
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương 

Dự án Dự án Mở rộng QL.46B đoạn lý trình Km58+400 đến Km59+350 tiếp 

giáp dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. 

Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 

bao gồm: 

- Vị trí thực hiện dự án 

- 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 

- Các nội dung khác có liên quan đến dự án 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: “Dự án Mở rộng QL.46B đoạn lý trình Km58+400 đến 

Km59+350 tiếp giáp dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương”. 

- Địa điểm thực hiện: thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

 

  n  1: Vị trí thực hiện dự án 

- Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương. 

- Quy mô dự án:  

Tuyến dài L=950,03m, điểm đầu Km0+00 cao độ thiết kế +18,20; điểm cuối 

tại Km0+950m cao độ thiêt kế +16,55. Quy mô nền đường đoạn mở rộng xây 



dựng: 0-28,50m, đảm bảo mặt đường mở rộng 0 – 19,5m, đoạn tiếp giáp ranh giới 

khu đô thị vỉa hè 9m, đoạn tiếp giáp sân vận động vỉa hè 5m.  

- Nút giao: Trên các tuyến thiết kế 6 nút giao thông gồm  điểm đầu và điểm 

cuối vuốt nối với quốc lộ 46B cũ, ngoài ra có 1 điểm vuốt nối lối vào sân vận động 

và 3 điểm đấu nối vào khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương, bán kính bó vỉa từ 

R=2,0m đến 25,0m.  

- Trắc ngang tuyến: Các tuyến có dốc ngang mặt đường I=2% về hai phía, 

dốc ngang hè đường I=1% về phía tim đường. Chỉ giới đường đỏ rộng 0-28,50m, 

trong đó: mặt đường 0-19,5m, hè đường 5,0m - 9,0m. 

- Tuyến có điểm điểm đầu ngã tư cơ quan Huyện ủy (lý trình Km59+350, 

QL.46B) đến điểm cuối cây xăng xã Đà Sơn (Lý trình Km58+400,QL46B); trong 

đó đoạn mở rộng dài L= 830m tiếp giáp khu đô thị. 

2. Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Bảng 1: Các tác động môi trường chính của dự án 

TT Liên quan đến chất thải Loại chất thải có khả năng phát sinh 

1 Giải phóng mặt bằng 

- Giải phóng mặt bằng Phế thải (gạch, vữa, gỗ, sắt loại), rác, bụi. 

2 Thi công phần đường chính, nút giao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Nền đường (đào đăp, thi công nền) Đất đá loại (đất đào không thích hợp), bụi. 

- Mặt đường và hoàn thiện Chất thải rắn 

3 Các hoạt động liên quan 

- Hoạt động trạm trộn bê tông xi măng Bụi, chất thải rắn, nước thải 

- Hoạt động của trạm sữa chữa xe máy Dầu thải và nước thải 

- Hoạt động của lán trại công nhân Nước thải và rác thải sinh hoạt 

- Hoạt động của thiết bị thi công Bụi và khí thải 

- Vận chuyển vật liệu và đất đá loại Bụi và khí thải 

TT  Không liên quan đến chất thải Yếu tố tác động 

1 Giải phóng mặt bằng 



- Giải phóng mặt bằng Mất đất sản xuất nông nghiệp 

2 Thi công phần đường chính, nút giao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Đào đắp tạo nền Xói lở, bồi lắng, ngập úng cục bộ 

3 Các hoạt động liên quan 

- Tập trung công nhân trong công 

trường 

Cạnh tranh và mâu thuẫn 

- Hoạt động của thiết bị thi công Ồn, ùn tắc, mất an toàn giao thông, nén đất 

- Vận chuyển vật liệu và đất đá loại Ồn, ùn tắc, mất an toàn giao thông, hư hại 

tiện ích cộng đồng, nén đất 

- Hoạt động đổ đất đá loại Tràn đổ 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

Giai đoạn thi công 

a. Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 

- Lượng phát sinh: 5 m
3
/ngày; 

- Thành phần, tính chất: nước thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi sinh. 

b. Nước thải thi công: 

- Lượng phát sinh: 7 m
3
/ngày; 

- Thành phần: chủ yếu là cặn lơ lững như đất, cát,… 

c. Nước mưa chảy tràn: 

- Tính chất: nước mưa chảy tràn qua dự án chủ yếu gồm các chất lơ lửng bị 

nước mưa cuốn trôi như đất, cát, vật liệu xây dựng,... 

3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

3.2.1. Giai đoạn thi công 



- Nguồn phát sinh: từ phương tiện vận chuyển sinh khối thực vật, bùn đất 

bóc hữu cơ dư thừa đi đổ thải; phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; hoạt động 

thi công xây dựng. 

- Thành phần: bụi, NO2, SO2, CO, VOC,... 

5.3.2.2. Giai đoạn hoạt động 

Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ gia tăng lưu lượng các phương tiện qua lại 

tuyến đường. Đây sẽ là nguồn phát sinh ô nhiễm do khí thải.  

3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn 

Giai đoạn thi công 

a. Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công: 

- Khối lượng phát sinh: 25 kg/ngày; 

- Thành phần: các chất hữu cơ: rau, củ, quả, thực phẩm thừa, giấy, vải 

vụn,… và các chất vô cơ: túi nilon, vỏ hộp nhựa, vỏ chai thủy tinh, kim loại,… 

b. Chất thải rắn xây dựng: 

- Khối lượng phát sinh: 

+ Đất bóc hữu cơ; đất đá thải từ đào nền đường, rãnh, mương: 13.191,22m
3
. 

+ Chất thải từ hoạt động xây dựng: 22,73 tấn/ngày; 

- Thành phần: gạch vỡ, vữa xi măng rơi vãi, đá vụn, bao bì xi măng,… 

3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

Giai đoạn thi công 

- Khối lượng phát sinh: 10-12kg/tháng 

- Thành phần: giẻ lau dầu mỡ, ắc quy cũ, bóng đèn neon sau sử dụng,... 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

4.1. Công trình thu gom và xử lý nước thải 

Giai đoạn thi công 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

Để kiểm soát được chất bẩn có khả năng thâm nhập vào nguồn nước sông 

Lam do nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường áp dụng các biện pháp như 

sau: 

- Thoát nước trên công trường: bình đồ công trường được thiết kế đảm bảo 

thu gom nước mưa trên bề mặt công trường, không chảy qua khu vực có bề mặt có 



chất gây ô nhiễm. Hệ thống thoát nước mưa trên bề mặt trong công trường bao 

gồm các mương thu, mương dẫn và hố ga (khoảng cách 10m/hố, dung tích 1m
3
). 

Nước mưa thu gom, dẫn vào mương dẫn qua hố ga có lưới chắn để thu gom rác. 

Nước sau hố ga để chảy tràn qua thảm cỏ trên mặt bãi trước khi cho chảy vào dòng 

nước tại các kênh dẫn. 

- Làm sạch bề mặt đất: thu gom các chất bẩn trên mặt đất để tránh gây ô 

nhiễm nguồn nước xung quanh. 

- Bề mặt công trường nên được rải một lớp đá dăm, đá dăm này có tác dụng 

vừa giảm bụi bề mặt vừa có khả năng lọc chất bẩn bề mặt khi có mưa. 

b. Đối với nước thải sinh hoạt 

Để ngăn ngừa nguy cơ phú dưỡng môi trường nước và ngộ độc hệ sinh thái 

nước tại các sông và các mương tưới do chất thải sinh hoạt từ các lán trại bố trí 

mỗi công trường, áp dụng các biện pháp: 

- Xử lý nước thải từ hoạt động nấu ăn: tại mỗi công trường, nước thải từ nhà 

ăn được xử lý sơ bộ để không tạo ra nguồn gây ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn 

nước tự nhiên do quá trình phân hủy thức ăn thừa. Nước thải từ nhà ăn được dẫn 

vào hố lắng cát nông (sâu khoảng 70cm), rộng khoảng 10m
2
 để giữ lại các chất bẩn 

sau khi đã qua hố ga có lưới thu gom rác. Nước sau khi thấm qua cát chảy vào hệ 

thoát nước của công trường trước khi nhập vào dòng chảy. Thay cát mỗi tuần 

lượng cát thay mỗi tuần có thể coi là phế thải sau khi rửa sơ bộ và xử lý như là đất 

đá loại. 

- Sử dụng nhà vệ sinh di động: nhà vệ sinh di động được sử dụng tại mỗi 

công trường để chứa chất thải. Chất thải từ nhà vệ sịnh di động được thu gom theo 

hợp đồng kinh tế với Công ty môi trường đô thị địa phương. Nhà vệ sinh di động 

làm bằng vật liệu composite chứa cốt sợi thủy tinh và keo hoàn toàn không pha bột 

đá, không sắt thép, không rò rỉ và chịu được tác động cao của môi trường nắng gió, 

mưa…, với các thông số kỹ thuật dự kiến sau: 

+ Kích thước tổng: Cao x Rộng x Sâu = (260 x 270 x 135)cm 

+ Dung tích bồn nước sạch: 1.050 lít. 

+ Dung tích bồn phân: 1,2m
3
. 

+ Lượng chất thải phát sinh từ nhà vệ sinh lưu động được nhà thầu thuê hút 

định kỳ theo quy định: thời gan thu gom chất thải khoảng 2 tuần/1 lần. 

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp cùng các nhà thầu tổ chức buổi tập huấn 

về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đặc 



biệt về việc cấm phóng uế và xả rác trực tiếp và lưu vực sông chảy  qua khu vực dự 

án. 

c. Đối với nước thải thi công 

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm nước mặt tại nguồn tiếp nhận do nước 

thải phát sinh từ các hoạt động của trạm trộn bê tông xi măng, rửa bánh xe bố trí 

trong công trường, áp dụng biện pháp: 

Toàn bộ nước rửa cốt liệu tại công trường được dẫn vào hố lắng có dung tích 

12m
3
 (3mx2mx2m) để lắng cặn. Nước sau khi lắng được sử dụng để phun làm ẩm 

vật liệu đất thải khi vận chuyển và tưới nước dập bụi trên công trường thi công. Hố 

lắng và rãnh dẫn bố trí trong công trường và được chuẩn bị đồng thời với việc 

chuẩn bị xây dựng, duy trì hoạt động tốt trong suốt thời gian thi công thông qua 

việc thu dọn, bảo dưỡng các tấm ngăn thường xuyên để bảo đảm rằng rác, đá và 

cát cặn sẽ được giữ lại. Rác và cát cặn gom được sẽ được xử lý như chất thải rắn 

thi công. Sau khi hoàn tất thi công, lấp rãnh và hố chứa trước khi bàn giao đất lại 

cho chủ sở hữu. 

Xây dựng hệ thống rãnh để thu gom toàn bộ nước thải từ hoạt động đúc cấu 

kiện bê tông và rửa phương tiện, thiết bị thi công tại mỗi công trường thi công vào 

hố lắng cát nông (cùng nước thải từ hoạt động nấu ăn) để xử lý. 

4.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

Giai đoạn thi công  

a. Kiểm soát phát tán bụi trong hoạt động đào đắp và các hoạt đông liên 

quan 

- Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi: phun nước làm ẩm để tránh 

phát tán bụi. Nước làm ẩm được lấy từ hố lắng và các mương tưới gần khu vực thi 

công. Phun nước tối thiểu 02 lần mỗi ngày. 

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm: các bãi chứa đất tạm thời sẽ 

được quay quanh để tránh bụi phát tán. 

b. Đối với bụi phát sinh trong hoạt động vận chuyển vật liệu hoặc đất đá 

loại 

- Sử dụng phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và yêu cầu trong vận 

chuyển: các phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định 

chung; vật liệu chuyên chở trên xe cần được che chắn để tránh phát tán bụi. 

- Tiến hành rửa tất cả các xe vận chuyển trước khi ra khỏi công trường. 

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường khu 

vực tiếp cận công trường thi công. 



c. Đối với bụi hoạt động phát sinh bụi của trạm trộn bê tông xi măng 

- Các bãi chứa cấp liệu sử dụng để trộn bê tông (cát, sỏi,…) được che chắn 

bằng các tấm quay bằng vải bạt để tránh phát tán bụi.  

- Ngăn ngừa phát tán bụi khi đổ vật liệu: khi dùng xe ben để đổ vật liệu tại 

các bãi chứa, nếu thấy bụi bốc lên, thực hiện ngay việc phun nước làm ẩm. 

4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

Giai đoạn thi công 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí thùng thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, phương án thu gom và xử 

lý chất thải rắn được thực hiện như sau: 

+ Đối với rác có nguồn gốc kim loại hoặc nhựa như các lon đựng nước giải 

khát, giấy được thu gom vào thùng đựng, rồi định kỳ bán phế liệu. 

+ Đối với các loại rác không có khả năng tái sử dụng, tái chế thì thu gom 

vào thùng đựng hợp vệ sinh và định kỳ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý. 

b. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn xây dựng 

- Đối với c ất t ải rắn là đất bóc  ữu cơ, đất từ quá tr n  đào nền, mương 

Tận dụng 1 phần đắp bồn cây (24,4m
3
) và đắp hoàn trả rãnh (778,24m

3
). 

Phần còn lại 13.191,22m
3
 được vận chuyển đi đổ. 

- C ất t ải rắn do quá tr n  t i công xây dựng: 

Đơn vị thi công sẽ phân loại chất thải tại nguồn như sau:  

+ Chất thải rắn xây dựng như bao xi măng, sắt thép vụn,... thu gom và bán 

phế liệu hàng ngày. 

+ Bê tông hỏng, vôi vữa hỏng phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng,... 

được tận dụng san lấp mặt bằng thi công san nền. 

+ Ván cốp pha, cọc chống hỏng trong và sau khi thi công Dự án thu gom và 

bán cho nhân dân trong vùng để sử dụng vào các mục đích khác như đun nấu hoặc 

sử dụng lại cho các công trình xây dựng khác. 

+ Đối với đất đào hố móng: sử dụng cho làm đường giao thông, trong việc 

hoàn lấp hố móng và san lấp mặt bằng. 

- C ất t ải rắn từ việc  oàn trả mặt bằng và bàn giao c o địa p ương quản 

lý: 

+ San lấp trả lại mặt bằng khu lán trại, kho chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ 

thi công xây dựng, khu vực để máy móc thiết bị, đường thi công nội công trường. 



+ Nhà cửa, lán trại được dỡ bỏ. Các loại vật liệu tận dụng được thì đem về 

sử dụng hay bán lại, loại không tận dụng được thì xử lý cùng chất thải rắn sinh 

hoạt loại không tái chế được. 

+ Các công trình xử lý môi trường như nhà vệ sinh di động được đưa đi sử 

dụng cho các công trình khác, cặn ở nhà tiêu thuê đơn vị có chức năng hút đưa đi 

xử lý theo quy định. 

+ Lấp lại các hố, mương rãnh thoát nước tạm thời trong giai đoạn thi công 

để tránh ứ đọng nước. 

+ Khu vực Bãi đổ đất thừa sẽ được san gạt tạo độ dốc mái phù hợp nhằm 

chống sạt lở, tạo rãnh thoát nước. 

c. Chất thải nguy hại 

- Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh khá tập trung (  khu vực 

sửa chữa xe máy, thiết bị; khu vực lắp rắp thiết bị cơ khí) nên công tác thu gom 

tương đối đơn giản. Như đã đánh giá ở phần trước, chất thải nguy hại giai đoạn này 

chủ yếu là dẻ lau có dính dầu mỡ từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng xe cộ, máy móc 

thi công và nhựa đường rơi vãi. Các biện pháp thu gom, xử lý như sau: 

- Trang bị 03 thùng chứa chất thải nguy hại có dung tích 300 lít có nắp đậy 

để thu gom đặt tại khu vực lán trán của công nhân. Sau thời gian lưu giữ chất thải 6 

tháng, chủ đầu tư liên hệ với đơn vị có chức năng, đủ năng lực để vận chuyển xử lý 

theo quy định Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Đối với việc sửa chữa, duy tu bảo dưỡng lớn, bảo dưỡng định kỳ cho 

phương tiện, thiết bị thi công sẽ đưa đến các cơ sở sửa chữa có đủ năng lực trên địa 

bàn thị trấn để sửa chữa. Do đó lượng chất thải nguy hại do hoạt động này sẽ 

không phát sinh trên khu vực Dự án. 

4.4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác  

Giai đoạn thi công 

Để giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công xây 

dựng, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế thi công cùng một lúc các công 

đoạn có phát ra tiếng động lớn. Không thi công hạng mục phát sinh tiếng ồn và độ 

rung lớn vào thời gian nghỉ trưa từ 11h30 ÷ 13h30 và ban đêm từ 22h ÷ 5h sáng 

hôm sau; 

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh (như ống xả...) 

trên các phương tiện thi công; 



- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các thiết bị nhằm làm 

giảm chấn động do thiết bị gây nên; 

- Kiểm tra thường xuyên và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dưỡng định kỳ 

các thiết bị, phương tiện thi công, nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn; 

- Không sử dụng các phương tiện chở quá trọng tải nhằm hạn chế tiếng ồn, 

độ rung ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân, đặc biệt là 

những công nhân tiếp xúc trực tiếp với các máy móc, phương tiện phát sinh độ ồn 

lớn như: máy trộn bê tông nhỏ, xe ủi... 

4.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

a. Đối với nguy cơ gây gián đoạn hoạt động giao thông 

- Không tập kết các phương tiện máy móc thi công của dự án trên đường 

hiện hữu. 

- Không để bãi chứa tạm là vật liệu, đất đá phế thải trên đường hiện hữu. 

- Các lái xe của dự án và những công nhân thi công phải hiểu và tuân thủ 

quy định về an toàn giao thông. 

- Tổ chức thi công hợp lý, đặt biển báo, cọc tiêu và đèn báo chỉ dẫn. 

b. Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình đền bù đất 

Hoạt động đền bù đất dự án cho các chủ sở hữu, tác động chính đến môi 

trường kinh tế - xã hội, để giảm thiểu những tác động tiêu cực chủ dự án tiến hành 

đền bù như sau: 

- Phối hợp UBND thị trấn Đô Lương thành lập Hội đồng bồi thường giải 

phóng mặt bằng. 

- Tổ chức họp dân phổ biến các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. 

- Tổ chức lập phương án bồi thường với dân và lập xong thông báo cho dân 

biết, ký kết phương án và trình duyệt. Nội dung phương án đền bù dự kiến: 

  + Tên địa chỉ người bị thu hồi 

  + Diện tích, loại đất, nguồn gốc của đất bị thu hồi, số lượng, khối lượng, tỷ 

lệ phần trăm và chất lượng tài sản còn lại; 

  + Căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, 

giá nhà công trình tính bồi thường, số nhân khẩu; số lao động trong độ tuổi; số 

lượng người được hưởng trợ cấp xã hội; 

  + Số tiền bồi thường, hỗ trợ 



-  Chủ đầu tư trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và có chính sách hỗ 

trợ khác. 

c. Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình giải phóng mặt bằng 

Trên khu đất thực hiện san nền mặt bằng dự án có thể tồn lưu bom mìn còn 

sót lại sau chiến tranh, nên trước khi khởi công xây dựng dự án, Chủ dự án phối 

hợp với đơn vị có đủ chức năng, để tiến hành rà phá và xử lý những bom mìn còn 

sót lại (nếu có), nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng công nhân, thiết bị, máy móc 

thi công và sự bền vững của công trình. 

Quy trình và các biện pháp giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn, sẽ tuân 

thủ nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 

của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ 

và Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/09/2007 của Bộ Quốc phòng về Hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động việc di chuyển đường dây điện 

- Điện lực huyện Đô Lương có trách nhiệm thực hiện di chuyển tuyến đường 

dây chạy qua khu vực dự án và có sự phối hợp của chủ dự án. 

- Kết hợp với điện lực để thông báo đến các khu dân cư, các cơ sở sản xuất, 

cơ sở công cộng bị ảnh hưởng về thời gian cắt điện, thời gian thi công để các đối 

tượng có phương án chuẩn bị, khắc phục. 

- Thi công tuyến mới thay thế tuyến củ sau đó mới cắt điện tuyến củ để đấu 

nối, hạn chế tối đa thời gian cắt điện. 

e.  n toàn lao động và  ỹ thuật an toàn trong công trường 

- Dựng biển báo trên các khu vực đang thi công. 

- Lắp đặt các tấm lưới theo các tầng thi công để hạn chế gạch đá rơi... 

- Có đầy đủ trang thiết bị an toàn và phòng chống sự cố trong trường hợp 

khẩn cấp như bình ôxy, cabin, bình cứu hoả,… 

- Trang bị các trang phục bảo hộ cho công nhân như quần áo bảo hộ lao 

động, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng…  

- Khi thi công xây dựng, lắp dựng dàn giáo, thiết bị trên cao bắt buộc phải 

trang bị dây đeo móc an toàn.  

- Tập huấn về an toàn lao động thường xuyên cho công nhân thi công. 

f. Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội 

* Giảm t i u các tác động b i  oạt động giao t ông:  



- Đơn vị vận chuyển cam kết thực hiện đúng luật an toàn giao thông, trong 

quá trình thực hiện phải được ký kết hợp đồng đảm bảo tiến độ và an toàn. Xe vận 

chuyển vật tư, vật liệu xây dựng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo kĩ 

thuật, lái xe có tính chuyên nghiệp cao hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro đáng tiếc. 

- Đặt các biển báo báo hiệu khu vực thi công để người dân tham gia giao 

thông giảm tốc độ khi đi qua khu vực này. 

- Trong trường hợp có hiện tượng ách tắc giao thông thì bố trí công nhân ra 

phân luồng và hướng dẫn xe di chuyển. 

* Giảm thi u tác động đến công trình xung quanh: 

- Thực hiện công tác quan trắc các công trình trên mặt đất lân cận để quan 

trắc độ lún và chuyển dịch của đất theo độ sâu và mực nước trong đất khi đào đất ở 

giữa.  

- Đối với những hố móng đã đào xong hoặc đào xong một phần, sau cơn 

mưa hoặc trước khi đào tiếp phải quan sát kỹ tình trạng vách hố, nếu phát hiện có 

vết nứt, hiện tượng trượt đất hoặc trồi đất thì phải kịp thời xử lý, loại trừ nguy cơ 

sự cố phát sinh mới có thể thi công tiếp. 

Tuy nhiên, khi xảy ra các sự cố như sụp lún, nghiêng, nứt các công trình lân 

cận cần áp dụng các biện pháp sau: 

+ Chống đỡ ngay các công trình lân cận có nguy cơ sập đổ; 

+ Gia cố phần chống đỡ hố đào bị hư hại cục bộ; 

+ Lấp đất toàn bộ hố đào nếu nguyên nhân sự cố do trượt hoặc do chuyển vị 

lớn quá mức tính toán dự kiến; 

+ Bơm nước đầy hoặc lấp đất hố đào nếu nguyên nhân do xói ngầm. 

Trong quá trình đào đất, nếu nguyên nhân nứt nền hoặc hư hỏng kết cấu 

được xác định là do đất bị xói ngầm thì phải dừng thi công và áp dụng một trong 

các biện pháp sau: 

+ Tạo tầng lọc ngược bằng vật liệu có cấp phối phù hợp hoặc sử dụng vải 

địa kỹ thuật; 

+ Bơm nước vào hố móng đến cao độ mực nước ngầm ban đầu; 

+ Khảo sát tường cừ, xác định khuyết tật (nếu có), tạo cọc bên sườn khuyết 

tật hoặc dùng biện pháp thích hợp đảm bảo nước không bị xói cát qua vị trí khuyết 

tật; 

+ Nếu ảnh hưởng ở mức độ nguy hiểm thì phải dừng thi công thông báo với 

chính quyền địa phương và đưa ra các phương pháp sơ tán người, xử lý sự cố và 

phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do mình gây ra. 



  Giảm t i u các tác động do tập trung công nhân:  

- Vì thời gian thi công xây dựng tương đối dài do đó Chủ đầu tư sẽ có kế 

hoạch, biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý trật tự, an ninh. 

- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công tránh phát sinh 

mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với nhân dân gây mất ổn định 

xã hội và làm giảm tiến độ dự án. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện pháp luật, bảo 

đảm trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc và các hoạt động 

gây mất trật tự xã hội trên địa bàn. 

- Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực dự án nhằm hạn chế các tác 

động xã hội tiêu cực tại khu vực dự án. 

- Xử lý nghiêm các hành vi gây rối mất trật tự trong quá trình thi công, làm 

ảnh hưởng chung đến tiến độ của dự án. 

h. Biện pháp hạn chế tác động đến nước ngầm: 

- Khảo sát kỹ mực nước ngầm tại khu vực dự án. 

- Tiến hành đào móng vào mùa khô là lúc mực nước ngầm hạ thấp. 

- Hạn chế thi công các công trình trọng yếu vào mùa mưa bão để giảm thiểu 

thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. 

i. Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ. 

- Đào hệ thống mương thoát nước bằng đất trong khu vực thi công đến 

mương tiêu thoát nước của khu vực hiện có phía Bắc khu đất để đảm bảo công tác 

tiêu thoát nước trong mùa mưa. 

- Theo dõi thông tin khí tượng thuỷ văn thường xuyên để có kế hoạch ứng 

phó kịp thời trước tình trạng lũ lụt trong giai đoạn thi công để đảm bảo chất lượng 

công trình. 

- Thi công móng vào những ngày không có mưa. 

- Trong giai đoạn thi công, Chủ dự án và nhà thầu xây dựng tuân thủ mọi 

quy định của nhà nước và của ngành xây dựng đảm bảo an toàn khi thi công; 

- Nạo vét định kì mương thoát nước khu vực dự án. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn thi công 

a. Giám sát nước t ải xây dựng 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải sau hố lắng thi công 



- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia nước thải công nghiệp. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: pH, COD, BOD5, TSS, Tổng N, Tổng P, tổng 

Coliform. 

b. Giám sát không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 03 điểm. 

+ 01 điểm tại đầu tuyến trước Trung tâm văn hóa; 

+ 01 điểm giữa tuyến đường dự án; 

+ 01 điểm tại phía Bắc cây xăng Đà Sơn; 

- Các thông số giám sát (04 thông số): Độ ồn, SO2, CO, NO2. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh); QCVN 26:2010/BTNMT 

(Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn). 

c. Giám sát c ất t ải rắn:  

- Vị trí giám sát: tại khu vực tập kết chất thải rắn.  

- Nội dung giám sát: Khối lượng chất thải rắn phát sinh; phân định, phân loại 

và quá trình thu gom, tập kết các loại chất thải rắn phát sinh. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên hàng ngày. 

 


