
SỞ KH & ĐT TỈNH LÀO CAI 

BAN QLDA ODA TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BQL-QLDA2 

V/v đề nghị tham vấn thông qua đăng tải 
trên trang thông tin điện tử trong quá trình 
thực hiện đánh giá tác động môi trường dự 

án Tiểu khu đô thị số 15, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai. 

Lào Cai, ngày             tháng 7  năm 2022  

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. 
 

Thực hiện Chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tiểu khu đô thị số 15, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 44/NQ - HĐND ngày 08/12/2021 
của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI - Kỳ họp thứ ba về Chủ trương đầu 
tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Tư 
vấn lập. Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Điểm a, Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai kính gửi đến Quý 
cơ quan nội dung tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử với nội 

dung cụ thể như sau: Vị trí thực hiện dự án đầu tư; Tác động môi trường của dự án 
đầu tư; Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; Chương trình quản lý 

và giám sát môi trường; Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cùng 
các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư. 

(Kèm theo bản chi tiết các nội dung đề nghị đăng tải tham vấn). 

Đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo đăng tải nội dung tham vấn nêu trên, trên trang 
thông tin điện tử và gửi kết quả tham vấn tới Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai theo 

thời hạn quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để 
Ban hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.  

 - Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Trung Kiên, cán bộ phòng QLDA 
2 - Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai. 

Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Ban (B/c); 
- Chi cục BVMT tỉnh Lào Cai; 
- Lưu: VT, QLDA2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Trung Kiên 

 



 CÁC NỘI DUNG THAM VẤN  

THÔNG QUA ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án: Tiểu khu đô thị số 15, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(Theo văn bản số              /BQL-QLDA2 ngày     /7/2022 của Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai) 

 

Tên dự án: Tiểu khu đô thị số 15, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai. 

- Địa chỉ: KM5, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Người đại diện: Ông Lê Ngọc Minh, chức vụ: Giám đốc Ban 

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, QUY MÔ CỦA DỰ ÁN: 

1.1. Vị trí địa lý: Dự án Tiểu khu đô thị số 15 thuộc phường Bắc Cường và 

Nam Cường, thành phố Lào Cai, ranh giới khu đất được xác định như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp với sông Hồng. 

- Phía Đông Nam giáp với Chi cục thuế và đường B5. 

- Phía Tây Bắc giáp với Tiểu khu đô thị số 5 và Tiểu khu đô thị số 10.  

- Phía Tây Nam giáp với rừng cảnh quan. 

1.2. Quy mô của dự án: 

 - Quy mô sử dụng đất: 36,58 ha. 

 - Nhóm công trình: Nhóm B. 

 - Công trình giao thông, công trình công nghiệp cấp IV. 

 - Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. 

2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BIỆN PHÁP 

GIẢM THIỂU. 

Giai đoạn Mô tả tác động Các biện pháp giảm thiểu 

Giai đoạn thi công xây dựng 

Tác động đến 

môi trường 

không khí 

- Gia tăng hàm lượng bụi, 

các khí ô nhiễm trong môi 
trường không khí. 
- Gia tăng độ ồn trong khu 

vực. 
 

- Tưới ẩm trên tuyến đường vận 

chuyển. 
- Che chắn bãi tập kết nguyên 
vật liệu. 

- Giữ gìn vệ sinh khu vực thi 
công. 

- Sử dụng công nghệ và thiết 
bị thi công tiên tiến, hiện đại. 

Tác động đến 

môi trường 

nước 

- Gia tăng hàm lượng các 

chất ô nhiễm hữu cơ, chất 

- Xây dựng nhà vệ sinh để xử lý 

nước thải sinh hoạt của công 



rắn lơ lửng, coliform và dầu 

mỡ từ các phương tiện thi 
công….  

- Đối với nước mặt, nước 
dưới đất. 

nhân. 

- Vệ sinh khu vực thi công hàng 
ngày. 

Tác động do 

chất thải rắn 

- Rác thải sinh hoạt, xây 

dựng trên công trường. 
- Thực vật chặt bỏ. 

- Đất, đá thải loại. 

- Thu gom chất thải hàng ngày 

để tái sử dụng hoặc làm chất 
đốt. 

- Hợp đồng đơn vị chức năng 
Thu gom vận chuyển đến nơi 

quy định. 

Ảnh hưởng đến 

điều kiện kinh 

tế - xã hội và 

các sự cố rủi ro 

khác 

- Gia tăng các tệ nạn xã hộ. 
- Mất an toàn giao thôn. 

- Ảnh hưởng đến môi trường 
khu vực. 

- Phối hợp với chính quyền địa 
phương và các cơ quan chức 

năng để đảm bảo an ninh trật tự, 
hạn chế tệ nạn xã hội. 

- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ 
sinh, an toàn lao động cho công 

nhâ. 
Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Tác động đến 

môi trường 

không khí  

- Bụi, khí thải của các 
phương tiện giao thông. 

- Khí thải do hoạt động nấu 
ăn. 

- Mùi hôi từ các điểm tập kết 
rác. 

- Khí thải từ các công trình 
xử lý môi trường. 

- Trồng cây xanh. 
- Các tuyến đường giao thông 

được thảm nhựa, đồng thời thực 
hiện vệ sinh sạch sẽ. 

- Đối với khu nhà bếp: lắp đặt 
thiết bị hút, khử mùi để giảm 

thiểu ô nhiễm mùi. 
- Tuyên truyền ý thức giữ gìn 

vệ sinh bảo vệ môi trường trong 
khu vực dự án. 

Tác động đến 

môi trường 

nước 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Nước mưa chảy tràn. 

- NTSH: được xử lý qua bể tự 

hoại của các hộ gia đình; cơ 
quan, đơn vị trước khi thải ra hệ 

thống thoát nước chung; 
- Nước mưa chảy tràn: Vệ sinh 

mặt đường, sân bãi trong khu 
vực; Thường xuyên khơi thông 
cống, rãnh thoát nước mưa 

trong khu vực. 

Tác động do 

chất thải rắn 

- Rác thải sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân viên, người 
dân. 
 

- Trang bị các thùng rác để thu 

gom, phân loại tại nguồn và vận 
chuyển xử lý CTR sinh hoạt. 

Tác động 

không liên 

quan đến chất 

- Tích cực: Dự án đi vào hoạt 
động thu hút được vốn đầu 

tư, đóng góp vào ngân sách 

- Chính quyền địa phương cơ sở 
phối hợp với ngành Công an 

nắm chắc địa bàn, quản lý tốt 



thải của tỉnh, góp phần tăng 

trưởng, phát triển kinh tế 
vùng, tạo việc làm cho người 

lao động tại địa phương; 
- Tiêu cực: Tăng lượng xe 

lưu thông và ảnh hưởng đến 
an toàn giao thông; Di cư cơ 

học ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự khu vực, các tệ nạn xã 
hội,… 

nhân khẩu và sinh hoạt tại các 

khu dân cư, cơ sở kinh doanh, 
dịch vụ trong khu vực; 

- Yêu cầu người dân thực hiện 
nghiêm chỉnh các quy định về 

đăng ký lưu trú; 
- Tăng cường công tác tuần tra, 

bảo vệ an ninh trật tự của khu 
vực. 

3. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 

3.1. Chương trình quản lý môi trường. 

- Trong giai đoạn xây dựng dự án: Sẽ cử 01 cán bộ phụ trách quản lý là giám 
sát việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường của dự án nhằm mục đích 
kiểm soát các thông số về chất lượng môi trường, bảo vệ, giám sát môi trường và 

giám sát các tác động khác để đảm bảo các biện pháp đề ra được thực hiện  đầy đủ.  

- Trong giai đoạn vận hành của dự án: Thành phố Lào Cai và cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tuân thủ các 
biện pháp BVMT đã đề ra đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong 

khu vực dự án. 

3.2. Chương trình giám sát môi trường. 

 - Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng: Trong quá trình 
thi công xây dựng dự án, Ban QLDA ODA sẽ chịu trách nhiệm giám sát chất 

lượng môi trường theo quy định về bảo vệ môi trường.  

  - Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động: Căn cứ vào các hoạt động 

đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh cụ thể của các đối tượng trong Tiểu khu đô 
thị khi Dự án đi vào hoạt động và căn cứ các quy định của pháp luật về môi trường 
hiện hành để yêu cầu các đối tượng cụ thể sẽ phải thực hiện giám sát môi trường 

theo đúng quy định. 

 4. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG. 

4.1. Biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

- Phối hợp với đơn vị chức năng xây dựng phương án PCCC trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Trong mạng lưới cấp nước bố trí các họng cứu hỏa trên các tuyến đường và 

công cộng. 

- Yêu cầu các hộ dân, các cơ sở sản xuất, kinh đoanh dịch vụ, các đơn vị 

trong khu Dự án phải trang bị các bình chữa cháy. 

- Phổ biến nội quy PCCC cho toàn bộ các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh 

đoanh dịch vụ, các đơn vị trong khu Dự án. 

- Lắp đặt biển báo cấm sử dụng lửa ở những khu vực dễ cháy. 



- Định kỳ hằng năm tập huấn phương án khẩn cấp chống cháy, nổ, chập 
điện,… 

- Khi xảy ra cháy nổ phải báo ngay cho lực lượng cứu hoả của khu vực, 
đồng thời huy động nhân lực tại chỗ dùng các biện pháp chữa cháy để ngăn chặn 
đám cháy. 

4.2. Đối với hệ thống an toàn điện, chống sét 

- Tất cả các nhà khi xây dựng phải được thiết kế lắp đặt thiết bị điện an toàn, 

các thết bị điện đều được bảo vệ khỏi ngắn mạch và quá tải bằng Aptomat, cầu chì 
và Rơle nhiệt. 

- Các nhà được lắp đặt các hệ thống chống sét trên mái nhà và lắp hệ thống 
chống sét cho các vị trí cao. 

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời 
những sơ hở thiếu sót về PCCC. 

- Bố trí khu vực chứa nhiên liệu, để gas an toàn, đặt ở nơi thoáng khí, không 
để gần khu vực chứa những vật dễ cháy. 

4.3. Phòng ngừa ngập úng cục bộ 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm sự cố về hệ thống thoát nước để 

khắc phục kịp thới. Thường xuyên bảo dưỡng duy tu hệ thống thoát nước đảm bảo 
chất lượng đường ống. 

- Tiến hành nạo vét, khơi thông cống, ránh thoát nước theo định kỳ. 

4.4. Phòng ngừa sự cố sụt lún, sạt lở khu vực xung quanh 

- Xây dựng hệ thống kè gồm: Các tuyến kè mặt bằng, kè vai đường và kè sông 

Hồng. Các tuyến kè này sẽ có tác dụng chống sạt lở trong giai đoạn vận hành Dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sự có tại các tuyến kè và các khu vực có 

nguy cơ sạt lở để kịp thời khắc phục. 
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