 76,40 156,40 

6 Tháng 6  200,60 323,10 218,00 347,20 169,10 

7 Tháng 7 246,60 188,90 372,80 372,80 376,60 

8 Tháng 8 351,20 296,60 236,20 595,70 3,84,30 

9 Tháng 9 225,50 288,90 119,20 129,40 70,40 

10 Tháng 10 72,20 26,90 15,7 73,90 52,20 

11 Tháng 11 46,80 48,20 40,70 47,90 6,00 

12 Tháng 12 0,80 1,60 7,50 25,40 183,00 

 TB tháng 116,09 126,78 157,90 161,78 130,30 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 

d. Tốc độ gió và hướng gió 

Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô nhiễm 
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trong không khí và xáo trộn chất ô nhiễm. Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm lan tỏa 

càng xa nguồn ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí 

sạch. Ngược lại tốc độ gió càng nhỏ hoặc không có gió thì chất ô nhiễm sẽ bao trùm 

xuống mặt đất tại chân các nguồn thải làm cho nồng độ chất gây ô nhiễm trong không 

khí xung quanh tại nguồn thải sẽ đạt giá trị lớn nhất. Hướng gió thay đổi làm cho mức 

độ ô nhiễm và khu vực bị ô nhiễm cũng biến đổi theo. Tốc độ gió trung bình năm 2017 

tại Trạm KTTV TP. Lào Cai được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 10: Tốc độ gió trung bình tại Trạm KTTV TP. Lào Cai năm 2017 
(Đơn vị: m/s) 

Khu vực 
Tốc độ gió trung bình 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lào Cai 2,5 2,8 2,7 2,8 3,1 2,7 3,2 2,2 1,9 2,0 2,2 2,2 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2017 

e. Nắng và bức xạ 

Số giờ nắng trung bình tại Trạm KTTV TP. Lào Cai từ năm 2017 - 2021 được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 11: Giờ nắng trung bình tại Trạm KTTV TP. Lào Cai từ năm 2017 - 2021 
(Đơn vị: giờ) 

TT Các tháng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1 Tháng 1 112,00 43,00 76,00 97,00 47,00 

2 Tháng 2 48,00 130,00 33,00 76,00 82,00 

3 Tháng 3 64,00 98,00 95,00 92,00 164,00 

4 Tháng 4  140,00 111,00 143,00 116,00 175,00 

5 Tháng 5 178,00 173,00 106,00 229,00 219,00 

6 Tháng 6  181,00 204,00 145,00 143,00 193,00 

7 Tháng 7 173,00 111,00 157,00 192,00 150,00 

8 Tháng 8 145,00 154,00 180,00 123,00 165,00 

9 Tháng 9 159,00 144,00 183,00 165,00 167,00 

10 Tháng 10 159,00 91,00 48,00 133,00 147,00 

11 Tháng 11 109,00 130,00 165,00 115,00 102,00 

12 Tháng 12 148,00 78,00 89,00 72,00 90,00 

 Cả năm 118,50 118,67 118,33 126,92 141,75 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 

Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong 

vùng, ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất ô nhiễm. Tầng bức 

xạ trung bình hàng ngày là 120 kcal/cm2. Các tháng có bức xạ cao nhất là các tháng mùa 

hè (tháng 6&7) và thấp nhất là các tháng mùa Đông. 

f. Độ bền vững của khí quyển 

Độ bền vững của khí quyển được xác định theo tốc độ gió và bức xạ mặt trời vào 
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ban ngày và độ che phủ của mây vào ban đêm. Khu vực dự án có lượng mây trung bình 

năm vào khoảng 7,5/10. Thời kỳ nhiều mây nhất là vào cuối mùa Đông mà tháng cực 

đại là tháng 3, lượng mây trung bình là 9/10, ít mây nhất là 4 tháng cuối năm, tháng cực 

tiểu là tháng 10, 11, lượng mây trung bình chỉ 6/10. Phân loại độ bền vững khí quyển 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 12: Phân loại độ bền vững của khí quyển (Pasquill, 1961) 

Tốc độ gió                              

(Độ cao 10 m) 
Ban ngày                                   

(Theo mức độ nắng) 
Ban đêm                          

(Theo lượng mây) 

m/s Dặm/giờ Mạnh Tbình Nhẹ Dày (  4/8) Mỏng (  3/8) 

< 2 < 4 A A - B B - - 

2 - 3 4,5 - 6,7 A - B C C E F 

3 - 5 6,7 - 11,2 B C C D E 

5 - 6 11,2 - 13,4 C D D D D 

> 6 > 13,4 C D D D D 

Ghi chú: - Lượng mây tính bằng 1/10 bầu trời 

A : Phân tầng bất ổn định mạnh  B : Phân tầng bất ổn định trung bình 

C : Phân tầng bất ổn định nhẹ D : Phân tầng cân bằng 

E : Phân tầng ổn định nhẹ F : Phân tầng ổn định trung bình 

Độ bền vững khí quyển loại A, B, C diễn ra trong điều kiện khí quyển không ổn 

định. Do vậy khi tính toán và thiết kế hệ thống ô nhiễm cần tính cho điều kiện khí quyển 

ổn định và bất lợi nhất (loại F). Đối với khu vực TT. Phố Lu nói chung, ban đêm độ bền 

vững của khí quyển thuộc loại D và E. Vào những ngày nắng và tốc độ gió nhỏ, độ bền 

vững của khí quyển thuộc loại B, B-C, ngày có mây là C. Trong các trường hợp tính 

toán khuyếch tán ô nhiễm, sử dụng mức B. 

g. Diễn biến tình hình khí hậu bất thường 

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, biến đổi khí hậu ngày càng 

biểu hiện rõ rệt qua các hiện tượng thời tiết cực đoan, như lũ quét, mưa tuyết, nắng nóng, 

khô hạn kéo dài và mưa đá, dông lốc. Lũ ống, lũ quét, mưa đá, hạn hán, mưa tuyết rồi 

cháy rừng… Hàng loạt những hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xuất hiện tại Lào 

Cai trong suốt những năm qua, gây ra tổn thất lớn về người và cơ sở hạ tầng, tạo ra 

những áp lực lớn trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong những năm qua, 

biến đổi khí hậu (BĐKH) đã ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống và sản xuất của nhân dân 

tỉnh Lào Cai. Ảnh hưởng của BĐKH ngày càng đa dạng và sâu sắc tới tất các ngành và 

lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên nước, năng lượng và công nghiệp, 

... Các hiện tượng thời tiết bất thường như rét đậm, rét hại, khô hạn và nắng nóng kéo 

dài, lũ quét, sạt lở đất, mưa đá, … trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đều là những 

biểu hiện của BĐKH. 

h. Nhận xét về các hình thái thời tiết - khí hậu với việc triển khai dự án 

Các hình thái thời tiết - khí hậu thống kê trên địa bàn cho thấy phù hợp với việc thi 

công cũng như là vận hành của BVĐK huyện Bảo Thắng. Trong công tác thiết kế công 
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trình, dự án đã tính toán đến công năng các công trình phù hợp với điều kiện khí hậu địa 

phương. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

 Nước thải từ bệnh viện được thu gom và xử lý tại trạm XLNT tập trung của 

BVĐK huyện Bảo Thắng  đạt QCVN 28:2010/BTNMT và sau đó xả ra cống thoát nước 

nên ngoài Bệnh viện chôn ngầm dưới đường CMT8. Tuyến cống dọc đường CMT8 sẽ 

thu gom nước thải và xả ra sông Hồng. Hướng thoát nước thải từ BVĐK huyện Bảo 

Thắng được mô tả trong hình sau: 

Hình 5: bản đồ đường thoát nước thải 

a. Đặc điểm địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải 

BVĐK huyện Bảo Thắng nằm tại thị trấn (TT.) Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai. Khi thực hiện dự án nâng cấp BVĐK huyện Bảo Thắng kỳ này sẽ vẫn diễn ra 

trong phạm vi diện tích đã có này. Ranh giới của BVĐK huyện Bảo Thắng với các khu 

vực xung quanh như sau: 

 - Phía Đông Bắc: Giáp với đường Tuệ Tĩnh - TT. Phố Lu; 

 - Phía Tây Bắc: Giáp với ao và một số hộ gia đình tổ dân phố Phú Cường - TT. 

Phố Lu; 
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 - Phía Tây Nam: Giáp với đường Cách mạng tháng 8 (CMT8); 

 - Phía Đông Nam: Giáp với một số hộ gia đình tổ dân phố Phú Cường - TT. Phố 

Lu 

 Toạ độ địa lý của BVĐK huyện Bảo Thắng là (tại sân trung tâm BV): 

 - Vĩ độ Bắc  :   22°18'59.08"N    

 - Kinh độ Đông : 104°11'30.63"E 

b. Điều kiện thủy văn 

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nằm ở vùng thung lũng ven hai bên sông Hồng, 

có độ cao trung bình từ 80400m, địa hình bao gồm dải thung lũng hẹp, chạy dài ven 

sông Hồng. Phía Tây là dải núi thấp của dãy núi Phan Xi Păng - Pú Luông. Phía Đông 

là dải núi thấp của dãy thượng nguồn sông Chảy án ngữ. Đoạn sông Hồng chảy qua 

huyện dài 42 km, chia huyện Bảo Thắng thành 2 khu vực, hữu ngạn và tả ngạn. Khu 

hữu ngạn có nhiều suối lớn, đều bắt nguồn từ dãy núi Phan Xi Păng, tạo thuận lợi cho 

giao thông đường thuỷ như: ngòi Bo, ngòi Nhù, suối Nhớn, suối Trát,... Nhìn chung, các 

dòng suối đều dốc, lưu lượng nước không đều và vòng vèo trên các sườn núi đồi. Nhiều 

dòng nước từ trong dòng núi chảy ra liên tục, nhân dân đã tạo mương máng dẫn nước 

về sử dụng cho sinh hoạt phục vụ đời sống và trồng trọt.  

c. Chế độ thuỷ văn của Sông Hồng 

Sông Hồng bắt nguồn từ dãy Ngụy Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ở độ cao 

1.776 m. Chủ yếu chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, qua huyện tự trị Nguyên 

Giang của người Thái, Di, Cáp Nê, ở Việt Nam gọi là người Hà Nhì trước khi sang Việt 

Nam ở thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc), giáp giới với TP. Lào Cai - Việt Nam, rồi chảy 

qua phía đông Thủ đô Hà Nội trước khi đổ ra biển Đông ở cửa Ba Lạt. Đồng bằng sông 

Hồng nằm trên lưu vực con sông này. Sông Hồng có lưu lượng nước bình quân hàng 

nǎm rất lớn, tới 2.640 m³/s (tại cửa sông) với tổng lượng nước chảy qua tới 83,5 tỷ m³, 

tuy nhiên lưu lượng nước phân bổ không đều. Về mùa khô lưu lượng giảm chỉ còn 

khoảng 700 m³/s, nhưng vào cao điểm mùa mưa có thể đạt tới 30.000 m³/s. Đoạn sông 

Hồng chảy qua huyện Bảo Thắng dài 42 km, chia thành 2 khu vực, hữu ngạn và tả ngạn.  

d. Sông, suối và ao hồ xung quanh dự án  

Trên địa bàn huyện Bảo Thắng nói chung và xung quanh khu vực BVĐK huyện 

Bảo Thắng, hệ thống suối, khe khá dày mật độ trung bình từ 11,5 km suối/km2. Các 

suối chính bao gồm như: Ngòi Bo, ngòi Nhù, suối Nhớn, suối Trát,… đều có lưu lượng 

lớn dòng chảy xiết thuận lợi cho việc xây dựng công trình thuỷ điện vừa và nhỏ. Trong 

phạm vi khu đất không có các nguồn nước mặt nào đáng kể. Bên ngoài hang rào của 

BVĐK huyện Bảo Thắng có 01 ao nhỏ của dân cư đang được sử dụng nuôi cá. Thực 

hiện xây dựng nhà mới 7 tầng không tác động trực tiếp đến ao nhỏ này. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87n_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_Nguy%C3%AAn_Giang&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87n_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_Nguy%C3%AAn_Giang&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C3%A1p_N%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_H%C3%A0_Nh%C3%AC
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Kh%E1%BA%A9u
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o_Cai
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
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3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự 

án:  

3.1. Hiện trạng thành phần môi trường không khí 

 Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án, tháng 7/2022, nhóm 

đo đạc, khảo sát của Công ty TNHH tư vấn môi trường Việt Khoa phối hợp với Công 

ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương tiến hành quan trắc, khảo sát, đo 

đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường cho khu vực Dự án quy trình kỹ thuật 

quan trắc tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 về Quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường. 

Thời điểm lấy mẫu: Trời âm u, gió nhẹ, có mây. 

Thời gian lấy mẫu làm 3 đợt cụ thể như sau:  

- Đợt 1: Ngày 10/07/2022. Thời gian lấy mẫu từ 7h – 17h trong ngày. Thời điểm 

lấy mẫu: trời không nắng, gió nhẹ, có mây. 

- Đợt 2: Ngày 11/07/2022. Thời gian lấy mẫu từ 7h – 17h trong ngày. Thời điểm 

lấy mẫu: trời âm u, có gió, có mây 

- Đợt 3: Ngày 12/07/2022. Thời gian lấy mẫu từ 7h – 17h trong ngày. Thời điểm 

lấy mẫu: trời âm u, gió nhẹ, có mây. 

Các phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường, bảo quản, vận chuyển, xử 

lý và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các quy định của các 

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 

Kết quả chi tiết của từng loại mẫu quan trắc và phân tích được đính kèm tại phần 

Phụ lục của báo cáo. 

a. Vị trí các điểm lấy mẫu 

Vị trí các điểm lấy mẫu phân tích môi trường không khí tại khu vực dự án được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 13: Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí khu vực Dự án 

TT 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 

N E 

1 K1 Mẫu không khí khu vực cổng Dự án 22°18'58.7" 104°11'29.9" 

2 K2 
Mẫu không khí tại trung tâm khu vực 

dự án 
22°18'59.5" 104°11'29.9" 

3 K3 Mẫu không khí tại khối nhà 8 tầng 22°18'59.5" 104°11'31.3" 

b. Kết quả phân tích và đánh giá 

Các thông số quan trắc và phân tích mẫu không khí bao gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió, tiếng ồn, NO2, SO2, CO và bụi lơ lửng. Kết quả phân tích thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 14: Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí 

Mẫu TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

K1 K2 K3  

Đợt I 

1 Nhiệt độ 0C 33,4 33,6 33.1 - 

2 Độ ẩm % 57,5 55,9 56,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,7 0,5 0.6 - 

4 Tiếng ồn dB 62 65 69 701 

5 Độ rung dB 31 32 31 752 

6 
 Bụi lơ 

lửng 
µg/m3 97 128 112 300 

7  SO2 µg/m3 83 109 65 350 

8  NO2 µg/m3 68 94 80 200 

9  CO* µg/m3 4.500 4.300 4.600 30.000 

Đợt 

II 

1 Nhiệt độ 0C 32,1 32,6 32.1 - 

2 Độ ẩm % 58,1 59,2 55,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,4 0.4 - 

4 Tiếng ồn dB 65 68 65 701 

5 Độ rung dB 32 33 30 752 

6 
 Bụi lơ 

lửng 
µg/m3 89 90 92 300 

7  SO2 µg/m3 88 0 71 350 

8  NO2 µg/m3 70 75 78 200 

9  CO* µg/m3 4.300 3.900 4.100 30.000 

Đợt 

III 

1 Nhiệt độ 0C 33,2 33,1 33.4 - 

2 Độ ẩm % 60,5 65,9 66,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,5 0,5 0.6 - 

4 Tiếng ồn dB 66 63 64 701 

5 Độ rung dB 32 31 30 752 

6 
 Bụi lơ 

lửng 
µg/m3 90 88 91 300 

7  SO2 µg/m3 80 88 86 350 

8  NO2 µg/m3 78 82 84 200 

9  CO* µg/m3 4.500 4.300 4.600 30.000 

Ghi chú:  

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 
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- (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn quy định giới 

hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc;  

 Nhận xét: 

Thời điểm lấy mẫu trời quang mây, không mưa, gió, nhiệt độ không khí dao động 

từ 30oC đến 33oC. 

Qua kết quả phân tích, có thể thấy chất lượng không khí trong khu vực thực hiện dự 

án tương đối ổn định. Tất cả các kết quả đo đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

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

Tiếng ồn nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ ồn. 

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án còn khá tốt, chưa có dấu 

hiệu ô nhiễm. 

* Đánh giá chung: 

Nhìn chung, khu vực triển khai dự án các thành phần môi trường đều chưa có 

dấu hiệu bị ô nhiễm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ dự án triển khai và đưa 

công trình đi vào xây dựng. Trong quá trình thi công, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp để tránh ảnh hưởng từ nước thải, bụi, khí thải, ồn rung,... ra môi trường xung 

quanh. 

Đồng thời, theo quy hoạch, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án sẽ 

được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn và kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật tại khu vực 

để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường. 

3.2. Hiện trạng thành phần môi trường nước thải 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án, tháng 7/2022, nhóm 

đo đạc, khảo sát của Công ty TNHH tư vấn môi trường Việt Khoa phối hợp với Công 

ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương tiến hành quan trắc, khảo sát, đo 

đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường cho khu vực Dự án quy trình kỹ thuật 

quan trắc tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 về Quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường. 

Thời điểm lấy mẫu: Trời âm u, gió nhẹ, có mây. 

Thời gian lấy mẫu làm 3 đợt cụ thể như sau:  

- Đợt 1: Ngày 10/07/2022. Thời gian lấy mẫu từ 7h – 17h trong ngày. Thời điểm 

lấy mẫu: trời không nắng, gió nhẹ, có mây. 

- Đợt 2: Ngày 11/07/2022. Thời gian lấy mẫu từ 7h – 17h trong ngày. Thời điểm 

lấy mẫu: trời âm u, có gió, có mây 

- Đợt 3: Ngày 12/07/2022. Thời gian lấy mẫu từ 7h – 17h trong ngày. Thời điểm 

lấy mẫu: trời âm u, gió nhẹ, có mây. 
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Các phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường, bảo quản, vận chuyển, xử lý 

và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các quy định của các Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 

Kết quả chi tiết của từng loại mẫu quan trắc và phân tích được đính kèm tại phần 

Phụ lục của báo cáo. 

* Hiện trạng môi trường nước mặt 

a. Vị trí các điểm lấy mẫu 

Vị trí các điểm lấy mẫu phân tích môi trường nước mặt tại khu vực dự án được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 15: Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí khu vực Dự án 

TT 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 

X Y 

1 NM Mẫu nước mặt tại sông Hồng gần dự án 22°18'57.0" 104°11'02.9" 

b. Kết quả phân tích và đánh giá 

Các thông số quan trắc và phân tích mẫu nước mặt bao gồm: pH, BOD5, COD, TSS, 

PO4
3-, NH4

+, NO3
-, Fe, Pb, As,  Zn và Coliform. Kết quả phân tích thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 16: Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường nước mặt 

Mẫu TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 

05:2013/BTNMT KK01 

Đợt I 

1 pH - 6,2 5,5-9,0 

2 BOD5 mg/L 7,2 15 

3 COD mg/L 12,1 30 

4 TSS mg/L 22 50 

5 PO4
3- mg/L 0.05 0,3 

6 NH4
+ mg/L 0.1 0,9 

7 NO3
- mg/L 1.4 10 

8 Fe mg/L 0,5 1,5 

9 Pb* mg/L 0,007 0,05 

10 As* mg/L 0,01 0,05 

11 Zn* mg/L 0,15 1,5 

12 Coliform MPN/100ml 2.700 7.500 

Đợt II 1 pH - 7,5 5,5-9,0 
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Mẫu TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 

05:2013/BTNMT KK01 

2 BOD5 mg/L 6,1 15 

3 COD mg/L 10,5 30 

4 TSS mg/L 19 50 

5 PO4
3- mg/L 0.12 0,3 

6 NH4
+ mg/L 0.2 0,9 

7 NO3
- mg/L 1.8 10 

8 Fe mg/L 0,6 1,5 

9 Pb* mg/L 0,011 0,05 

10 As* mg/L 0,009 0,05 

11 Zn* mg/L 0,16 1,5 

12 Coliform MPN/100ml 2.400 7.500 

Đợt III 

1 pH - 7,1 5,5-9,0 

2 BOD5 mg/L 8,2 15 

3 COD mg/L 13,1 30 

4 TSS mg/L 29 50 

5 PO4
3- mg/L 0.11 0,3 

6 NH4
+ mg/L 0.2 0,9 

7 NO3
- mg/L 1,9 10 

8 Fe mg/L 0,4 1,5 

9 Pb* mg/L 0,007 0,05 

10 As* mg/L 0,01 0,05 

11 Zn* mg/L 0,13 1,5 

12 Coliform MPN/100ml 2.000 7.500 

Ghi chú:  

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

mặt ;cột B1 dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu mục đích sử dụng như loại B2;  

 Nhận xét: 

Thời điểm lấy mẫu trời quang mây, không mưa, gió, nhiệt độ không khí dao động 

từ 30oC đến 33oC. 
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Qua kết quả phân tích, có thể thấy chất lượng nước mặt trong khu vực thực hiện dự 

án tương đối ổn định. Tất cả các kết quả đo đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt ;cột B1 dùng 

cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu mục đích sử 

dụng như loại B2 

Chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực thực hiện dự án còn khá tốt, chưa có dấu 

hiệu ô nhiễm. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1. đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

4.1.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường không khí 

a) Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường không khí trong quá trình đào 

đắp san lấp mặt bằng 

Theo đánh giá của tổ chức Y tế thế giới thì hệ số phát thải ô nhiễm do hoạt động 

san lấp mặt bằng như sau: 

Bảng 17: Các hệ số phát thải ô nhiễm từ quá trình san lấp mặt bằng 

TT Nguyên nhân gây ô nhiễm  Ước tính hệ số phát thải 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng 

bị gió cuốn lên (bụi, cát). 
1-100g/m3 

2 
Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng 

(xi măng, đất, cát, đá,…), máy móc, thiết bị vv… 
0,1-1g/m3 

3 
Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt 

đường phát sinh bụi.  
0,1-1g/m3 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993. 

 Tính toán tải lượng bụi trong quá trình đắp, san nền, thi công 

Trong giai đoạn xây dựng dự án cần phải vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu phục vụ 

xây dựng. Các loại nguyên liệu này bao gồm: đất, cát, xi măng, sắt thép…, việc vận chuyển 

sẽ làm phát sinh bụi trên khu vực ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức y tế thế giới (WHO) trong trường hợp 

san lấp không kiểm soát thì tải lượng bụi phát sinh là 1,3 tấn bụi/m3 nguyên liệu san lấp. 

 Theo tài liệu “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” của Trần Ngọc Chấn, Tập 2, 

hệ số phát sinh bụi trong quá trình san ủi là: 0.01 %. 

Như vậy, với lượng đất đắp 11.735m3 sẽ sinh ra khoảng:  

0.01% x 11735m3 x 1,3 tấn/m3=152.5 tấn bụi= 152500kg bụi 

Thời gian đắp san nền trong khoảng 3 tháng, và thời gian làm việc là 8 giờ/ngày 

thì tải lượng bụi sinh ra khoảng 58,8 g/s. 

 Quá trình chuẩn bị mặt bằng cho dự án thì việc san lắp, giải phóng mặt bằng này 

đã gây tác động đến môi trường. Cụ thể nhất là tác động trực tiếp đối với lượng công 

nhân thi công công trình và đối với môi trường xung quanh trong điều kiện thi công có 
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nắng nóng và gió phát tán ô nhiễm. Do vậy các tác động do bụi phát sinh trong giai đoạn 

san lắp mặt bằng là gián đoạn và mang tính chất tạm thời. 

Trong quá trình tính toán, để an toàn cho công tác cho công tác dự báo, chúng tôi 

sử dụng hệ số ô nhiễm cực đại. Trong thực tế, tải lượng phát sinh ô nhiễm bụi sẽ nhỏ 

hơn nhiều. 

 Tính toán khí thải phát sinh từ các xe cơ giới 

 Trong giai đoạn thi công phá dỡ các công trình cũ, đào móng, việc đào bới, xúc 

bốc lên xe sẽ kéo theo các ảnh hưởng đến môi trường. Nguồn phát sinh bụi trong giai 

đoạn này chủ yếu từ các hoạt động đào bới, xúc bốc, vận chuyển đất san lấp và bụi + 

khí thải từ các phương tiện máy móc tham gia thi công. Số xe ô tô cần thiết để vận 

chuyển là 140,6/10 = 14,06 xe/ngày hay 28 lượt xe/ngày (tải trọng trung bình mỗi xe 

lấy là 10 m3, sử dụng nhiên liệu là dầu diezel) lưu thông ra - vào khu vực dự án, hay 

tương đương 28 : 8 = 3,5 lượt xe/giờ, làm tròn là 4 lượt xe/giờ (1 ngày = 8 giờ thi công).  

 Để có thể ước tính tải lượng chất ô nhiễm, báo cáo sử dụng hệ số ô nhiễm do 

WHO thiết lập như sau: 

Bảng 18. Hệ số phát thải của các nguồn thải di động đặc trưng 
(Đơn vị: kg/1.000 km) 

TT Phương tiện Bụi SO2 NOx CO 

Xe ôtô tải dùng dầu diezen (10 m3)     

1 Chạy trong đô thị 1,6 7,26S 18,2 7,3 

2 Chạy ngoài đô thị (*) 1,6 7,43S 24,1 3,7 

3 Chạy trên đường cao tốc  1,3 6,1S 19,8 3,1 

Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993      

 Chú thích: 

 P: Hàm lượng chì có trong nhiên liệu (g/l) 

 S: Hàm lượng phần trăm (%) lưu huỳnh có trong nhiên liệu 

 Trong trường hợp các phương tiện giao thông cũ không được bảo trì tốt và chất 

lượng nhiên liệu xấu, cần nhân thêm vào các hệ số phát thải như sau: 

  1- Bụi : 1,5     2- CO : 1,1 

  3- VOC : 10,0    4- NOx : 0,9 

 Từ bảng trên, căn cứ vào tình hình đổ bỏ phế thải xây dựng thực tế tại công trường, 

lựa chọn hệ số ô nhiễm giao thông áp dụng cho giai đoạn  này như sau: 

Bảng 19: Tải lượng ô nhiễm do xe tải vận chuyển đất đá san nền                                         

chạy dầu DO có tải trọng 10 m3 

TT Chỉ tiêu Hệ số phát thải (kg/1.000 km.xe) Tải lượng (kg/1.000 km.h) 

1 Bụi 1,6 54,4 

2 CO 3,7 125,8 

3 SO2 7,4 252,6 

4 NO2 24,1 819,4 
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 Kết quả dự báo ô nhiễm bụi từ quá trình vận chuyển đất san nền đến vị trí đổ thải 

 Các giả thiết để tính toán như sau: 

 - Vận tốc xe chạy trung bình  : 10 km/h 

 - Tải trọng trung bình   : 10 m3 

 - Số bánh xe trung bình  : 12 cái/xe 

 - Số xe vận chuyển trung bình : 4 lượt/h  

 - Quãng đường trung bình vận chuyển 1 chuyến: 9 km 

 - Thời gian hoạt động   : 30 ngày 

Bảng 20: Dự báo tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đá thừa 

Nguồn phát sinh 

Hệ số 

phát sinh 

bụi 

Lượng bụi phát 

sinh đơn vị 

(kg/1000 km.xe) 

Tải lượng phát 

thải TB ngày 

(kg/ngày) 

Tải lượng phát 

thải TB khi san 

lấp (tấn) 

Hoạt động san lấp 21.f 1.444,7 188,3 0,75 

Nguồn: Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí - Hướng dẫn các 

phương pháp đánh giá nhanh và sử dụng chúng trong QLMT - Phần I: Các phương pháp đánh 

giá nhanh ô nhiễm môi trường - Tổ chức Y tế thế giới, Geneva, 1993   

 Ghi chú:  

- f là hệ số phát sinh bụi thứ cấp khi xe chạy trên đường, có công thức tính bằng 
5,07,0 .. nMvf  , trong đó: 

 - v : Vận tốc trung bình của xe  

 - M : Tải trọng trung bình của xe  

 - n : Số bánh xe trung bình. 

 Các kết quả tính toán cho thấy lượng bụi gây ra do các phương tiện GTVT trên 

đường vận chuyển đá đổ bỏ và cát san nền tại công trường trong thời gian thi công xây 

dựng tương đương là 188,3 kg/ngày. Hầu hết các loại bụi đất đá có kích thước lớn, khó 

phát tán xa nên chủ yếu gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực công trường và trên các tuyến 

đường vận chuyển. 

 Dự báo ô nhiễm bụi và khí thải trên đường vận chuyển đất  

 Tuyến đường CMT8 và QL4E sẽ được sử dụng để vận chuyển đất đá. Chọn đường 

CMT8 là tuyến đường điển hình cho tính toán bụi và khí thải phát tán ra hai bên đường. 

Trong giai đoạn thi công đổ bỏ phế thải xây dựng, do tập trung nhiều xe vận chuyển 

họat động (8 chuyến xe/giờ, trong đó ½ là xe chạy có tải khi chở đi, ½ xe chạy không tải 

khi quay về) nên lựa chọn để tính toán điển hình ô nhiễm khuyếch tán khí thải giao 

thông. Tải lượng các chất ô nhiễm đã được tính toán trong các mục trên, áp dụng mô 

hình Sutton xác định được nồng độ trung bình ở một điểm bất kỳ như sau: 
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 Trong đó:    

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s) 

z - Độ cao của điểm tính toán (m) 
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h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s) 

z - Hệ số khuyếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m)    

Các giả thiết để tính toán như sau: 

- Để đánh giá mức độ tác động của khí thải giao thông trên đường vận chuyển vật 

liệu san nền đến khu vực xung quanh đường, phương pháp tính tọa độ tọa điểm tính với 

khoảng chia 3 m trên trục ngang X và 0,5 m trên trục đứng Z. Nồng độ chất ô nhiễm 

ứng với mỗi tọa độ tính toán.   

- Hướng gió: Về mùa Hè (tháng 7), hướng gió chính của khu vực là hướng Đông 

Nam và về mùa Đông (tháng 1), hướng gió là hướng Đông Bắc, góc gió tới là 450. Mức 

độ bền vững khí quyển là loại B.  

Hệ số khuyếch tán z ở công thức trên phụ thuộc vào sự khuyếch tán của khí quyển. 

Sự khuyếch tán ban đầu của khí thải từ các phương tiện tham giao thông trên đường 

được giả thiết là phụt thanh luồng. Giá trị của hệ số khuyếch tácn theo phương ngang 

được tính toán Slade với sự ổn định của khí quyển là B theo khoảng cách X(m) từ điểm 

tính đến nguồn ô nhiễm theo chiều gió được tính theo công thức: z = 0,53x0,73. Tổng 

hợp kết quả tính toán trong bảng sau:  

Bảng 21: Kết quả tính toán lan truyền khí thải giao thông 

Thời gian 
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3) theo khoảng cách 

5 m ; SO2 5 m ; Bụi 10 m ; SO2 10 m ; Bụi 

Mùa Hè  0,03 0,14 0,02 0,11 

Mùa Đông 0,04 0,15 0,01 0,11 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,125 0,2 0,125 0,2 

 Ghi chú: Do tuyến chọn để tính toán là đường CMT8 có mặt cắt là 20,0 m nên lựa 

chọn khoảng cách tính toán từ tim đường sang 2 bên là 5,0 và 10 m  

 Kết hợp với các kết quả quan trắc môi trường không khí tại điểm ven đường CMT8 

(Chương II) để dự báo nồng độ bụi và khí SO2 trong giai đoạn vận chuyển đất san lấp 

như sau:   

Bảng 22: Kết quả tính toán nồng độ bụi và khí thải ven đường giao thông 

Thời gian 
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3) theo khoảng cách 

5 m ; SO2 5 m ; Bụi 10 m ; SO2 10 m ; Bụi 

Mùa Hè  
0,03+0,043 

= 0,073 

0,14+0,076= 

0,216 

0,02+0,043            

= 0,063 

0,11+0,076= 

0,186 

Mùa Đông 
0,04+0,043 

= 0,083 

0,15+0,076= 

0,226 

0,01+0,043             

= 0,053 

0,11+0,076= 

0,186 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,125 0,2 0,125 0,2 
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Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi: Về mùa Hè và mùa Đông: Sau khi cộng 

nồng độ bụi khi tiến hành đo hiện trạng, ở khoảng cách 5m và 10m đều không vượt 

QCVN 05:2013/BTNMT, trung bình 1h. Như vậy, các đối tượng xung quanh đường 

CMT8 sẽ không bị ảnh hưởng bởi bụi từ các hoạt động vận chuyển đổ bỏ đất đá thải. 

Kết quả tính toán nồng độ khí SO2 ở cách 5,0 m và 10 m tính từ tim đường giao thông 

về mùa Hè và mùa Đông ứng với lưu lượng xe vận chuyển ra vào đến 2 bên đường đều 

thấp hơn GHCP theo QCVN 05: 2013/BTNMT, trung bình trong 1h. Như vậy, các đối 

tượng xung quanh đường CMT8 sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí thải độc hại (chỉ tính 

SO2) từ các hoạt động vận chuyển đổ bỏ đất đá thải. 

Lưu ý: Kết quả tính toán này không áp dụng khi các xe tải vận chuyển đất quá 

đầy, không đúng tải trọng, rơi vãi ra môi trường, gây ô nhiễm bụi hoặc các xe không 

sạch hoặc do chất lượng đường không tốt. 

b) Dự báo tác động do bụi từ các hoạt động thi công xây dựng công trình 

(i). Bụi từ công trường   

Để ước tính tải lượng bụi sinh ra trong quá trình thi công xây dựng công trình, 

dựa vào hệ số thải lượng bụi sinh ra trong các công đoạn theo tài liệu của WHO như 

sau: Cứ 1 tấn nguyên VLXD cần bốc xúc tại chỗ tạo ra 0,15 kg bụi.  

- Khối lượng VLXD phục vụ thi công được nêu tại Chương I ước tính khoảng 

12.000 tấn.  

- Thời gian thi công xây dựng là 9,0 tháng, thời gian lắp đặt thiết bị và nội thất là 

9,0 tháng, mỗi ngày làm việc 8h.  

 Vậy, lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc xúc vận chuyển, san lấp trong 1 giờ 

làm việc là:  

{12.000 / (30  8  12)}  0,15 = 0,625 kg/h. 

Do VLXD được tập kết và mọi hoạt động đều diễn ra trong công trường xây dựng 

nên nguồn đường là không đáng kể. Để tính toán phạm vi ảnh hưởng của bụi từ hoạt 

động bốc xúc, san gạt tạo mặt bằng dựa vào mô hình nguồn mặt.  

 Để đơn giản hoá, xét nồng độ chất ô nhiễm trên một diện tích bằng cách 

sử dụng hình hộp khí điển hình, thừa nhận khối không khí ở trên vùng ô nhiễm bất kỳ 

được hình dung là hình hộp có một cạnh đáy song song với hướng gió, có sơ đồ sau: 
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Hình 6: Mô hình phát tán không khí nguồn mặt 

Để tính toán với với một quần thể ô nhiễm trong hộp, số lượng chất ô nhiễm trong 

hộp là tích số của lưu lượng không khí và nồng độ chất ô nhiễm. Mức độ tăng trưởng 

chất ô nhiễm trong hộp là hiệu số của lượng ô nhiễm đi ra khỏi hộp và lượng ô nhiễm đi 

vào hộp theo định luật cân bằng vật chất: 

 

 

                                  =                                         -  

                                                             

 

Thừa nhận luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm không 

khí trong hộp (khu vực xác định) ở thời điểm ban đầu là C(0)= 0, thì có thể xác định 

nồng độ chất ô nhiễm nguồn mặt dạng đơn giản như sau:                        

C = (103  Es   L) / U  H 

 Trong đó:  

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong hộp không khí (g/m3); 

Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (mg/m2.s);        

H - Chiều cao xáo trộn (m), phụ thuộc vào điều kiện ổn định của khí quyển (thay 

đổi theo thời gian trong ngày); 

L - Chiều dài hộp khí (cùng chiều với hướng gió) (m), tính trên diện tích toàn bộ 

khu vực xây dựng Tòa nhà 8 tầng với diện tích S = 4.500  m2 {tính cả diện tích nhà điều 

trị + sân đường nội bộ xung quanh}, chiều dài trung bình khoảng L = 80 m;  

U - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với hộp (m/s), U = 2,0 m/s  

Bảng 23: Chiều cao xáo trộn 

TT Thời điểm Hiện tượng xấu Chiều cao xáo trộn (m) 

1 Buổi sáng đến trưa Nghịch nhiệt 20 – 100 

2 Buổi chiều (13h-18h) Bình thường 100 – 500 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm bụi trong giai đoạn XDCB, trên diện tích khu vực 

công trường, lượng phát thải Es sẽ là: 0,046 mg/m2/s. 

Nguồn mặt Es Tốc độ gió 

Cvào 

W 

  L  

C  

Mức độ thay đổi ô 

nhiễm trong hộp 

Tổng mức độ ô 

nhiễm trong hộp  

Mức độ ô nhiễm           

ra khỏi hộp 
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Thay các giá trị vào công thức trên, nồng độ chất ô nhiễm trung bình trên toàn bộ 

khu vực dự án được thể hiện tại bảng sau, với những độ cao xáo trộn khác nhau (ở các 

thời điểm khác nhau trong ngày). 

Bảng 24: Nồng độ bụi trong giai đoạn thi công xây dựng Công trình tòa nhà 8 tầng 

TT Chiều cao xáo trộn (m) Nồng độ bụi (µg/m3) 

1 30 59,091 

2 60 36,932 

3 80 29,545 

4 150 14,773 

5 200 5,909 

6 300 2,955 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Trung bình 1 h 300 

Trung bình 24 h 200 

Với kết quả tính toán định lượng như trên, kết quả thu được so sánh với QCVN 

trung bình trong 1h nhận thấy rằng trong khu vực dự án, bụi tập trung nhiều nhất ở độ 

cao 30 m tương ứng là 59,091 µg/m3.  

Kết quả khảo sát hiện trạng chất lượng môi trường nền trong thời điểm tháng 

6/2018, điểm gần nhất với hạng mục Khoa chống nhiễm khuẩn là 135 µg/m3. Vì vậy, 

dự báo nồng độ bụi tại khu vực giáp với Khoa chống nhiễm khuẩn (Công trình bị ảnh 

hưởng gần nhất) sẽ là: 59 + 135 = 194 µg/m3 < 300 µg/m3 theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

Các công trình khác xa hơn và không bị ảnh hưởng theo hướng gió nên sẽ không bị ảnh 

hưởng do buị trong quá trình thi công xây dựng công trình Nhà 7 tầng mới. Có thể thấy 

rằng công tác thi công xây dựng sẽ phát sinh bụi song cũng không làm ô nhiễm môi 

trường không khí do bụi tại khu vực dự án. 

(ii). Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên VLXD phục vụ công 

trường 

Tùy theo điều kiện chất lượng đường giao thông, chất lượng xe vận chuyển, 

phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu mà ô nhiễm phát sinh nhiều hay ít. Đặc 

biệt nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. Bụi do nguyên vật liệu rơi 

vãi khi vận chuyển cuốn theo gió phát tán vào không khí gây nên ô nhiễm cho các khu 

vực xung quanh. Để xác định lượng bụi phát sinh (một cách tương đối), sử dụng công 

thức tính sau (Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995): 
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Trong đó:  

- E: Tải lượng bụi (kg/xe.km) 

- k: Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 μm); 

- s: Lượng đất trên đường, s = 8,9%; 
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- S: Tốc độ trung bình của xe, S = 40 km/h; 

- W: Trọng lượng có tải của xe, W = 20 tấn (10 m3); 

- w: Số bánh xe, w = 6 bánh; 

- p: Số ngày mưa trung bình trong năm (p = 150 ngày - theo số liệu về khí tượng 

thuỷ văn) 
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 Vậy thải lượng ô nhiễm bụi là: 1,51 kg/(xe.km). Cự ly vận chuyển nguyên 

VLXD theo Chương I đối với cát (loại nguyên VLXD dễ gây ô nhiễm nhất) là 10,5 km 

thì lượng bụi phát sinh trên đường là 15,86 kg bụi. 

c) Khí thải độc hại từ các phương tiện, máy móc thi công thải ra trên công 

trường 

(i). Tính lượng lượng dầu DO sử dụng  

Từ hoạt động của các phương tiện thi công, các phương tiện vận chuyển nguyên 

VLXD ra - vào công trường sẽ phát sinh các loại khí độc hại sau: NOx, SO2, CO, CO2, 

CxHy. 

Ước tính tương đối cho một mođun đơn vị thiết bị phục vụ công tác thi công xây 

dựng được vận hành đồng bộ trong cùng 1 ngày. Theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng ngày 25/06/2010 về “Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy 

và thiết bị thi công” thì tổng lượng dầu DO và xăng được sử dụng tại công trường thi 

công xây dựng Nhà 8 tầng mới như sau:  

Bảng 25: Bảng tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của các thiết bị xây dựng 

TT Thiết bị và phương tiện 
Số lượng               

(cái) 

Lượng dầu/            

thiết bị (lít/ca) 

Lượng dầu 

DO sử dụng 

(lít/ca) 

1 Ô tô tải 30 tấn (15 m3) 5 30 150 

2 Ô tô tải 20 tấn (10 m3) 5 15 75 

3 Máy phát điện dự phòng 1 5 5 

4 Máy xúc gầu ngoặm 1 10 10 

5 Máy đầm 4 15 60 

6 Máy trộn bê tông   2 15 30 

7 Xe bơm bê tông  2 8 16 

Tổng 346 

Nhu cầu sử dụng trung bình ngày là: 346 lít/ca thi công. 

(ii). Tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

Tính chất và thành phần của dầu DO được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 26: Thành phần và tính chất dầu DO 

TT Chỉ tiêu - Đơn vị Mức quy định (Thông dụng) 

1 Trị số Xêtan min 45 

2 

Thành phần cất (0C) 

- Điểm cất 50% VOL 

- Điểm cất 90% VOL 

 

max 

max 

 

290 

370 

3 Độ nhớt/400C (mm2/s) (cS1) max 1,8 -5,0 

4 Nhiệt độ bắt cháy cốckin (0C) min 60,00 

5 Điểm đông đặc (0C) max 9,00 

6 Hàm lượng tro (%Wt) max 0,02 

7 Hàm lượng nước (%VOL) max 0,05 

8 Hàm lượng lưu huỳnh (%Wt) max 0,05 

9 Ăn mòn đồng, 3 giờ/500C max N-1 

10 Màu sắc (ASTM) max N-2 

11 Tỷ trọng/150C (g/cm3) max 0,87 

 Nguồn: Petrolimex, 1994. 

Khí thải sinh ra từ quá trình đốt dầu DO bao gồm bụi, SO2, NOX, CO, VOCvới 

các hệ số ô nhiễm như sau: 

Bảng 27: Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị Hệ số ô nhiễm 

1 Bụi 
kg/tấn nhiên liệu 

0,28 

2 SO2 20 S 

3 NOX 
kg/tấn nhiên liệu 

2,84 

4 CO 0,71 
 Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993 

   S: Hàm lượng S trong dầu DO: 0,05%.  

Tính toán lưu lượng và nồng độ ô nhiễm  

 Công thức tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động 

của thiết bị thi công xây dựng như sau: 

 - Tải lượng = 346 × 0,87 × hệ số ô nhiễm/3.600  

 - Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/s) ×103/Lưu lượng khí thải (m3/s).   

 Theo Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT thành phố Hồ Chí Minh, lượng 

khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO ở nhiệt độ 250C khoảng là 22  25 

m3. Vậy lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công trường 

sẽ là:  

346 × 25 × 0,87 = 7.525,6 m3/h = 2,09 m3/s. 

 Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm được nêu trong bảng trên, tải 

lượng các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO được trình bày như sau: 

Bảng 28: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ quá trình đốt dầu DO 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Nồng độ                  

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT (mức B) 

1 Bụi 0,12 80 200 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Nồng độ                  

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT (mức B) 

2 SO2 0,48 120 500 

3 NOX 1,26 110 850 

4 CO 0,24 70 1.000 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

 Như vậy, so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT cho thấy nồng độ bụi và khí 

thải từ các phương tiện thi công xây dựng đều thấp hơn GHCP.  

d) Khí thải từ công đoạn hàn  

(i). Hệ số ô nhiễm 

Đặc điểm của công trình có một số công đọa hàn sắt, thép. Quá trình này làm 

phát sinh bụi hơi oxit kim loại như: Mangan ôxyt, sắt ôxyt,... Tải lượng các chất ô nhiễm 

phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu sắt - thép phụ thuộc vào loại que hàn như 

sau: 

Bảng 29: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

TT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

1 CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

2 NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 
 Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000 

 Thành phần bụi khói một số loại que hàn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 30: Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 - 8,8/4,2 7,03 - 7,1/7,06 3,3 - 62,2/47,2 

0,002 - 

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
 0,29 - 0,37/0,33 89,9 - 96,5/93,1  

 Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1) 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 

lao động.  

(ii). Tính toán tải lượng ô nhiễm 

Tổng diện tích sàn xây dựng của Tòa nhà 7 tầng là 5.530 m2. Lượng que hàn cần 

dùng trung bình là 0,25 kg/m2 {Định mức này được trích dẫn từ “Sổ tay định mức tiêu 

hao năng lượng hàn” của TS. Hoàng Tùng - Đại học Bách Khoa Hà Nội, định mức này 

áp dụng cho các công trình xây dựng dân dụng}. Tổng lượng que hàn cần dùng là: 5.530 

× 0,25 = 1.382,5 kg. Giả thiết sử dụng loại que hàn đường kính trung bình 4 mm, tương 

đương 25 que/kg  Số que hàn là 1.382,5 × 25 = 34.562 que hàn. Tổng thời gian thi 

công là 17 tháng 09 tháng, số lượng que hàn trung bình ngày là 128 que/ngày. 
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Theo Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT thành phố Hồ Chí Minh thì lượng khí 

tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 que hàn là ở 250C khoảng 0,8 m3. Kết quả dự báo ô 

nhiễm môi trường không khí từ công đoạn hàn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 31: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong công đoạn hàn 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn            

vị 
Nồng độ chất ô nhiễm 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT(B) 

1 NOx mg/Nm3 6,50 850 

2 CO mg/Nm3 13,6 1.000 

 Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ 

 Như vậy, khí thải từ công đoạn hàn trong quá trình thi công xây dựng công trình 

nằm trong GHCP theo QCVN 19:2009/BTNMT, mức B. Ngoài ra, trong quá trình thi 

công xây dựng diễn ra trong không gian lớn nên dễ khuyếch tán vào môi trường không 

khí. 

Khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân hàn. Với các phương tiện BHLĐ cá nhân 

phù hợp, người hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại sẽ tránh được những tác động 

xấu đến sức khỏe.  

e) Tổng hợp dự báo môi trường không khí trên công trường 

Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí trên công trường 

như sau: 

Bảng 32: Tính toán nồng độ các chất khí độc tại khu vực dự án 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả khảo sát 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

Môi 

trường 

nền 

Phát 

sinh từ 

máy 

móc thi 

công 

Phát 

sinh từ 

công 

đoạn 

hàn 

Cộng 

1 NO2 g/m3 60,0 110 6,50 176,5 200 

2 CO g/m3 1.348 70 13,6 1.431,6 30.000 

3 SO2 g/m3 67 120 - 187 350 

Nhận xét: 

Có thể thấy rằng công tác thi công xây dựng Nhà 8 tầng mới sẽ phát sinh các 

chất khí độc song cũng không làm ô nhiễm môi trường không khí tại khu vực dự án. 

Vì vậy, các công trình xung quanh công trường thuộc BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ 

không bị ảnh hưởng bởi bụi và các chất khí thải. 

4.1.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường nước 

Nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn này chủ yếu là: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ - công nhân tham gia thi công xây dựng trên 

công trường, 
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- Nước thải từ các hoạt động thi công xây dựng, 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường xây dựng.  

a) Dự báo, đánh giá ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân 

Trong giai đoạn xây dựng Nhà 8 tầng mới, nguồn nước thải chủ yếu là nước thải 

sinh hoạt của cán bộ - công nhân thi công xây dựng. Trên thực tế, tùy từng thời điểm thi 

công mà số lượng công nhân làm việc trong công trường sẽ khác nhau. Theo số liệu của 

dự án thì số công nhân thường xuyên tập trung làm việc tại công trường là 80 người, 

trong đó: 100% là không ăn ở tại công trường. 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân khoảng 50 

lít/người/ngày (theo TCXDVN 33-2006) thì lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt của 

công nhân trên công trường là: 50 lít/người/ngày × 80 người = 4,0 m3/ngày đêm. Ước 

tính nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp tương đương 4,0 m3/ngày đêm. 

Nước thải sinh hoạt cùng với các chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây 

bệnh. Chất bài tiết bao gồm phân và nước tiểu trong đó có chứa nhiều mầm bệnh truyền 

nhiễm dễ dàng lây lan từ người bệnh đến người khỏe mạnh. Lượng chất hữu cơ của phân 

và nước tiểu có thể đánh giá qua các chỉ tiêu BOD5 hoặc các chỉ số tương tự (COD và 

TOC). Nước tiểu có BOD5 khoảng 8,6 gam/lít và phân có BOD5 khoảng 9,6 gam/100 

gam.  

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

được dự báo trong bảng sau: 

Bảng 33: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng   

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Theo thống 

kê (gam/ 

người/ngày) 

Tính cho công trường 80 người 

Tổng tải 

lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ             

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

mức B 

1 BOD5 45 - 54 9,0 - 10,8 562,5 - 675 50 

2 COD 72 - 102 14,4 - 20,4 900 - 1.275 - 

3 TSS 70 - 145 14,0 - 29,0 
875 - 

1.812,5 
100 

4 Dầu mỡ 10 - 30 2,0 - 6,0 125 - 375 20 

5 Tổng Nitơ 6 - 12 1,2 - 2,4 75 - 150 - 

6 Amôni 2,4 - 4,8 0,48 - 0,96 30 - 60 10 

7 
Tổng 

phospho 
0,8 - 4,0 0,16 - 0,8 10 - 50 - 

 Nhìn chung, nước thải sinh hoạt và chất bài tiết là nguồn có chứa nhiều loại 

virus, vi khuẩn, giun sán gây bệnh cho con người. Do đó, khi nước thải sinh hoạt nhiễm 

chất bài tiết và thấm vào đất thì đây chính là nguồn ô nhiễm chủ yếu cho môi trường đất 

và nước ngầm, nước mặt.  
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b) Dự báo, đánh giá tác động do nước thải thi công  

Nguồn nước phục vụ cho các máy móc, thiết bị thi công và các hoạt động xây 

dựng được lấy từ hệ thống cấp nước sạch trên đường CMT8. Lượng nước thải tạo ra từ 

thi công xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại. Thành phần ô nhiễm 

chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, 

tích tụ ngay trên các hố ga của các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Vì thế, khả năng 

gây tích tụ, lắng đọng bùn đất vào các tuyến thoát nước của khu vực nhìn chung chỉ ở 

mức độ thấp.  

Nước thải từ quá trình trộn VLXD: Nước cũng tham gia vào quá trình thi công 

như: trộn vật liệu,... song không phát sinh nước thải do quá trình quá trộn VLXD chỉ sử 

dụng đủ nước để đảm bảo yêu cầu. Ngoài ra, cát đá, gạch, sỏi,... được nhập về công 

trường đã được làm sạch, tại công trường không tiến hành phun rửa nguyên vật liệu. 

Công trường cũng sử dụng bê tông thương phẩm trong các công tác đổ sàn, dầm, cột, 

móng,... từ các xe bê tông trộn sẵn nên cũng không làm phát sinh nước thải từ quá trình 

trộn VLXD. 

Theo kinh nghiệm nguyên cứu của Viện Kỹ thuật Môi trường Đô thị và KCN - 

Đại học Xây dựng Hà Nội thì lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các thiết 

bị máy móc được trình bày tại bảng sau:  

Bảng 34: Lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị thi công 

TT Loại nước thải 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày) 

COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

1 Nước thải bảo dưỡng máy móc 2 20 - 30 - 50 - 80 

2 Nước thải vệ sinh máy móc 5 50 - 80 1,0 - 2,0 150 - 200 

3 Nước thải làm mát máy 4 10 - 20 0,5 - 1,0 10 - 15 

4 Tổng lưu lượng nước thải 11 - - - 

5 QCVN 40:2011/BTNMT, mức B - 100 5 100 

Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN -  Đại học Xây dựng Hà Nội   

Nước thải từ quá trình bảo dưỡng và sửa chữa xe - máy, thiết bị thi công: Tại 

công trường không tiến hành các hoạt động bão dưỡng xe - máy thi công mà công việc 

này được thực hiện tại trạm sửa chữa, bảo dưỡng chuyên dụng.  

c) Dự báo, đánh giá tác động do nước thải từ quá trình rửa xe ra vào công trường 

Quá trình rửa xe sẽ được tiến hành trong giai đoạn phá dỡ và thi công xây dựng 

với thời gian khoảng 10 tháng. Tại thời điểm cao điểm nhất, tại công trường sẽ có 4 lượt 

xe/giờ (1 ngày = 8 giờ thi công). Lượng nước rửa trung bình là 100 lít/lần rửa thì 1 h sẽ 

phát sinh 0,4 m3 nước thải (1 ngày = 3,2 m3/ngày đêm). 

Lượng nước thải này cũng sẽ được thoát ra tuyến thu gom nước mưa của BVĐK 

huyện Bảo Thắng sau khi được lắng đất cát và dầu mỡ. Trạm rửa xe tại cổng công trường 
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sẽ hạn chế được sự phát tán bụi trên tuyến đường vận chuyển đất đá nhưng cũng sẽ gây 

ra các tác động đến môi trường xung quanh nếu các biện pháp thu gom bùn đất, thoát 

nước không tốt, cụ thể như sau: 

- Gây tắc nghẽn tuyến cống thoát nước nếu bùn đất từ trạm rửa xe không được 

thu gom kịp thời. 

- Bùn đất từ trạm rửa tràn ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường cho 

khu vực BVĐK huyện Bảo Thắng.  

d) Tác động do nước mưa chảy tràn 

(i). Tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn  

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau để tính toán: 

+ Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế: TCXD 7957 

- 2008 

+ Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474 - 1987 

+  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình HTKT đô thị QCVN 07:2010/BXD 

- Tính toán thủy lực: Việc tính toán thủy lực thoát nước mưa theo phương pháp cường 

độ giới hạn: 

Q =   q  f 

Trong đó:    

 : Hệ số dòng chảy  

Q : Lưu lượng nước tính toán. 

f : Diện tích lưu vực thoát nước. 

q : Cường độ mưa tính toán. 

 

Trong đó:   

A,C,b,n: Hệ số phụ thuộc khí hậu từng địa phương 

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa. Lấy P = 5 năm 

t: Thời gian mưa, đối với tỉnh Lào Cai   

b = 22               C = 0,42     

n = 0,79        A = 4.640 

Thay số, được q = 3.572,1 (l/s.ha) hay q = 3,5721 (m3/s.ha) 

Lượng nước mưa trên mặt bằng công trường, chỉ tính diện tích thi công nhà 7 tầng (S = 

1.224,72 m2) được tính toán như sau: 

Q =   q  f  Q = 0,72  3,5721  0,122 = 0,31 (m3/s) 

nbt

PCA
q

)(

)lg1(
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(Ghi chú: 0,72 là hệ số bề mặt - Áp dụng cho bề mặt là đất trong điều kiện dự án đang 

thi công xây dựng. Khu vực dự án chỉ tiến hành xây dựng trên phạm vi S = 1.224,72 m2 

và không chịu ảnh hưởng bởi các khu vực xung quanh)  

 Như vậy, trung bình lượng nước mưa từ diện tích thi công nhà 7 tầng mới là 

0,31 m3/s, lượng nước này sẽ phụ thuộc vào thời gian mưa. Thời gian mưa càng kéo dài 

thì lưu lượng nước mưa sẽ lớn.  

(ii). Nồng độ chất bẩn trong nước mưa   

 Trong nước mưa đợt đầu tại công trường thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích 

lũy trên bề mặt như: dầu, mỡ, bụi,... của quá trình thi công xây dựng từ những ngày 

không mưa. Lượng chất bản tích tụ trong một thời gian được xác định như sau: 

G = Mmax l - exp(-k2T)  F (kg) 

Trong đó:    

 Mmax : Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án (MMax = 220 kg/ha) 

 k2 : Hệ số động học tích lũy chất bản ở khu vực dự án (k2 = 0,3ng-l) 

 T : Thời gian tích lũy chất bẩn (T = 15 ngày) 

G = 220  {1-exp(-0,315)}  1,0 = 45 kg 

 Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án sẽ là 45 

kg trên diện tích 1.224,72 m2, lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa chảy tràn qua khu 

vực dự án gây tác động không nhỏ tới đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước 

trong khu vực. 

 Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường đang thi 

công xây dựng sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ thống thoát 

nước. Nếu không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nước 

mặt, nước dưới đất. Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước mưa như sau: 

 - Nitơ  : 0,5 - 1,5 mg/l    

 - Phospho : 0,004 - 0,03 mg/l 

 - COD : 10 - 20 mg/l    

 - TSS  : 10 - 20 mg/l.  

 Bản thân nước mưa là sạch nhưng khi chảy tràn qua các bãi chứa nguyên liệu, 

khu vực thi công ngoài trời,... thì sẽ bị nhiễm bẩn. Trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ 

học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự 

ô nhiễm nguồn nước tại khu vực dự án và từ đó gây tác động đến môi trường khu vực. 

4.1.1.1.3. Dự báo, đánh giá do ô nhiễm do CTR  

a) Phế thải xây dựng không nguy hại 

(i). Định mức hao hụt vật tư trong thi công 
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 Trong thi công xây dựng sẽ có hao hụt vật liệu theo định mức mua về phục 

vụ cho thi công công trình. Hao hụt vật liệu trong khâu thi công bao gồm: Hao hụt vận 

chuyển thi công và hao hụt lúc thi công. Hao hụt vật liệu được tính bằng tỷ lệ phần trăm 

(%) so với khối lượng gốc. Tỷ lệ hao hụt thi công này đã tính bình quân cho mọi biện 

pháp thi công.  

Theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm theo 

Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Định mức 

dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-

BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì định mức hao hụt một số VLXD 

được sử dụng tại dự án như sau:  

Bảng 35: Định mức hao hụt vật tư 

TT Loại vật liệu 
Mức hao hụt thi công theo % 

khối lượng gốc 

1 Bột đá 0,5 

2 Bột minium 1,5 

3 Bột Bentônít 2,0 

4 Cát vàng 2,0 

5 Cát mịn 2,5 

6 Cột gỗ 0 

7 Cột tre 0 

8 Dây thép buộc 2,0 

9 Cáp các loại 2,0 

10 Dây buộc, quấn, hãm 2,0 

11 Chống xà gỗ nhóm 4, 5 1,0 

12 Chống xà gỗ nhóm 2, 3 1,0 

13 Đá dăm các loại 2  8 1,5 

14 Đá hộc 0 

15 Đá để láng granitô 0,5 

16 Đá mạt 0,5  2 5,0 

17 Đinh 0,5 

18 Đệm gỗ các loại 1,0 

19 Gạch vụn 1,5 

20 Gạch nung 4 lỗ, 6 lỗ, 10 lỗ 1,0 

21 Gạch xi măng khối (blốc) 1,0 

22 Gạch đất không nung 1,5 

23 Gạch sành 0,5 

24 Gạch lá nem 1,5 

25 
Gạch lát xi măng, gạch ceramic, gạch 

granit nhân tạo 
0,5 

26 Gạch lát xi măng puzơlan 1,0 

27 Gạch cẩm thạch, gạch lát Granitô 0,25 

28 Gạch vỉ 0,5 
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TT Loại vật liệu 
Mức hao hụt thi công theo % 

khối lượng gốc 

29 Gạch xi măng tự chèn 1,0 

30 Gạch lá dừa 0,5 

31 Gạch kính 1,5 

32 Gạch trang trí 1,0 

33 Gạch men sứ 1,5 

34 Đá xẻ để lát, ốp 0,5 

35 Gỗ ván khuôn (hao hụt gia công lần đầu) 5,0 

36 Gỗ nẹp chống giàn giáo 3,0 

37 Giấy dầu 4,0 

38 Hắc ín 4,5 

39 Kính các loại 12,5 

40 Mattit 1,0 

41 Que hàn nội 0 

42 Que hàn ngoại 0 

43 Sơn 2,0 

44 Sỏi 2,0 

45 Thép tròn cây 2,0 

46 Thép tròn cuộn 0,5 

47 Thép tấm 5,0 

48 Thép hình 2,5 

49 Tôn múi dài ≤ 2m 1,0 

50 Tôn múi chiều dài bất kỳ 0,5 

51 Tấm nhựa lợp mái 1,0 

(ii). Tính toán phế thải xây dựng  

Căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên VLXD được trình bày tại bảng trên và khối 

lượng nguyên VLXD gốc được sử dụng nêu tại Chương I thì ước tính lượng phế thải 

xây dựng (không bao gồm CTNH) khoảng 150 kg/ngày đêm. Lượng phế thải này được 

tập kết trong các thùng ben được đặt bên trong hàng rào quây tôn. Hoạt động vận chuyển 

đổ thải vẫn phải qua khuôn viên của BVĐK huyện Bảo Thắng đang có nên hoạt động 

tập kết và vận chuyển đổ bỏ phế thải sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, 

xử lý môi trường của BVĐK huyện Bảo Thắng .   

b) CTR từ hoạt động của công nhân xây dựng 

Áp dụng định mức lượng CTRSH phát sinh/người là 0,5 kg/ngày đối với công 

nhân xây dựng không có hoạt động ăn nghỉ ngay tại công trường. Với số lượng 80 công 

nhân làm việc trên công trường thì lượng CTRSH do công nhân tạo ra: 80 người  0,5 

kg/người/ngày đêm = 40 kg/ngày đêm 

CTRSH ước tính khoảng 40 kg/ngày. Thành phần CTRSH tại công trường bao 

gồm: Thực phẩm dư thừa, chất hữu cơ, giấy, nilon, hộp các loại,… Lượng CTRSH này 

tuy không nhiều và chỉ phát sinh trong giai đoạn xây dựng nhưng nguồn chất thải này 
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cũng cần được tập trung, thu gom và đổ bỏ theo đúng quy định. Các thùng chứa rác thải 

sinh hoạt được đặt trên công trường, đơn vị thu gom sẽ đến để thu gom trực tiếp. 

4.1.1.1.4. Dự báo, đánh giá do ô nhiễm do CTNH  

Cũng theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm 

theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Định 

mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 

588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để dự báo lượng CTNH 

phát sinh từ công trường thi công Nhà 7 tầng mới như sau:  

Bảng 36: Dự báo khối lượng CTNH 

TT Loại CTNH phát sinh 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

Phương pháp 

tính 

Mã số CTNH 

theo TT36 

1 
Bao bì đựng phụ gia xây 

dựng  
15 

Định mức 0,2 

kg/bao 
19 12 02 

2 
Bao bì dựng sơn, các chất 

tương tự sơn 
10 

Định mức 0,2 

kg/hộp sơn 
08 01 01 

3 
Dầu mỡ, ghẻ lau lẫn dầu 

mỡ, màng lọc dầu mỡ 
2 Tạm tính 17 02 03 

4 
Que hàn, mẩu que hàn, xỉ 

hàn 
0,5 Tạm tính 

07 04 01 

07 04 02 

5 Tổng cộng 17,5   

 Các phương tiện GTVT thi công tại công trường không tiến hành thay thế dầu 

mỡ nên không phát sinh CTNH loại này. Các thùng chứa CTNH được đặt trong khu vực 

chứa CTNH chung của BVĐK huyện Bảo Thắng đã có. Công nhân của các nhà thầu thi 

công sẽ thu gom và đưa đến khu chứa này. Lượng CTNH phát sinh trên công trường 

nhìn chung là không nhiều nên mức độ tác động đến công tác khám chữa bệnh của 

BVĐK huyện Bảo Thắng là thấp. Hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến công tác lưu giữ 

CTNH (không phải là chất thải y tế nguy hại). Tuy nhiên, các mã CTNH phát sinh trên 

công trường xây dựng gần như có cùng mã CTNH trong hoạt động của BVĐK huyện 

Bảo Thắng nên không cần phải bố trí thêm thùng chứa. Trong thời gian này thì tần suất 

thu gom CTNH từ BVĐK sẽ bị rút ngắn hơn do tăng khối lượng.  

4.1.1.2. Dự báo, đánh giá tác động các nguồn không liên quan đến chất thải 

4.1.1.2.1. Dự báo, đánh giá tác động do ô nhiễm do tiếng ồn   

a) Ô nhiễm tiếng ồn của từng phương tiện xe - máy thi công 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện GTVT, các máy móc xây dựng, 

động cơ điện, máy bơm nước, máy trộn bê tông, máy nén khí,… Tiếng ồn thi công nhìn 

chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động và các máy móc, thiết bị 

được sử dụng. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đều lấy tiêu 

chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S 

- Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971". 
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Trong quá trình thi công xây dựng công trình, tiếng ồn gây ra chủ yếu do các máy 

móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va chạm của máy móc 

thiết bị, các loại vật liệu bằng kim loại,... Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan 

truyền tới các khu vực xung quanh được xác định bằng công thức sau: 

Li = Lp - Ld - Lc (dBA) 

 Trong đó: 

 Li  - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m) 

 Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m) 

 Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i 
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 Trong đó: 

 r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m) 

 r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m) 

 a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0) 

 Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và 

không có vật cản nên L = 0. 

 Từ các công thức trên, có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi 

công trên công trường xây dựng Nhà 7 tầng mới tới môi trường xung quanh ở khoảng 

cách: 

 - Trục sau công trình cách nhà khoa chống nhiễm khuẩn là 10,5m,  

 - Trục trước công trình cách nhà hành chính là 31,4m.  

 Kết quả tính toán tiếng ồn lan truyền được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 37: Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công ở khoảng cách 10 m và 30 m  

  (Đơn vị: dBA) 

TT Thiết bị thi công 

Mức ồn ở 

điểm cách 

máy 2 m 

Mức ồn ở khu 

vực cách 10 m 

Mức ồn ở khu 

vực cách 30m 

1 Máy khoan bê tông 90 86 88 

2 Máy phát điện  92 88 90 

3 Máy đào  83 79 81 

4 Máy mài 82 78 80 

5 Máy cắt gạch đá  95 91 93 

6 Máy trộn bê tông  80 76 78 

7 Xe bơm bê tông  84 80 82 

8 Máy đầm 87 83 85 

9 Máy khoan cầm tay  85 81 83 

QCVN 24:2016/BYT 90 - - 

QCVN 26:2010/BTNMT - 55 55 
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Ghi chú:  

 - QCVN 24:2016/BYT:  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mực tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Khu vực đặc biệt (Cơ sở y tế), từ 6h đến 21h. 

 Nhận xét:  

 - Ở khoảng cách 10m (làm tròn) - Nhà khoa chống nhiễm khuẩn: Khoảng cách 

này, tiếng ồn từ công trường có thể gây tác động. Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn 

sinh ra do các máy móc thi công trên công trường vượt GHCP theo QCVN 26:2010/ 

BTNMT: Đối với khu vực đặc biệt. Vì vậy, trong giai đoạn thi công xây dựng, hạng 

mục chịu tác động trực tiếp bởi tiếng ồn là Nhà khoa chống nhiễm khuẩn của Bệnh viện.  

 - Ở khoảng cách 30m (làn tròn) - Khu hành chính: Kết quả tính toán cho thấy, 

tiếng ồn sinh ra do các máy móc thi công trên công trường cũng cao hơn GHCP theo 

QCVN 26:2010/BTNMT: Đối với khu vực đặc biệt. Tuy nhiên, khu nhà hành chính 

không có các hoạt động khám chữa bệnh, không có giường lưu bệnh nhân. 

  Kết luận: Tiếng ồn từ các hoạt động thi công sẽ làm ảnh hưởng đến các công 

trình xung quanh gần nhất của công trường, cụ thể là hạng mục Nhà khoa chống nhiễm 

khuẩn và khu hành chính của BVĐK huyện Bảo Thắng.  

b) Ô nhiễm tiếng ồn tổng cộng từ các nguồn 

 Trong trường hợp trên công trường có nhiều nguồn gây ồn thì thì mức âm truyền 

đến 1 điểm sẽ là mức âm tổng cộng. Cách tính toán như sau: 

(i). Trường hợp có 2 mức âm thành phần 

 - Xem xét âm truyền đến 1 điểm gồm hai mức thành phần L1, L2 từ hai hướng 

khác nhau:  

  + Nguồn 1:   0

1
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  + Nguồn 2:   0
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  Mức âm tổng cộng: 0
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 Nếu L1 = L2 thì I1 = I2, sẽ có: 
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 Nếu L1 > L2, nghĩa là I1 > I2, chọn a (a < 1) là hệ số biểu thị độ chênh lệch giữa 

I1 và I2 khi đó I2 = aI1. 

 Công thức trở thành  : 0
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 Gọi L = 10lg(1+a) là mức âm gia tăng, như vậy:  
LLL  1  

 Trị số L phụ thuộc vào độ chênh lệch (L1 - L2) 

a
I

aI

I

I
LL lg10lg10lg10

0

1
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21 

 
 Như vậy, nếu 2 mức âm truyền đến bằng nhau, mức âm tổng cộng sẽ bằng giá trị 

số của một mức cộng thêm 3dA. 

 

(ii). Trường hợp có n mức âm thành phần khác nhau 

 Mức âm tổng cộng được xác định bằng cách cộng dồn theo sơ đồ sau: 

   L1           L2 

                                                            L3 

                                                                      L4  

            

 Ln 

 

                                                                               L 

Theo cách tính toán trên thì mức âm tổng cộng từ các công trường như sau: 

- Ở khoảng cách 10 m (đến Khoa chống nhiễm khuẩn): 77 dBA > 50 dBA (Cao 

hơn QCVN 26:2010/ BTNMT). 

- Ở khoảng cách 30m: Khu nhà hành chính: 70 dBA > 50 dBA (Cao hơn QCVN 

26:2010/ BTNMT). 

 Do đó, quá trình thi công xây dựng Nhà 7 tầng mới phải có các biện pháp ngăn 

ngừa tiếng ồn do các công trình xung quanh đều là các công trình y tế, có yêu cầu rất 

cao về mức ồn. Mức ồn tính toán trên mới chỉ là mức ồn ban ngày, nếu so sánh với tiêu 

chuẩn ban đêm thì đều cao nhiều hơn. Tuy nhiên, hoạt động thi công xây dựng Nhà 7 

tầng mới cũng không tiến hành thi công ban đêm.   

4.1.1.2.2. Dự báo, đánh giá tác động do ô nhiễm do rung động 

Các thiết bị máy móc gây rung phải đảm bảo đạt những tiêu chuẩn cho phép như 

quy định trong QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. Tính 

toán rung động lan truyền ra các công trình xung quanh được xác định ở khoảng cách 

10m (khoảng cách từ hàng rào công trình đến Khoa chống nhiễm khuẩn) và ở khoảng 

cách 30 m (Khu hành chính của BVĐK).  

Bảng sau liệt kê và tính toán mức rung động của một số máy móc thi công điển 

hình: 

Bảng 38: Mức độ rung động của một số máy móc xây dựng điển hình 

TT Loại máy móc 

Mức độ rung động tham khảo (mức độ 

rung động theo hướng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn gây 

rung động 6 m 

Cách nguồn gây 

rung động 150 m 

1 Máy khoan bê tông 68 63 

2 Máy phát điện  69 64 
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TT Loại máy móc 

Mức độ rung động tham khảo (mức độ 

rung động theo hướng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn gây 

rung động 6 m 

Cách nguồn gây 

rung động 150 m 

3 Máy đào  70 65 

4 Máy mài 65 60 

5 Máy trộn bê tông  68 63 

6 Xe bơm bê tông  70 65 

7 Máy đầm 72 67 

8 QCVN 27:2010/BTNMT 75 75 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung 

Theo cách tính toán trên thì mức âm tổng cộng từ các công trường như sau: 

- Ở khoảng cách 10 m: < 75 dBA {Thấp hơn QCVN 27:2010/ BTNMT} 

- Ở khoảng cách 30m: < 75 dBA {Thấp hơn QCVN 27:2010/ BTNMT} 

 Nhận xét: Với kết quả tính toán ở trên, ở khoảng cách từ khu vực hoạt động 

của các máy thi công trên công trường đến các công trình gần nhất là 10m (Khoa chống 

nhiễm khuẩn), 30m (Khu nhà hành chính) thì rung động từ công trường không có tác 

động đến các công trình này. Do đó, quá trình thi công xây dựng Nhà 8 tầng mới không 

cần có các biện pháp ngăn ngừa rung động từ công trường.  

4.1.1.2.3. Dự báo, đánh giá tác động do ô nhiễm do nhiệt ẩm 

Thời gian thi công xây dựng và hoàn thiện công trình kéo dài 12 tháng nên sẽ 

diễn ra trong cả mùa Hè và mùa Đông. Vào mùa Hè, với nhiệt độ không khí và độ ẩm 

cao thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, rất dễ gây bệnh sốt, stress,... 

Thi công trong môi trường có nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý 

và cơ thể con người như mất mồ hôi, kèm theo là mất mát một lượng muối khoáng như 

các muối iôn: K, Na, Ca, I, Fe,... Nhiệt độ cao cũng phải làm cơ tim phải làm việc nhiều 

hơn. Ngoài ra, làm việc trong môi trường nóng thường dễ mắc bệnh hơn so với các điều 

kiện bình thường, ví dụ bệnh tiêu hóa chiếm tới 15% trong khi điều kiện bình thường 

chỉ chiếm 7,5%, bệnh ngoài da là 6,3% so với 1,6%. Rối loạn sinh lý thường gặp ở một 

số công nhân làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật, nặng hơn là choáng 

nhiệt. Người thường xuyên tiếp xúc với nguồn nhiệt cao là các công nhân vận hành máy, 

lái xe công trình,... 

Tác động do nhiệt ẩm từ hoạt động thi công của dự án chủ yếu đến công nhân 

làm việc, xây dựng trực tiếp tại công trường. Tác động do nhiệt ẩm đến các công trình 

xung quanh của BVĐK huyện Bảo Thắng hầu như không đáng kể. 

4.1.1.2.4. Tác động đến môi trường đất và xói mòn 

Trong quá trình thi công xây dựng, do công trình chưa hoàn thiện xong hệ thống 

thoát nước nên có thể gây ngập úng cục bộ.  
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Các loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động của 

Dự án đều có khả năng tác động gây ô nhiễm môi trường đất tại khu vực xung quanh.  

Trong quá trình thi công xây dựng, với các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa khí 

thải, nước thải và CTR sẽ hạn chế các tác động xấu đến môi trường đất.  

4.1.1.2.5. Tác động đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông  

Việc tập trung 80 công nhân xây dựng cùng với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, 

khách,... sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực dự án. Sự khác biệt về 

tập tính sinh sống giữa dân cư bản địa, người nhà bệnh nhân và công nhân lao động từ 

nơi khác đến sẽ dễ nảy sinh những mối bất hòa. Đồng thời, việc tập trung công nhân xây 

dựng sẽ kéo theo sự tập trung các dịch vụ hàng quán và rất dễ nảy sinh các tệ nạn xã 

hội. 

Ngoài ra, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động đi lại của công nhân sẽ dẫn 

đến sự gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường hiện hữu của khu vực, đặc biệt 

là đường CMT8. Tuy nhiên, theo thống kê tần suất xe hoạt động trên đường CMT8 rất 

thấp nên quá trình thi công xây dựng dự án sẽ không gây tắc nghẽn giao thông. Tuy 

nhiên, khi mật độ xe ít thì các chủ phương tiện thường hay chủ quan nên có khả năng 

xảy ra các tai nạn giao thông. 

Ngoài ra, công trường thi công xây dựng còn thu hút nhiều xe vận tải vật chuyển 

VLXD và máy móc nên có khả năng gây hư hỏng bể mặt đường nếu các xe chở quá tải. 

 Như vậy, trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ làm gia tăng mật độ giao thông 

trên đường CMT8. Do quá trình thi công đi cổng chung với cổng hiện tại của BVĐK 

huyện Bảo Thắng nên sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh, xử lý 

môi trường của BVĐK huyện Bảo Thắng. Các tác động gián tiếp là có như: ảnh hưởng 

đến bệnh nhân, người nhà, cán bộ y tế,... khi cùng lưu thông trên đường CMT8. Tuy 

nhiên, đây là công trình nhỏ, thời gian thi công mà thu hút lưu lượng xe vận chuyển 

ngắn nên tác động này được đánh giá ở mức độ nhẹ. 

4.1.1.2.6. Tác động đến người công nhân trực tiếp thi công  

Quá trình thi công xây dựng, vận chuyển nguyên VLXD,... được thực hiện trên 

công trường bằng thủ công hoặc bằng cơ giới, có khả năng gây ra những ảnh hưởng đến 

người lao động nếu không được trang bị đầy đủ các phương tiện BHLĐ. Các tác động 

có thể tóm tắt như sau: 

- Các ảnh hưởng ô nhiễm do bụi, khí thải: Gây ra các bệnh bụi phổi, các bệnh về 

đường hô hấp, các bệnh về mắt. 

- Các ảnh hưởng do tiếng ồn: Ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thính giác và một số cơ 

quan khác trong cơ thể. Trong quá trình thi công công nhân sẽ được trang bị các thiết bị 

chống ồn như: nút tai, mũ bảo hiểm,... nên các ảnh hưởng này không lớn. 
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- Các ảnh hưởng ô nhiễm do nhiệt lên người lao động: Người lao động sẽ bị ảnh 

hưởng bởi bức xạ nhiệt từ các thiết bị thi công và bức xạ mặt trời. Các bức xạ này sẽ 

làm cho con người nhanh chóng bị mệt mỏi, khát nước, gây nhức đầu chóng mặt làm 

giảm năng suất lao động. Các tác động này là không thể tránh khỏi khi thi công vào mùa 

hè. 

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển đi lại có thể dân tới 

các tai nạn giao thông. 

- Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng khả năng gây tai nạn lao động 

do trượt té từ tháp khoan, cần cẩu, các dàn giáo, cột điện,... trong quá trình lắp đặt và 

tháo dỡ, từ các công tác thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị lên cao. 

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng xảy ra tai nạn lao 

động có thể tăng cao, do đất trơn dẫn đến trượt ngã cho người lao động, các sự cố về 

điện dễ xảy ra hơn.    

4.1.1.2.7. Tác động đến môi trường trong giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt máy móc 

y tế, trang thiết bị nội thất 

Trong giai đoạn hoàn thiện công trình và lắp đặt máy móc sẽ gây ra các tác động 

đến môi trường như sau: 

Bảng 39: Tóm tắt tác động đến môi trường trong giai đoạn hoàn thiện                                    

công trình và lắp ráp thiết bị máy móc 

TT 

Các yếu tố 

môi 

trường 

Nguồn gây tác động 

1 Bụi 

- Phát sinh từ quá trình trát vữa, lát nền, sơn, lắp đặt các thiết bị 

, hoàn thiện các nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống cửa,... Tuy nhiên, 

công tác này được tiến hành trong nhà, được bao che kín nên sẽ 

hạn chế được các tác động này. 

- Quá trình lắp đặt máy móc thiết bị hầu như phát sinh bụi ở mức 

thấp. 

2 Tiếng ồn 

Phát sinh từ các hoạt động hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, máy móc. 

Tuy nhiên, các hoạt động phát sinh mức ồn ở mức không cao, 

hoạt đông không liên tục và được tiến hành kín trong từng không 

gian hoàn thiện nên mức ồn được giảm thiểu đáng kể. 

3 
Các chất 

khí độc 

-Khí thải phát sinh trong công đoạn sơn tường, sơn các chi tiết 

sắt: Trong công đoạn sơn tường, sơn các chi tiết sắt (lan can) sẽ 

làm phát sinh ra các loại hơi dung môi hữu cơ từ dung dịch sơn. 

Tác động này rất khó tránh khỏi và sẽ gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh công trình, cụ thể là Khoa chống nhiễm 

khuẩn chỉ cách công trình 10m. Tuy nhiên, hơi sơn chỉ tồn tại 

trong thời gian ngắn và sẽ tự hơi khi khô sơn. Vì vậy, các tác 

động trên là có những thời gian tác động ngắn. 

-Khí thải từ các công đoạn hoàn thiện khác: Trong giai đoạn hoàn 

thiện các chất khí độc phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các 
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TT 

Các yếu tố 

môi 

trường 

Nguồn gây tác động 

phương tiện GTVT và từ quá trình hàn nối (nếu có). Các máy 

móc, thiết bị sử dụng trong quá trình hoàn thiện hầu như đều sử 

dụng điện nên không phát sinh khí thải độc hại. Tuy nhiên, quá 

trình sơn hoàn thiện các công trình, lắp đặt thiết bị máy móc cũng 

sẽ hơi sơn, dung môi,... nên sẽ phát sinh các chất khí độc hại. Các 

chất khí độc hại này sẽ chủ yếu được khuyếch tán vào môi trường 

do rất khó để thực hiện các biện pháp thu gom.    

4 Nước thải 

Quá trình hoàn thiện, lắp đặt thiết bị máy móc cho các công trình 

rất ít phải sử dụng nước sạch nên lượng nước bẩn phát sinh từ 

công trình là không đáng kể, chủ yếu phát sinh nước thải sinh 

hoạt từ cán bộ, công nhân tham gia hoàn thiện. 

5 
Chất thải 

rắn 

Quá trình lắp đặt thiết bị máy móc sẽ phát sinh rất nhiều bìa, 

thùng carton, giấy, nilon,... là bao bì các đồ nội thất. Loại chất 

thải rắn này phát sinh nhiều song lại được bán lại để tái chế do 

vẫn còn giá trị sử dụng. Ngoài ra, quá trình này còn phát sinh phế 

thải xây dựng như: gạch, vữa,... Các loại chất thải này phát sinh 

không nhiều và được thu gom để xử lý. Một số loại CTR khác 

được thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt bao gồm: rác thải 

sinh hoạt từ hoạt động của công nhân xây dựng, đầu mẩu gỗ, vỏ 

bào, mùn cửa,...  

6 CTNH 

Quá trình hoàn thiện sẽ phát sinh nhiều loại CTNH như: ghẻ lau 

nhiễm dầu mỡ, hóa chất, sơn,... vỏ thùng đựng sơn, hóa chất,... 

Loại CTNH này sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy định 

của quản lý CTNH.   

7 

Các loại 

tác động 

khác 

Ngoài các tác động đến môi trường kể trên, quá trình hoàn thiện 

còn phát sinh các tác động đến các thành phần môi trường và các 

yếu tố KT-XH khác, tuy nhiên ở mức nhẹ, không đáng kể như:  

+ Tác động do tập trung đông các phương tiện giao thông ra vào 

vận chuyển thiết bị hoàn thiện 

+ Tác động do rung động từ quá trình khoan phá, lắp đặt thiết bị. 

 

4.1.1.2.8. Đánh giá tác động đến các hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng   

Như đã phân tích chi tiết tại các nội dung trên thì quá trình thi công xây dựng 

Nhà 8 tầng mới sẽ gây tác động đến khu vực xung quanh, cụ thể là: 

- Gây tiếng ồn đến Khoa chống nhiễm khuẩn, khu nhà hành chính trong quá trình 

thi công xây dựng.  

- Bụi, khí thải từ công trường: Không gây tác động đến các hoạt động của BVĐK 

huyện Bảo Thắng  do công trình được bao che tách biệt.  

- Nước mưa: Nước mưa trong giai đoạn thi công được dẫn ra cống thoát nước 

chung của Bệnh viện và từ đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa dọc đường CMT8. 

- Nước thải: Nước thải được đấu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải đã có 

của BVĐK huyện Bảo Thắng  và hệ thống này được chôn ngầm. Tác động từ nước thải 
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công trường đến hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng là không đáng kể do trạm 

XLNT của Bệnh viện BVĐK huyện Bảo Thắng vẫn dư công suất 20-25 m3/ngày đêm, 

đảm bảo tiếp nhận thêm 4 m3/ngày đêm nước thải sinh hoạt từ công trường thi công.   

Các hoạt động hoàn thiện, lắp ráp thiết bị cho công trình nhìn chung sẽ gây ra các 

tác động ở mức nhỏ, không đáng kể.  

4.1.1.2.9. Đối tượng và quy mô bị tác động 

Đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Nhà 8 tầng mới tại BVĐK huyện Bảo Thắng  bao gồm: 

- Ảnh hưởng trực tiếp nhất là Khoa chống nhiễm (cách 10m) và khu nhà hành 

chính (cách 30m) của BVĐK huyện Bảo Thắng, ảnh hưởng do tiếng ồn từ công trường 

thi công. 

- Ảnh hưởng đến hoạt động khám và chữa bệnh của BVĐK huyện Bảo Thắng .  

- Ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác sinh sống và kinh doanh dọc tuyến đường 

vận chuyển VLXD cũng các tuyến phố khác xung quanh khu đất thực hiện dự án do đây 

sẽ là tuyến giao thông chính vận chuyển VLXD về công trường. Ảnh hưởng chính là: 

Bụi, tiếng ồn và sự cố tai nạn giao thông. 

- Các công trình HTKT của VBĐK như: Hệ thống đường giao thông, hệ thống 

cấp nước sạch, thoát nước mưa và thoát nước thải, hệ thống cung cấp điện và thông tin 

liên lạc cũng bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng và các phương tiện GTVT 

phục vụ công trường. 

 Nhìn chung, trong quá trình thi công xây dựng, các tác động chủ yếu xảy 

ra ở khu vực quanh công trường với bán kính khoảng 100-200m ra khu vực xung 

quanh và trên các tuyến đường vận chuyển nguyên liệu xây dựng phục vụ cho công 

trường. Do công trường thi công nằm độc lập, cổng công trường tách biệt với cổng 

chung của BVĐK huyện Bảo Thắng , quy mô của công trình không lớn nên nhìn 

chung, mức độ tác động từ công trường đến công tác khám chữa bệnh, xử lý môi 

trường của BVĐK huyện Bảo Thắng  ở mức kiểm soát được. 

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

QLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sẽ có trách nhiệm chính trong việc thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công Nhà 8 tầng mới. Tuy nhiên, 

các biện pháp trình bày sau chủ yếu do các nhà thầu thi công trực tiếp thực thi. Do đó, 

BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sẽ yêu cầu và giám sát các nhà thầu thi công nghiêm túc 

thực hiện và giám sát việc thực hiện đó. Các trách nhiệm có liên quan sẽ được thể hiện 

cụ thể trong hợp đồng thi công giữa BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai và các nhà thầu thi 

công, cụ thể như sau: 

4.1.2.1. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 
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a) Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí khi vận chuyển 

đổ bỏ phế thải đất đá xây dựng từ quá trình thi công xây dựng  

Toàn bộ khối lượng phế thải xây dựng phát sinh từ quá trình thi công tòa nhà 8 

tầng sẽ được vận chuyển và đổ thải tại Khu xử lý chất thải rắn xã Xuân Quang. Khu xử 

lý chất thải rắn xã Xuân Quang  là một dự án đầu tư xây dựng riêng nên có các hồ sơ 

BVMT đầy đủ. Trách nhiệm thực hiện công tác BVMT tại bãi thải này sẽ thuộc về Chủ 

dự án bãi thải. Các biện pháp BVMT mà BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sử dụng trong 

giai đoạn này như sau:  

- Xây dựng tường bao bằng tôn cao tối thiểu là 2,0 m xung quanh khu vực công 

trường thi công xây dựng nhà 8 tầng mới. Chân tường chắn này xây gạch cao tối thiểu 

40 cm để ngăn chặn bùn đất từ công trường trôi ra ngoài. Tường bao này sẽ được tiếp 

tục sử dụng trong quá trình thi công xây dựng.  

- Trong quá trình thi công đào móng, thi công hệ thống HTKT xung quanh nhà, 

phế thải xây dựng được vận chuyển và đổ bỏ ngay trong ngày thi công.  

 - Sử dụng các xe vận chuyển đổ bỏ phế thải xây dựng có tải trọng không 

quá 20 tấn/xe (10 m3/xe). 

- Phế thải xây dựng được chất lên xe theo đúng quy định về chiều cao (không cao 

quá thành của thùng xe vận chuyển), các thùng xe vận chuyển phải có mái đậy, che kín, 

đảm bảo không vương vãi khi vận chuyển.  

- Quy trình đổ thải phế thải xây dựng tại bãi thải tuân thủ theo đúng hướng dẫn 

của Chủ bãi thải. 

- Tại cổng ra vào công trường phá dỡ sẽ bố trí 01 cầu rửa xe. Xe vận chuyển đát 

đá đi đổ thải trước khi ra khỏi công trường sẽ được rửa sạch đất, cát,... bám xung quanh, 

tránh phát tán bụi tại các tuyến đường vận chuyển, dẫn đến tình trạng ô nhiễm toàn khu 

vực. Cầu rửa xe này sẽ tiếp tục được sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

Cầu rửa xe được xây bằng gạch, có thiết kế cơ bản như sau: 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

b) Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn 

thi công xây dựng  

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sẽ yêu cầu và giám sát các nhà thầu thi công, nhà 

thầu cung cấp nguyên VLXD phải chở đúng tải trọng xe, xe chở phải được che chắn kín. 

Khu vực thực hiện dự án không bị giới hạn thời gian các xe tải hoạt động.   
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- Tưới nước khu vực thi công và khu vực xung quanh: Sân đường nội bộ trong 

công trình: Tưới nước toàn bộ sân đường nội bộ trong công trường định kỳ 2 lần/ngày, 

1 lần trước giờ thi công sáng và 1 lần trước giờ thi công chiều ; Thời gian tưới: trong 

toàn bộ thời gian thi công xây dựng ; Trách nhiệm thực hiện: Các đơn vị thi công thực 

hiện ; Cách thức: Có thể tưới bằng vòi di động hoặc xe tưới chuyên dụng. 

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực hợp lý để tránh trồng chéo giữa các quy 

trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại, các phương tiện thi công tiên 

tiến, cơ giới hoá và tối ưu hoá quy trình xây dựng. 

- Toàn bộ công trình được che kín bởi vải bạt kín (không sử dụng vải lưới/ lưới) 

trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.  

- Các tài liệu về máy móc thiết bị xây dựng được cung cấp đầy đủ, các thông số 

kỹ thuật được kiểm tra thường xuyên, lắp đặt các đèn báo cháy, đèn tín hiệu và các biển 

báo cần thiết khác. 

- Lập kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp, hạn chế việc tập kết vật tư 

vào cùng một thời điểm. 

- Khi bốc xếp VLXD, công nhân sẽ được trang bị BHLĐ cá nhân để giảm thiểu 

ảnh hưởng của bụi tới sức khoẻ. 

- Tăng cường các biện pháp giáo dục ý thức BVMT cho cán bộ, công nhân  làm 

việc trên công trường. Cho họ thấy được lợi ích trong việc BVMT lao động trong sạch 

gắn liền với bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng. Đồng thời xử phạt nghiêm 

khắc các trường hợp vi phạm qui định dưới hình thức là trừ vào lương. 

- Yêu cầu về chất lượng xe vận chuyển VLXD: 

+ Xe vận chuyển và thiết bị thi công xây dựng phải đáp ứng các quy định có liên 

quan về an toàn kỹ thuật và BVMT. 

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

quy định. 

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

động.   

- Biện pháp giảm thiểu hơi sơn từ quá trình sơn tường, sơn chi tiết sắt thép: 

+ Thực hiện công tác sơn tường, sơn chi tiết thép vào thời gian có thời tiết thích 

hợp (nắng) để các loại sơn mau khô. 

+ Trước khi tiến hành sơn tường, sơn các chi tiết thép sẽ thông báo cho khu vực 

nhà trọ để các đối tượng có biện pháp khắc phục. 

+ Các công nhân thực hiện công tác sơn sẽ được trang bị các dụng cụ lao động 

cần thiết để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.  

4.1.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

a) Sử dụng nước sạch - thu gom & XLNT sinh hoạt 
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- Nước sạch cho công tác thi công: Nhà thầu sẽ tiến hành sử dụng nước sạch từ 

hệ thống cấp nước sạch đã có của BVĐK huyện Bảo Thắng. Nhà thầu sẽ có kỹ sư chuyên 

ngành nước thiết kế tuyến nước thi công theo đúng quy định. Mở sổ sách quản lý, theo 

dõi thanh toán, hướng dẫn sử dụng vệ sinh nguồn nước, an toàn và tiết kiệm. 

- Trong giai đoạn phá dỡ, thi công phần móng của công trình nhà 8 tầng, công 

nhân trên công trường sẽ sử dụng tạm nhà vệ sinh tại tầng 1 - Khoa sản hiện có. Do mặt 

bằng thi công công trình nhà 8 tầng chật hẹp, nằm giữa BVĐK huyện Bảo Thắng đang 

hoạt động nên sẽ không bố trí nhà vệ sinh tạm cho công nhân. BQLDA ĐTXD tỉnh Lào 

Cai sẽ thỏa thuận với Bệnh viện để ngăn riêng 01 nhà vệ sinh công cộng hiện có tại đầu 

hồi Khoa sản dành cho công nhân xây dựng. Nước thải từ nhà vệ sinh này hiện đang 

được đưa về trạm XLNT tập trung của toàn Bệnh viện để xử lý. Giai đoạn này kéo dài 

khoảng 3 tháng. 

- Sau khi thi công xong phần móng và tầng 1, Nhà thầu sẽ tiến hành xây dựng và 

hoàn thiện trước 01 nhà vệ sinh tại tầng 1 của công trình để phục vụ cho công nhân xây 

dựng. Nước thải từ nhà vệ sinh này sẽ được đấu nối tạm vào hệ thống thu gom nước thải 

của BVĐK huyện Bảo Thắng để đưa nước thải về trạm XLNT tập trung. Điểm đấu nối 

dự kiến tại hố ga đầu Khoa sản hiện nay. Trạm XLNT của Bệnh viện hiện nay vẫn dư 

công suất 5-10 m3/ngày đêm nên hoàn toàn có khả năng XLNT sinh hoạt từ công trường 

lưu lượng 4 m3/ngày đêm. 

- Nước thải thi công khác được thu gom về rãnh chạy xung quanh công trình, xử 

lý lắng cặn qua hố ga có lưới thép chắn rác trước khi bơm đổ vào hệ thống thoát nước 

tạm của công trường và thoát ra đường CMT8. Trong giai đoạn thi công xây dựng, không 

đưa nước thải thi công và nước thải khác vào hệ thống cống thu gom của BVĐK huyện 

Bảo Thắng.  

b) Thu gom nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa từ khu trộn vật liệu ngoài trời được dẫn vào hệ thống thu gom riêng, 

xử lý qua song chắn rác, hố ga lắng cặn trước khi thoát vào tuyến thoát nước tạm của 

công trường. Hố ga của hệ thống này có dung tích là 2,0 m3 (2,0 1,01,0m) và tuyến 

cống từ công trường ra hệ thống thoát nước của đường CMT8 dài 300m, cửa thu nước 

vào hố ga có đặt 01 song chắn rác bằng thép. Tối thiểu 1 ngày/lần sẽ tiến hành vét bùn 

cặn từ các hố ga này.    

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước 

mưa. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt 

quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực 

bên ngoài công trình.  

- Quy mô của tuyến thoát nước mưa như sau: 

  + Chiều dài toàn tuyến : 300m 
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  + Kết cấu   : Rãnh hở, xây gạch 

  + Kích thước   : 400400500 mm  

  + Hố ga trên rãnh  : 5 chiếc.  

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 

để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát thải. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi 

thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn (tối 

thiểu là 1 lần/ngày). 

c) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước rửa xe tại công trường 

- Xây dựng 01 trạm rửa xe tại cổng công trường trong hàng rào xây dựng nhà 8 

tầng, không tiến hành rửa xe trên vỉa hè hoặc lòng đường. Cấu tạo sơ bộ của trạm rửa 

xe đã nêu tại các nội dung trên.   

- Nước thải từ các hoạt động rửa xe sẽ được đưa vào bể lắng cặn đất cát và lọc 

dầu mỡ bằng lưới vải chuyên dụng trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu 

vực. Kích thước của bể lắng là 2×2×1m, dung tích chứa nước 4,0 m3, đảm bảo lưu nước 

từ quá trình rửa xe từ 2h - 3h trước khi xả nước ra cống dọc đường CMT8. 

- Kết cấu hố ga như sau: Nền đổ bê tông tại chỗ, tường xây gạch đặc, nắp tấm 

đan BTCT. Quy trình vớt bùn cặn như sau: Định kỳ vớt bùn cặn 1 lần sau mỗi ca thi 

công. Bùn cặn được vớt bằng thủ công bởi công nhân trạm rửa xe. Bùn thải chủ yếu là 

đất cát và được đưa vào thùng chứa phế thải xây dựng trên công trường 5 m3. 

- Dầu mỡ được thu gom như sau: Sử dụng vải tách dầu mỡ tại miệng hố ga lắng 

trước khi xả nước ra hệ thống thu gom nước thải của khu vực. Loại vải này có khả năng 

ngăn dầu mỡ trong nước. Định kỳ khoảng 2 - 3 ngày sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm 

dầu mỡ này được xử lý như CTNH (cùng chung danh mục ghẻ lau nhiễm dầu mỡ). 

- Thường xuyên nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước.  

d) Các giải pháp hạn chế khả năng gây tắc nghẽn cống, hệ thống thoát nước của khu vực 

lân cận 

- Phối với BVĐK huyện Bảo Thắng, đơn vị quản lý tuyến cống thoát nước dọc 

đường CMT8 để quản lý tốt hệ thống thoát nước khu vực xung quanh công trường. 

- Không đổ đất cát, VLXD tràn ra vỉa hè, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước 

chung của BVĐK huyện Bảo Thắng hiện có. 

- Che chắn các bãi chứa cát, đá, sỏi khi trời mưa để tránh nước mưa chảy tràn 

cuốn theo xuống hệ thống thoát nước. 

- Nạo vét các hố ga xung quanh công trường, định kỳ tối thiểu 1 tuần/lần. 

4.1.2.3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu do CTRSH và phế thải xây dựng  

a) Các biện pháp thu gom và xử lý  

(i). Đối với CTRSH 
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- Lượng CTRSH phát sinh trên công trường là 60 kg/ngày đêm theo tính toán tại 

Chương III. Công tác thu gom sẽ được thực hiện hàng ngày bởi nhân viên vệ sinh của 

các nhà thầu.  

- Trang bị tối thiểu 02 thùng chứa CTRSH (loại 100 lít/thùng) trên phạm vi công 

trường gần khu vực nhà vệ sinh và khu vực văn phòng điều hành công trường (mỗi khu 

vực 01 thùng), thùng chứa có nắp đậy, đặt tại nơi vững chắc, tránh được ngập lụt.  

- Cách thức thu gom: Định kỳ hàng ngày (vào cuối buổi thi công), nhân viên vệ 

sinh của nhà thầu thi công sẽ thu gom toàn bộ CTRSH tại 2 thùng chứa này vào túi nilon 

kín, vận chuyển về kho chứa CTRSH của BVĐK huyện Bảo Thắng. CTRSH này sẽ 

được URENCO Lào Cai - Chi nhánh Bảo Thắng thu gom cùng với CTRSH của BVĐK 

huyện Bảo Thắng theo hợp đồng đã có.  

- Không đổ phế thải xây dựng bừa bãi hoặc đổ tại nơi không được phép, đổ trái 

phép ra khu vực xung quanh.  

(ii). Đối với phế thải xây dựng (không phải là phế thải xây dựng đất đá phát sinh 

từ giai đoạn đào móng) 

- CTRSH và phế thải xây dựng không được để lẫn với nhau trong mọi trường 

hợp.  

-  Phế thải phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được chứa trong 1 thùng ben. 

Định kỳ khi đầy, đơn vị thi công sẽ báo cho đơn vị vận chuyển, thay thế thùng ben và 

vận chuyển đổ bỏ phế thải xây dựng tại Khu xử lý chất thải rắn xã Xuân Quang theo các 

biện pháp BVMT đã mô tả tại phần trên trong giai đoạn phá dỡ và thi công móng nhà. 

- Trách nhiệm xử lý bùn đất đá thải, phế thải xây dựng sẽ được BQLDA ĐTXD 

tỉnh Lào Cai cụ thể hóa trong hợp đồng thi công xây lắp với các nhà thầu thi công. 

BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sẽ có trách nhiệm giám sát đơn vị thi công thực hiện trách 

nhiệm này. BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai và Nhà thầu thi công cam kết sẽ không đổ trộm 

đất thừa, phế thải xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng 

này. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Sở GTVT-XD và BQLDA ĐTXD CTDD&CN tỉnh 

Lào Cai. 

- Các xe chở phế thải xây dựng đi đổ bỏ sẽ phải rửa sạch các vị trí bám đất, bụi 

để đảm bảo không gây ô nhiễm trên đường vận chuyển. 

- Phế thải xây dựng được tính toán và dự báo trong Chương III là 150 kg/ngày, 

tương đương khoảng 0,2 m3. Thùng chứa có dung tích 5,0 m3 có thể chứa được 25 ngày. 

b) Bố trí bãi chứa chất thải xây dựng trên công trường 

Bãi chứa chất thải xây dựng tạm thời có chức năng lưu chứa các chất thải xây 

dựng phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng trong lúc chờ đơn vị chức năng thu 

gom, vận chuyển mang đi xử lý. Bố trí tại khu vực công trường ở phía  tầng. Chức năng 
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của bãi chứa này là lưu giữ tạm thời các chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây 

dựng. Diện tích tối thiểu khoảng 100 m2,  

- Đặt 01 thùng ben có dung tích 5,0 m3/thùng để chứa phế thải xây dựng và cho 

các xe chuyên chở dễ dàng hoạt động, quay đầu ra vào,… và nâng hạ thùng chứa. Thùng 

chứa phế thải xây dựng được đặt ngoài trời, không cần bao che.  

- CTRSH: Các loại chất thải này sẽ được nhân viên của các nahf thầu thu gom 

ngay về kho chứa của BVĐK huyện Bảo Thắng ngay trong ngày nên không cần phải 

xây dựng kho chứa trên công trường. 

Hình ảnh các thùng ben chứa phế thải xây dựng được minh hoạ trong hình sau: 

Hình 7: Hình ảnh thùng ben chứa phế thải xây dựng 5 m3 tại                                                       

công trường thi công dự án 

4.1.2.4. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu do CTNH  

CTNH phát sinh chủ yếu ở 4 mã, khối lượng 17,5 kg/ngày. Các biện pháp để 

quản lý khối lượng CTNH này như sau: 

- Trong ngày thi công, nhân viên vệ sinh của các nhà thầu thi công thu gom 

CTNH phát sinh trên công trường, đưa về kho lưu giữ CTNH của BVĐK huyện Bảo 

Thắng để lưu chứa. 

- Từng mã CTNH trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ được thu gom riêng, bỏ 

vào từng thùng chứa riêng tại kho chứa của BVĐK huyện Bảo Thắng  đã có. 04 thùng 

chứa CTNH loại 50 lít/thùng sẽ được chứa cho từng loại CTNH. Ngoài ra, công trường 

sẽ bố trí khoảng 3 thùng chứa CTNH để chứa các CTNH khác có thể phát sinh trên thực 

tế.  

- Lò đốt CTRYT F1-S tại BVĐK huyện Bảo Thắng có khả năng xử lý CTNH. 

Theo phân tích tại Chương III thì thêm 17,5 kg CTNH từ công trường thì vẫn nằm trong 

khả năng đáp ứng của lò đốt. 

 Như vậy, CTNH phát sinh trên công trường sẽ được xử lý tại lò đốt CTRYT 

tại Bệnh viện đang có. Các nhà thầu thi công phát sinh CTNH sẽ thanh toán chi phí xử 

lý cho BVĐK huyện Bảo Thắng. 
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4.1.2.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực do tiếng ồn 

- Xây dựng hàng rào bằng tôn cao 2,0m xung quanh công trình, hàng rào bằng 

tôn này sẽ góp phần giảm thiểu tiếng ồn từ công trường.   

- Kiểm tra mức ồn của phương tiện GTVT, thiết bị và máy móc thi công, nếu 

mức ồn lớn hơn GHCP thì lắp các thiết bị giảm âm.  

- Không sử dụng các máy móc có mức ồn lớn hơn 85 dBA (đo tại điểm cách máy 

2m). Nếu bắt buộc phải sử dụng thì không được sử dụng liên tục trong thời gian 30 phút. 

Đối với các thiết bị này chỉ sử dụng trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 11h00, từ 2h00 

đến 17h00 hàng ngày và không được sử dụng liên tục trong vòng 30 phút. Cứ 30 phút 

phải dừng lại 30 phút mới tiếp tục sử dụng. 

- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 65 dB trong 

thời gian nghỉ, cụ thể:  

  + Thời gian nghỉ trưa : Từ 11h30 đến 13h30  

  + Thời gian nghỉ đêm : Từ 18h30 đến 7h00 hôm sau. 

4.1.2.6. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do rung động  

- Chống rung tại nguồn (chống rung chủ động) là những biện pháp nhằm giảm 

rung động ngay tại nơi phát sinh trước khi lan truyền sang các chi tiết khác trong máy 

và biện pháp này được áp dụng chủ yếu đối với trường hợp rung động là các kích động 

lực điều hòa hoặc tuần hoàn. Chống rung chủ động là những biện pháp chống rung triệt 

để và tích cực, nhưng đồng thời cũng là biện pháp gặp nhiều khó khăn nhất do tính chất 

phức tạp, đa dạng của máy móc thiết bị về kết cấu cũng như về công dụng. Vì vậy, cho 

tới nay cũng chưa có một phương pháp chung, tổng quát cho vấn đề này. Tuy nhiên, dựa 

vào kinh nghiệm và trên cơ sở thực tế của từng loại thiết bị máy móc cụ thể có thể giải 

quyết chống rung chủ động bằng những biện pháp như: 

- Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại ; thay thế nguyên lý làm 

việc khí nén bằng thủy khí ; thay đổi chế độ tải làm việc,… 

- Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực,... 

Chống rung trên đường truyền (chống rung thụ động) để giảm tác động của rung 

động đối với con người và môi trường. Các biện pháp được áp dụng gồm: 

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn 

hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,… được lắp 

giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; hoặc có loại được 

lắp cố định trên máy và được xem như là một bộ phận hoặc chi tiết của máy: ghế lái 

giảm rung, tay nắm cách rung; có loại lại luôn luôn độc lập và nằm ngoài máy như sàn 

cách rung, tay kẹp giảm rung,...  

- Sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,... mà cơ sở của những biện pháp này 

được dựa trên nguyên tắc làm suy giảm năng lượng rung trong quá trình lan truyền và 
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sao cho rung động khi truyền tới cơ thể con người cũng như môi trường xung quanh là 

ở mức cho phép. Trong quá trình xây dựng, đối với những hạng mục công trình nằm 

cạnh công trình khác sẽ có các biện pháp đào hào, đổ cát xung quanh khu vực đóng cọc 

để hạn chế sự lan truyền chấn động. 

4.1.2.7. Tuân thủ đúng các phương án thi công, tiến độ thi công của dự án 

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai và các Nhà thầu thi công xây dựng sẽ tuân thủ 

đúng các phương án thi công cho từng hạng mục công trình đã được trình bày tại Chương 

I để hạn chế tối đa các tác động đến môi trường, hạn chế các rủi ro và sự cố môi trường.  

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai và các nhà thầu thi công cam kết sẽ thực hiện 

đúng các tiến độ thi công từng hạng mục công trình như đã nêu tại Chương I. Việc thi 

công xây dựng đúng tiến độ của dự án sẽ góp phần BVMT.   

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai và các nhà thầu thi công cam kết sẽ thực hiện 

đúng các phương án vận chuyển, đổ bỏ phế thải xây dựng, thời gian thi công, thời gian 

vận chuyển đổ bỏ phế thải các tiến độ thi công từng hạng mục công trình như đã nêu tại  

4.1.2.8. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông 

Để giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến đường CMT8 đoạn qua dự 

án, BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận mọi thông tin về việc rơi vãi 

nguyên vật liệu trên đường chuyên chở. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sẽ có thùng chuyên chở kín, không 

được để rơi vãi ra đường, trong trường hợp làm rơi vãi ra đường sẽ tiến hành dọn sạch 

ngay. 

- Tuyên truyền, giáo dục lái xe ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đồng 

thời, có các biện pháp khen thưởng - kỷ luật đối với lái xe vi phạm luật giao thông đường 

bộ. 

- Yên cầu các nhà thầu cam kết không chở VLXD, thiết bị máy móc vượt quá tải 

trọng của xe. 

- Vận chuyển theo đúng quy định của tỉnh Lào Cai cũng như các phương án đã 

cam kết trong nội dung của báo cáo ĐTM. 

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai & Nhà thầu thi công sẽ phối hợp với chính quyền 

địa phương, các đơn vị quản lý đường giao thông để có biện pháp sửa chữa, khắc phục 

nếu xảy ra hư hỏng.  

4.1.2.9. Các biện pháp đảm bảo an ninh tại khu vực công trường 

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai yêu cầu nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ lao 

động.  

- Thực hiện khai báo tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương để thực hiện 

quản lý tốt nhân khẩu đối với các cán bộ, công nhân ăn ở trên công trường. 
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- Xây dựng và ban hành nội quy trên công trường. 

- Phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự 

không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh.  

- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút và các tệ nạn xã hội 

khác trong đội ngũ công nhân.  

- Kiến nghị và hỗ trợ địa phương tăng cường cán bộ quản lý an ninh, trật tự tại 

địa phương. 

- Phân công lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra 

vào công trường.  

- Tổ chức ghi chép nhật ký theo dõi mọi hoạt động trên công trường. 

4.1.2.10. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do việc tập trung công 

nhân 

- Sử dụng tối đa lao động tại địa phương để giảm thiểu số lượng công nhân từ nơi 

khác tới làm việc tại khu vực dự án. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án do thu hồi đất, 

nhà cửa sẽ được ưu tiên làm việc trong Dự án. Yêu cầu này sẽ được bao gồm trong hợp 

đồng của nhà thầu. Nhà thầu sẽ được khuyến khích để thuê bổ sung nhân công có kỹ 

năng phù hợp. Lực lượng lao động địa phương thích hợp cho các công việc đơn giản 

như đào đắp, chuyên chở vật liệu, nấu ăn (nếu có). 

- Tăng cường các biện pháp giáo dục công nhân trong quan hệ với cộng đồng địa 

phương 

- Đăng ký tạm trú cho công nhân với công an địa phương, quản lý tốt lao động 

trên phạm vi công trường. 

- Giáo dục công nhân về đạo đức, tác phong trong công việc và sức khỏe, quản 

lý chặt chẽ lực lượng lao động nhằm ngăn ngừa các tệ nạn như rượu chè, cờ bạc và đánh 

nhau giữa các công nhân và giữa công nhân với người dân địa phương. 

4.1.2.11. Các biện pháp dọn dẹp mặt bằng sau khi kết thúc quá trình xây dựng  

- Sau khi kết thúc thi công của từng hạng mục công trình, BQLDA ĐTXD tỉnh 

Lào Cai sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ, gọn gàng cho quá 

trình thi công tiếp theo, lắp đặt thiết bị máy móc. Sau khi kết thúc toàn bộ quá trình thi 

công xây dựng, BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức dọn dẹp mặt bằng công trình 

và khu vực xung quanh dự án sạch sẽ, tạo bộ mặt khang trang hiện đại cho công trình. 

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức phun các loại hóa chất diệt ruồi, muỗi 

sau khi dọn dẹp mặt bằng để đảm bảo môi trường làm việc tốt cho cán bộ, bác sỹ, bệnh 

nhân,... trong khu vực Nhà 7 tầng mới. 

4.1.2.12. Các biện pháp giảm thiểu tác động từ công trường đến BVĐK huyện Bảo 

Thắng   
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Thực hiện nghiêm túc biện pháp thi công, tiến độ thi công và các biện pháp 

BVMT đã nêu trên sẽ góp phần giảm thiểu tác động từ công trường đến BVĐK huyện 

Bảo Thắng. Ngoài ra, các biện pháp khác được áp dụng như sau: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý công trường, quản lý tốt công nhân; 

- Phối hợp chặt chẽ với BVĐK huyện Bảo Thắng để giải quyết kịp thời các vấn 

đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.  

  4.1.2.13. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khác 

- Trường hợp công trình xây dựng gây ô nhiễm môi trường khu vực lân cận, để 

vật tư, vật liệu và thiết bị thi công gây cản trở giao thông công cộng thì phải ngừng thi 

công xây dựng; chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng sẽ có biện pháp khắc phục hậu 

quả; việc thi công xây dựng sẽ chỉ tiếp tục khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng 

đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và bảo đảm không làm ảnh 

hưởng đến môi trường khu vực lân cận. 

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai và các nhà thầu thi công sẽ tạm dừng tất cả các 

hoạt động xây dựng ngay lập tức nếu tìm thấy bất kỳ tài sản khảo sát hoặc tài sản văn 

hóa (tìm thấy tình cờ) trong lòng đất. Có các biện pháp bảo vệ hiện trường, đồng thời 

thông báo ngay cho cơ quan QLNN về văn hóa hoặc chính quyền địa phương. Chỉ sau 

khi có kết luận chính thức của cơ quan văn hóa đồng ý cho tiếp tục thi công thì dự án 

mới được tiếp tục thi công xây dựng. 

- Những biện pháp giảm thiểu sẽ được đưa vào những tài liệu chính thức cho các 

nhà thầu thi công và cuối cùng vào hợp đồng xây dựng, các tài liệu này sẽ là những yêu 

cầu bắt buộc cho các nhà thầu khi tiến hành thi công xây dựng.  

- Đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà thầu xây dựng trong việc BVMT 

trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

- Trường hợp sử dụng xe có tải trọng lớn để vận chuyển đất đá ra khỏi công 

trường, vận chuyển bê tông thương phẩm vào công trường,… Chủ đầu tư sẽ yêu cầu 

các nhà thầu xin phép cơ quan có chức năng để được cấp phép trước khi hoạt động, 

đảm bảo sử dụng xe đúng tải trọng thiết kế của các tuyến đường của tỉnh Lào Cai. 

4.2. Đánh giá tác động và đè xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Nguồn gây tác động 

a) Nguồn gây tác động từ khối nhà 8 tầng xây mới 

Trong quá trình hoạt động của Nhà 8 tầng mới, hầu hết các hoạt động đều phát 

sinh chất thải. Tuỳ theo từng chuyên ngành khám chữa và điều trị bệnh, các loại chất 

thải sẽ phát sinh khác nhau về tính chất, thành phần cũng như khối lượng. Nguồn phát 

sinh chất thải từ hoạt động của từng hạng mục của công trình được trình bày tại bảng 

sau: 
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Bảng 40: Nguồn phát sinh chất thải từ hoạt động của từng phòng trong công trình 

TT Quy mô 
Loại chất thải 

phát sinh 

1 Tầng 1: Khoa cấp cứu, Khu vực chờ làm thủ tục/chờ khám 

-CTR y tế, nước 

thải y tế 

-CTRSH thông 

thường 

-Nước thải sinh 

hoạt 

2 Tầng 2: Khoa sản 

3 Tầng 3: Khoa nhi 

4 Tầng 4: Khoa nội 1 

5 Tầng 5: Khoa nội 2 

6 Tầng 6: Khoa liên chuyên khoa 

7 Tầng 7: Khoa y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

8 Khu hành chính 

9 kỹ thuật bể nước và sân  

b) Nguồn gây tác động toàn thể BVĐK huyện Bảo Thắng  

Tóm tắt các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng 

theo mức độ độc hại như sau: 

Bảng 41: Nguồn phát sinh chất thải từ hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng  

TT Loại chất thải Nguồn gốc 

I. Nước thải  

1 Nước thải sinh hoạt  
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực căn tin, nhà 

vệ sinh 

2 
Nước thải từ quá trình 

khám chữa bệnh 

Phát sinh từ công đoạn khám bệnh tại các khoa, 

phòng, rửa dụng cụ thiết bị,... chứa nhiều chất hữu cơ 

và các loại vi khuẩn, virus mang bệnh. 

3 Nước mưa chảy tràn  

Nước mưa được quy ước là sạch, tuy nhiên có khả 

năng kéo theo nhiều đất cát, rác thải trên bề mặt thoát 

xuống hệ thống thoát nước mưa. 

4 
Nước thải từ các hoạt 

động khác  
Hệ thống điều hòa không khí,...  

II. Khí thải  

1 

Bụi và các loại khí vô 

cơ như: SO2, CO, 

NOx,...  

-Hoạt động của các phương tiện giao thông 

-Hoạt động của máy phát điện dự phòng 

2 
Khí thải hữu cơ: CH4, 

NH3, VOC,... 
-Lưu giữ CTR trong Bệnh viện (lưu chứa theo thùng)  

3 Các loại khí thải khác 

-Hoạt động vệ sinh, lau chùi   

-Hoạt động khám chữa bệnh,... 

-Mùi hôi thối từ khu lưu giữ rác thải  

III. Rác thải  

1 Rác thải sinh hoạt 
-Nhà bếp, khu vực hành chính 

-Các loại CTR khác không lây nhiễm 

2 Nhiễm khuẩn  -Các hoạt động khám chữa bệnh khác.  

3 Các vật sắc nhọn 
-Phát sinh trong hầu hết các hoạt động khám chữa 

bệnh 

4 Phế thải dược phẩm  
-Các loại thuốc hết hạn sử dụng,... 

-Các hoạt động điều trị bệnh,... 
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TT Loại chất thải Nguồn gốc 

5 Hóa chất  
-Vệ sinh dụng cụ, máy móc trang thiết bị y tế,... 

-Tẩy uế, khử trùng,... 

IV. Tiếng ồn -Hoạt động của hệ thống thông gió, điều hòa 

V. Ảnh hưởng đến KT-XH 
Tập trung đông người, gây mất trật tự an ninh xã hội, 

an toàn giao thông, để xe bừa bãi,... 

 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

4.2.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường nước 

a) Nước mưa từ mặt bằng BVĐK huyện Bảo Thắng  

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau để tính toán: 

+ Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế: TCXD 

7957 - 2008 

+ Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474 - 1987 

+  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình HTKT đô thị QCVN 07:2010/BXD 

- Tính toán thủy lực: Việc tính toán thủy lực thoát nước mưa theo phương pháp 

cường độ giới hạn: 

Q =   q  f 

Trong đó:    

 : Hệ số dòng chảy  

Q : Lưu lượng nước tính toán. 

f : Diện tích lưu vực thoát nước. 

q : Cường độ mưa tính toán. 

 

Trong đó:   

A,C,b,n: Hệ số phụ thuộc khí hậu từng địa phương 

  P: Chu kỳ lặp lại trận mưa. Lấy P = 5 năm 

  t: Thời gian mưa, đối với tỉnh Lào Cai   

b = 22               C = 0,42     

n = 0,79        A = 4.640 

Thay số, được q = 3.572,1 (l/s.ha) hay q = 3,5721 (m3/s.ha) 

Lượng nước mưa trên mặt bằng toàn BVĐK huyện Bảo Thắng (S = 1,7 ha) được 

tính toán như sau: 

Q =   q  f  Q = 0,90  3,5721  1,7 = 5,47 (m3/s) 

(Ghi chú: 0,90 là hệ số bề mặt - Áp dụng cho bề mặt là đất trong điều kiện dự án 

đang thi công xây dựng)  

nbt

PCA
q

)(

)lg1(
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 Như vậy, trung bình lượng nước mưa từ diện tích 1,7 ha của toàn BVĐK 

huyện Bảo Thắng là 5,47 m3/s, lượng nước này sẽ phụ thuộc vào thời gian mưa. Thời 

gian mưa càng kéo dài thì lưu lượng nước mưa sẽ lớn.  

b) Nước thải bẩn 

Nước thải nhiễm bẩn từ hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng bao gồm:  

- Nước thải sinh hoạt,  

- Nước thải từ quá trình khám chữa bệnh,  

- Nước rửa dụng cụ y tế,  

- Nước vệ sinh sàn nhà,...  

Đặc điểm nước thải loại này chứa nhiều chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan, các 

chất dinh dưỡng và đặc biệt là các vi trùng gây bệnh. Dự báo khối lượng, thành phần, 

chế độ xả nước của nước thải nhiễm bẩn từ BVĐK huyện Bảo Thắng mới như sau: 

(i). Dự báo khối lượng nước thải bẩn  

- Lưu lượng nước thải ước tính cho bệnh viện 500 giường 

Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 về Bệnh viện đa khoa - 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

Tiêu chuẩn cấp nước tính toán: 1m3/ giường lưu 

 Lưu lượng nước cấp tính toán Q= 500 x 1 = 500m3/ ngày 

 Tính toán nước thải với lưu lượng bằng 75% lượng nước cấp 

 Lưu lượng nước thải Q= 500 x 75% = 375m3/ ngày 

Trạm xử lý hiện tại đáp ứng được công suất: Q1=100m3/ngày. 

Vậy cần xây dựng thêm 01 trạm xử lý nước thải mới với công suất thiết kế:  

Q2=375-100=275m3/ngày. 

Thiết kế trạm xử lý nước thải mới công suất 280m3/ ngày. 

- Thực tế theo hóa đơn thanh toán tiền nước sạch mà Bệnh viện phải thanh toán 

hàng tháng thì lượng nước sạch sử dụng = lượng nước thải chỉ chiếm 60% nếu tính toán 

theo TCVN 4470-2012. 

 Trong phạm vi báo cáo này sẽ chọn lượng nước thải tính toán theo TCVN 

4470-2012 trong điều kiện BVĐK huyện Bảo Thắng hoạt động bình thường với tổng 

lượng nước thải là: Qthải = 375 m3/ngày đêm.  

(ii). Chế độ xả nước thải  

Chế độ thải nước của BVĐK huyện Bảo Thắng không ổn định theo thời gian 

trong ngày và trong tuần. Thường vào buổi sáng lượng nước thải cũng sẽ nhiều hơn các 

thời gian khác trong ngày.  

Ngoài ra, thông thường thì các ngày đầu tuần do lưu lượng bệnh nhân trong 

BVĐK huyện Bảo Thắng cao hơn các ngày cuối tuần nên nước thải cũng sẽ nhiều hơn. 
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Hệ số Kch (hệ số nước thải không điều hòa) của BVĐK huyện Bảo Thắng thường lớn 

hơn tiêu chuẩn cấp nước trung bình từ 2 - 3 lần. 

(iii). Thành phần và tính chất của nước thải bẩn từ BVĐK huyện Bảo Thắng  

Trong BVĐK huyện Bảo Thắng, nước sạch được sử dụng cho nhiều quy trình 

khác nhau như: khám chữa bệnh, lau rửa sàn nhà, chuẩn bị thức ăn, giặt giũ quần áo, 

chăn màn, rửa dụng cụ và thiết bị y tế sau khi sử dụng,... nên nước thải cũng có các 

thành phần và tính chất khác nhau tại mỗi quy trình sử dụng.  

Nước thải bẩn từ BVĐK huyện Bảo Thắng có thành phần tương tự như nước thải 

sinh hoạt, song chứa nhiều chất ô nhiễm đặc trưng, cụ thể là:  Các vi khuẩn, virus mang 

bệnh, dễ lây lan và phát tán ra môi trường (Các loại thường gặp là: Samonella, 

Leptospira, Vibrio Cholerae, Mycobacteruim Tuber-culosis,...). Để có thể dự báo được 

mức độ ô nhiễm trong nước thải phát triển khi hoạt động, có thể tham khảo chất lượng 

nước thải tại BVĐK huyện Bảo Thắng trong các đợt giám sát môi trường định kỳ (trước 

khi xử lý) như sau: 

Bảng 42: Kết quả phân tích chất lượng nước thải BVĐK huyện Bảo Thắng                            

trước khi xử lý 

TT Thông số Đơn vị 

Trước xử lý 
QCVN 28:2010/ 

BTNMT, cột B Tháng 

3/2018 

Tháng 

6/2018 

1 pH - 6,83 6,9 6,5-8,5 

2 BOD5 (200) mg/l 115 126 50 

3 COD mg/l 248 179 100 

4 TSS mg/l 157 151 100 

5 S2- mg/l 1,284 1,3 4,0 

6 NH4+ mg/l 15,7 38,6 10 

7 NO3- mg/l 62,3 63,9 50 

8 PO43- mg/l 6,18 8,5 10 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 1,52 1,82 20 

10 Coliform MPN/100ml 8.900 7.600 5.000 

11 Sanmonella 
Vi khuẩn/ 

100 ml 

KPH KPH KPH 

12 Shigella KPH KPH KPH 

13 Vibrio cholerate KPH KPH KPH 

 Ghi chú: QCVN 28:2010/BTNMT, mức B: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải y tế 

Qua số liệu tại bảng trên nhận thấy có rất nhiều các chỉ tiêu vượt GHCP theo 

QCVN 28:2010/BTNMT, mức B, k = 1,2 (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y 

tế), cụ thể là: 

 - BOD5 : Vượt 2,30 - 2,53 lần 

 - COD  : Vượt 1,79 - 2,48 lần 

 - NH4+ : Vượt 1,57 - 3,86 lần 

 - NO3-  : Vượt 1,28 - 1,24 lần 
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 - TSS  : Vượt 1,51 - 1,53 lần 

 - Coliform  : Vượt 1,52 - 1,78 lần 

 

(iv). Kết luận về XLNT tại BVĐK huyện Bảo Thắng  

Toàn bộ nước thải từ BVĐK huyện Bảo Thắng, trong đó có nước thải từ khu nhà 

8 tầng mới sẽ được thu gom và xử lý tại trạm XLNT của BVĐK huyện Bảo Thắng: 

- Tổng lượng nước thải y tế phát sinh tại BVĐK huyện Bảo Thắng phát sinh là 

375 m3/ngày đêm, hiện nay tại Bệnh viện đa có hệ thống XLNT là 100 m3/ngày đêm, 

như vậy còn 260 m3/ngày đêm chưa được xử lý, cần phải đầu tư mở rộng trạm XLNT 

(lắp đặt thêm 01 modun xử lý).   

 Dự án sẽ lắp đặt thêm 01 modun xử lý có công suất 280 m3/ngày đêm để đảm 

bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ BVĐK huyện Bảo Thắng.  

c) Tác động của nước thải bẩn y tế đến môi trường  

(i). Tác động do các đặc tính lý - hóa của nước thải y tế  

Do có quá nhiều các hợp chất chứa Nitơ và Phospho cho nên nguồn thải này sẽ 

bổ sung lượng lớn các chất dinh dưỡng vào thủy vực nhận nước thải. Khi hàm lượng 

nitơ, phốt pho trong nước quá lớn, dư thừa so với nhu cầu sẽ dẫn đến hiện tượng phú 

dưỡng đặc biệt là tại các thủy vực co khả năng tự làm sạch kém như lưu lượng nước trao 

đổi thấp. Theo lý thuyết của Stumm và Morgan như phương trình quang hợp của tảo 

dưới đây thì nitơ và phốt pho đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của 

các loài tảo.  

106CO2+ 16NO3- + HPO42- + 122H2O + 18H+   C106H263O110N16P + 

138O2 

Sự phát triển bùng nổ của tảo sẽ làm cho nước trở nên đục. Tảo dư thừa, chết và 

phân hủy gây nên mùi khó chịu ảnh hưởng trực tiếp đến các thủy sinh vật và môi trường 

không khí xung quanh. 

Quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ và tảo cũng sẽ làm giảm nồng độ 

oxy hoà tan trong nước. Khi nồng độ oxy hoà tan xuống thấp, các loài thủy sinh vật sẽ 

giảm. Tại khu vực có nồng độ oxy hoà tan xuống quá thấp do các chất hữu cơ phân hủy 

mạnh thì thường xẩy ra quá trình phân hủy kỵ khí lớp bùn đáy, phát sinh mùi hôi thối. 

Đây là môi trường không thuận lợi cho các sinh vật sống dưới nước. Ngược lại, nấm và 

vi khuẩn phát triển mạnh nhờ sự phân hủy các chất hữu cơ làm tăng hàm lượng NH4+. 

Ngoài ra, sự phân hủy các chất hữu cơ cũng sinh ra lượng lớn ion sunphát trong 

nước. Trong điều kiện hiếm khí, sunphát bị phân hủy sinh học giải phóng khí 

hydrosunfua H2S. Khí H2S phát sinh mùi khó chịu và độc hại cho con người.  

(ii). Tác động do vi sinh vật trong nước thải y tế 
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Cùng với những tác động do các yếu tố hoá lý nói trên, nguồn nước thải còn là 

phương tiện lan truyền các vi sinh vật gây bệnh. Trong thực tế, các bệnh lây lan qua môi 

trường nước là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật và tử vong, nhất là ở các nước đang 

phát triển.  

Nước thải từ BVĐK huyện Bảo Thắng chứa các vi khuẩn gây bệnh đổ trực tiếp 

xuống thủy vực thì qui mô lây lan sẽ rất rộng. Nước thải y tế nếu không được xử lý trước 

khi thải ra môi trường sẽ dễ dàng làm nhiễm khuẩn nguồn nước mặt và nước ngầm, là 

một nguy cơ tiềm tàng gây bệnh tật đối với khu vực dân cư xung quanh nói chung và 

toàn khu vực nói riêng. 

(iii). Các tác động khác  

Ngoài các đặc tính như vừa nói trên, nước thải y tế còn có mùi vị tanh, hôi khó 

chịu, màu đen, là nơi cư trú của giòi bọ. Hàm lượng chất rắn trong nước cũng rất lớn là 

sản phẩm của các quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ. 

4.2.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường không khí 

a) Khí thải giao thông  

Hoạt động của các phương tiện GTVT ra - vào BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ phát 

thải các khí độc như: SO2, NOx, CO, CO2, VOC,... do sử dụng xăng, dầu làm nhiên 

liệu cho động cơ đốt trong. Tuy nhiên, trong khuôn viên của BVĐK huyện Bảo Thắng 

cấm các loại xe cơ giới hoạt động nên khí thải giao thông phát sinh ở mức thấp, không 

đáng kể.  

b) Các loại vi khuẩn, virus mang bệnh có trong môi trường không khí  

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí trong quá trình thực hiện 

các hoạt động khám chữa bệnh tại BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ là các chủng vi sinh vật 

gây bệnh.  

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện thấy một số vi sinh vật gây bệnh trong không khí 

tại cơ sở y tế. Sự có mặt của các chủng loại vi sinh vật trong đó có các vi khuẩn, virus, 

nấm gây bệnh trong môi trường không khí tại BVĐK huyện Bảo Thắng trong quá trình 

khám, chữa bệnh là không thể loại trừ. Vi sinh vật đi vào môi trường không khí từ những 

người mắc bệnh thông qua các bệnh phẩm, vật phẩm y tế, chất thải bệnh nhân và thậm 

chí cả hơi thở người bệnh. Thông thường, hầu hết vi sinh vật sẽ cư trú trong những môi 

trường sống thuận lợi như rác thải, vật phẩm y tế, nước thải,... Tuy nhiên, do nhiều cơ 

chế khác nhau, các vi khuẩn, virus có khả năng phát tán vào không khí mà thường là 

bám vào các hạt bụi lơ lửng rồi di chuyển dưới tác động của gió.  

Trong không khí, nhiều loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, virus có khả năng tồn tại rất 

lâu đặc biệt là dưới điều kiện thuận lợi về nhiệt độ, độ ẩm. Về thời gian tồn tại của một 

số loại vi khuẩn trong không khí được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 43: Thời gian tồn tại của một số loài vi khuẩn, virus mang bệnh 

TT Loại vi khuẩn Thời gian 

1 Phế cầu 4  5 tháng 

2 Liên cầu khuẩn tan huyết 2,5  6 tháng 

3 Tụ cầu vàng 3 ngày 

4 Trực khuẩn dịch hạch 8 ngày 

5 Trực khuẩn bạch cầu 30 ngày 

6 Trực khuẩn lao 70 ngày 

Do thời gian sống trong không khí tương đối dài cùng với khả năng di chuyển 

của không khí nên các vi sinh vật trong không khí có thể lan truyền và ảnh hưởng trong 

qui mô rộng. Thực tế cho thấy nhiều dịch bệnh sinh ra do vi khuẩn trong không khí. Siêu 

vi khuẩn cúm là một loại điển hình gây ra dịch bệnh qua đường không khí. Nhiều bệnh 

khác cũng có thể lây lan qua đường không khí như sởi, đậu mùa, quai bị.  

Ngoài ra, có thể kể đến một số chủng siêu vi khuẩn khác trong không khí như: 

Khinovirut ECHO 28,11,30 ; Andenovirut 1,2,3,5; Andenovirut 3,4,7,12,14; 

Myxovirut... 

c) Các loại khí thải khác  

(i). Khí thải và mùi hôi thối từ hệ thống thu gom và thiết bị xử lý nước thải bẩn 

Thành phần chất ô nhiễm không khí từ hệ thống thu gom nước thải của BVĐK 

huyện Bảo Thắng rất đa dạng như: NH3, H2S, Clorua,… các khí này có khả năng gây 

mùi nên có thể sẽ gây ảnh hưởng đến các khu vực trong phạm vi dự án. Tuy nhiên, lượng 

khí này phát sinh không nhiều, mặt khác hệ thống thoát nước của khu vực được thiết kế 

kín nên khả năng ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể. Thành phần của các hơi 

khí độc hại này rất đa dạng như: NH3, H2S, CH4,… và các loại khí khác tùy thuộc vào 

thành phần nước thải. Lượng hơi khí độc hại này không lớn, nhưng có mùi đặc trưng. 

Do đó, BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ có các biện pháp khắc phục nguồn ô nhiễm này. 

Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nước thải được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 44: Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ xử lý nước và lưu giữ rác thải 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 

Ngưỡng 

phát hiện 

(ppm) 

1 Allyl mercaptan  CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi - cafe 

mạnh 
0,00005 

2 Amyl mercaptan  
CH3-(CH2)3-CH2-

SH 

Khó chịu, hôi 

thối 
0,0003 

3 Benzyl mercaptan  C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptan  
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Hôi hám 0,000029 

5 Dimethyl sulffile  CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 
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TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 

Ngưỡng 

phát hiện 

(ppm) 

6 Ethyl mercaptan  CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,0019 

7 Hydrogen sulffile  H2S Trứng thối 0,00047 

8 Propyl mercaptan  CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

9 Sulfua dioxide  SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

10 
Tert-bytul 

mercaptan  
(CH2)3C-SH Hối hám 0,00008 

11 Thiophennol  C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

Nguồn: PGS.TS Trịnh Thị Thanh, Độc học và sức khỏe môi trường 

(ii). Khí thải và mùi hôi thối từ nơi lưu giữ rác thải tạm thời 

CTR phát sinh từ hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng bao gồm CTR sinh 

hoạt và rác thải y tế. Nhân viên VSMT chịu trách nhiệm quét dọn, vệ sinh và thu gom 

rác thải từ Nhà 8 tầng mới và toàn thể BVĐK huyện Bảo Thắng về trạm lưu giữ rác thải 

tập trung đã được xây dựng. 

Quá trình lưu trữ tạm thời rác thải trong phạm vi BVĐK huyện Bảo Thắng sẽ 

phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ 

(chủ yếu là CTRSH). Thông thường, CTR sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lưu trữ. 

Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm: CO2, 

NH3, H2S, CO,... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S.  

Tuy nhiên, nếu BVĐK huyện Bảo Thắng thực hiện việc thu gom CTR hoàn toàn 

trong ngày như hiện nay và các thùng chứa CTR được bố trí tập trung tại phòng kín và 

có trang bị nắp đậy cẩn thận thì mùi hôi thối phát tán sẽ rất hạn chế. Kết quả đo đạc tham 

khảo tại điểm tập trung rác cho thấy thành phần các chất khí gây mùi đạt tiêu chuẩn vệ 

sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT, nồng độ H2S là 0,010 mg/m3 và 

nồng độ NH3 là 2,32 mg/m3. 

4.2.1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động do CTRYT nguy hại 

a) Đặc tính chất thải y tế nguy hại và CTRSH thông thường 

(i). Chất thải y tế nguy hại và CTRSH thông thường 

Đặc tính chất thải y và CTRSH thông thường phát sinh từ hoạt động của BVĐK 

huyện Bảo Thắng như sau: 
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Bảng 45: Dự báo đặc tính các loại chất thải y tế và CTRSH thông thường phát sinh tại 

BVĐK huyện Bảo Thắng 

TT 
Loại chất 

thải 
Đặc tính Dự báo 

1 
Chất thải 

lây nhiễm 

Chất thải sắc nhọn (loại A): Bao gồm chất thải có thể 

gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, có thể nhiễm khuẩn, 

bao gồm: bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, 

lưỡi dao mổ, đinh mổ, cưa, các ống tiêm, mảnh thủy 

tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác sử dụng trong các loại 

hoạt động y tế. 

Có phát 

sinh 

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn (loại B): Bao gồm 

các loại chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh học của 

cơ thể và các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly. 

Có phát 

sinh 

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (loại C): Bao gồm 

các loại chất thải phát sinh trong các phòng xét nghiệm 

như: bệnh phẩm và dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm. 

Có phát 

sinh 

Chất thải giải phẫu (loại D): Bao gồm các mô, cơ quan, 

bộ phận cơ thể người; rau thai, bào thai và xác động vật 

thí nghiệm: Do tính chất của Nhà 7 tầng mới nên chất 

thải loại này sẽ không phát sinh. 

Không 

phát 

sinh 

2 

Chất thải 

hóa học 

nguy hại 

Dược phẩm quá hạn, kém phẩm chất không còn khả 

năng sử dụng. 

Có phát 

sinh 

Chất hóa học nguy hại sử dụng trong y tế 
Có phát 

sinh 

Chất gây độc tế bào, gồm: vỏ các chai thuốc, lọ thuốc, 

các dụng cụ dính thuốc gây độc tế bào và các chất tiết 

từ người bệnh được điều trị bằng hóa trị liệu 

Có phát 

sinh 

Chất thải chứa kim loại nặng: thủy ngân (từ nhiệt kế, 

huyết áp kế thủy ngân bị vỡ, chất thải từ hoạt động nha 

khoa), cadimi (Cd) (từ pin, ắc quy), chì (từ tấm gỗ bọc 

chì hoặc vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ từ 

các khoa chẩn đoán hình ảnh, xạ trị). 

Có phát 

sinh 

Bùn thải từ các bể phốt tự hoại tại Nhà 7 tầng mới cũng 

được coi là chất thải nguy hại do bùn thải chứa nhiều vi 

khuẩn, virus có hại cho môi trường và sức khỏe cộng 

đồng nên sẽ có biện pháp riêng trong quá trình thu gom 

và xử lý. 

Có phát 

sinh 

3 
Chất thải 

phóng xạ 

Chất thải phóng xạ: Gồm các chất thải phóng xạ rắn, 

lỏng và khí phát sinh từ các hoạt động chẩn đoán, điều 

trị, nghiên cứu và sản xuất 

Có phát 

sinh 

Bình chứa áp suất: Bao gồm bình đựng oxy, CO2, bình 

ga, bình khí dung. Các bình này dễ gây cháy, gây nổ  

Có phát 

sinh 

4 

Chất thải 

thông 

thường 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các buồng bệnh (trừ các 

buồng bệnh cách ly). 

Có phát 

sinh 

Chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế 

như các chai lọ thủy tinh, chai huyết thanh, các vật liệu 

nhựa, các loại bột bó trong gẫy xương kín. Những chất 

Có phát 

sinh 
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TT 
Loại chất 

thải 
Đặc tính Dự báo 

thải này không dính máu, dịch sinh học và các chất 

nguy hại. 

Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: giấy, 

báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng các tông, túi nilon, 

túi đựng phim. 

Có phát 

sinh 

Chất thải ngoại cảnh: lá cây và rác từ các khu vực ngoại 

cảnh. 

Có phát 

sinh 

 

(ii). Chất thải nguy hại khác ngoài CTRYT nguy hại 

Trên cơ sở phân loại chất thải từ hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng  đã có để dự 

báo thành phần CTNH khác (ngoài CTRYT nguy hại) phát sinh từ hoạt động của 

BVĐK huyện Bảo Thắng khi có thêm hạng mục Nhà 7 tầng mới kèm theo mã CTNH 

được nêu trong bảng sau: 

Bảng 46: Thành phần CTNH khác và mã CTNH 

TT Tên CTNH 
Trạng thái 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã chất thải 

nguy hại 

1 
Chất thải y tế lây nhiễm (bông, băng, 

kim tiêm,...)  
Rắn 13 01 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 

3 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 10 01 03 

4 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 

5 Dầu máy thải Lỏng 17 02 03 

6 Ghẻ lau dính CTNH Rắn 18 02 01 

 

b) Dự báo khối lượng phát sinh 

(i). Dự báo lượng CTR phát sinh tại BVĐK huyện Bảo Thắng 

Lượng CTR phát sinh theo thực tế (Mang tính tham khảo) 

Trong năm 2021, lượng CTRYT nguy hại + CTNH khác được xử lý tại lò đốt 

của Bệnh viện là 28.000 kg (trung bình là 77 kg/ngày đêm/303 giường bệnh). Như vậy, 

lượng  CTRYT nguy hại + CTNH khác tính trên giường bệnh là: 77 / 303 = 0,26 kg. 

Với định mức nêu trên thì với quy mô 500 giường thì toàn thể BVĐK huyện Bảo Thắng 

phát sinh:  

500  0,26 = 130 kg/ngày đêm (CTRYT nguy hại + CTNH khác). 

Theo thống kê của BVĐK huyện Bảo Thắng thì CTRYT nguy hại + CTNH khác 

cũng chiếm khoảng 25% lượng CTR phát sinh: 

- Tổng khối lượng CTR phát sinh: 130  100: 25 = 520 kg/ngày đêm. 

+ CTRYT nguy hại + CTNH khác = 130 kg 

+ CTRSH = 390 kg 
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Lượng CTR phát sinh tính toán theo định mức lý thuyết 

Nhìn chung, bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố có mức phát sinh CTR nhiều hơn ở 

các bệnh viện tuyến huyện. Dự báo CTR y tế tại báo cáo này sẽ dựa trên cơ sở số giường 

bệnh và lượng CTR phát sinh trên mỗi giường bệnh. Theo “Quy hoạch tổng thể hệ thống 

xử lý chất thải rắn y tế” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 thì tiêu chuẩn phát sinh CTR y tế như sau: 

- Giai đoạn 2010 - 2020: 2,0 - 2,2 kg/giường/ngày đêm.  

- CTRYT không nguy hại thường chiếm 75% trong tổng số CTR y tế.  

- Tỷ trọng của CTRSH: 350 kg/m3, độ ẩm 50 - 70%. 

- Tỷ trọng của CTR y tế: 150 kg/m3, độ ẩm 37 - 42%. 

Lựa chọn thông số để dự báo CTR phát sinh từ BVĐK huyện Bảo Thắng như 

sau: 

- Lượng CTR phát sinh: 2,0 kg/giường/ngày đêm (Đối với BVĐK huyện Bảo 

Thắng là bệnh viện tuyến huyện nên lựa chọn định mức phát sinh CTR là 2,0 

kg/giường/ngày đêm).  

- Lượng CTRYT nguy hại và CTNH khác: 25% tổng lượng CTRYT phát sinh. 

- Tỷ trọng chất thải y tế: 150 kg/m3 

- Tỷ trọng CTRSH thông thường: 500 kg/m3 

Bảng 47: Dự báo lượng CTR từ toàn thể BVĐK huyện Bảo Thắng 

TT Loại chấi thải Đơn vị Khối lượng Tỷ lệ (%) 

1 CTRYT nguy hại & CTNH khác  kg/ngày 250 25 

2 CTRSH thông thường  kg/ngày 750 75 

3 Tổng cộng kg/ngày 1000 100 

Số liệu CTR phát sinh theo thực tế sẽ thấp hơn nếu tính toán theo lý thuyết. Để 

đảm bảo các hệ thống xử lý rác thải có dư công suất để xử lý triệt để, Báo cáo sẽ áp 

dụng cách dự báo theo định mức lý thuyết, cụ thể: 

- Tổng lượng chất thải phát sinh riêng tại BVĐK huyện Bảo Thắng là 1000 kg/ 

ngày đêm, trong đó  

+ CTRSH thông thường: 750 kg/ngày đêm. 

+ CTRYT nguy hại & CTNH khác: 250 kg/ngày đêm  

(ii). Dự báo lượng CTR phát sinh tại các cơ sở y tế tuyến dưới  

Theo số liệu thống kê thì tổng lượng CTRYT nguy hại của các cơ sở y tế tuyến 

dưới được thu gom và xử lý tại BVĐK huyện Bảo Thắng trung bình là 759 kg/tháng 

hay 25,3 kg/ngày.  

Sau khi nâng cấp BVĐK huyện Bảo Thắng xong, lượng CTRYT phải xử lý tại 

lò đốt của Bệnh viện là: 250 + 25,3 = 275.3 kg/ngày đêm. 
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4.2.1.2. Đánh giá, dự báo các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

4.2.1.2.1. Đánh giá, dự báo do tiếng ồn 

Nhìn chung, tiếng ồn từ hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng rất thấp, không 

đáng kể. BVĐK huyện Bảo Thắng được trang bị máy phát điện dự phòng và có thể đây 

sẽ là nguồn ồn cao nhất của BVĐK huyện Bảo Thắng song tuy nhiên không hoạt động 

thường xuyên. 

4.2.1.2.2. Đánh giá, dự báo đến hệ sinh thái 

Những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái khi Nhà 8 tầng mới đi vào hoạt động 

và hoạt động của BVĐK huyện Bảo Thắng hiện có sẽ xuất phát chủ yếu từ nguồn nước 

thải nếu nguồn thải này không được xử lý thích hợp. Do đặc tính hoá học, nước thải từ 

BVĐK huyện Bảo Thắng có khả năng gây nên hiện tượng phú dưỡng tại các thủy vực 

nhận nước thải và là phương tiện lây truyền bệnh tật cho hệ sinh thái động vật. 

Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng 

như đã đề cập trong phần trên. Do đó, sẽ bổ sung một lượng đáng kể Nitơ và phốt pho 

vào thủy vực nhận nước thải thậm chí vượt mức cần thiết. Nếu thủy vực nhận nước thải 

là nơi canh tác nông nghiệp, cây trồng sẽ phát triển bất bình thường, năng suất giảm.  

Nếu tiếp tục phải nhận nguồn thải này, lượng Nitơ và đặc biệt là phốt pho trở nên 

dư thừa so với nhu cầu sẽ dẫn đến sự phát triển bùng nổ, không thể kiểm soát được của 

các loài tảo như tảo lục, tảo lam bởi vì phốt pho đóng một vai trò rất quan trọng trong 

quá trình phát triển của tảo. Hiện tượng này gọi là phú dưỡng. Hiện tượng phú dưỡng sẽ 

hình thành nhanh hơn trong mùa khô khi lưu lượng nước trao đổi tại thuỷ vực thấp và 

do đó khả năng tự làm sạch của nguồn nước kém đi. Phú dưỡng sẽ gây nên những ảnh 

hưởng nghiêm trọng đối với hệ sinh thái dưới nước. Do sự phát triển và phân hủy của 

tảo, hàm lượng ôxy hoà tan trong nước giảm, số lượng các loài cá và động vật đáy sẽ 

giảm do bị chết hoặc di dời đến các thuỷ vực có môi trường sống tốt hơn.  

Nguồn nước thải cũng mang nhiều virus, vi khuẩn gây bệnh đặc biệt khuẩn 

coliform, tả, trứng giun, sán... và là môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật nói trên 

phát triển thì khả năng lây lan bệnh sang động vật là điều không thể tránh khỏi. Tác 

động này có thể xẩy ra trên một diện rộng vì nước là phương tiện vận chuyển, lan truyền 

vi khuẩn rất nhanh.  

Tuy nhiên, do nằm trong phạm vi của BVĐK huyện Bảo Thắng và trạm XLNT 

vẫn dư công suất, nước thải từ Nhà 8 tầng mới được đưa về trạm XLNT để xây dựng 

đạt QCVN tương ứng trước khi xả ra môi trường. Vì vậy, tác động này là không có. 

4.2.1.2.3. Đánh giá, dự báo tác động đến các yếu tố KT-XH 

Khi Nhà 8 tầng mới đi vào hoạt động, cộng thêm các hoạt động của BVĐK huyện 

Bảo Thắng hiện có sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là nhu cầu khám chữa 

bệnh chất lượng cao cho nhân dân huyện Bảo Thắng. 
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Đây là công trình phúc lợi xã hội với mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng 

trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước ta đang 

thực hiện. Đồng thời nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã 

hội của địa phương và phục vụ cho sự nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

4.2.1.2.4. Đánh giá, dự báo do nhiễm khuẩn 

a) Khái niệm nhiễm khuẩn bệnh viện 

Nhiễm khuẩn bệnh viện (nosocomial infection) là nhiễm khuẩn mắc phải gặp ở 

bệnh nhân sau khi nhập viện mà ở thời điểm nhập viện không có hoặc không nằm trong 

thời kỳ ủ bệnh. Triệu chứng của nhiễm khuẩn bệnh viện có thể xuất hiện sau khi xuất 

viện. 

Nhiễm khuẩn là một nguy cơ đối với bệnh nhân vì nó kéo dài thời gian nằm bệnh 

viện cùng với đau đớn và khó chịu cho bệnh nhân, gây mất thời gian làm việc và thu 

nhập của bệnh nhân cũng như người nhà, kèm với lo lắng và các bất tiện. Ảnh hưởng 

kinh tế và xã hội của nhiễm khuẩn đối với bệnh viện và cộng đồng là đáng kể, do tăng 

chi phí nằm viện, thuốc men, quần áo, giảm tỉ lệ sử dụng giường bệnh viện. Sự sử dụng 

rộng rãi kháng sinh điều trị có thể làm tăng sự xuất hiện các chủng vi khuẩn kháng thuốc.  

Trong bệnh viện, nhất là tại khoa Cấp cứu, do sự giảm đề kháng của các bệnh 

nhân yếu kết hợp với sự gia tăng độ tập trung các chủng vi khuẩn gây bệnh, việc giữ gìn 

vệ sinh không đúng cách lại càng dễ gây ra các đợt nhiễm khuẩn bùng phát, lan truyền 

nhanh chóng giữa các bệnh nhân, nhân viên, và thậm chí lan ra cả cộng đồng.  

b) Sự lan truyền của nhiễm khuẩn trong Bệnh viện 

(i). Tỉ lệ nhiễm khuẩn  

- Các thăm dò ở nhiều quốc gia cho thấy 5-10% các bệnh nhân bị một nhiễm 

khuẩn nào đó trong khi họ ở trong bệnh viện.  

- Các nhiễm khuẩn thường gặp là nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng đường tiểu, 

nhiễm trùng phổi, da, tiêu hóa, dụ khuẩn huyết, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng catheter.  

(ii). Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn trong bệnh viện 

- Nguyên nhân chủ yếu gây nhiễm khuẩn bệnh viện là vi khuẩn, một ít trường 

hợp do virus và nấm. 

- Các vi khuẩn có ở mọi nơi, trong không khí, thức ăn, nước, bề mặt môi trường, 

trong các chủng vi khuẩn bình thường của người và thú vật. Do đó, vi khuẩn có mặt trên 

da, niêm mạc của bệnh nhân và nhân viên, ví dụ trong mũi, miệng và đường tiêu hóa. 

- Khả năng gây bệnh của vài loại vi khuẩn đặc biệt tùy thuộc độc lực của chúng 

và đường vào cơ thể. Nó cũng phụ thuộc vào sức đề kháng với nhiễm khuẩn của bệnh 

nhân mà sức đề kháng này bị giảm đi nhiều ở bệnh nhân trong bệnh viện. Do đó, những 

vi khuẩn vô hại ở người khỏe mạnh có thể gây bệnh ở các bệnh nhân nằm viện. Các vi 
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khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện thường đề kháng với kháng sinh hơn các vi khuẩn 

của nhiễm khuẩn mắc phải trong cộng đồng.  

 

(iii). Nguồn gốc và ổ nhiễm trùng 

- Con người là nguồn chính của các vi khuẩn gây nhiễm, là nhân viên và bệnh 

nhân. Các bệnh nhân và nhân viên vào bệnh viện với tình trạng nhiễm khuẩn mắc phải 

trong cộng đồng có thể truyền nhiễm khuẩn đó cho người khác trong môi trường bệnh 

viện.  

- Các dụng cụ bị vấy nhiễm, đặc biệt nếu được dùng cho các kỹ thuật xâm lấn 

như dụng cụ dùng trong lòng mạch, catheter và máy thở là nguồn nhiễm trùng. 

- Thức ăn là nguồn nhiễm trùng tiềm ẩn quan trọng. Tránh ngộ độc thức ăn cần 

giữ vệ sinh khi chế biến, dự trữ thức ăn. 

- Môi trường bệnh viện bị vấy nhiễm do vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn trên 

các bệnh nhân. Các vi khuẩn gây bệnh có thể còn sống và hoạt động được trong một 

thời gian dài trong môi trường sau khi được phóng xuất từ vật chủ, thí dụ vi khuẩn lao 

trong bụi, virus viêm gan siêu vi B trong giọt máu khô. Phải dọn vệ sinh môi trường 

toàn diện và đều đặn để giảm số lượng vi khuẩn và các ổ nhiễm khuẩn. Khi làm vệ sinh, 

cần chú ý để không gieo rắc các vi khuẩn gây bệnh.  

- Một nguồn nhiễm khuẩn ẩn từ môi trường là nước. Các tháp nước của hệ thống 

điều hòa không khí và các hệ thống nước ấm có thể liên quan tới đợt bùng phát nhiễm 

khuẩn.  

- Các dịch truyền tĩnh mạch, dịch nuôi ăn qua đường tiêu hóa, các chất khử trùng, 

nước trong bộ phận làm ẩm của máy thở khi bị vấy nhiễm cũng có thể gây nhiễm khuẩn 

trong bệnh viện.  

(iv). Khả năng bị nhiễm khuẩn  

Các yếu tố làm tăng khả năng bị nhiễm khuẩn gồm:  

- Bản chất của bệnh lý ban đầu: ung thư, viêm da .. 

- Trị liệu đang dùng: hóa trị liệu, corticoides. 

- Một số phẫu thuật: chỉnh hình, ghép cơ quan. 

- Các tổn thương hở da: loét, bỏng, lỗ dò . 

- Các dụng cụ xâm lấn như thông tiểu đặt tại chỗ, mở khí quản, catheter, dụng cụ 

nội mạch.  

(v). Đường lan truyền nhiễm khuẩn tuỳ thuộc bản chất của vi khuẩn gây bệnh 

- Tiếp xúc trực tiếp bằng tay. 

- Tiếp xúc gián tiếp qua các dụng cụ trong nhiễm trùng vết thương. 

- Qua không khí khi vi khuẩn vẫn sống sau khi sấy khô môi trường và được mang 

trên da trong bụi.  
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- Qua truyền máu. 

- Qua đường phân - miệng. 

4.2.1.2.5. Đánh giá, dự báo lây lan dịch bệnh từ BVĐK huyện Bảo Thắng   

Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh ngoài cộng đồng thì BVĐK huyện Bảo Thắng  

sẽ được coi là ổ dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan chéo trong Bệnh viện. Tuy nhiên, các khu 

vực trong BVĐK huyện Bảo Thắng được sử dụng để tập trung điều trị dịch bệnh sẽ được 

khoanh vùng bảo vệ và giám sát, sát khuẩn, sát trùng nghiêm ngặt và sẽ hạn chế được 

nguy cơ lây lan. Tuy nhiên, do nằm trong phạm vi của BVĐK huyện Bảo Thắng  nên 

nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bệnh viện rất khó để dự báo chính xác.   

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

4.2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

- Sử dụng chung bãi đỗ xe hiện có của BVĐK huyện Bảo Thắng.  

- Tổ chức vệ sinh, quét dọn hàng ngày tại Nhà 8 tầng mới. 

- Tại các khu vực bếp đều bố trí hệ thống thông gió hút tự nhiên (hoặc cưỡng 

bức) trong các hành lang kỹ thuật.  

- Hạn chế tối đa các nguồn gây ô nhiễm mùi như: cống phải có nắp, nghiêm cấm 

phóng uế và vứt rác thải bừa bãi, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định,... 

- Cấm hút thuốc trong phạm vi toàn BVĐK huyện Bảo Thắng và tiến hành xử 

phạt nghiêm khắc theo quy định. 

- Các máy văn phòng cần để ở chỗ thông thoáng. 

- Sử dụng các loại xà phòng, nước tẩy rửa và các loại thuốc xịt chứa ít các chất 

độc hại trong công tác vệ sinh BVĐK huyện Bảo Thắng. 

4.2.2.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước 

a) Mạng lưới thoát nước mưa  

(i). Hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà 

Sử dụng hố ga, rãnh thoát nước nước xây gạch B300, thoát nước vào hệ thống 

thoát nước mưa của BVĐK huyện Bảo Thắng hiện có. Từ đó nước thải thoát ra ngoài 

hàng rào bệnh viện dọc đường CMT8. 

(ii). Hệ thống thoát nước mưa trong nhà  

- Thoát nước mưa gồm nước mưa thu trên mái nhà và từ các lô gia thu gom vào 

các ống đứng thoát nước mưa đặt xung quanh các công trình, sau đó đổ vào các hố ga 

của hệ thống thoát nước quanh nhà và đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước của công 

trình (vì hàm lượng chất bẩn nhỏ). 

- Các ống đứng và các ống ngang thoát nước chính cùng các phụ tùng kèm theo 

đồng bộ. ống thoát nước dùng ống nhựa PVC Tiền Phong. 

- Hệ thống thoát nước mưa trong nhà được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

ngoài nhà và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa hiện có của BVĐK huyện Bảo Thắng. 
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b) Mạng lưới thoát nước thải bẩn 

- Hệ thống thoát nước của công trình được thiết kế các mạng nước độc lập.  

- Nước thoát nước sàn (Nước thải xám): Thoát nước sàn gồm nước từ các thiết 

bị như chậu rửa, phễu thu của các khu WC và khu nhà bếp. Nước được thoát vào ống 

nhựa và dẫn ra hố ga của hệ thống thoát nước của công trình, sau đó nước đổ vào hệ 

thống thu gom nước thải đã có của Bệnh viện bằng ống PVC 110. 

- Mạng thoát nước từ xí + chậu rửa + âu tiểu nam + nữ (Nước thải đen): Thoát 

vào bể tự hoại 3 ngăn bằng ống PVC 110. Bể tự hoại có chức năng lắng cặn và phân 

huỷ chất thải trong môi trường yếm khí.  

Sơ đồ thu gom được trình bày tóm tắt trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Sơ đồ quản lý nước thải tại BVĐK huyện Bảo Thắng 

b) Xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ  

(i). XLNT sinh hoạt tại các khối nhà hiện có của BVĐK huyện Bảo Thắng   

XLNT sinh hoạt tại các khối nhà hiện có của BVĐK huyện Bảo Thắng vẫn giữ 

thực hiện như hiện nay là xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. 

(ii). XLNT sinh hoạt tại khối nhà 8 tầng xây dựng mới 

- Bể tự hoại có chức năng lắng cặn và phân huỷ chất thải trong môi trường yếm 

khí. Bể tự hoại được tính toán có dung tích đủ để phân huỷ trong 720 ngày. Sau 5 năm 

thuê Công ty vệ sinh môi trường hút cặn. Nước thải sau khi qua xử lí sẽ thoát ra hệ thống 

thoát nước chung của toàn công trình. 

- Dung tích của bể tự hoại được tính theo công thức :  

- Chọn bể tự hoại không có ngăn lọc.  

NƯỚC THẢI TỪ 

CÁC KHÂU KHÁM 

CHỮA BỆNH 

 

NƯỚC THẢI SINH 

HOẠT THOÁT SÀN 

NƯỚC THẢI SINH 

HOẠT BẨN              

(XÍ, TIỂU) 

BỂ PHỐT TỰ HOẠI 

3 NGĂN 

HỆ THỐNG THU GOM 

NƯỚC THẢI BẨN CỦA 

BỆNH VIỆN HIỆN CÓ 

TRẠM XLNT CỦA 

BỆNH VIỆN 

CỐNG THOÁT DỌC 

ĐƯỜNG CMT8 
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- Dung tích bể tự hoại xác định theo công thức sau 

Wb = Wn  + WC (m3) 

Trong đó:  

- Wn : Thể tích nước của bể lấy bằng (1-3) lần qthải ngày đêm 

- Wb : Thể tích nước của bể (m3). 

- Wc : Thể tích cặn của bể (m3). 

Thể tích nước 

Xác định thể tích nước của bể :  Wn = k  Qngđ 

- K theo quy phạm lấy từ 1- 3, lấy k = 1,5. 

- Qngày đêm: Lượng nước thải ngày đêm.  

 Qngđ = (100  197)/1.000 = 19,7 (m3/ngày đêm) 

Vậy  Wn = 2  19,7= 39,4 (m3/ngày đêm) 

Xác định thể tích cặn của bể : 

Wc = 

N
W

bcWTa






1000).
2

100(

)
1

100(

 (m). 

Trong đó: 

- a: Tiêu chuẩn thải cặn (Lấy a = 0,7 (l/ng.ngđ)). 

- T: Thời gian giữa hai lần lấy cặn, T = 365ngày. 

- W1, W2: Độ ẩm của cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men có giá trị tương 

ứng là: W1 = 95%; W2 =90%. 

- b: Hệ số kể đến độ giảm thể tích cặn khi lên men, giảm 30% và lấy b =0,7. 

- c: Hệ số kể đến việc để lại phần cặn dã lên men khi hút cặn để giữ lại vi  sinh 

giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, lấy  c=1,2 

- N : Số giường bệnh sử dụng, N = 500 giường 

Wc = {0,7365(100-95)0,71,2500} / {(100-90)1.000} = 53,7(m3) 

Vậy dung tích bể tự hoại là: 

                            Wb = Wn + Wc = 26,6 + 53,7 = 80,3 (m3). 

Dự án tiến hành xây bể tự hoại với dung tích 85m3. 

Chọn kích thước của bể: a  b  h = (9,5 5 x 1,8) m. Theo quy phạm thiết kế bể 

tự hoại loại 3 ngăn, dung tích ngăn 1 bằng 50% và dung tích ngăn 2 còn lại mỗi ngăn 

25%. Bể được thiết kế ở vách ngăn có: 

- Nước vào và ra khỏi bể có đường kính D125.   

- Cửa thông cặn có kích thước là 220  220 (mm). 

- Cửa thông nước có kích thước là 220  220 (mm). 

- Cửa thông khí có kích thước là 100  100 (mm).    

- Chiều cao cửa thông nước =(0,4-0,6)H. Chọn bằng 0,5H. 
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c) Đấu nối hệ thống thu gom nước thải từ tòa nhà 8 tầng xây mới vào tuyến cống 

thu gom nước thải của BVĐK huyện Bảo Thắng  

Vị trí điểm đấu nối hệ thống thoát nước thải của dự án vào tuyến cống thoát nước 

thải của BVĐK huyện Bảo Thắng xem bản vẽ thoát nước tại hình 20 sau tại bản vẽ kỹ 

thuật tại phần phụ lục. Toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải y tế phát sinh từ Nhà 8 

tầng mới sẽ được thu gom về trạm XLNT của BVĐK huyện Bảo Thắng. Công suất trạm 

XLNT tập trung hiện nay là 100 m3/ngày đêm( hiện có). Khi đưa Tòa nhà 8 tầng mới đi 

vào sử dụng, dự án sẽ lắp đặt thêm 01 modun xử lý có công suất 280 m3/ngày đêm. Đưa 

công suất trạm XLNT của BVĐK huyện Bảo Thắng đạt 380 m3/ngày đêm, có khả năng 

xử lý cho toàn BVĐK huyện Bảo Thắng có quy mô 500 giường bệnh.  

Trạm XLNT đã có (Công suất 100 m3/ngày đêm) này đang hoạt động theo nguyên 

lý AAO (phương pháp bùn hoạt tính) + MBR (Màng siêu vi lọc), được xây dựng phía 

Bắc của Bệnh viện, nằm giáp ranh của tòa nhà 7 tầng. Theo Báo cáo BVĐK huyện Bảo 

Thắng thì bùn thải từ hệ thống XLNT tập trung sau khi được ép khô sẽ được đưa đến lò 

đốt rác thải y tế tại BVĐK để xử lý. Tro xỉ của lò đốt cũng được lấy mẫu và phân tích 

cho kết quả đều thấp hơn các GHCP theo QCVN 07:2009/BTNMT. 

 

Hình 9: Điểm đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải từ tòa nhà 8 tầng vào hệ 

thống thoát nước mưa, thoát nước thải chung của BVĐK huyện Bảo Thắng 

d) Lắp đặt thêm 01 modun XLNT có công suất 280 m3/ngày đêm 

Hố ga đấu nối 

nước mưa 

Hố ga đấu nối 

nước thải 
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Để đảm bảo nhu cầu xử lý nước thải phát sinh tại tòa nhà 8 tầng mới, Dự án sẽ 

lắp đặt 01 modun XLNT có công suất 280 m3/ngày đêm. Cụ thể như sau: 

- Vị trí lắp đặt: Lắp đặt vị trí trạm XLNT hiện nay trên diện tích 100m2 đất đã có. 

- Công nghệ XLNT: công nghệ giá thể vi sinh di động MBBR   

 Quy trình công nghệ xử lý nước thải 

- Quy trình hoạt động của modun XLNT (280 m3/ngày đêm) sẽ lắp đặt thêm tại 

BVĐK huyện Bảo Thắng theo công nghệ giá thể vi sinh di động MBBR được tóm tắt 

trong hình sau: 

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ ANOXIC

BỂ HIẾU KHÍ

BỂ LẮNG

BỂ CHỨA BÙN BỂ KHỬ TRÙNG

QCVN 28:2010/BTNMT

MÁY THỔI KHÍ BỂ SINH 
HỌC

DINH DƯỠNG 1

HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG

POLYMER

 
Hình 10: Quy trình công nghệ xử lý xử lý hệ thống xử lý nước thải 280m3/ngày đêm 

Thuyết minh công nghệ mô tả lần lượt các bước mà nước thải đi qua trong quá 

trình xử lý từ khâu thu gom, tách rác tới khi được thải vào nguồn tiếp nhận 

STT 
Công trình/ 

Thiết bị 
Mô tả hoạt động 
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1.  Bể gom 

Nước thải được thu từ các khu vệ sinh, canteen vào 

bể gom. Bể gom lưu trữ lượng nước trong thời gian 

ngắn và bơm qua bể điều hòa 

2.  Song chắc rác 

Nước thải bênh viện thường chứa nhiều rác do quá 

trình hoạt động của bệnh nhân, do đó, cần tách rác 

triệt để trước khi đưa vào hệ thống, tránh ảnh hưởng 

đến bơm và các thiết bị xử lý của hệ thống 

3.  Bể điều hoà 

Nước thải của bệnh viện thường có sự cố biến động 

lớn về lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm, vì vậy, 

bể điều hoà được thiết kế lưu nước nhằm điều hoà 

lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải, 

tạo điều kiện cho các quá trình xử lý tiếp theo 

4.  

Hệ thống phân 

phối khí bể điều 

hoà 

Để ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng cặn lơ lửng và 

điều kiện thiếu khí xảy ra gây phát sinh mùi khó 

chịu, trong bể điều hoà lắp đặt hệ thống phân phối 

khí dạng bọt thô làm tăng hiệu quả khuấy trộn. Khí 

cấp cho bể điều hoà được cấp từ 02 máy thổi khí, 

lưu lượng được điều chỉnh bằng van tay. 

5.  
Bơm nước thải bể 

điều hoà 

Có 02 bơm nước thải loại nhúng chìm được lắp 

trong bể điều hoà, 01 bơm hoạt động, 01 bơm dự 

phòng cấp vào bể xử lý thiếu khí. 

Các bơm hoạt động theo phao và đảo bơm luân 

phiên. 

Tại bể điều hòa được lắp đặt hệ thống phao báo đầy 

và báo cạn để điều khiển hoạt động của bơm. 

Khi có tín hiệu báo cạn, hai bơm điều hòa ngừng 

chạy. 

Khi có tín hiệu báo đầy, hai bơm được chạy đồng 

thời để giảm tải nhanh cho bể điều hòa. Cùng với 

đó, hệ thống cảnh báo tràn bể bằng còi và đèn hoạt 

động giúp người vận hành nhận thông tin và có biện 

pháp ứng phó khi cần thiết. 

01 đường bơm sự cố được thiết kế để bơm thẳng 

nước từ bể điều hòa sang khử trùng trong trường 

hợp cần sửa chữa. 

6.  
Bể xử lý sinh học 

thiếu khí Anoxic 

Từ bể điều hòa nước được bơm sang bể Anoxic để 

bắt đầu quá trình xử lý sinh học 

Bể anoxic là bể xử lý thiếu khí, hoạt động tốt nhất ở 

DO khoảng 0.1-0.3 mg/l, để tạo ra các phản ứng 

tách Nito ra khỏi các hợp chất Nitrat và Nitrit 

Bể được bố trí các động cơ khuấy giúp tăng khả 

năng hoà trộn của nước thải và bùn vi sinh. 
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Lượng bùn hoạt tính được bổ sung liên tục từ bể 

lắng và bể aeroten bằng 02 bơm chìm tuần hoàn 

bùn. 

7.  
Bể xử lý sinh học 

hiếu khí Aeroten 

Đây là bể xử lý chính, sử dụng chủng vi sinh vật 

hiếu khí để phân huỷ chất thải. Trong các bể này, 

các vi sinh vật (còn gọi là bùn hoạt tính) tồn tại dạng 

lơ lửng sẽ hấp thụ chất hữu cơ và sử dụng chất dinh 

dưỡng là nito và photpho để tổng hợp tế bào mới, 

CO2, H2O và giải phóng năng lượng. 

Nồng độ bùn hoạt tính trong bể aeroten duy trì 

2500- 3000mg/l, tỷ lệ bùn tuần hoàn 75- 80%. 

Bể aeroten được kiểm soát bằng hệ thống kiểm soát 

DO và pH chặt chẽ. Các thông số này có ảnh hưởng 

rất lớn đến chất lượng nước thải sau xử lý. 

8.  
Hệ thống cấp khí 

bể aeroten 

Sử dụng hệ thống đĩa phân phối khí tinh với hiệu 

quả hòa trộn khí cao nhất, tiết kiệm năng lượng cho 

CĐT. 

Hệ thống cung cấp khí cho bể MBBR hoạt động 

24/24, đảm bảo cung cấp DO cho vi sinh hiếu khí 

hoạt động và phát triển. 

9.  

Bơm chìm tuần 

hoàn bùn bể hiếu 

khí 

Nước từ bể thiếu khí chảy qua hiếu khí mang theo 

bùn vi sinh, đồng thời, do nước thải mới liên tục nạp 

vào làm giảm lượng DO trong bể thiếu khí. 02 bơm 

chìm bể aeroten chạy luân phiên, cấp bùn tuần hoàn 

về bể thiếu khí nhằm đảm bảo nồng độ bùn và duy 

trì DO theo mức cho phép. 

10.  Bể lắng sinh học 

Hỗn hợp bùn hoạt tính/ nước trong bể Aeroten tự 

chảy về bể lắng qua hệ thống phân phối. Do có tỉ 

trọng lớn nên bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể, 

nước trong được thu qua máng thu tới thiết bị xử lý 

tiếp theo. 

Sử dụng bể lắng tròn có đáy tạo độ dốc, bùn lắng 

được cào, gạt về hố thu bùn trung tâm và được tuần 

hoàn quay trở lại bể aeroten. 

Hệ thống tấm chắn váng nổi chạy vòng quanh bể để 

ngăn chặn váng nổi phát sinh từ bùn dư hay các hạt 

cặn khó lắng chảy theo nước trong ra ngoài, đảm 

bảo chất lượng nước lắng trong tại bể khử trùng 

11.  

Bơm chìm tuần 

hoàn bùn bể lắng 

sinh học 

Nước thải ra khỏi bể aeroten mang theo bùn hoạt 

tính làm giảm nồng độ vi sinh, vì vậy phải tuần hoàn 

bùn lắng để bổ sung lại lượng bùn hao hụt. Lưu 
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lượng bùn tuần hoàn được điều chỉnh thông qua van 

tay. 

Bùn dư được định kỳ thải bỏ để đảm bảo nồng độ 

bùn trong bể aeroten. Bùn dư được đưa về bể chứa 

bùn hữu cơ. 

12.  Bể khử trùng 

Nước từ bể lắng được đưa sang bể khử trùng để khử 

trùng trước khi xả ra mạng lưới thoát nước bên 

ngoài. 

Hoá chất khử trùng sử dụng là nước Javen hoặc 

Clorine dạng bột 

13.  
Bể nén bùn (hiện 

trạng) 

Bể nén bùn tiếp nhận bùn dư từ bể lắng sinh học và 

bể Aeroten 

Nước trong thu lại rồi tự chảy về bể điều hòa và tiếp 

tục quy trình xử lý. 

Bùn thải được hút định kỳ bằng xe hút chuyên dụng. 

Việc hút bùn được thực hiện 6-8 tháng/ lần. 

Việc thực hiện hút bùn bằng xe được thông qua 

đường ống hút bùn đã chờ sẵn, thuận lợi cho quá 

trình vận hành sau này. 

14.  

Hệ thống pha trộn 

và định lượng 

dinh dưỡng 

Nước thải sinh hoạt thường có nồng độ Nito cao, 

thiếu hụt lượng BOD cần thiết. Do đó, dinh dưỡng 

được định lượng vào bể xử lý sinh học nhằm tạo 

một hệ dinh dưỡng cân bằng cho vi sinh phát triển 

15.  
Hệ thống pha trộn 

và định lượng Clo 

Nước thải chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, do đó, cần 

được khử trùng trước khi thải ra môi trường. Hóa 

chất khử trùng là Clo sinh ra từ quá trình điện phân 

muối. Đảm bảo an toàn cho người vận hành. 

 

Bảng 48: kích thước các bể 

STT HẠNG MỤC Kích thước (m) Vật liệu 

1.  Bể điều hòa 12x4x3,5 
Bê tông cốt thép, xây chìm 

hoàn toàn 

2.  Bể Anoxic 2x9,2x3,5 
Bê tông cốt thép, xây chìm 

hoàn toàn 

3.  Bể MBBR 5x5,6x3,5 
Bê tông cốt thép, xây chìm 

hoàn toàn 

4.  Bể lắng đứng 5x5x3,5 
Bê tông cốt thép, xây chìm 

hoàn toàn 

5.  Bể khử trùng 1x5x3,5 
Bê tông cốt thép, xây chìm 

hoàn toàn 
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6.  Bể chứa bùn 

Tận dụng bể cũ của hệ 

thống xử lý 

100m3/ngày 

 

7.  Nhà điều hành 4,6x3,4 
Tường xây gạch, mái nhà bê 

tông cốt thép, xây nổi 

Bảng 49: Thiết bị dùng cho hệ thống xử lý nước thải 

Tên và mô tả hàng hóa 
Hãng/Xuất 

xứ 
Đơn vị 

Số 

lượng 

THIẾT BỊ ĐẶT TẠI BỂ THU GOM    

Bơm chìm nước thải kèm phụ kiện đấu nối và điều 

khiển, thiết bị đóng ngắt quá nhiệt an toàn, 

 Dạng: bơm chìm 

- Công suât: 15-20 m3/h 

- Cột áp: 8-10m 

- Điện áp: 380V/50Hz/1.5kw 

Tsurumi- 

Nhật 
Cái 2.00 

Khớp nối nhanh Việt Nam bộ 2 

Thanh ray trượt Việt Nam m 24 

Xích kéo Việt Nam m 12 

Phao đo mực nước tự động 

Dạng: phao nổi 

Chế độ: on/off báo mức cao hoặc thấp 

EU/G7 cái 2.00 

Song chắc rác 

Inox 304 

Kích thước: 500 x500 x500 

Việt Nam Bộ 1.00 

THIẾT BỊ ĐẶT TẠI BỂ ĐIỀU HÒA    

Bơm chìm nước thải kèm phụ kiện đấu nối và điều 

khiển, thiết bị đóng ngắt quá nhiệt an toàn 

Dạng: bơm chìm 

- Công suât: 10-12 m3/h 

- Cột áp: 4-6m 

- Điện áp: 380V/50Hz/0.75Kw 

Bao gồm khớp nối nhanh, ray trượt và xích kéo 

Tsurumi- 

Nhật 
Cái 2.00 

Khớp nối nhanh Việt Nam  2 

Thanh ray trượt Việt Nam  24 

Xích kéo Việt Nam  12 

Phao đo mực nước tự động 

Dạng: phao nổi 

Chế độ: on/off báo mức cao hoặc thấp 

EU/G7 cái 2.00 

Đĩa thổi khí thô kèm phụ kiện đấu nối vào ống dẫn 

khí 

Lưu lượng: 2-25m3/h 

EU/G7 cái 10.00 

THIẾT BỊ ĐẶT TẠI BỂ THIẾU KHÍ    
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Động cơ khuấy chìm kèm thiết bị chống quá nhiệt 

động cơ, giá đỡ và bộ tích hợp điều khiển điện 

N=0.75kW 

Lưu lượng: 3.6m3/p 

Vòng quay: 1410 min -1 

Bao gồm bộ thanh trượt và xích kéo: SUS304 

Tsurumi- 

Nhật 
cái 2.00 

Bộ thanh trượt SUS304 Việt Nam bộ 24 

Bản mã Việt Nam m 4 

Xích kéo Việt Nam m 12 

    

THIẾT BỊ ĐẶT TẠI BỂ HIẾU KHÍ    

Bơm tuần hoàn bùn bể Aeroten kèm phụ kiện đấu 

nối và điều khiển, thiết bị đóng ngắt quá nhiệt an 

toàn 

Dạng: bơm chìm 

- Công suât: 15 m3/h 

- Cột áp: 4m 

- Điện áp: 380V/50Hz/0.75Kw 

Tsurumi- 

Nhật 
cái 2.00 

Khớp nối nhanh Việt Nam bộ 2 

Thanh ray trượt Việt Nam m 24 

Xích kéo Việt Nam m 12 

Module giá thể hiếu khí Bio-Green-300 

Diện tịch bề mặt tiếp xúc: 1500-2000m2/ m3 

Khung giá cố định bằng SUS304 

Việt Nam Module 2.00 

Đĩa thổi khí tinh kèm phụ kiện đấu nối vào ống 

dẫn khí 

- Lưu lượng: 1,5-8 m3/h 

Vật liệu: EPDM 

Đường kính: 270mm 

EU/G7 cái 40.00 

Module giá thể thiếu khí A-Bio-Green-300 

Diện tịch bề mặt tiếp xúc: 1500-2000m2/m3 

Khung giá cố định bằng SUS304 

Việt Nam Module 2.00 

Tấm lưới chắn giá thể 

Vật liệu: SUS304 
Việt Nam bộ 2.00 

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ đầu ra DN100 

Loại đo điện từ 

Tín hiệu đầu vào: 4-20mA 

EU/G7 cái 1.00 

Cảm biến đo lượng Oxy hòa tan online 

'Trọn bộ bao gồm: 

Bộ hiển thị 3931 

Dải đo DO: 0.0- 40.0 mg/l 

Độ phân giải: 0.01 

Nguồn ra: 4-20mA 

Bộ hiển thị: màn hình LCD 

Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50 độ 

Cấp độ bảo vệ: IP65 

EU/G7 cái 1.00 
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Điện cực DO 

Cáp chuẩn dài 5m 

Cảm biến đo pH online 

'Trọn bộ bao gồm: 

Bộ hiển thị 3631 

Dải đo pH: -2.00 - 16.00 

Độ phân giải: 0.01 

Nguồn ra: 4-20mA 

Bộ hiển thị: màn hình LCD 

Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50 độ 

Cấp độ bảo vệ: IP65 

Điện cực pH 

Cáp chuẩn dài 5m 

EU/G7 cái 1.00 

Hộp chứa màn hình hiển thị   2.00 

THIẾT BỊ ĐẶT TẠI BỂ LẮNG    

Máng thu nước, ống trung tâm bể lắng 

Vật liệu: SUS304 

Dày 1.5-2mm 

Hệ thống hút váng nổi bể mặt bằng chân không, 

ngăn bùn nổi trôi sang bể khử trùng, ảnh hưởng 

đến chất lượng nước. 

Đường ống phân phối nước đục lỗ dập bọt váng và 

làm sạch bề mặt tự động 

Việt Nam bộ 1.00 

Tấm lắng lamen với kết cấu đan chéo, độ cứng 

cao, chịu ăn mòn hóa học. 

vật liệu: PVC 

Kích thước ống lắng: 54x54 

ASIA m3 50.00 

Giá đỡ tấm lắng 

Vật liệu: SUS304 

Kích thước hộp: 20 x 20 

Việt Nam bộ 1.00 

Bộ động cơ và cánh gạt bùn bể lắng 

Động cơ: 0.75kW 

Tốc độ vòng quay: 3-5v/p 

Cánh gạt: SUS304 , quay quanh bể 

EU/G7 bộ 1.00 
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Bơm bùn tuần hoàn và xả bùn dư bể lắng kèm bộ 

điều khiển điện, ngắt chống quá nhiệt động cơ và 

chân đế gắn nền. 

Dạng: bơm chìm 

- Công suât: 15 m3/h 

- Cột áp: 4m 

- Điện áp: 380V/50Hz/0.75Kw 

Bao gồm khớp nối nhanh, ray trượt và xích kéo 

Tsurumi- 

Nhật 
cái 2.00 

Khớp nối nhanh Việt Nam bộ 2 

Thanh ray trượt Việt Nam m 24 

Xích kéo Việt Nam m 12 

CÁC THIẾT BỊ KHÁC    

Máy thổi khí đặt cạn kèm bộ điều khiển điện, ngắt 

chống quá nhiệt động cơ và chân đế gắn nền. 

Bao gồm biến tần tự động điều chỉnh tích hợp với 

DO online 

- Công suất: 5.5 m3/phút 

- Cột áp: 4m 

- Điện áp: 380V/50Hz/7.5KW 

ITO- Nhật cái 2.00 

Motor máy thổi khí   2.00 

Ống giảm thanh   2.00 

Biến tần cho máy khí   2.00 

Bồn hóa chất cấp dinh dưỡng, Polymer 

Vật liệu: PE 

Dung tích: 300l 

Việt Nam cái 3.00 

Bơm định lượng hóa chất dinh dưỡng, polymer 

'- Dạng: bơm màng 

- Công suất: 30 lít/giờ 

- 0.045kw 

EU/G7 cái 3.00 

- Quy trình hoạt động của modun XLNT (100 m3/ngày đêm) tại BVĐK huyện 

Bảo Thắng theo công nghệ giá thể vi sinh di động MBBR được tóm tắt trong hình sau: 
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Hình 11: Quy trình xử lý nước thải 100m3/ngày đêm theo công nghệ AAO + MBBR  

Quy trình xử lý nước thải theo công nghệ AAO + MBBR được thuyết minh tóm 

tắt như sau: 

a. Bể thu gom và điều hòa nước thải 

 - Nước thải phát sinh từ quá trình khám chữa bệnh tại Tòa nhà 7 tầng và các công 

trình khác tại Bệnh viện sẽ được thu gom về trạm XLNT. 

 - Bể điều hòa: Tại trạm XLNT đã có bể điều hòa có dung tích 300 m3 (chia thành 

2 ngăn, mỗi ngăn 150 m3) nên không cần xây dựng bể tại dự án này. 

b. Bể lắng sơ bộ 

 - Nước thải và bùn hoạt tính từ các bể xử lí thiếu khí và hiếu khí đều được bơm 

vào bể lắng sơ bộ, hòa lẫn với nhau. Những hạt chất vô cơ nổi trong nước hạt tương đối 
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nặng sẽ chìm xuống cùng với vi sinh vật chết cũng sẽ chìm xuống tạo thành lớp bùn 

dưới đáy bể. 

 - Lớp bùn này bao gồm cả những xác vi sinh vật đã chết, tạo thành nguồn thức 

ăn cho những con vi sinh vật khác.  

 - Vi sinh vật trong bể lắng sơ bộ sẽ ôxy hóa 1 số ít chất hữu cơ trong nước, phần 

lớn chất hữu cơ còn lại sẽ bị phản ứng sinh vật yếm khí, bị phân giải thành CO, CO2, 

H2O, CH4, NH3, H2S,…  

  + Chất hữu cơ (C,H)  CO, CO2, H2O, CH4, Organic Acid. 

  + Chất hữu cơ có Nitơ (C,H,N)  CH4, NH3 

  + Chất hữu cơ có lưu huỳnh (C,H,S)  H2S 

 - Trước khi chảy vào bể lắng sơ bộ, nước thải đã đi qua các bể Septic, hệ thống 

đường ống, bể điều tiết,… đều thuộc hệ phản ứng sinh vật yếm khí, tuy nhiên hệ thống 

xử lí của chúng tôi vẫn thiết kế bể lắng sơ bộ vì những nguyên nhân dưới đây:  

 - Tốc độ phản ứng vi sinh vật yếm khí tương đối chậm vì vậy cần kéo dài thời 

gian lưu để phản ứng vi sinh vật yếm khí được hoàn thiện, chất hữu cơ được phân giải 

triệt để. 

 - Trong quá trình nước thải di chuyển (qua bể septic, hệ thống đường ống, bể 

điều tiết) những hạt vô cơ nhỏ lơ lửng trong nước hoàn toàn không bị chìm xuống vì 

vậy buộc phải tồn tại bể lắng sơ bộ để loại bỏ những cặn nổi vô cơ. 

 - Thời gian lưu trong bể lắng sơ bộ khoảng 5 tiếng đồng hồ.  

c. Bể yếm khí (Anaerobic Tank) 

Trong các bể Yếm khí xảy ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và các 

chất dạng keo trong nước thải với sự tham gia của hệ vi sinh vật yếm khí. Trong quá 

trình sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật yếm khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan 

có trong nước thải, phân hủy và chuyển hóa chúng thành các hợp chất ở dạng khí. Bọt 

khí sinh ra bám vào các hạt bùn cặn. Các hạt bùn cặn này nổi lên trên làm xáo trộn, gây 

ra dòng tuần hoàn cục bộ trong lớp cặn lơ lửng. 

Quá trình phân hủy chất hữu cơ của hệ vi sinh vật Yếm khí rất phức tạp (Chỉ có 

thể hiểu rõ trong phòng thí nghiệm), tuy nhiên chúng ta cũng có thể đơn giản hóa quá 

trình phân hủy yếm khí bằng các phương trình hóa học như sau: 

(COHNS) + VK yếm khí → CO2 + H2S + CH4 + Các chất + Năng lượng 

(COHNS) + VK yếm khí + Năng lượng → C5H7O2N (Tế bào vi khuẩn mới) 

[C5H7O2N là công thức hóa học thông dụng để đại diện cho tế bào vi khuẩn] 

Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas, có thành phần 

như sau: 

- Methane (CH4) : 55 - 65%; Carbon dioxide (CO2):  35 – 45% 

 - Nitrogen (N2)  : 0 - 3% ; Hydrogen (H2): 0-1%  và Hydrogen 
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Sulphide (H2S): 0-1% 

Methane có nhiệt trị cao (gần 9.000 kcal/m3). Do đó, nhiệt trị của khí Biogas 

khoảng 4.500-6.000 Kcal/m3 (Tùy thuộc vào % lượng khí Methane). Nên trong quá trình 

yếm khí ở các công trình lớn người ra có thể tận thu khí Biogas làm chất đốt. Quá trình 

phân hủy yếm khí được chia thành 3 giai đoạn chính:  Phân hủy các chất hữu cơ cao 

phân tử; Tạo các axit và Tạo methane. Ba giai đoạn của quá trình lên men Yếm khí được 

trình bày trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12: Ba giai đoạn của quá trình lên men yếm khí 

d. Bể thiếu khí (Anoxic Tank) 

 Trong nước thải, có chứ hợp chất Nito và photpho, những hợp chất này cần phải 

được loại bỏ ra khỏi nước thải. 

Tại bể Anoxic, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N 

và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

 Quá trình Nitrat hóa 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter.  Trong môi trường thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat 

Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
-  →  NO2

-  →  N2O  →  N2↑ 

Khí Nito phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là Nito đã 

được xử lý. 

 Quá trình Photphorit hóa 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất 

mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với 

chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể Anoxic bố trí 

máy khuẩn chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng 

nước tạo ra môi trường thiếu oxi cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 
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Ngoài ra, để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, tại 

bể Anoxic lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học được chế tạo từ nhựa PVC, với bề mặt 

hoạt động 230 - 250 m2/m3. Hệ vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu đệm 

sinh học để sinh sôi và phát triển. 

e. Quá trình Oxic (Hiếu khí) 

Đây là bể xử lý sử dụng chủng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy chất thải. Trong 

bể này, các vi sinh vật (còn gọi là bùn hoạt tính) tồn tại ở dạng lơ lửng sẽ hấp thụ Oxy 

và chất hữu cơ (chất ô nhiễm) và sử dụng chất dinh dưỡng là Nitơ & Photpho để tổng 

hợp tế bào mới, CO2, H2O và giải phóng năng lượng. Ngoài quá trình tổng hợp tế bào 

mới, tồn tại phản ứng phân hủy nội sinh (Các tế bào vinh sinh vật già sẽ tự phân hủy) 

làm giảm số lượng bùn hoạt tính. Tuy nhiên quá trình tổng hợp tế bào mới vẫn chiếm 

ưu thế do trong bể duy trì các điều kiện tối ưu vì vậy số lượng tế bào mới tạo thành nhiều 

hơn tế bào bị phân hủy và tạo thành bùn dư cần phải được thải bỏ định kỳ 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể Aeroten như: 

 Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ: 

Chất hữu cơ + O2  " CO2 + H2O + năng lượng 

 Quá trình tổng hợp tế bào mới 

Chất hữu cơ + O2 + NH3  Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O+năng lượng 

 Quá trình phân hủy nội sinh 

C5H7O2N + O2    CO2 + H2O + NH3 + Energy 

Nồng độ bùn hoạt tính duy trì trong bể Aeroten: 3.500 mg/l, tỷ lệ tuần hoàn bùn 

100%. 

Hệ vi sinh vật trong bể Oxic được nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ 

bùn hoạt tính. 

Thời gian nuôi cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 45 đến 60 ngày. 

Oxy cấp vào bể bằng máy thổi khí đặt cạn hoặc máy sục khí đặt chìm. 

f. Giá thể lưu động MBBR (Moving Bed Biological Reactor)  

Kỹ thuật dạng màng vi sinh chuyển động dựa vào giá thể vi sinh lưu động (Moving 

Bed Biological Reactor) là bước tiến lớn của kỹ thuật xử lý nước thải. Giá thể này có 

dạng cầu với diện tích tiếp xúc: 350 - 400 m2/m3. Nhờ vậy sự trao đổi chất, nitrat hóa 

diễn ra nhanh nhờ vào mật độ vi sinh lớn tập trung trong giá thể lưu động. Vi sinh được 

di động khắp nơi trong bể, lúc xuống lúc lên xuống, lúc trái lúc phải trong “ngôi nhà” 

giá thể lưu động. 

Giá thể lưu động chủ yếu được lắp đặt trong bể Aeroten (Bể hiếu khí), và lắp đặt 

một phần ở các bể còn lại. 
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Lượng khí cấp cho quá trình xử lý hiếu khí đủ để giá thể lưu động vì giá thể nhẹ, 

xấp xỉ khối lượng riêng của nước. Do tế bào vi sinh đã có “nhà” để ở (bám dính) nên 

chúng ta không cần bể lắng sinh học mà chỉ lọc thô rồi khử trùng nước. Khi cần tăng 

công suất lên 10-30% chỉ cần thêm giá thể vào bể là được. 

g. Hút bùn bẩn 

 - Thời điểm hút bỏ bùn thải:  

 + Lớp bùn đọng dưới đáy đã chạm tới cửa ống tràn, có hiện tượng cản trở dòng 

chảy  

+ Rác nổi tích trữ nhiều gây cản trở dòng chảy 

+ Nồng độ bùn trong bể hiếu khí quá cao gây tình trạng thiếu dưỡng  khí trong 

bể. 

 - Tần suất hút bỏ bùn: 

+ Về nguyên tắc: Ít nhất nửa năm hút bỏ 1 lần, tuy nhiên, cần căn cứ  vào thực tế 

sử dụng. 

+ Lượng bùn cần hút bỏ: Hút bỏ chỉ chừa lại ¼ lượng bùn trong bể  lắng sơ bộ 

để làm nguồn thức ăn cho vi sinh vật. 

+ Vớt bỏ rác ở bể lắng sơ bộ 

+ Lượng rác đọng cao tới cửa ống tràn, gây cản trở dòng chảy. 

+ Lớp rác đọng có biến đổi bất thường. 

+ Lớp rác đọng biến thành mầu đen và bốc mùi hôi. 

+ Lớp rác đọng gây tắc đường thoát nước làm mực nước trong bể  lắng dâng 

lên đột ngột.  

 - Tần suất vớt bỏ rác (váng) đọng: Về nguyên tắc mỗi tuần nên vớt bỏ 1 lần, tuy 

nhiên cần căn cứ vào tình hình sử dụng thực tế. 

 - Trình tự vớt bỏ rác (váng) đọng: Mở nắp bể: Dùng vợt cán dài vớt cặn, đổ vào 

khoang lắng sơ cấp xử lí bằng vi sinh vật yếm khí, cặn thường là váng mỡ đóng bánh 

hoặc thức ăn thừa (xương động vật), cho vào túi nilon đưa đi xử lí. Khi mở nắp bể thấy 

có cặn đóng bên trong, dùng bàn chải cán dài cọ sạch cặn đóng ở đầu nước vào và ra. 

 - Bùn thải và váng bẩn được thu gom vào bể thu bùn và được xử lý như chất thải 

nguy hại. 

h. Tách nước và xử lý bùn thải 

- Bùn thải lẫn nước được hút bằng máy hút bùn tự động. Máy bơm hút bùn thải 

được bố trí cho các bể sau: bể lắng, bể yếm khí, bể thiếu khí và bể hiếu khí.  

- Máy bơm hút bùn thải được đặt ở chế độ tự động, khi bùn dưới đáy các bể đến 1 

lượng nhất định thì máy bơm sẽ hút bùn thải về bể chứa. 

- Tại bể chứa bùn thải, nước thải sẽ được tách và đưa về bể điều hòa để xử lý. Sau 

thời gian khoảng 1 ngày thì bùn thải về cơ bản là khô (độ ẩm khoảng 50%). Bùn thải 
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này sẽ được đưa về lò đốt rác thải của bệnh viện để đốt cùng với chất thải y tế.   

i. Xử lý mùi  

- Thực tế vận hành tại các hệ thống xử lý nước thải y tế cho thấy, các điểm phát 

sinh mùi trong hệ thống xử lý nước thải là: Bể yếm khí - bể phốt, bể gom nước thải, bể 

điều hòa nước thải, bể xử lý sinh học. Thành phần khí ô nhiễm chủ yếu gồm: Sunfua 

(H2S), Amoniac (NH3),.... Do vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải xử lý triệt để các chất khí ô 

nhiễm này trước khi xả ra môi trường. 

- Giải pháp như sau: Thiết kế một hệ thống thu gom và xử lý mùi từ các hạng 

mục phát sinh trong Trạm XLNT. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống xử lý khí là tháp 

hấp phụ khí thải, khí được làm sạch trước khi xả ra ngoài môi trường. 

 Chất lượng nước thải bệnh viện sau khi xử lý 

Theo cam kết của Nhà thầu cung cấp thiết bị cũng như các kết quả quan trắc được 

tại các Bệnh viện đã sử dụng công nghệ xử lý nước thải MBBR thì chất lượng nước thải 

đầu ra của hệ thống luôn đạt QCVN 28:2010/ BTNMT, mức B (k = 1,0), cụ thể tại bảng 

sau: 

Bảng 50: Chất lượng nước thải bệnh viện sau khi xử lý bằng 

TT Thông số Đơn vị 

Chất 

lượng 

nước thải 

sau xử lý 

QCVN 

28:2010/ 

BTNMT              

mức B, k = 1 

Đánh 

giá 

1 pH - 6,0 6,5 - 8,5 Đạt 

2 BOD5 (20oC) mg/l < 30 50 Đạt 

3 COD  mg/l < 50 100 Đạt 

4 Tổng chất rắn lơ lửng  mg/l < 50 100 Đạt 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l < 2,0 4,0 Đạt 

6 Amoni (tính theo N) mg/l < 2,0 10 Đạt 

7 Nitrat (tính theo N)  mg/l < 10 50 Đạt 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l < 2 10 Đạt 

9 Dầu mỡ động thực vật  mg/l < 5 20 Đạt 

10 Tổng coliforms MPN/100ml 0 5000 Đạt 

11 Salmonella 
Vi khuẩn/ 

100ml 

0 KPH Đạt 

12 Shigella 0 KPH Đạt 

13 Vibrio cholerae 0 KPH Đạt 

 Như vậy, nước thải sau khi xử lý của 2 modun (modun thứ nhất 100 m3/ngày đêm 

đã có và modun thứ hai sẽ được lắp đặt mới là 280 m3/ngày đêm) đều đạt QCVN 

28:2010/ BTNMT, mức B (k = 1,0), và được phép xả ra cống thoát của TT. Phố Lu hiện 

có. 

 4.2.2.3. Các biện pháp quản lý CTRSH và CTRYT không nguy hại 

- CTRSH được phân loại tại nguồn theo đúng Đề án phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, các huyện Sapa, Bát Xát, Bảo Thắng giai 

đoạn mở rộng (từ năm 2016-2020) thành chất thải rắn vô cơ và chất thải hữu cơ. Mỗi 
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thùng rác sẽ có 2 ngăn chứa rác riêng biệt. Bệnh viện sẽ hướng dẫn bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân bỏ rác thải vào đúng loại thùng chứa: Ngăn có sơn mầu xanh lá cây để 

chứa CTRSH hữu cơ, ngăn có sơn mầu vàng để chứa CTRSH vô cơ. Dự kiến sẽ bố trí 

trong phạm vi 8 tầng của Nhà 8 tầng mới khoảng 80 chiếc, toàn BVĐK huyện Bảo 

Thắng có 170 chiếc thùng rác phân loại. Thùng rác loại này được mô tả trong hình sau: 

Hình 13: Thùng thu gom rác thải phân loại tại nguồn 

- CTRYT không nguy hại được chứa riêng do có khả năng tái chế. Loại chất thải 

này sẽ được Bệnh viện thu gom và bán cho các cơ sở tái chế, tái sử dụng có nhu cầu và 

đủ năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.   

- Nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện được phân công hàng ngày chịu trách nhiệm 

thu gom toàn bộ CTRSH và CTRYT không nguy hại phát sinh từ các khoa, phòng, ban 

về nơi tập trung của BVĐK huyện Bảo Thắng, ít nhất 1 lần trong ngày hoặc khi cần thiết 

(khi phát sinh nhiều mà chưa đến thời gian thu gom, gây mất vệ sinh). Tại đây, cùng với 

CTRSH và CTRYT không nguy hại phát sinh từ BVĐK huyện Bảo Thắng, URENCO 

Lào Cai sẽ tiến hành thu gom hàng ngày, mang CTRSH và CTRYT không nguy hại đi 

xử lý tại khu xử lý rác thải của huyện Bảo Thắng. 

- Các bình chứa khí gas, khí y tế chuyên dụng sẽ được lưu giữ tại khu vực riêng 

và trả lại cho nhà cung cấp để tài sử dụng theo quy định.  

4.2.2.4. Các biện pháp quản lý CTRYT nguy hại + CTNH khác 

a) Công tác quản lý CTRYT nguy hại 

(i). Xử lý CTRYT nguy hại phát sinh tại BVĐK huyện Bảo Thắng 

- Công tác quản lý CTRYT nguy hại tại Nhà 8 tầng mới nói riêng, tại BVĐK 

huyện Bảo Thắng nói chung sẽ tuân thủ đúng Thông tư liên tịch số 58/2015/ TTLT-
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BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 giữa Bộ Y tế và Bộ TN&MT về “Quy định về quản lý 

chất thải y tế”. 

- CTRYT nguy hại sẽ được chứa ở thùng mầu vàng. Các loại CTRYT nguy hại 

đều được thu gom chung, không cần phải phân từng loại do đều được đốt tại lò đốt F-

1S. Số lượng thùng rác chứa chất thải cần có tại Nhà 8 tầng mới loại 20 lít: 10 chiếc và 

của toàn BVĐK huyện Bảo Thắng là 30 chiếc (đã có - tiếp tục sử dụng). 

- Sau khi được bàn giao quản lý và sử dụng công trình Nhà 8 tầng mới,  BVĐK 

huyện Bảo Thắng sẽ bố trí ít nhất 2 nhân viên vệ sinh đảm nhận thu gom toàn bộ CTRYT 

nguy hại phát sinh tại đây và đưa về khu vực chứa CTRYT nguy hại chung đã có của 

toàn BVĐK huyện Bảo Thắng. 

- Nhân viên vệ sinh được phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom toàn 

bộ CTRYT nguy hại phát sinh từ các phòng, khoa về nơi tập trung của BVĐK huyện 

Bảo Thắng , ít nhất 1 lần trong ngày hoặc khi cần thiết (khi phát sinh nhiều mà chưa đến 

thời gian thu gom, gây mất vệ sinh). 

- Do Lò đốt rác hiện tại với công suất đáp ứng cho 170 giường bệnh, đã xuống 

cấp nên Bệnh viện quyết định Xây dựng nhà chứa lò đốt rác mới Thay thế lò đốt rác cũ 

đã xuống cấp bằng lò đốt rác mới có công suất lớn hơn đáp ứng nhu cầu rác thải cho 

450 giường bệnh. 

- CTRYT nguy hại từ Nhà 8 tầng mới nói riêng và từ toàn thể BVĐK huyện Bảo 

Thắng nói chung sẽ được chuyển đến lò đốt rác thải của BVĐK huyện Bảo Thắng, xây 

dựng mới.  

(ii). Xử lý CTRYT nguy hại phát sinh tại cơ sở y tế tuyến dưới 

- BVKĐ huyện Bảo Thắng sẽ tiếp tục xử lý CTRYT nguy hại cho các cơ sở y tế 

tuyến dưới tại huyện Bảo Thắng (chưa được trang bị lò đốt CTRYT nguy hại hoặc chưa 

có biện pháp xử lý khác) theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày  26/7/2017 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018 - 2020”. Với công suất lò đốt CTRYT hiện nay là 80 kg/h 

hay 1.920 kg/ngày đêm thì không đủ khả năng xử lý CTRYT nguy hại cho các cơ sở y 

tế tuyến dưới tại huyện Bảo Thắng. Vì vậy bệnh viện sẽ thay đổi lò đốt rác mới với công 

suất lớn hơn đủ để xử lý được hết rác phát sinh. 

- Phương thức vận chuyển CTRYT nguy hại từ các cơ sở y tế tuyến dưới đến lò 

đốt của BVĐK huyện Bảo Thắng do các cơ sở y tế chủ động thực hiện.  

- Các cơ sở y tế tuyến dưới sẽ trả BVĐK huyện Bảo Thắng chi phí đốt CTRYT 

nguy hại theo quy định của tỉnh Lào Cai. 

b) Công tác quản lý CTNH  khác (không phải là CTRYT nguy hại) 

Các loại CTNH khác này sẽ được thu gom riêng theo từng loại và đưa đến lò đốt 

CTRYT nguy hại để xử lý. Lò đốt F-1S có khả năng xử lý CTNH nguy hại khác theo 
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phương pháp đốt. Lượng CTNH khác này phát sinh không lớn. Do lò đốt rác có dấu 

hiệu xuống cấp nên Bệnh viện sẽ xây dựng lò đốt rác mới với công suất lơn hơn đủ để 

tiêu hủy rác thải nguy hại và rác thải y tế của toàn bộ dự án và các cơ sở y tế tuyến dưới. 

Lò đốt chất thải nguy hại có nhiều công suất khác nhau từ 5 kg/h đến 5000 kg/h, 

nằm trong series lò đốt chất thải nguy hại ST-XXX, sử dụng công nghệ đốt tiên tiến nhất 

hiện nay. Lò dùng để thiêu huỷ chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại nhằm bảo 

vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng 

Mô tả kỹ thuật 

Lò đốt chất thải nguy hại ST- gồm những bộ phận chính như sau: 

- Buồng đốt sơ cấp 

- Buồng đốt thứ cấp 

- Buống lưu nhiệt 

- Bộ phận làm mát khí thải và thu hồi nhiệt 

- Hệ thống xử lý khí thải và ống khói 

- Hệ thống cấp khí 

- Tủ điều khiển 

- Bộ nạp rác tự động (tự chọn) 

- Bộ tháo tro tự động (tự chọn) 

 Sơ đồ CN như sau: 

 

 

 

Thành lò được xây bằng gạch samot A dày 230 mm, chịu được 1650oC, tiếp theo 

được lót lớp bê tông cách nhiệt chất lượng cao dày 70-100 mm, nên nhiệt không truyền ra 

ngoài vỏ lò, không bị tổn thất nhiệt, đảm bảo an toàn lao động. Vỏ ngoài làm bằng thép 

không rỉ. 

Buồng đốt sơ cấp có tác dụng để hóa khí các chất nguy hại, sử dụng công nghệ hóa 

khí chất thải, được duy trì ở nhiệt độ 650-850o C. Lò sử dụng công nghệ tự cháy nên chí cần 

mồi ban đầu, sau đó rác tự cháy. 
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Buồng đốt thứ cấp có tác dụng đốt cháy khói thải đi từ buồng sơ cấp sang. Buồng 

đốt thứ cấp đựơc duy trì nhiệt độ từ 1050-1250oC. Sử dụng vòi đốt hai cấp. Khi nhiệt  

độ dưới 10500C hai bếp đốt hoạt động. Khi nhiệt độ trên 12500C, một bếp đốt tự tắt, 

bếp đốt còn lại duy trì nhiệt độ. Khi nhiệt độ xuống dưới 10500C, bếp đốt tự khởi động 

lại để duy trì nhiệt độ trong khoảng quy định. Quá trình đóng tắt được điều khiển tự 

động. 

Nhiêu liệu sử dụng là dầu DO, gas ...tùy theo yêu cầu của khách hàng. 

Buồng lưu nhiệt có đường kính trong khác nhau tuỳ thuộc vào công suất, chiều 

dài hiệu dụng 3.0 m, được lót lớp bê tông chịu nhiệt dày 125 mm. Khí thải đi từ buồng 

đốt thứ cấp được đi vào buồng lưu nhiệt và do được bảo ôn nên khí thải tiếp tục được 

đốt cháy, kéo dài thời gian lưu cháy. Sau khi ra khỏi buồng lưu nhiệt, khí thải đi vào 

buồng làm mát. 

Buồng làm mát khí có các phần tiếp xúc với khí thải làm bằng thép không rỉ SUS 

Tại đây thực hiện quá trình trao đổi nhiệt giữa khói và nước/ không khí để hạ 

nhiệt độ khói thải xuống 4000C trước khi đi vào tháp hấp thụ và xử lý khói. Khi sử dụng 

nước làm mát sẽ sinh ra nước nóng do quá trình trao đổi nhiệt. Nước nóng sẽ được giải 

nhiệt và bơm tuần hoàn trở lại hoặc sử dụng cho các mục đích sấy nóng trong nhà máy/cơ 

sở. 

Hệ thống xử lý khói bao gồm các bộ phận chính (hoặc được tích hợp) như sau: 

a) Buồng làm máy: Có tác dụng hạ nhanh nhiệt độ khí thải 

b) Buồng hấp thụ: Dung dịch nước vôi trong được bơm cao áp bơm vào tháp 

qua các vòi phun dạng zicler làm bằng thép không rỉ SUS 316, tạo sương mù trong tháp, 

làm tăng khả năng tiếp xúc giữa pha khí và pha nước. Vì vậy bụi và các khí axit, kim 

loại nặng được loại bỏ hoàn toàn. Tháp làm bằng thép không rỉ SUS 

Khói thải sau khi xử lý tiếp tục đi sang hệ thống tách ẩm. 

c) Hệ thống tách ẩm: Khí sau khi hấp thụ bằng dung dịch vôi trong dược đi 

qua bộ phận tách ẩm trước khi đi vào buồng hấp phụ bằng than hoạt tính. 

d) Buồng hấp phụ: sử dụng các lớp than hoạt tính có tác dụng hấp phụ khí 

Hidrocarbon hữu cơ kể cả Dioxins/Furans chưa xử lý hết các công đoạn trước. Khí thải 

sau khi xử lý đi lên ống khói cao hơn 20m trước khi thải vào môi trường. 

e) Bể lắng, giải nhiệt và trung hòa: Nước sau khi xử lý được chảy vào hệ 

thống giải nhiệt, sau đó đi bể lắng để lắng bụi, được kiềm hóa bằng nước vôi trong đến 

pH>10 và tiếp tục được bơm tuần hoàn trở lại. 

Hệ thống điều khiển điều khiển hoạt động của lò và các đồng hồ báo nhiệt độ lò sơ 

cấp, nhiệt độ lò thứ cấp, nhiệt độ ống khói được lắp đặt trong tử điều khiển đặt ngay trước 

lò tạo điều kiện thao tác dễ dàng cho công nhân vận hành. Tủ điều khiển còn có chức năng 

báo động, bảo vệ tự ngắt khi sốc nhiệt hoặc bị mất pha. 
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4.1.3.5. Biện pháp phòng chống cháy nổ  

- Hệ thống chữa cháy bằng bình bọt cứu hoả, mỗi tầng đặt các bình cứu hoả tại 

các hành lang và cầu thang cùng các biển hiệu chữa cháy. 

- Các công trình được bố trí các bình khí trơ ở các tầng, gầm cầu thang. Bố trí hệ 

thống chữa cháy bằng nước: 02 máy bơm CM50-200A bơm lên các cột đứng cấp nước 

cho các tủ cứu hoả và vòi lăng phun. 

4.1.3.6. Biện pháp đảm bảo an ninh - trật tự 

 Khi đi vào hoạt động, Nhà 7 tầng mới nói riêng và toàn BVĐK huyện Bảo 

Thắng nói chung sẽ tập trung rất nhiều người. Các biện pháp sau sẽ được áp dụng nhằm 

đảm bảo tình hình trật tự - an ninh trong và xung quanh Bệnh viện: 

- Lắp đặt các bảng thông tin, hướng dẫn giúp bệnh nhân thuận tiện trong công tác 

khám chữa bệnh. 

- Xây dựng nội quy giữ gìn vệ sinh. 

4.1.3.7. Biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện 

a) Thiết kế, sắp xếp đồ dùng  

Phòng và các đồ dùng trong bệnh viện sẽ được sắp xếp đặc biệt để tránh tích tụ 

và phát tán vi khuẩn và bụi:  

- Các khu vực chăm sóc bệnh nhân sẽ sạch, khô ráo và thoáng khí. 

- Giữ bề mặt láng, dễ lau chùi và tránh bụi tích tụ. 

- Nệm và gối sẽ bao nhựa không thấm nước.  

- Hệ thống lọc không khí sẽ thiết kế sao cho giảm được sự gieo rắc vi khuẩn. Thí 

dụ: Phòng mổ, khoa phỏng có bộ phận lọc không khí và có áp lực dương để khi mở cửa 

tránh vi khuẩn bay từ ngoài vào phòng. Phòng chăm sóc bệnh nhân lao, máy hút khí có 

áp lực âm để tránh vi khuẩn bay ra khỏi phòng.  

b) Dọn vệ sinh 

Dọn vệ sinh rất quan trọng để giảm số lượng vi khuẩn trong môi trường bệnh 

viện. Cần sử dụng các phương pháp làm giảm tối đa sự gieo rắc vi khuẩn vào không khí. 

Chỉ cần dọn rửa ướt bằng nước và chất tẩy rửa (detergent) là đủ, sau đó làm khô.  

- Tại khoa phòng: Lau chùi sàn nhà hằng ngày và khi cần. Chổi thường vung bụi 

và vi trùng vào không khí. Tốt nhất dùng máy hút bụi có màng lọc vi khuẩn. Màng lọc 

sẽ thay và rửa thường xuyên. Lau chùi ướt sàn khoa phòng bằng nước và chất tẩy rửa 

với bàn chải hay máy chùi. Nước để lau nhà sẽ thay thường xuyên bàn chải và khăn lau 

sẽ thay mỗi ngày rồi giặt và sấy khô. Khử khuẩn sàn nhà khi có vấy máu hay dịch cơ 

thể. 

- Tường: dùng máy hút bụi trên cao, hay chùi bụi với khăn ướt để không làm rơi 

bụi xuống. Sẽ chùi rửa tường với nước và chất tẩy rửa để ngừa đóng bụi.  
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- Giường: giữ giường sạch. Thay giặt vải trải giường, mền, lau chùi sạch các đồ 

dùng cho bệnh nhân khi thay đổi bệnh nhân. 

Có thể sẽ dùng các chất khử khuẩn (Disinfectant) cho phòng có bệnh nhân bị 

nhiễm khuẩn hay dễ bị nhiễm khuẩn, thí dụ phòng mổ, phòng Hồi Sức, phòng cách ly. 

Sẽ có chương trình dọn vệ sinh chi tiết cho các khu vực này.  

- Buồng tắm: dọn rửa bằng thuốc khử khuẩn có chlorine. 

- Các dụng cụ vệ sinh sẽ được giặt, rửa và khử khuẩn hàng ngày bằng phương 

pháp thích hợp. Thí dụ giặt trong nước với vải lau nhà, các loại đồ vải và giữ khô trong 

nơi cần giữ thích hợp.  

- Bô, bình tiểu: Xối rửa sạch và khử khuẩn trước khi cho bệnh nhân khác dùng. 

Khử khuẩn bô và bình tiểu bằng nhiệt (nước nóng hay hơi nước nóng ở 80oC trong một 

phút hay 100o trong 10 giây), hoặc nhúng vào dung dịch hypochloride mới pha hay chất 

khử khuẩn có phenol, sau đó làm khô. Không dùng các bồn nhúng có chứa chất khử 

khuẩn đã pha chế lâu vì chất khử khuẩn có thể đã bị trung hòa hay các vi khuẩn đề kháng 

có thể phát triển trong dung dịch đó.  

c) Khử khuẩn (disinfection) và tiệt khuẩn (sterilization) 

(i). Khử khuẩn (disinfection) 

- Dụng cụ chịu được nhiệt được khử khuẩn trong máy rửa/máy khử khuẩn cơ học. 

- Các bề mặt hay dụng cụ không khử khuẩn được bằng nhiệt thì sẽ khử khuẩn 

bằng hóa chất sau khi làm sạch nơi dính dơ. Dung dịch hypochlorite là đủ cho hầu hết 

các yêu cầu khử khuẩn trong bệnh viện (dung dịch 0,5% để khử khuẩn các dịch thể có 

chứa virus như máu). Dung dịch có phenol để khử khuẩn chung hay diệt vi khuẩn lao.  

- Các dụng cụ nội soi được khử khuẩn bằng cách nhúng trong dung dịch glutaral-

dehyde 2% trong 10 - 20 phút. Nếu muốn tiệt khuẩn thì ngâm trong 10 giờ. 

Không được trộn lẫn các các chất khử khuẩn vì có thể làm trung hòa tác dụng của 

chúng cũng như có thể rất nguy hiểm do sinh ra khí độc. Các chất tẩy rửa không được 

trộn chung với chất khử khuẩn.  

(ii). Tiệt khuẩn (sterilisation)  

Cần tiệt khuẩn các dụng cụ phẫu thuật hay đồ mặc tiếp xúc với mô hở hay dịch 

truyền.  

- Bằng nhiệt ẩm dưới áp suất (nồi hấp) hay nhiệt khô (lò sấy khí nóng). 

- Dụng cụ nhậy với nhiệt: Khí ethylene oxide 

d) Vệ sinh cơ bản cho nhân viên y tế  

- Quần áo và tóc sạch sẽ làm giảm nhiễm khuẩn chéo, đồ trang sức không được 

cản trở các kỹ thuật rửa tay.  

- Rửa tay thường xuyên là một biện pháp quan trọng nhất trong việc phòng ngừa 

nhiễm khuẩn bệnh viện. Tất cả nhân viên bệnh viện sẽ rửa tay ngay sau khi đi vào nhà 
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vệ sinh, ngay trước bữa ăn, ngay khi tay bị vấy bẩn, sau khi tháo găng. Nước, xà bông, 

dụng cụ rửa tay sẽ có sẵn ở khu vực chăm sóc bệnh nhân. Khi không có chậu rửa, dùng 

dung dịch khử khuẩn tay khô nhanh, thí dụ chlohexidine dạng cồn.    

(i). Cách rửa tay và dụng cụ  

- Xà bông thường và nước: rửa tay thường, sau khi tiếp xúc bệnh nhân.  

- Xà bông có chất khử khuẩn (chlorhexidine, poviadone iodine): Rửa tay ngoại 

khoa trước khi làm thủ thuật.  

- Rửa tay với xà bông và nước đang chảy. Chọn xà bông tốt. Xà bông miếng là 

rẻ tiền nhất nhưng sẽ giữ khô. Xà bông nước có thể bị vấy nhiễm. Hộp xà bông bột gắn 

trên tường tốt nhất. Các chất xà bông tẩy rửa / khử khuẩn có thể làm tay kém khô và có 

thể gây vấn đề về da khi rửa tay quá nhiều.  

- Bình đựng thuốc tẩy rửa/thuốc khử khuẩn chảy tự động, hoặc điều khiển bằng 

chân (phòng mổ, hồi sức). Ở khu vực khác, có thể dùng cần điều khiển bằng khuỷu tay. 

Tuy nhiên sẽ lau chùi sạch sẽ mỗi ngày, không để xà bông dính đầy trên miệng bình. 

Bình chứa sẽ rửa sạch, phơi khô hoàn toàn nếu dùng lại và đổ đầy lại. 

- Vòi nước điều khiển bằng chân, bằng điện và tốt nhất và hiệu quả nhất. Các vòi 

nước điều khiển bằng khuỷu tay cũng tốt, nhưng nếu dùng vòi nước tắt bằng tay sẽ xối 

rửa vòi nước khi rửa tay và dùng khăn giấy để tắt vòi.  

- Chậu rửa tay: đủ số lượng và vị trí thuận tiện.  

- Để làm khô tay, khăn giấy được ưa chuộng hơn. Các máy sấy tay bằng khí nóng 

không nên dùng vì gây ồn làm phiền các bệnh nhân đang ngủ và mất thời gian làm khô 

tay. Nếu dùng khăn vải để lau thì mỗi người sẽ có một khăn riêng.  

(ii). Tường trình các bệnh nhiễm khuẩn ở nhân viên  

- Việc phát hiện sớm và báo cáo các bệnh nhiễm khuẩn ở nhân viên BV là cực 

kỳ quan trọng trong việc phòng chống nhiễm khuẩn BV. Các đòi hỏi này đặc biệt sẽ 

nghiêm ngặt cho nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh, sản phụ, BN chăm sóc đặc biệt và suy 

giảm miễn dịch. Các bệnh nhiễm trùng sau đây cần sẽ báo cáo: tiêu chảy, sốt phát ban, 

nhiễm trùng da, ho có đàm, cúm, viêm kết mạc.  

- Chủng ngừa cho nhân viên: viêm gan siêu vi B cho nhân viên y tế thường xuyên 

tiếp xúc với máu và dịch cơ thể trong khi làm việc và cho người có nguy cơ nghề nghiệp 

bị kim đâm. Chủng ngừa nhắc lại bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella.  

4.1.3.8. Biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp khí y tế  

Hệ thống cấp khí y tế cho Nhà 8 tầng mới gồm có khí ôxy, khí nén và hút chân 

không. Các biện pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp khí y tế trong bệnh viện như 

sau: 

- Trạm chứa các thiết bị của hệ thống cấp khí y tế được bố trí ngoài công trình 

chính để đảm bảo an toàn về cháy nổ. 
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- Tất cả các vật tư, thiết bị, phụ tùng đường ống dùng cho mạng khí y tế sẽ đảm 

bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, sẽ có lý lịch hoặc xác nhận chất lượng của nhà chế tạo. 

- Ống dẫn ôxy, khí nén và hút chân không ở mạng trong nhà dùng đồng đặc biệt, 

chế tạo theo Tiêu chuẩn DINEN 737-3 hoặc tương đương. 

- Các ống được nối với nhau chủ yếu bằng phương pháp hàn. Chỉ thợ hàn có giấy 

phép hàn kim loại màu mới được hàn đường ống dẫn khí y tế. Dùng Que hàn loại AK-

62-05, trước khi hàn các chỗ nối ống sẽ được làm sạch, khử dầu mỡ và làm khô. 

- Việc lắp đặt ống dẫn khí y tế sẽ theo đúng thiết kế, không được lắp ống cắt 

ngang qua cửa sổ hoặc cửa ra vào. Cố định ống vào tường bằng các vòng kẹp và vít nở 

M6. Trước khi lắp vòng kẹp, tại chỗ ống bị kẹp sẽ được đệm bằng lớp cao su dày 2mm. 

Để tăng sức chịu áp và chống sự ăn mòn điện hoá cho ống. Khoảng cách giữa các vòng 

kẹp ống từ 0,75m đến 2,5m tuỳ theo đường kính ống. 

- Tất cả các vị trí ống xuyên qua tường, qua sàn không được phép nối ống tại các 

vị trí này. 

- Toàn bộ mạng ống khí y tế sau khi lắp đặt xong sẽ được thử áp lực ở áp lực P = 

1,25 PLàm việc (PLàm việc = 3 ÷ 5 kg/cm2). 

- Ống dẫn ôxy được sơn màu xanh da trời, ống dẫn khí nén sơn màu vàng và ống 

hút chân không sơn màu nâu xám. 

- Ống dẫn ôxy được nối đất chắc chắn để chống ăn mòn điện hoá. 

- Toàn bộ hệ thống cấp khí y tế sau khi lắp đặt xong sẽ được cơ quan an toàn lao 

động kiểm tra và cấp chứng chỉ cho phép đưa vào sử dụng. 

- Cán bộ vận hành và bảo dưỡng sẽ được đào tạo về chuyên môn và kỹ thuật 

chuyên ngành. 

4.1.3.9. Biện pháp đảm bảo an toàn tại các phòng chụp X-Quang 

- Biện pháp đảm bảo an toàn tại các phòng chụp X-Quang sẽ tuân thủ Thông tư 

số 13/2014/TTLT-BKHCNMT-BYT giữa Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Y tế ngày 

9/6/2014 về “Quy định đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế”. 

- Kết cấu công trình phải đảm bảo độ bền vững (sử dụng khung cột thép, bê tông 

cốt thép). Tường gạch và các vật liệu hoàn thiện bao che. 

- Nền, sàn không được có bậc thang, không chênh cốt hoặc ngưỡng cửa, lát gạch 

ceramic, granit, tấm vinyl hoặc phủ sơn đặc biệt; đảm bảo phẳng, nhẵn, không trơn trượt, 

chịu được hoá chất, chống thấm, chống tĩnh điện và dễ vệ sinh. 

- Trường hợp đặt tại các tầng trên: sàn phải đảm bảo an toàn bức xạ cho các tầng 

phía dưới. 

- Tường phải được hoàn thiện bằng các giải pháp: trát, ốp vật liệu bền vững, sơn 

silicat; đảm bảo lớp che phủ bề mặt phẳng, nhẵn, mỹ quan, chống thấm. 
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- Tường bên trong các phòng chiếu, chụp phải sử dụng vật liệu cản tia xạ (chì lá, 

vữa barit, cao su chì). 

- Tường bên trong khu vực hành lang và các phòng có chuyển cáng, xe và giường 

đẩy phải gắn thanh chống va đập ở độ cao từ 0,7 - 0,9m (tính từ sàn). 

- Trần bên trong phòng và hành lang phải có bề mặt phẳng, nhẵn (không bám 

bụi) và chống thấm, cách nhiệt tốt, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, phòng cháy, chữa 

cháy, điều hoà không khí và các thiết bị kỹ thuật (có các giải pháp kết cấu đảm bảo lắp 

đặt thiết bị). Trần bên trong các phòng chụp phải trát bằng vữa barit hoặc ốp vật liệu cản 

tia xạ (nếu có tầng trên). 

- Cửa chắn tia bức xạ phải đảm bảo các yêu cầu: Cánh cửa bọc vật liệu cản tia 

(chì lá, cao su chì....). Có đèn hiệu, biển cảnh báo bức xạ ở ngang tầm mắt ở mặt phía 

bên ngoài phòng. Cửa đóng mở nhẹ nhàng, đảm bảo kín không để lọt tia xạ khi chiếu, 

chụp. 

- Cửa sổ phải đảm bảo các yêu cầu sau: Có khuôn, cánh cửa bằng gỗ hoặc kim 

loại (nhôm, thép) kết hợp với kính trong hoặc mờ để chiếu sáng tự nhiên và có chốt đóng 

an toàn. 

- Các phòng đặt thiết bị X-Quang, máy chụp cắt lớp và máy cộng hưởng từ không 

bố trí cửa sổ để đảm bảo an toàn bức xạ, che chắn sóng điện từ. Phòng đặt thiết bị phải 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn (không để tia xạ lọt ra bên ngoài; không 

để lọt ánh sáng vào phòng rửa phim...). 

- Hộp chuyển đồ gắn trên phòng tráng rửa phim thông với các bộ phận chức năng. 

Ô kính quan sát phải đảm bảo các yêu cầu sau: Ô kính chì đảm bảo khả năng cản tia bức 

xạ. 

- Một phòng X quang tối thiểu phải gồm các phòng riêng biệt: Phòng chờ (hoặc 

nơi chờ) của bệnh nhân; Phòng đặt máy X-Quang; Phòng xử lý phim (phòng tối); Phòng 

(hoặc nơi) làm việc của các nhân viên bức xạ. 

+ Phòng chờ (hoặc nơi chờ) của bệnh nhân phải tách biệt với phòng máy X-

Quang. Độ bức xạ giới hạn ở mọi điểm trong phòng này không được vượt quá liều giới 

hạn cho phép là 1 mSv/năm. 

+ Phòng đặt máy X-Quang đáp ứng các yêu cầu: Thuận tiện cho việc lắp đặt, vận 

hành thao tác máy, di chuyển an toàn bệnh nhân. Khi tính toán, thiết kế độ dày của 

tường, trần, sàn và các cửa phòng X-Quang phải chú ý đến đặc trưng của thiết bị (điện 

thế, cường độ dòng điện), thời gian sử dụng máy, hệ số chiếm cứ bên ngoài phòng X-

Quang mà tính toán chiều dày thích hợp cho từng bức tường, cửa, trần, sàn nhà. Đặc 

biệt ở vị trí giáp nối giữa tường và các cửa hoặc giữa các bức tường của phòng máy X-

Quang phải được thiết kế, xây dựng bảo đảm mức bức xạ rò thoát ra ngoài không vượt 

quá 1 mSv/năm (không kể phông bức xạ tự nhiên). Các bức tường của phòng X-Quang 
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phía ngoài có lối đi lại phải bảo đảm liều bức xạ cho phép trong một năm không được 

vượt quá 1 mSv (không kể phông bức xạ tự nhiên). 

- Mép dưới của các cửa thông gió, các cửa sổ không có che chắn bức xạ của 

phòng X-Quang phía ngoài có người qua lại phải có độ cao tối thiểu là 2m so với sàn 

nhà phía ngoài phòng X-Quang. 

- Phải có đèn hiệu và biển cảnh báo bức xạ ở ngang tầm mắt gắn phía bên ngoài 

cửa ra vào phòng X-Quang. 

- Đèn hiệu phải phát sáng trong suốt thời gian máy ở chế độ phát bức xạ. 

- Việc lắp đặt máy X-Quang phải bảo đảm: khi máy hoạt động, chùm tia X không 

phát ra hướng có cửa ra vào hoặc hướng có nhiều người qua lại và phải được che chắn 

bảo vệ tầm nhìn của mắt khỏi nguồn bức xạ. 

- Chiều cao tấm chắn phải trên 2 m kể từ sàn nhà, chiều rộng tấm chắn tối thiểu 

là 90 cm và độ dày tương đương là 1,5 mm chì. 

- Các phòng có bố trí 2 máy X-Quang thì mỗi khi chiếu, chụp chỉ cho phép vận 

hành 1 máy. 

- Tuỳ theo mỗi loại máy mà bàn điều khiển được đặt trong hoặc ngoài phòng X-

Quang. Phải có kính chì để quan sát bệnh nhân và phải bảo đảm độ bức xạ giới hạn tại 

bàn điều khiển không được vượt quá 20 mSv/năm từ là 10 mSv/h (không kể phông bức 

xạ tự nhiên). 

- Kích thước phòng X-Quang quy định như sau: Phòng X-Quang không có bàn 

bệnh nhân, diện tích của phòng không được nhỏ hơn 12m2, kích thước một chiều không 

nhỏ hơn 3m; Phòng X-Quang có trang bị bàn bệnh nhân cố định hay di động, diện tích 

của phòng không được nhỏ hơn 14m2, kích thước một chiều không nhỏ hơn 3m; Phòng 

X-Quang có trang bị bàn bệnh nhân có thể lật nghiêng được, diện tích của phòng không 

được nhỏ hơn 20m2, kích thước một chiều không nhỏ hơn 3,5m; Nếu máy X-Quang có 

bản thiết kế phòng của nhà sản xuất kèm theo, kích thước phòng tối thiểu phải không 

nhỏ hơn kích thước quy định bởi nhà sản xuất. Đối với các phòng X-Quang có kích 

thước nêu trên, tủ điều khiển phải đặt ở bên ngoài phòng X-Quang. Phòng xử lý phim 

phải biệt lập với phòng X-Quang, phải bảo đảm liều không ảnh hưởng đến quá trình xử 

lý phim và bảo đảm cho các phim chưa xử lý không bị chiếu quá liều (1,13 mR/tuần), 

không kể phông bức xạ tự nhiên. Cửa ra vào phòng xử lý phim không bị chiếu bởi các 

tia trực tiếp. Hộp chuyển catset đặt trong phòng X-Quang phải có vỏ bọc có độ dày 

tương đương là 2mm chì. 

- Phòng hoặc nơi làm việc của nhân viên bức xạ phải biệt lập với phòng máy X-

Quang. Độ bức xạ giới hạn cho phép tại bất kỳ điểm nào trong phòng không được vượt 

quá 1 mSv/năm (không kể phông bức xạ tự nhiên). 
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4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

 Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án  

- Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa  

- Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải  

- Bể tự hoại 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3 /ngày.đêm và 

280m3/ngày.đêm.  

- Thùng chứa rác thải thông thường và rác thải nguy hại  

- Kho chứa rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án  

Bảng 51: Tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Tên hạng mục Tiến độ hoàn thành 

1 Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa Quý III/2022 

2 Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải Quý III/2022 

3 Bể tự hoại Quý III/2022 

4 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 280 m3 

/ngày.đêm 

Quý III/2022 

5 Thùng chứa rác thải thông thường và rác thải nguy hại Quý III/2022 

6 Kho chứa rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại Quý III/2022 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Các 

hoạt 

động 

của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình biện pháp BVMT Thời 

gian 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

Bụi, khí 

thải từ: - 

Hoạt 

động của 

phương 

tiện giao 

thông - 

Hoạt 

động của 

máy phát 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động của phương 

tiện  

+ Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển 

và sân bãi, đặc biệt là những ngày nắng nóng nhằm hạn 

chế lượng bụi phát sinh vào không khí.  

+ Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao 

thông khi đi vào khu vực như: xuống xe, tắt máy, khi vào 

bên trong khu vực, để đúng nơi quy định đối với xe gắn 

máy hoặc giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô.  

Cam 

kết 

hoàn 

thành 

các 

công 

trình 

xử lý 

môi 

trường 

Chủ 

dự án 
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điện dự 

phòng - 

Từ lưu 

giữ chất 

thải, nhà 

vệ sinh, 

HTXLNT 

- Hoạt 

động 

khám 

chữa 

bệnh 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động của máy 

phát điện  

+ Bố trí phòng đặt máy phát điện riêng, đúng kích thƣớc 

tiêu chuẩn 

+ Lắp đặt hệ thống thoát khí thải được lắp bằng ống thép 

mạ kẽm có bọc bảo ôn bằng bông thủy tinh, chiều cao 

ống khói vƣợt mái nhà từ 2,5 m.  

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do lưu giữ chất thải, nhà 

vệ sinh, HTXLNT  

+ Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy.  

+ Khu vực tập kết rác tách biệt các khu vực khác. 

 + Tổ chức thu gom rác thải hàng ngày.  

+ Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực nhà vệ sinh  

+ Sử dụng nước xịt phòng để khử bớt mùi hôi  

+ Trang bị xà phòng rửa tay cho người lao động 

 - Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải và hơi dung 

môi từ hoạt động khám chữa bệnh  

+ Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí  

+ Lắp đặt hệ thống hút khí độc, hỏi dung môi  

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực khám chữa 

bệnh 

trước 

khi 

đưa dự 

án đi 

vào 

hoạt 

động 

và duy 

trì 

trong 

suốt 

thời 

gian 

hoạt 

động 

 Nước 

thải:  

- Nước 

thải sinh 

hoạt 

- Nước 

thải y tế - 

Nước 

mưa 

chảytràn 

- Nước thải sinh hoạt:  

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, 

nhân viên phòng khám được dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để 

xử lý sơ bộ, sau đó dẫn về hố gom để đưa về HTXLNT 

công suất 100 m3/ngày.đêm và 280 m3/ngày.đêm để xử lý 

cùng nước thải y tế  

+ Nước thải y tế được dẫn về hố gom cùng với nước thải 

sinh hoạt dẫn về HTXLNT công suất 100 m3/ngày.đêm 

và 280 m3/ngày.đêm để xử lý. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 28:2010/BTNMT, cột B ((K=1,2; riêng đối với 

các thông số pH, Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio 

Cholerae K=1) trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước 

của thành phố trên đường Phổ Quang.  

+ Nước thải nhà ăn xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ, sau đó 

đưa về HTXLNT công suất 100 m3 /ngày.đêm 

- Nước mưa chảy tràn:  
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+ Nước mưa trên tầng mái các công trình hiện hữu sẽ 

chảy xuống máng xối, theo đường ống PVC 140mm dẫn 

xuống mặt đất chảy tràn về hệ thống thoát nước của 

thành phố trên đường Phổ Quang. 

 Chất thải 

rắn: 

 - Chất 

thải sinh 

hoạt  

- Chất 

thải nguy 

hại  

- Chất 

thải y tế 

- Đối với chất thải sinh hoạt Toàn bộ chất thải rắn sinh 

hoạt được nhân viên dự án thu gom, phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn không để lẫn với chất thải tái chế, 

chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây 

nhiễm. Thực hiện lưu trữ, thu gom theo đúng quy định tại 

Nghị định 38/2015/NĐ- CP  

Chủ dự án cam kết sẽ trang bị đầy đủ trang thiết bị, 

phương tiện lưu giữ, thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh tại dự án và có phương án phân loại rác thải tại 

nguồn theo đúng quy định. Chủ dự án cam kết sẽ ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. Chủ dự án 

cam kết đóng phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt theo đúng quy định trong suốt quá trình 

hoạt động. 

- Đối với chất thải nguy hại  

+ Chủ dự án cam kết trang bị thiết bị lưu chứa, kho lưu 

giữ CTNH theo đúng quy định Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022  

+ Chủ dự án cam kết hợp đồng với đơn vị chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại không lây 

nhiễm với đơn vị chức năng theo đúng quy định trước khi 

dự án đi vào hoạt động. + Chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo 

công tác quản lý CTNH định kỳ gửi cơ quan chức năng 

theo đúng quy định 

- Đối với chất thải y tế Chất thải rắn y tế được lưu giữ ở 

độ lạnh. Thời gian lưu chất thải lây nhiễm tại khu vực tập 

trung tối đa không quá 48 giờ. Khu vực lưu trữ sẽ đảm 

bảo các yếu tố kỹ thuật sau:  

+ Tách riêng chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại không lây nhiễm.  

+ Xung quanh có gờ bao bao quanh, tránh dung dịch của 

chất thải bị rò rỉ ra ngoài. 

 + Khu vực lưu trữ được tổ chức thông thoáng tốt để 

tránh tích tụ mùi hôi thối lâu ngày. Nhà chứa rác tập 

trung sẽ được xây dựng tại vị trí cách xa nhà ăn, buồng 

bệnh, lối đi công cộng và khu vực tập trung đông người. 

+ Khu vực lưu trữ phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, 

có cửa và có khóa Toàn bộ chất thải này được nhân viên 
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thu gom, tập trung tại thùng chứa và đưa về nhà rác tập 

trung, chủ dự án sẽ đốt rác tại lò đốt của bệnh viện 

 Tiếng ồn, 

độ rung 

từ: - Hoạt 

động của 

phương 

tiện giao 

thông - 

Hoạt 

động của 

máy phát 

điện 

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của phương tiện 

giao thông:  

+ Đặt nội quy xuống xe tắt máy, hạn chế tốc độ dưới 

5km/h.  

+ Phân luồng phương tiện khách thăm khám trong các 

giờ cao điểm hạn chế ách tách giao thông khu vực.  

- Đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát 

điện:  

+ Bảo ôn nhiệt và chống ồn quanh thân máy.  

+ Máy phát điện dự phòng được đặt trong buồng cách 

âm, đặt tại tầng hầm tòa nhà.  

+ Nền móng đặt máy được xây dựng bằng bê tông có 

chất lượng cao.  

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su 

 Sự cố, rủi 

ro môi 

trường: - 

Sự cố 

cháy nổ. - 

Sự cố về 

công 

trình bảo 

vệ môi 

trường 

Sự cố cháy nổ:  

+ Bố trí hệ thống chống cháy nổ tại xung quanh khu vực 

dự án;  

+ Chủ dự án dự án có các trang thiết bị phòng chống 

cháy nổ nhằm cứu chữa kịp thời khi sự cố xảy ra;  

+ Để đảm bảo kịp thời ứng phó với sự cố cháy nổ, chủ dự 

án đã bố trí các họng lấy nước chữa cháy và cung cấp 

nước thích hợp Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước 

+Nghiêm cấm xe qua lại tại nơi lắp đặt đường ống thoát 

nước.  

+Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các mối nối, van 

khóa trên hệ thống đường ống dẫn nhằm đảm bảo tất cả 

các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín. Sự cố từ bể tự hoại 

+Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo 

trì, bảo dưỡng định kỳ.  

+Định kỳ thực hiện thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi 

hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

+Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ tiến hành 

hút hầm cầu. Sự cố từ HTXL nước thải  

+ Thường xuyên kiểm tra, vận hành bảo dưỡng 

HTXLNT.  
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+ Bố trí máy bơm dự phòng công suất tương đương để 

thay thế bơm xử lý nước thải khi có sự cố. 

4.3.4. Kinh phí đối với các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự  án 

Kinh phí thực hiện đối với các công trình bảo vệ môi trường của dự án cụ thể 

như sau:  

Bảng 52: Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí 

TT 
Các hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ/năm) 

1 
Kinh phí quan trắc môi 

trường định kỳ hàng năm 
1 30.000.000 30.000.000 

2 

Kinh phí vận hành, bão 

dưỡng định kỳ hệ thống xử 

lý nước thải 

1 300.000.000 300.000.000 

3 
Chi phí xử lý và thoát nước 

thải 
1 200.000.000 200.000.000 

4 

Kinh phí vận hành, bão 

dưỡng định kỳ hệ thống 

máy phát điện dự phòng 

1 50.000.000 50.000.000 

5 
Hệ thống thu gom nước 

mưa, nước thảii 
1 30.000.000 30.000.000 

6 Bể tự hoại 1 50.000.000 50.000.000 

7 

Khu vực lưu chứa chất thải 

nguy hại và chất thải sinh 

hoạt 

  Đã hoàn thành 

8 
Hệ thống phòng cháy chữa 

cháy 
1 300.000.000 300.000.000 

9 Hệ thống xử lý nước thải 1 500.000.000 500.000.000 

10 Ống khói máy phát điện   Đã hoàn thành 

Tổng 1.460.000.000 

4.3.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường  

Dự án sẽ bố trí 1 nhân sự có chuyên môn về lĩnh vực quản lý môi trường để quản 

lý, kiểm tra, vận hành các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo chất thải được xử lý 

đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường và thường xuyên báo cáo với lãnh đạo, Ban 

giám đốc các vấn đề môi trường nhằm có phương án ứng phó giải quyết kịp thời, đảm 

bảo đúng quy định.  



Giấy phép môi trường: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2) 

 

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai 126 

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

4.4.1. Về mức độ chi tiết của đánh giá 

Các tác động tiềm ẩn được xác định và đánh giá đối với từng giai đoạn của dự 

án. Các đánh giá với mức độ chi tiết cần thiết theo yêu cầu của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường như sau: - Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc 

từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. - Xác định quy mô không 

gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. - Đánh giá tác động dựa trên quy mô 

nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng 

chịu tác động. - Các đánh giá về các tác động của dự án là chi tiết và cụ thể. Cũng chính 

vì vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác 

động xấu, phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường một cách khả thi.  

4.4.2. Độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo  

Các phương pháp đánh giá tác động môi trường áp dụng trong báo cáo này là 

những phương pháp đánh giá hiện đang được sử dụng rộng rãi trong công tác đánh giá 

tác động môi trường cho các dự án ở Việt Nam và trên Thế giới và đã mang lại những 

kết quả nhất định trong công tác bảo vệ môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế 

– xã hội. Các phương pháp đánh giá cũng đã được đưa vào các giáo trình giảng dạy cho 

sinh viên ngành công nghệ, quản lý môi trường của các trường cao đẳng, đại học nên có 

độ tin cậy cao.  

Nội dung đánh giá tác động môi trường này sẽ là công cụ có hiệu lực cho việc 

giảm thiểu khắc phục hậu quả do dự án gây ra đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản 

lý nhà nước về lĩnh vực môi trường theo dõi, quản lý và giám sát công tác bảo vệ môi 

trường tại đơn vị.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn không tránh sai sót như: ý kiến chủ quan 

của người đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu tham khảo, sai số trong phương pháp 

đo đạc, phương pháp lấy mẫu cũng như phân tích mẫu, ... Đây là những sai số nằm trong 

ngưỡng cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả của báo cáo.  
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Do loại hình dự án là đầu tư nâng công suất giường bệnh từ 303 giường lên 500 

giường, không thuộc nhóm các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự 

án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Vì vậy, nội dung Chương 5 này không được 

trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án.   
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Chương VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh 

hoạt, công nghiệp) đề nghị cấp phép. 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh với lưu lượng khoảng 230 

m3/ngày.đêm. Trong thành phần của nước thải này có chứa các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn 

gây bệnh. 

+ Nguồn số 02: Nước thải y tế phát sinh từ phòng khám chủ yếu từ hoạt động 

của phòng phân tích, thử nghiệm, vệ sinh dụng cụ y tế...với lưu lượng khoảng 

80m3/ngày.đêm. Thành phần nước thải này có các hàm lượng vi sinh gây bệnh khá 

cao (pathogen). Đặc biệt, một số khu vực có mức độ nhiễm cao như: khu xét nghiệm, 

giá trị BOD của khu này vào khoảng 120 – 180 mg/l, hàm lượng cặn lơ lửng SS 

khoảng 150 – 200 mg/l; hàm lượng Nitrat khoảng 20 – 40 mg/l; hàm lượng amoni 

khoảng 10 – 20 mg/l; hàm lượng Coliform khoảng 107 – 108 MPN/100 ml.  

+ Nguồn số 03: Nước thải từ nhà ăn với lưu lượng khoảng 50 m3 /ngày.đêm. 

Trong thành phần của nước thải này có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), 

các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P), dầu mỡ. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 380m3/ngày đêm (Xin cấp phép theo công 

suất tối đa của HTXLNT lắp đặt tại dự án). 

- Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải sau xử lý, được đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của thị trấn: 01 dòng nước thải. Nước thải sinh hoạt và y 

tế phát sinh tại dự án được dẫn về HTXLNT tập trung công suất 100 m3 /ngày.đêm 

và 280 m3 /ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B (K=1,2), tập trung 

về hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thị trấn trên đường 

Tuệ Tĩnh. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: các chất ô nhiểm xin cấp phép bao gồm các thông số nằm trong QCVN 

28:2010/BTNMT (loại B). Vì vậy, Bệnh viện đề nghị được cấp phép các chất ô 

nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải như sau: 

Bảng 53: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị Giá trị C 

1 pH - 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/l 120 

3 COD mg/l 120 
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4 BOD5 mg/l 60  

5 NO3 - (tính theo N) mg/l 60  

6 PO4 - (tính theo P) mg/l 12 

7 S2 - mg/l 4,8 

8 NH4 + (tính theo N) mg/l 12 

9 Salmonella CFU/100ml KPH 

10 Shigella CFU/100ml KPH 

11 Vibrio Cholerae CFU/100ml KPH 

12 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,12 

13 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,2 

14 Dầu mỡ động thực vật mg/l 24 

15 Coliform MPN/100ml 5.000 

+ Vị trí xả thải: tại điểm xả ra ngoài hệ thống thu gom nước thải của khu vực 

có tọa độ: X = 04165753 ; Y = 2468294 

+ phương thức xả thải: Tự chảy 

+ chế độ xả thải: 24/24 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Tuyến cống thu gom nước thải tại đường CMT8 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ máy phát điện dự phòng của bênh viện và 

khí thải từ lò đốt rác. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 8000m3/h 

- Dòng khí thải: 

+ Khí thải phát sinh từ máy phát điện được đưa ra môi trường ngoài thông qua 

ống khói được lắp đặt tại nguồn thải: 01 dòng khí thải. 

+ Khí thải phát sinh từ lò đốt rác được đưa ra ngoài môi trường bằng 01 ống khói 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải  

Căn cứ theo QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, Bệnh viện đề nghị được cấp phép 

các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải như sau:  

Bảng 54: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

xin cấp phép 

STT Các chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 Bụi mg/Nm3 120 

2 CO mg/Nm3 600 

3 SO2 mg/Nm3 300 

4 NOx mg/Nm3 510 
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Ghi chú: (*) Giá trị giới hạn căn cứ theo QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Vị trí, phương thúc xả khí thải 

Vị trí: 

Khí phát sinh từ lò đốt rác đưa ra môi trường ngoài thông qua đường ống khói  

+ Tọa độ: X = 04165598 ; Y = 2468251 

Khí thải phát sinh từ máy phát điện được đưa ra ngoài thông qua đường ống khói 

+ Tọa độ: X = 04165523 ; Y = 2468214 

Phương thức xả thải: Quạt hút 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Khu vực đặt máy phát điện của Bệnh viện. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

Về tiếng ồn, căn cứ theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, Bệnh viện đề nghị được cấp phép giá trị giới hạn của tiếng ồn như sau:  

+ Giá trị giới hạn của tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cƣ (khu vực đặt 

máy phát điện) là ≤ 70dBA từ 6 giờ - 21 giờ và ≤ 55dBA từ 21 giờ - 6 giờ. 

 Giá trị giới hạn đối với độ rung 

Về độ rung, căn cứ theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về độ rung, Bệnh viện đề nghị được cấp phép giá trị giới hạn của độ rung như sau:  

Khu vực không khí xung quanh (khu vực đặt máy phát điện):  

+ Giá trị giới hạn của độ rung (áp dụng cho khu vực đặc biệt): Từ 6 giờ - 21 giờ, 

gia tốc rung ≤ 70dB; từ 21 giờ - 6 giờ, gia tốc rung ≤ 60dB.   
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Chương VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài 

môi trường: Được thực hiện trong khoảng thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý chất thải dự kiến 30/08/2022 - 05/11/2022. 

- Công suất chứa tối đa dự kiến của hệ thống XLNT 380m3/ngày.đêm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

- Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài 

môi trường: Được thực hiện trong khoảng thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý chất thải dự kiến 30/08/2022 - 18/10/2022. 

- Thời gian dự kiến đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả 

xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải trong thời gian vận hành thử hệ thống XLNT 

từ 16/10/2022 và kết thúc vào ngày 18/10/2022. 

- Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích các loại mẫu chất thải sẽ được 

điều chỉnh theo góp ý của cơ quan quản lý nhà nước. Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị 

quan trắc tiến hành lấy mẫu để đánh giá hiệu quả xử lý công trình XLNT, tuân thủ theo 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ 

môi trường ngày 10/01/2022. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế. 

Bảng 55: Dự kiến giám sát Hệ thống xử lý nước thải công suất 280m3/ngày đêm trong thời gian 

vận hành thử nghiệm 

STT Công đoạn Thông số giám sát Dự kiến thời gian lấy mẫu 

I Đánh giá hiệu quả từng công đoạn xử lý 

1 Bể gom 

pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ 

lửng, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Tổng Coliforms, 

Salmonella, Shigella, Vibrio 

cholerae 

Đợt 1: 30/8/2022 

Đợt 2: 14/9/2022 

Đợt 3: 29/9/2022 

2 Bể điều hòa 
pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ 

lửng 
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3 Bể Anoxic 

BOD5, COD, Sunfua, Amoni, 

Nitrat, phosphat, dầu mỡ 

động thực vật 

4 Bể hiếu khí 

BOD5, COD, Sunfua, Amoni, 

Nitrat, phosphat, dầu mỡ 

động thực vật 

6 Bể lắng Chất rắn lơ lửng 

7 Bể khử trùng 
Tổng Coliforms, Salmonella, 

Shigella, Vibrio cholerae 

8 
Hố ga chứ nước 

thải sau xử lý 

pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ 

lửng, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Tổng Coliforms, 

Salmonella, Shigella, Vibrio 

cholerae 

II Đánh giá hiệu quả toàn bộ hệ thống xử lý  

1 Mẫu đầu vào 

pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ 

lửng, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Tổng Coliforms, 

Salmonella, Shigella, Vibrio 

cholerae 

16/10/2022 

2 Mẫu đầu ra 

pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ 

lửng, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Tổng Coliforms, 

Salmonella, Shigella, Vibrio 

cholerae 

3 ngày liên tục: 

Bắt đầu: 16/10/2022 

Kết thúc: 18/10/2022 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch: Công ty dự kiến sẽ phối với Công ty cổ phần quan trắc và 

xử lý môi trường Thái Dương lấy mẫu và phân tích mẫu 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a. Giám sát môi trường không khí 

+ Vị trí giám sát: 05 vị trí tại các khu vực trong cơ sở. Bao gồm: Khu vực nhà ăn; 

Cổng bệnh viện; khu vực lò đốt rác; khu vực nhà 8 tầng; khu vực nhà 7 tầng. 
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+ Thông số quan trắc: Vi khí hậu, hàm lượng bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2. 

+ Tần suất: 01 lần/3 tháng. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: QĐ 3733:2002/QĐ-BYT- Tiêu chuẩn của Bộ Y tế về vệ 

sinh lao động. 

b. Giám sát môi trường khí thải 

+ Vị trí giám sát: 01 vị trí ống thoát khí lò đốt rác 

+ Thông số quan trắc: Bụi, axit flohydric, axit clo hydric, cacbon monoxyt, nito 

oxyt, lưu huỳnh dioxyt, thủy ngân, cadimi, chì. 

+ Tần suất: 01 lần/3 tháng. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: - QCVN 02:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. 
 

c. Giám sát nước thải: 02 vị trí nước thải. Bao gồm: Nước thải tại bể gom và nước 

thải tại hố ga sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải. 

+ Thông số phân tích: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

phosphat, dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

+ Tần suất: 01 lần/3 tháng. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của Bệnh viện ước 

tính khoảng 50.000.000 đồng/1 năm.  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Bệnh viện cam kết những thông tin trên hoàn toàn đúng, thực hiện đầy đủ chương 

trình quản lý môi trường và chương trình giám sát môi trường như đã nêu: 

- Bệnh viện cam kết sẽ đầu tư hoàn chỉnh các công trình xử lý chất thải, thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường và hoàn thành các công trình xử lý chất thải trước khi 

Nhà máy đi vào hoạt động. 

- bệnh viện cam kết sẽ đền bù thiệt hại môi trường trong trường hợp chất thải của 

Bệnh viện gây ô nhiễm môi trường hoặc các các rủi ro do sự cố khác. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ chương trình kiểm soát chất thải và kiểm soát chất 

lượng môi trường xung quanh. 

- Cam kết thực hiện trách nhiệm của dự án sau khi giấy phép môi trường được phê 

duyệt : 

+ Thiết kế, xây lắp các công trình xử lý môi trường. 

+ Bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án. 

+ Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường. 

+ Vận hành các công trình xử lý môi trường khi Bệnh viện đi vào hoạt động 
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PHỤ LỤC 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:        /NQ-HĐND      Lào Cai, ngày  19 tháng 6  năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHÓA XVI -  KỲ HỌP THỨ NĂM 
(Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại các tờ trình: Tờ trình số 

53/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 82/TTr-

UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 

83/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2); Tờ 

trình số 85/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án mua sắm trang thiết bị các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 

86/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2025 của Trường Cao đẳng Lào Cai;  

các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án như sau:  

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, 
tỉnh Lào Cai do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. 

(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo). 

2. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lào 
Cai làm chủ đầu tư. 

(Chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo). 
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3. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị các bệnh viện tuyến 
huyện tỉnh Lào Cai do Sở Y tế làm chủ đầu tư. 

(Chi tiết có phụ lục số 03 kèm theo). 

4. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến 

năm 2025 của Trường Cao đẳng Lào Cai do Trường Cao đẳng Lào Cai làm chủ 
đầu tư. 

(Chi tiết có phụ lục số 04 kèm theo). 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh 

viện đa khoa huyện Bảo Thắng.  

(Chi tiết có phụ lục số 05 kèm theo). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm hoàn thành 

báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo điều chỉnh của các dự án, trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định phê duyệt theo đúng quy định của Luật 
Đầu tư công và pháp luật liên quan.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám 

sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ 

năm (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) thông qua ngày  19 tháng 6 năm 2022./. 

 

Nơi nhận:  
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các ban HĐND tỉnh; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các chủ đầu tư theo khoản 1 Điều 2; 
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT, Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Xuân Cường 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
Dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai  

do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư 
 

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai, giảm tải cho 
các bệnh viện tuyến trên. 

2. Nội dung, quy mô đầu tư:  

- Xây dựng mới 01 khối nhà 06 tầng tại vị trí khoa chống nhiễm khuẩn, 

truyền nhiễm. Tổng diện tích sàn khoảng 6.000m2, gồm: Khoa chẩn đoán hình ảnh 
+ Thăm dò chức năng, Khoa khám bệnh, Liên chuyên khoa, Khoa xét nghiệm, 
Khoa sản (40 giường bệnh), khu mổ và hồi sức sau mổ.    

- Xây dựng mới 2 nhà khoa truyền nhiễm; khoa chống nhiễm khuẩn, tổng 
diện tích sàn mỗi nhà khoảng 500m2. 

- Xây dựng mới trạm biến áp; Đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- San tạo mặt bằng, ngoại thất và một số hạng mục phụ trợ.  

3. Dự án nhóm: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 85.000 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn:  

- Nguồn Ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh 

tế - xã hội: 55.000 triệu đồng;  

- Nguồn thu tiền sử dụng đất + Nguồn tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm 

chi ngân sách tỉnh 30.000 triệu đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024. 

  8. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư mới. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

Dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (giai 

đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư 

 

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất cho Bệnh viện đa khoa huyện 

Bảo Thắng với quy mô 500 giường bệnh, có đầy đủ các khoa, phòng theo tiêu 
chuẩn bệnh viện hạng II, phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Thắng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện 
tuyến trên. 

2. Nội dung, quy mô đầu tư:  

- Phá dỡ khối nhà Khoa Nội tổng hợp và Khoa Nhi, Nhà hành chính + Khoa 
Dược để mở rộng mặt bằng sân, đường Bệnh viện; san tạo mặt bằng khu vực mở 

rộng tại phía Đông Nam bệnh viện để tạo mặt bằng.  

- Xây dựng mới khối nhà 8 tầng để sắp xếp cơ sở vật chất làm việc cho các 

khoa, phòng của bệnh viện, tổng diện tích sàn khoảng 7.200m2; kết cấu khung bê 
tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch. Hệ thống điện, cấp thoát nước, chống sét, 

phòng chữa cháy, khí y tế, … đảm bảo theo quy định.   

- Ngoại thất và công trình phụ trợ: Nhà cầu nối với khối nhà 7 tầng, hệ thống 

cây xanh cảnh quan, sân đường,…   

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 75.000 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, trong đó: 

- Nguồn ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh 
tế - xã hội: 45.000 triệu đồng; 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất + nguồn tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm 

chi của Ngân sách tỉnh: 30.000 triệu đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024. 

8. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư mới. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 
Dự án: Mua sắm trang thiết bị các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Lào Cai  

do Sở Y tế tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư 

 

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm góp phần nâng cao năng lực trong chẩn đoán, điều 

trị, cấp cứu bệnh nhân, giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên, thực hiện 
tốt công tác chăm sóc sức khỏe tại chỗ, giảm bớt chi phí điều trị cho người bệnh; 

thực hiện công tác phòng dịch hiệu quả. 

2. Nội dung, quy mô đầu tư:  

Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 8 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và Trung 
tâm Y tế huyện Si Ma Cai. Tập trung mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác 
chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu, xét nghiệm và phẫu thuật ngoại khoa. 

(Chi tiết danh mục thiết bị có biểu kèm theo). 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 56.000 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Lào Cai. 

7. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023. 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

Dự án: Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2025 của Trường Cao đẳng 
Lào Cai do Trường Cao đẳng Lào Cai làm chủ đầu tư 

 
(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động đào tạo và 
dạy nghề; tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực, đưa Trường Cao đẳng Lào Cai trở thành cơ sở đào tạo, dạy nghề, bồi 

dưỡng và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ có uy tín trong tỉnh và vùng 
lân cận; đủ điều kiện để trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, trọng điểm đến 

năm 2025. Đến năm 2030 trở thành trường cao đẳng hiện đại hàng đầu của khu 
vực miền núi phía Bắc. 

2. Nội dung, quy mô đầu tư:  

(1) Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn (cấp 

độ Quốc tế); nghề Hướng dẫn du lịch (cấp độ Asean); nghề Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành (cấp độ Quốc gia). 

(2) Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Thú y (cấp độ Quốc gia). 

(3) Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện Công nghiệp (cấp độ Quốc tế). 

(4) Mua sắm trang thị bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô (Cấp độ Asean). 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 70.000 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Lào Cai 

7. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023. 
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PHỤ LỤC SỐ 05 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bảo 

Thắng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư 
 

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

1. Quy mô điều chỉnh: Giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 4.650m2 để 

mở rộng diện tích tổng thể khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng. 

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 75.000 triệu đồng, trong đó:  

- Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai: 67.000 triệu đồng; 

- Bổ sung tăng: 8.000 triệu đồng; nguồn vốn: Ngân sách tập trung. 

3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2022. 

4. Nội dung khác: Giữ nguyên theo phụ lục số 16 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 41/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai. 
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