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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Điện năng là một loại năng lượng được sử dụng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng 

số năng lượng của nước ta đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững kinh tế xã hội. Cùng 

với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu cung cấp điện cho nền kinh tế cũng 

như các hoạt động văn hoá, xã hội đòi hỏi việc cung cấp, tiêu thụ, sử dụng điện ngày càng 

lớn. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự cố gắng vượt bậc của UBND các cấp tỉnh Sơn 

La, sự chung tay, chia sẻ của EVN, trong thời gian qua lưới điện Quốc gia đã bao phủ cấp 

điện cho 100% số hộ đồng bào khu vực Thành phố Sơn La, khu vực các thị trấn, thị tứ. 

Lưới điện đã vươn tới các xã, bản vùng nông thôn và tiếp tục vươn tới các xã, bản vùng 

sâu vùng xa các dân tộc ít người của tỉnh Sơn La. 

Lưới điện trung áp trên địa bàn huyện Yên Châu hiện đang vận hành cấp điện áp là 

35kV, cấp điện chính là đường dây 376E17.1 Mộc Châu, ngoài ra còn có đường dây 

371E17.5 Phù Yên cấp điện cho 1 xã. 

Hiện trạng lưới điện khu vực huyện Yên Châu hiện nay đang được cấp điện bằng 2 

trạm 110kV nhưng không có liên lạc, toàn bộ phụ tải trung tâm huyện Yên Châu chỉ được 

cấp điện bằng 01 đường dây 35kV từ trạm 110kV Mộc Châu. Trong khi đó, trạm 110kV 

Mộc Châu 2x25MVA đã vận hành 86%, với tốc độ phát triển phụ tải như đã nêu trên, trạm 

110kV Mộc Châu sẽ bị quá tải từ năm 2023 trở đi.  

Do trung tâm huyện Yên Châu năm cách xa trạm 110kV Mộc Châu 70km và các 

đường dây trung áp có liên hệ chỉ có thể hỗ trợ cấp điện với mức 50%, nên chưa đảm bảo 

tiêu chí về độ tin cậy cung cấp điện, chưa đáp ứng tiêu chí N-1. Đây là trung tâm hành 

chính của huyện Yên Châu, được xếp loại phụ tải loại I có yêu cầu cao về cấp điện và chất 

lượng điện năng. Trong khi đó, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện áp đang là 

những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của ngành 

điện, phản ánh thực chất và cụ thể hiệu quả công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng 

và kinh doanh của đơn vị phân phối điện. 

Theo kế hoạch thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2021-2022 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc, trạm 110kV Yên Châu sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 

2021-2022, đóng điện vận hành trong quý 3 năm 2022 với mục tiêu giảm tải trạm Mộc 

Châu hiện hữu, đồng thời đảm bảo tiêu chí cấp điện liên tục ổn định, đảm bảo tiêu chí N-

1 cho trung tâm huyện Yên Châu. Theo Quyết định số 3285/QĐ-EVNNPC ngày 

04/12/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Phê duyệt dự án Đường dây và 

TBA 110kV Yên Châu, tỉnh Sơn La thì phần trung áp thuộc công trình TBA 110kV Yên 

Châu chỉ xây dựng đến các tủ xuất tuyến, không xây dựng đường dây xuất tuyến đấu nối 

vào các đường dây hiện hữu. Như vậy, sau khi trạm 110kV Yên Châu vào vận hành chưa 

thể khai thác hiệu quả đầu tư trạm. Do đó cần phải xây dựng hệ thống đường dây xuất 

tuyến trung áp kết nối đến lưới điện hiện hữu để cấp điện, san tải cho trạm 110kV Sơn La 

hiện tại. 

Công trình “Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên 

Châu” đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng của tỉnh, đảm bảo tiêu 

chí cấp điện N-1 cho trung tâm phụ tải huyện Yên Châu Sơn La, đảm bảo nhu cầu phát 

triển điện trong giai đoạn tiếp theo. 

Khi hoàn thành công trình sẽ giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng và độ 
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tin cậy cung cấp điện, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời san tải và chống quá 

tải cho trạm 110kV Mộc Châu hiện hữu. Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035. 

Đây là loại hình dự án đầu tư mới và có yêu cầu chuyển đổi mục đích đất trồng lúa 

từ 02 vụ trở lên (173,0m2) thuộc nhóm II (nhóm có nguy cơ tác động xấu tới môi trường) 

thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành (số thứ tự 6 phụ lục IV 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). Do đó Công ty 

Điện lực Sơn La đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường Sơn La tiến hành khảo sát hiện trạng môi trường và thực hiện lập Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (ĐTM) của Dự án và gửi về UBND tỉnh Sơn La để thẩm định và phê 

duyệt theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Luật bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

Dự án đầu tư xây dựng “Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 

110kV Yên Châu” do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc phê duyệt. 

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

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật 

có liên quan 

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

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Dự án phù hợp với định hướng các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường tại Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác 

của pháp luật có liên quan 

- Công trình Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên 

Châu phù hợp với Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025, có 

xét đến năm 2035 - Hợp phần 2: Quy hoạch lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kv. 

- Vị trí thực hiện dự án đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Châu 

tại Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a) Căn cứ Luật 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; 

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 28/6/2010; 

- Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
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- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

- Văn bản hợp nhất Luật Điện lực năm 2018 số 03/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 

của Văn phòng Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

b) Căn cứ Nghị định 

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực; 

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành luật điện lực về an toàn điện; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

Luật đất đai; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị 

định số 14/2014/NĐ-CP; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một sổ nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định sổ 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một sổ nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

c) Căn cứ Thông tư 

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về 

quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 13/07/2017 của Bộ công thương về quy 

định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương Quy định chi 

tiết một số nội dung về an toàn điện;  

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về việc phân cấp công trình xây 

dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 
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- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư sổ 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn 

một sổ nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư sổ 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành 

định mức xây dựng; 

- Thông tư sổ 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn 

phưmng pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 

lượng môi trường; 

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

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

d) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;  

- QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu tự nhiên dùng 

trong xây dựng; 

- QCVN QTĐ - 6:2009/BCT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện -  Vận 

hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện; 

- QCVN QTĐ - 7:2009/BCT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Thi 

công các công trình điện; 

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

xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN QTĐ - 5:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Kiểm 

định trang thiết bị hệ thống điện; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN QTĐ-08:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp; 

- QCVN 03:2011/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động 

đối với máy hàn điện và công việc hàn điện; 

- QCVN 01:2020/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

2.2. Các văn bản của cấp có thẩm quyền về dự án 

 - Quyết định số 2485/QĐ-EVNNPC ngày 04/10/2022 của Tổng công ty Điện lực 

Miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình đầu tư  xây dựng năm 

2023 cho Công ty điện Lực Sơn La. 
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2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Công ty tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 

đánh giá tác động môi trường 

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV 

sau trạm biến áp 110kV Yên Châu” bao gồm 2 tập: 

+ Tập 1: Thuyết minh tổ chức xây dựng. 

+ Tập 2: Các bản vẽ. 

- Các kết quả đo đạc, phân tích, khảo sát lấy mẫu tại hiện trường khu vực Dự án do 

Chủ dự án và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện. 

- Biên bản tham vấn cộng đồng dân cư khu vực thực hiện dự án. 

- Văn bản thông báo kết quả tham vấn trên cổng thông tin điện tử. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Trình tự các bước thực hiện ĐTM 

Theo quy định, trước khi tiến hành đầu tư xây dựng, cần tiến hành thực hiện đánh 

giá tác động môi trường (ĐTM). ĐTM là cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng về 

BVMT trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động có thể gây ô nhiễm môi 

trường trong quá trình thực hiện Dự án. Đồng thời, báo cáo giúp cho Chủ dự án (CDA) có 

thể đưa ra được những giải pháp tối ưu nhằm khống chế ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe và môi 

trường sống của người dân trong khu vực và giảm thiểu các tác động khác có thể xảy ra 

trong quá trình thực hiện Dự án. Các bước thực hiện ĐTM cụ thể: 

- Bước 1: Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung 

Dự án; thu thập các tài liệu có liên quan về điều kiện địa lý, khí hậu, thủy văn, kinh tế, văn 

hóa, xã hội khu vực dự án. 

- Bước 2: Xác định phạm vi nghiên cứu lập báo cáo ĐTM. 

- Bước 3: Khảo sát hiện trạng điều kiện tự nhiên, KT-XH, tài nguyên và môi trường 

khu vực thực hiện Dự án. 

- Bước 4: Đơn vị tư vấn đo đạc, quan trắc, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi 

trường đất, nước và không khí nhằm đánh giá hiện trạng môi trường khu vực. Đây là số 

liệu “nền” để so sánh, đánh giá tác động của Dự án đến môi trường trong các quá trình 

thực hiện Dự án. 

- Bước 5: Dựa trên các tài liệu, dữ liệu đã có của Dự án, phân tích, đánh giá các tác 

động đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án, dự báo những tác động có lợi và có 

hại, trực tiếp, trước mắt và lâu dài do hoạt động của Dự án gây ra đối với môi trường vật 

lý (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, ồn, rung…), đối với tài nguyên 

thiên nhiên (tài nguyên nước - nguồn nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật - động vật 

và thực vật), đối với môi trường kinh tế - xã hội (sức khỏe cộng đồng hoạt động kinh tế, 

sinh hoạt…). 

- Bước 6: Từ những phân tích các tác động môi trường ở trên, từ đó CDA đưa ra 

các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường của Dự án. 

- Bước 7: Thống kê các công trình xử lý môi trường đã đề xuất, đánh giá công trình 

xử lý chất thải, chương trình quản lý và giám sát môi trường của toàn bộ Dự án. 
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- Bước 8: Lập báo cáo ĐTM tổng hợp. 

- Bước 9: CDA kết hợp với đơn vị tư vấn ĐTM tiến hành tham vấn cộng đồng cũng 

như các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án, tham vấn trên cổng thông tin điện tử của cơ quan 

thẩm định (Cổng thông tin UBND tỉnh).  

- Bước 10: Nộp hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường lên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La để thẩm định. 

- Bước 11: Bảo vệ trước Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM. 

- Bước 12: Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo kết luận của Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định. Trình UBND tỉnh xem xét ra Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo ĐTM của Dự án. 

3.2. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo là: 

- Tên đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La. 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm; 

- Địa chỉ: đường bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; 

- Số điện thoại: 02123.756.656.     Fax: 02123.753.739. 

- Số tài khoản: 7900201001637 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Sơn La. Mã số thuế: 5500349454. 

- Giấy phép hoạt động của Trung tâm: 

+ Quyết định thành lập Trung tâm số 1593/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND 

tỉnh Sơn La;  

+ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

kiện toàn Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh; 

+ Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 04/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ Quyết định số 159-2021/QĐ-VPCNCL ngày 17/3/2021 của Văn phòng Công 

nhận Chất lượng về việc công nhận Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La phù hợp theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 773; 

+ Quyết định số 1222/QĐ-BTNMT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên 

và Môi trường về việc Chứng nhận đăng kí hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường (cấp lần 03) – VIMCERTS 092. 
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CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu 

1.1.2. Chủ dự án 

- Chủ dự án : Công ty Điện lực Sơn La – Tổng công ty Điện lực Miền Bắc  

- Đại diện : Trần Duy Trinh 

- Chức vụ : Giám đốc 

- Địa chỉ : số 160, đường 3/2, thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La. 

- Điện thoại : 0212.2210.201                      Fax: 0212.3852.913 

- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2023. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

1.1.3.1. Vị trí khu vực thực hiện dự án 

Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

1.1.3.2. Mối tương quan về vị trí trí dự án với các đối tượng tự nhiên và kinh tế - 

xã hội 

a) Các đối tượng tự nhiên 

- Hệ thống đường giao thông: 

Khu vực thực hiện dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, cách đường Quốc 

lộ 6 khoảng 450m về phía Bắc. Quốc lộ 6 đã được nâng cấp và rải nhựa asphalt đảm bảo 

cho các xe có trọng tải >10 tấn lưu thông nên thuận lợi cho công tác vận chuyển nguyên 

vật liệu đến và sản phẩm sản xuất đi tiêu thụ. 

- Hệ thống sông, suối, ao, hồ: 

Nước mặt khu vực chủ yếu là nguồn nước mưa được lưu giữ trong các ao, mặt 

ruộng. Tuy nhiên nguồn nước mặt phân bố không đều cả về thời gian và không gian, nguồn 

nước dồi dào về mùa mưa và cạn kiệt về mùa khô nên hạn chế khả năng khai thác, sử dụng 

vào sản xuất và đời sống. Dọc tuyến đường dây có suối Sập và suối Vạt chảy qua, bên 

cạnh đó tồn tại các khe thoát nước tự nhiên vào mùa mưa từ các dãy núi bao xung quanh 

dự án, nước thoát từ khe theo độ dốc địa hình chảy về suối lớn là suối Sặp Vạt. 

+ Suối Vạt bắt nguồn từ dãy núi Khau Cạn xã Chiềng Đông chạy uốn khúc và song 

song với đường Quốc lộ 6 tới xã Sặp Vạt thì hợp lưu với suối Sập từ huyện Mộc Châu đổ 

về rồi chảy theo hướng đông bắc đổ vào sông Đà ở xã Tạ Khoa. 

+ Suối Sập khởi nguồn từ lưới suối ở dãy núi dọc biên giới Việt - Lào thuộc bản 

Bó Sập xã Lóng Sập huyện Mộc Châu. Suối chảy về hướng đông bắc đến giữa xã Mường 

Sang thì suối Sập đổi hướng chảy tây bắc, qua các xã Chiềng Hắc, Tú Nang, và xã Chiềng 

Hặc huyên Yên Châu. Tới xã Sặp Vạt thì suối Sập hợp lưu với suối Vạt (tọa độ 21°3′20″B 

104°20′21″Đ), đổi hướng chảy đông bắc và đổ vào sông Đà ở xã Tạ Khoa. 

b) Các đối tượng kinh tế - xã hội 



Báo cáo ĐTM: Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu 

Công ty Điện lực Sơn La - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 8 

Khu vực thực hiện dự án nằm giữa vùng đồi núi khá hoang vắng, các phía xung 

quanh đều được bao bọc bởi núi cao và xung quanh rất ít dân cư sinh sống. Dân cư tập 

trung đông ven đường Quốc lộ 6. 

Quanh các đồi nương không có dân cư sinh sống chỉ rải rác có lán trại tạm trông 

nương của người dân. Tại khu vực dự án không có các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng 

như các công trình ngầm. Tại khu vực thực hiện dự án cũng không có các công trình cần 

phải giữ gìn, bảo tồn, bảo vệ trong quá trình thực hiện dự án.  

Trong khu vực dự án không có các đối tượng kinh tế, xã hội như khu đô thị, các đối 

tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Dự án cũng không nằm trong khu vực có 

các công trình văn hoá, tôn giáo. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

Hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự án được liệt kê chi tiết trong bảng sau: 

Stt Loại đất Ký hiệu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1  
Đất chiếm dụng vĩnh 

viễn (đất thu hổi) 
   1.730   

 1.1 Đất trồng cây hàng năm HNK 827 47,8 

1.2  Đất trồng cây lâu năm CLN 730 42,2 

1.3  Đất lúa 2 vụ LUK 173 10,0 

2 
Đất hành lang tuyến 

(không thu hồi) 
  48.780  

 [Nguồn: Công ty Điện lực Sơn La] 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường 

a) Khoảng cách từ dự án đến các khu dân cư 

Trong ranh giới dự án không có hộ dân cư, tiếp giáp khu dự án là các hộ dân sống 

rải rác bám theo mặt đường liên xã, đường Quốc lộ 6.  

 b) Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

- Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở 

lên theo quy định của pháp luật về đất đai (173m2) là đối tượng nhạy cảm. 

- Dự án không phát sinh nước thải xả vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; Không sử dụng đất, 

đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh 

học, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên theo quy định của 

pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định 

của pháp luật về thuỷ sản; vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác; 

Không sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã 

được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; Không có hoạt động di dân, 

tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về 

xây dựng. 

Đánh giá địa điểm xây dựng dự án: 

- Khu đất dự án có nhiều thuận lợi để triển khai thực hiện, lý do: 
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+ Đền bù GPMB tương đối thuận lợi vì khu đất quy hoạch chủ yếu là đất do chính 

quyền địa phương quản lý. 

+ Vị trí địa lý gần các trục đường giao thông, thuận lợi khai thác quỹ đất để sử dụng 

có hiệu quả, phục vụ tốt cho nhân dân trong khu vực. 

+ Các khu vực lân cận đã đầu tư cơ bản hệ thống hạ tầng nên thuận lợi cho việc đầu 

tư kết  nối. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu 

- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải khu vực huyện Yên Châu Sơn 

La, góp phần giảm tổn thất điện năng. 

- Đầu tư xây dựng, hoàn thiện đấu nối các xuất tuyến trung áp sau trạm 110kV Yên 

Châu vào lưới điện hiện hữu để khai thác hiệu quả đầu tư trạm 110kV Yên Châu, san tải từ 

trạm 110kV Mộc Châu sang trạm mới xây dựng, đảm bảo cấp điện an toàn, đáp ứng nhu 

cầu phát triển phụ tải giai đoạn 2021 - 2025 khu vực, liên tục ổn định cho huyện Yên Châu, 

đặc biệt là các phụ tải quan trọng, ưu tiên, đáp ứng tiêu chí Hotline cho lưới điện đang vận 

hành, đảm bảo huyện Yên Châu được cấp điện theo tiêu chí N-1; 

- Xây dựng các đường dây xuất tuyến nhằm dần hoàn thiện lưới điện tại các trung 

tâm đô thị theo lộ trình của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đáp ứng tiêu chí về mạch 

vòng và đa chia – đa nối lưới điện, dần hoàn thiện lưới điện theo tiêu chí tự động hóa và 

vận hành lưới điện thông minh; 

- Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn trong quản lý vận 

hành và đáp ứng được nhu cầu cung cấp điện cho nhân dân. 

1.1.6.2. Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

a) Quy mô sử dụng đất 

- Diện tích đất sử dụng: 

+ Diện tích đất đào để xây dựng: 1.730m2. 

+ Diện tích hành lang tuyến: 48.780m2. 

b) Quy mô xây dựng 

- Xây dựng mới tuyến đường dây trên không mạch đơn 35kV, dài 8.064m 

- Xây dựng mới 3 mạch xuất tuyến sử dụng cáp ngầm ba pha 35kV, chiều dài 340m. 

- Lắp dặt mới 03 bộ chống sét van ZnO-35kV. 

c) Công nghệ và loại hình dự án 

- Công trình xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên 

Châu thuộc nhóm các dự đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu quy định tại 2 phụ lục 

IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ  

- Loại hình dự án: Công trình năng lượng - Đường dây và trạm biến áp cấp IV, 

nhóm C (có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường). 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 
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1.2.1. Các hạng mục công trình 

a) Phần đường dây 35kV 

- Kiểu đường dây trên không; 1 mạch - 3 pha, có dây chống sét. 

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép loại ACSR 120/19 cho lưới 35kV. 

- Cách điện: Sứ đứng 35kV(Linepost) và sứ chuỗi thủy tinh (04 bát U-120B 

cho chuỗi néo, 03 bát U-70BS cho chuỗi đỡ). Phụ kiện khóa néo phù hợp với chủng 

loại dây dẫn. 

- Xà, giá, các kết cấu thép: Chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng 

theo đúng TCVN, chiều dày lớp mạ > 80pm. 

- Cột điện: Dùng cột bê tông cốt thép ly tâm, không dự ứng lực, nhóm I, đường 

kính đầu cột 190mm, cột chế tạo theo TCVN 5847:2016: Loại LT-14C(NPC.I-14-190- 

11); LT-14D(NPC.I-14-190-13); LT-16B(NPC.I-16-190-9.2); LT-16C(NPC.I-16-190- 

11.0); LT-16D(NPC.I-16-190-13); LT-18C(NPC.I-18-190-11.0); LT-18D(NPC.I-18- 

190-13.0) và cột LT-20C(NPC.I-20-190-11). 

- Móng cột: Sử dụng bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M150, loại MT-4, MT-5, 

MT-6, MT-7 và móng cột ghép MTK-16, MTK-18. Loại MT-5(DA), MTK-16(DA), và 

MTK-18(DA) cho các vị trí trên nền đá. 

- Tiếp địa: Tiếp địa kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-6, RC-12 và RC-3T. Phần nổi trên 

mặt đất được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng tiêu chuẩn ngành, điện trở đảm bảo theo quy 

phạm hiện hành. 

- Dây néo: Sử dụng dây néo cáp thép loại TK50-16, TK50-18, TK50-20. Móng néo 

bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M200, loại MN5-15. 

b) Tuyến cáp ngầm 

- Cáp ngầm: Sử dụng loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W/Fr-3x240sqmm, 

điện áp 20/35(40,5)kV, có đặc tính chống thấm dọc. 

- Tuyến ngoài trạm, cáp ngầm được chôn trực tiếp trong đất chiều sâu 1,2m. Xung 

quanh cáp được bảo vệ bằng lớp cát đen, phía trên cáp được bảo vệ bằng tấm đan bê tông 

cốt thép và lưới báo hiệu cáp, có mốc báo hiệu tuyến cáp dọc tuyến. Tuyến cáp phía trong 

trạm, đi trong hào cáp có sẵn thuộc trạm biến áp 110kV. Bảo vệ cáp bằng ống nhựa chịu 

lực HDPE D195/150; Ống thép D168. 

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển Chống sét van Ô-xít kim loại không khe hở lắp đặt 

ngoài trời ZnO-35kV; cấp chống sét van DH hoặc class 1; điện áp định mức Ur > 48kV; 

điện áp làm việc liên tục COV > 38kVrms' dòng điện phóng định mức > 10kA' dòng điện 

phóng đỉnh > 100kApeak; hệ số phối hợp cách điện > 1,3. Vật liệu vỏ tổng hợp loại Silicon 

rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối; điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50ps) 

> 180kVpeak; điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) > 75kVrms. 

- Cầu dao cách ly 35kV, dòng định mức 630A, truyền động 3 pha bằng tay quay 

ngang, lắp đặt ngoài trời, tần số 50Hz, Điện áp làm việc lớn nhất >38,5kV. Khả năng chịu 

dòng ngắn mạch định mức: 25kArms; Khả năng chịu dòng đỉnh định mức: >62,5kApeak; 

Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức: > 01s. Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ps) 

>185kVrms; Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1phút) >80kVrms. 

1.2.2. Các hoạt động của dự án 
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Các hoạt động chính của dự án bao gồm hoạt động trong giai đoạn thi công và vận 

hành. Cụ thể như sau: 

1.2.2.1. Hoạt động thi công xây dựng 

- Phát quang thực vật, giải phóng mặt bằng; 

- Xây dựng, lắp đặt các công trình phụ trợ (kho bãi, lán trại, đường thi công,...) 

- Vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ thi công. 

- Xây dựng các công trình của dự án; 

- Lắp đặt hoàn thiện các công trình phụ trợ phục vụ vận hành; 

- Thu dọn kho bãi, lán trại, vận chuyển máy móc thiết bị thi công khỏi công trường. 

1.2.2.2. Hoạt động vận hành 

- Vận hành tuyến đường dây; 

- Giám sát, bảo trì bảo dưỡng đường dây và các công trình phụ trợ. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Danh mục các hạng mục xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Stt Tên công trình Quy mô và khối lượng 

I Giai đoạn triển khai xây dựng 

1 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 
Số lượng: 02 thùng 

Dung tích: 120 lít 

2 Thùng chứa chất thải nguy hại 
Số lượng: 02 thùng 

Dung tích: 120 lít 

3 Nhà vệ sinh di động 
Số lượng: 01 nhà 

Kích thước: 1500×900×2500mm 

4 
Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 

tạm thời 
Diện tích: 3m2 

II 
Giai đoạn vận hành: Không có thiết bị xử lý chất thải 

Kiểm tra, bảo dưỡng duy tu tuyến đường dây 

1.3. Công nghệ sản xuất vận hành 

Điện chuyển trong dây dẫn từ trạm biến áp 110kV tới các trạm hạ áp bằng các tuyến 

cáp ngầm được chôn trực tiếp trong đất chiều sâu 1,2m và đường dây 35kV (kiểu đường 

dây trên không; 1 mạch - 3 pha, có dây chống sét). Khi điện áp tăng cao, để đảm bảo hoạt 

động an tòan của đường dây, cán bộ quản lý tại trạm biến áp sẽ báo cáo về Trung tâm điều 

độ hệ thống điện quốc gia để điều chỉnh điện áp phù hợp tránh xảy ra tình trạng quá tải 

trên đường dây. 

1.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.4.1. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến thực hiện trong năm 2023, chi tiết tiến độ thi công 

cụ thể: 
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Bảng Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến) 

 

1.4.2. Tổng mức đầu tư 

- Dự án “Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu” 

có tổng mức đầu tư 13.259.000.000 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm năm chín triệu đồng). 

- Nguồn vốn huy động: Vốn vay tín dụng thương mại và Vốn khấu hao cơ bản của 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Cụ thể trong bảng sau: 

Bảng Tổng mức đầu tư dự án 

Stt Nội dung chi phí Sau thuế 

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC 1.879.504.827 

2 Chi phí xây dựng 9.046.412.770 

3 Chi phí thiết bị 130.636.942 

4 Chi phí quản lý dự án 261.142.127 

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 677.071.149 

6 Chi phí khác: 622.497.575 

7 Chi phí dự phòng 641.734.610 

TỔNG 13.259.000.000 

[Nguồn: Quyết định số 44/QĐ-PCSL] 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện địa hình 

Khu vực xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu 

nằm tại xã Sặp Vạt là xã vùng núi của huyện Yên Châu tỉnh Sơn La, nằm trên trục Quốc 

lộ 6, cách Hà nội 240 km theo hướng Tây Bắc, cách thành phố  Sơn La 64km về phía 

Đông, là khu vực đệm giữa 2 cao nguyên Nà Sản và Mộc Châu. Xã Sặp Vạt có vị trí giáp 

ranh với các địa phương: 

+ Phía Bắc giáp xã Tạ Khoa của huyện Bắc Yên. 

+ Phía Đông giáp xã Chiềng Hặc. 

+ Phía Nam giáp xã Chiềng Khoi. 

+ Phía Tây giáp xã Chiềng Pằn, Viêng Lán và Thị trấn Yên Châu. 

Xã Sặp Vạt nằm trong vùng lòng chảo Yên Châu xen giữa 2 cao nguyên Mộc Châu 

và Nà Sản nằm ở độ cao trung bình 400m so với mặt biển. 

 Đặc điểm địa hình Yên Châu: kéo dài dọc Yên Châu, địa hình khá phức tạp, bị chia 

cắt mạnh bởi các dãy núi cao chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam xen kẽ với các thung 

lũng và hệ thống sông, suối. Hệ thống núi dọc biên giới Việt - Lào đại diện cho vùng cao 

của huyện, có độ cao từ 306 - 1819m so với mực nước biển (thấp nhất là cánh đồng Nà 

Co Nghe, bản Trại Phong, xã Chiềng Cang và cao nhất là đỉnh núi bản Huổi Hưa, xã 

Mường Cai) độ dốc chung từ 250-300. Phần lớn là địa hình cao và dốc gây khó khăn cho 

việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng; các khu vực bằng và thung lũng 

chiếm tỉ lệ nhỏ phân bố rải rác tạo ra tiểu vùng khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng, 

con giống khác nhau. 

Từ Thành phố Sơn La đến trung tâm huyện Yên Châu 110 km đi theo đường Quốc 

lộ 4G. Từ Hà Nội đến huyện lỵ Yên Châu 300 km đi theo đường Quốc lộ 6, sau đó theo 

Quốc lộ 4G. 

2.1.2.2. Điều kiện địa chất công trình 

Theo báo cáo khảo sát địa chất của dự án và qua thị sát hiện trường các lớp đất đá 

trên tuyến, địa chất khu vực tuyến được đánh giá như sau: 

- Lớp 1: Lớp đất mặt. Chiều dầy biến đổi từ 0,5 - 1,0m. Chủ yếu là lớp đất mượn, 

lớp nền đường, nền vỉa hè. 

- Lớp 2: Sét pha - cát pha màu xám vàng, vàng nhạt, tím xám. Thành phần gồm chủ 

yếu là hạt khoáng vật sét lẫn cát hạt nhỏ, cát bụi. Đất ẩm - rất ẩm, trạng thái dẻo mềm, dẻo 

chảy. Lớp có chiều dày biến đổi từ 1,3 - 2m. 

- Lớp 3: Bùn sét pha - cát pha màu xám đen, xám tro. Thành phần gồm hạt sét lẫn 

ít bụi hữu cơ, vảy mica, vỏ sò hến vỡ vụn xen kẹp các lớp thấu kính cát hạt nhỏ. Đất bão 

hoà nước, trạng thái chảy. Lớp có chiều dày biến đổi từ 1,5 - 6m. Qua lớp bùn sét pha là 

lớp sét - sét pha màu loang lổ (nâu đỏ, đỏ son, vàng nhạt, xám trắng, xám xanh…). Trạng 

thái dẻo cứng đến dẻo mềm. 
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- Đặc điểm hóa học của nước (có tính ăn mòn hay không). 

+ Nước thô: được lấy từ hệ thống sông suối, ao hồ hiện có trên địa bàn. 

+ Nước sạch: Lấy từ các nhà máy nước sạch trên địa bàn. 

Do đó toàn bộ nước không có tính ăn mòn bê tông. 

[Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi] 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khí hậu khu vực dự án nhìn chung mang tính chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa 

của miền núi Tây Bắc nhiệt độ trung bình không cao biên độ dao động nhiệt lớn. Nằm 

trong miền khí hậu vùng Tây Bắc có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của gió 

mùa. Khí hậu được chia làm hai mùa, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào 

cuối tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 5 năm sau. Khu vực dự 

án nằm gần trạm khí tượng Cò Nòi và trạm thủy văn Xã Là. Hai trạm này do Đài Khí 

tượng thủy văn khu vực Tây Bắc quản lý, số liệu đo đạc, chất lượng tài liệu tốt. Do đó các 

số liệu khí tượng, thủy văn của dự án được lấy theo tài liệu của trạm Cò Nòi và trạm Xã 

Là (Niên giám thống kê tỉnh Sơn La năm 2022). 

a) Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình những năm gần đây chênh lệch nhau không lớn, các tháng 

nóng nhất trong năm là tháng 5, 6, 7, 8, 9 các tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là 

tháng 1, 2, 12. 

Trong 05 năm gần đây, nhiệt độ trung bình mùa Đông thấp nhất khoảng 13,2oC 

năm 2016, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 27,6oC năm 2020:  

Bảng 2.1: Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C) 

 [Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La, năm 2022] 

b) Giờ nắng 

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. Các tháng có 

bức xạ cao nhất là các tháng mùa hè (tháng 5, 6, 7 và 9) và thấp nhất là các tháng mùa 

Đông. 

Trong 05 năm gần đây, tổng giờ nắng trong năm thấp nhất năm 2017 là 1869,2 giờ 

và cao nhất trong năm 2019 là 2283,6 giờ nắng, các tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  

 

 

   Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

2017 17,0 16,7 20,5 22,7 24,5 26,1 25,3 25,1 24,9 21,6 18,5 14,4 21,4 

2018 15,8 16,4 21,1 22,9 24,6 25,0 25,0 24,4 24,7 22,3 19,8 16,7 21,6 

2019 16,2 20,3 21,9 26,6 26,8 27,0 26,3 25,9 24,1 22,8 19,7 16,0 22,8 

2020  18,2   18,9   22,4   21,2   27,6   26,5   26,3   25,4   25,3   21,7   20,4   14,8  22,4 

2021 13,2 18,5 21,6 24,2 26,7 25,9 25,7 25,8 24,5 21,3 18,1 14,7 22,7 
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Bảng 2.2: Đặc trưng số giờ nắng các tháng trong năm (giờ) 

 Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng số 

giờ nắng 

2017 108,1 158,2 183,0 176,4 217,1 159,0 161,2 145,9 159,3 124,4 140,5 136,1 1869,2 

2018 137,8 131,8 173,0 184,7 238,0 124,3 136,3 110,9 191,7 208,5 202,0 137,7 1976,7 

2019 102,4 233,2 198,3 253,2 228,3 195,4 143,0 155,0 208,8 178,7 156,2 231,1 2283,6 

2020 178,0 173,0 190,2 135,4 261,5 199,8 209,0 155,3 146,3 143,6 183,7 132,9 2108,7 

2021 147,5 170,8 167,1 188,9 289,7 147,1 178,2 198,4 184,1 95,6 119,8 176,4 2063,6 

[Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La, năm 2022] 

c) Lượng mưa 

Tổng lượng mưa trung bình của 05 năm gần đây khoảng 1175,6mm/năm, chia ra 

hai mùa rõ rệt mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm khoảng 

79% lượng mưa cả năm, còn mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (số liệu được lấy 

theo tài liệu của trạm thủy văn Xã Là, sông Mã). Lượng mưa bình được thể hiện trong 

bảng sau:. 

Bảng 2.3: Lượng mưa trong các tháng và năm (mm) 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng 

lượng 

mưa 

2017 84,4 4,0 44,1 64,2 95,8 127,9 261,0 136,1 150,2 62,1 1,8 44,6 1072,2 

2018 50,0 40,9 24,1 93,0 180,1 154,9 360,6 443,2 78,8 89,4 28,3 36,2 1579,5 

2019 50,7 26,9 21,0 50,7 85,5 105,5 189,1 256,7 39,8 28,6 16,3 1,3 872,1 

2020 1,2 2,4 96,0 228,4 109,7 71,6 164,2 325,4 151,2 51,5 7,0 - 1208,6 

2021 1,7 53,0 38,8 100,4 70,1 125,1 235,6 251,6 31,8 89,6 6,9 - 1004,6 

[Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La, năm 2022] 

d) Độ ẩm không khí 

Nhìn chung độ ẩm không khí trung bình hàng năm khu vực tương đối lớn trên 76%, 

độ ẩm các tháng dao động từ 64 – 88%. Diễn biến độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa nên 

trong 1 năm thường có 2 thời kỳ, một thời kỳ độ ẩm cao và một thời kỳ độ ẩm thấp hơn. 

Bảng 2.3: Độ ẩm không khí trung bình tháng và năm (%) 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

2017 85,0 79,0 78,0 76,0 77,0 81,0 85,0 87,0 86,0 84,0 81,0 76,0 81,3 

2018 76,0 70,0 72,0 73,0 79,0 84,0 84,0 88,0 81,0 79,0 79,0 80,0 78,8 

2019 85,0 76,0 76,0 69,0 76,0 81,0 85,0 85,0 78,0 81,0 80,0 74,0 78,8 

2020 79,0 73,0 77,0 80,0 74,0 74,0 82,0 85,0 85,0 82,0 76,0 79,0 78,8 

2021 78,0 76,0 75,0 77,0 73,0 80,0 83,0 81,0 81,0 82,0 80,0 73,0 78,3 

[Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La, năm 2022] 

e) Tốc độ gió và hướng gió 
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Do ảnh hưởng của địa hình, hướng gió thịnh hành chung cho toàn khu vực là hướng 

Đông Bắc và Tây Nam. Tốc độ gió trung bình năm tại khu vực đạt 1,1m/s. Tốc độ gió lớn 

nhất trong cơn lốc có thể đạt 40m/s xuất hiện và quan trắc được trong nhiều năm. Trong 

năm có hai mùa gió phân biệt: gió mùa Đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau với hướng 

gió thịnh hành là gió mùa Đông Bắc mang không khí lạnh và khô với tốc độ gió trung bình 

khoảng 1,3m/s, gió mùa hè với hướng gió thịnh hình Tây Nam xuất hiện từ tháng 4 đến 

tháng 9 với tốc độ gió khoảng 0,9m/s. 

* Hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan của khu vực 

- Sương muối: Vào tháng 12 đến tháng 1 năm sau, một số khu vực trong tỉnh bị ảnh 

hưởng của vài đợt sương muối. Những năm gần đây tần suất xuất hiện sương muối trên 

địa bàn tỉnh có xu hướng giảm. Nhìn chung do yếu tố địa hình chia cắt với các đai cao đã 

hình thành nên nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, cho phép phát triển một nền sản xuất 

nông lâm nghiệp phong phú. 

- Vùng có độ cao trên 900 m khí hậu mát ẩm quanh năm, rất phù hợp với cây ôn 

đới như chè, dâu tằm, lạc; cây ăn quả như cam, quýt, mơ, mận, đào, hồng; rau màu thực 

phẩm ôn đới như su hào, bắp cải, cà chua, hành, tỏi,... cây dược liệu như quế, ý dĩ; cây 

lâm nghiệp đặc dụng như thông, lát, pơmu; chăn nuôi đại gia súc: trâu, bò,... Diện tích 

khoảng 250.000 ha tập trung ở Mộc Châu và các huyện. 

- Vùng có độ cao từ 500 - 900 m, khí hậu nóng ẩm về mùa mưa, lạnh khô và nóng 

khô về mùa khô, phù hợp với cây trồng á nhiệt đới như cà phê, mía, đậu tương, lạc, nhãn, 

vải, xoài, chuối, cây lương thực, cây rau màu thực phẩm; cây lâm nghiệp là tre, nứa, thông, 

lát, nghiến, keo; chăn nuôi đại gia súc và gia súc. Diện tích vùng này khoảng 700.000 ha 

nằm rải rác ở tất cả các huyện. 

- Vùng có độ cao dưới 500 m, khí hậu nóng ẩm về mùa mưa và nóng khô về mùa 

khô phù hợp với cây mía, bông, nhãn, vải, xoài, tre, nứa, luồng... tập trung dọc sông Đà 

và sông Mã, diện tích vùng này khoảng 200.000 ha. 

Như vậy, Sơn La có khí hậu đặc trưng, mùa hè nóng đến sớm và mưa nhiều, mùa 

đông tương đối ít lạnh và khô, với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau (ôn đới, á nhiệt đới, 

nhiệt đới) thích hợp với nhiều chủng loại cây trồng, tạo điều kiện phát triển một nền sản 

xuất nông lâm nghiệp đa dạng và thâm canh, sinh thái và bền vững. Tuy nhiên cũng cần 

có những biện pháp để phòng chống yếu tố bất lợi do ảnh hưởng điều kiện khí hậu mang 

lại như gió nóng, sương muối, mưa đá, khô hạn, lũ lụt... một cách chủ động kịp thời và 

xác định cơ cấu ngành hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống của nhân dân. 

2.1.3. Điều kiện về thuỷ văn 

Vùng dọc tuyến quốc lộ 6 có 2 hệ thống suối chính: Hệ thống suối Sặp và hệ thống 

suối Vạt. Hệ thống suối Sặp bắt nguồn chảy từ Mộc Châu và các nhánh khác nhập về như: 

Huổi Tô Buông, Huổi Nà Ngà, Suối Phà... và hợp với suốt Vạt ở xã Sặp Vạt. trữ lượng 

nước nhiều nhưng giá trị sử dụng của suối này còn thấp, chưa đựơc khai thác tốt chủ yếu 

là phục vụ cho sinh hoạt. Hệ thống suối Vạt bắt nguồn từ dãy Khau cạn thuộc xã Chiềng 

Đông và các nhóm suối khác như: Huổi Hịt, Huổi Lưu, Huổi Tủm... nhập vào chữ lượng 

nước không nhiều nhưng nó là nguồn nước chủ yếu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của 

vùng. [Nguồn: http://yenchau.sonla.gov.vn] 

Nước mặt khu vực dự án chủ yếu là nguồn nước mưa được lưu giữ trong các ao, 

mặt ruộng. Tuy nhiên nguồn nước mặt phân bố không đều cả về thời gian và không gian, 
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nguồn nước dồi dào về mùa mưa và cạn kiệt về mùa khô nên hạn chế khả năng khai thác, 

sử dụng vào sản xuất và đời sống. Khu đất dự án không có suối nào chảy qua, song tồn tại 

các khe thoát nước tự nhiên vào mùa mưa từ các dãy núi bao xung quanh dự án, nước thoát 

từ khe theo độ dốc địa hình chảy về suối lớn là suối Sặp Vạt. 

2.1.4. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

Với đặc thù là công trình tuyến đường dây tải điện, nước thải phát sinh của dự án 

chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng; sau khi hoàn thành thi công xây dựng, trong 

quá trình vận hành tuyến đường dây không phát sinh nước thải. 

Các loại nước thải sinh hoạt, thi công có chứa các thành phần ô nhiễm được thu 

gom và thuê đơn vị xử lý. Nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường sẽ được xử lý 

qua các hố lắng sau đó sẽ được thoát theo hệ thống khe suối tự nhiên của khu vực. Các 

suối nước này không phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của người dân. Đồng thời các điểm 

tiếp nhận nước mưa chảy tràn của dự án ở cuối lưu vực của các nhánh suối này, vì vậy 

không ảnh hưởng đến việc sử dụng nước cho sinh hoạt của người dân. Hệ động thực vật 

của nguồn tiếp nhận nước thải của dự án rất nghèo nàn, chủ yếu là một số loài ốc và cá 

nhỏ, không có các loài động, thực vật quý hiếm. 

2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Thao khảo sát của đơn vị tư vấn lập báo cáo, dự án nằm trong khu vực có địa hình 

núi cao, có độ dốc địa hình lớn, không gian môi trường thoáng, rộng và cao hơn mặt 

bằng khu dân cư, nương rẫy xung quanh. 

- Tài nguyên sinh vật: Khu vực dự án và địa hình xung quanh ranh giới dự án chủ 

yếu là địa hình núi cao, có độ dốc địa hình lớn, độ cao trung bình 400m so với mực nước 

biển, có nhiều cây xanh bao phủ, tuy nhiên các loại cây trong vùng thuộc diện rừng cây 

thứ sinh, cây cỏ bụi, không có các loại sinh vật đặc hữu hay quý hiếm nào. Do khu vực 

thực hiện dự án là đất sản xuất nông nghiệp và đất trồng cây cao su, đất trồng cây hàng 

năm của người dân nên hệ động thực vật trong khu vực dự án không đa dạng, ít cả về số 

lượng cũng như chủng loại, không có các động vật hoang dã hay tài nguyên sinh vật quý 

hiếm cần bảo vệ, các cây trồng chủ yếu: Xoài, chuối, măng sặt,... 

- Về động vật: Qua điều tra khảo sát chưa phát hiện các động vật quý hiếm cần 

bảo vệ. Trong khu vực chỉ có một số loài chim nhỏ, một số loài gặm nhấm và bò sát. Hệ 

động vật tự nhiên trong khu vực dự án ở mức độ không giàu có. Những loài có tính phổ 

biến ở đây chủ yếu có liên quan tới nơi cư trú của con người như Chuột nhà, Chuột 

nhắt...Những loài phổ biến trong khu vực dự án với tần suất bắt gặp cao phải kể đến là 

Chào mào, Ri, Sẻ, Chim cu gáy... 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Dự án sử dụng 50.510m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng gồm móng cột đường 

dây, hành lang an toàn cho các tuyến đường dây. Trong đó phần chiếm dụng vĩnh viễn 

gồm móng trụ đường dây là 1.730m2.  

Trong tổng số diện tích đất bị chiếm dụng nêu trên không có đất thổ cư song có 

các loại đất nông nghiệp (đất rừng, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất 

lúa) bị ảnh hưởng… Đất trồng cây hàng năm khác trong khu vực dự án là đất hoa màu, 

nương rẫy,… với thành phần cây con chính là lúa, ngô, sắn.... Chiếm dụng vĩnh viễn đất 

nông nghiệp không chỉ gây thiệt hại về thu nhập mà còn là nguồn phát sinh cả tác động 

tích cực và tiêu cực do chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất dự án. 

Tác động tích cực ở tầm vĩ mô, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội không chỉ của huyện 

mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La. Tác động tiêu cực thể hiện ở 

tầm vi mô, ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế của một bộ phận rất nhỏ các hộ dân có phần 

đất bị thu hồi, mà diện tích lại không lớn (trung bình diện tích đất bị ảnh hưởng nhỏ hơn 

5,0m2).  

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

Các tác động chính trong giai đoạn xây dựng dự án 

Hoạt động Chất ô nhiễm Tác động 

Vận chuyển máy móc 

thiết bị 

- Bụi, CO, VOC, NOx, 

CO2,… 

- Tiếng ồn, rung 

- Giao thông 

- Môi trường không khí 

- Sức khỏe người lao động 

- Giao thông, hạ tầng khu 

vực 

Hoạt động xây dựng 

- Bụi, CO, VOC, NOx, 

CO2,… 

- Chất thải rắn phát sinh 

trong quá trình thi công 

- Chất thải nguy hại 

- Nước mưa chảy tràn 

- Tiếng ồn, rung 

- Ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí 

- Sức khỏe người lao động 

Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt 

- Ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí 

Phát quang thảm thực vật  Cây cối bị chặt bỏ - Hệ sinh thái khu vực 

Rủi ro, sự cố 
- Sự cố tai nạn lao động 

- Sự cố cháy nổ  

- Sức khỏe người lao động 

- Tài sản 
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- Sự cố đứt dây và ngã trụ.  

- Sự cố do thiên tai, bão lũ 

- Trượt lở, đất đá 

- Nương rẫy người dân 

khu vực 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động liên quan đến hoạt động 

chiếm dụng đất 

Để giảm thiểu tác động đến kinh tế, thu nhập của người dân, dự án đã nghiên 

cứu, thiết kế, đánh giá và so sánh lựa chọn các phương án tuyến, từ đó đề xuất phương 

án tối ưu sao cho ít ảnh hưởng nhất. Công bố cụ thể về các phần đất bị chiếm dụng tạm 

thời và vĩnh viễn tới các hộ bị ảnh hưởng. Lập kế hoạch triển khai xây dựng dự án sau 

các vụ thu hoạch lúa, hoa màu để tránh thiệt hại về mùa màng cho người dân. Để giảm 

thiểu tác động của việc chiếm dụng đất ngay trong giai đoạn thiết kế, các yêu cầu sau đã 

được đưa ra: 

- Thiết kế đảm bảo chiều dài tuyến ngắn nhất, kết cấu công trình đơn giản. 

- Tuyến hạn chế tối đa cắt qua các công trình văn hoá, di tích lịch sử, đất thổ cư 

và nhà dân để giảm thiểu chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. 

- Phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phù hợp với quy 

hoạch lưới điện của khu vực. 

- Tuyến đường dây phải đảm bảo các khoảng cách được quy định cho hành lang 

an toàn đường điện, các khoảng cách giao chéo với đường giao thông, công trình công 

cộng, công trình quân sự,... theo nghị định 14/2014/NĐ-CP . 

- Tuyến đường dây, vị trí đặt các trụ cột điện được lựa chọn phải giảm thiểu tối 

đa công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường di dân,... 

- Việc bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Yên Châu chịu trách 

nhiệm chủ trì thực hiện. Trực tiếp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân, 

nhất là vận động nhân dân hiến đất để thực hiện dự án.  

 3.1.2.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình thi 

công xây dựng 

1/. Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

- Tiến hành phun nước làm ẩm đất trước khi đào trong điều kiện thời tiết nắng 

nóng, khô hanh. Nguồn nước làm ẩm được lấy từ các suối trong khu vực. Thiết bị làm 

ẩm là máy bơm nước, ống dẫn nước và vòi phun. Các khu vực móng có khối lượng đào 

nhỏ  không cần tiến hành phun ẩm. 

- Các máy móc thiết bị, phương tiện giao thông trước khi đi vào hoạt động phải 

có giấy phép của cơ quan Đăng kiểm. 

- Sử dụng các máy móc thi công còn trong thời gian vận hành, được bảo dưỡng 

và kiểm tra độ an toàn đầy đủ. 

- Sử dụng dầu Diesel 0,05%S cho máy móc và phương tiện vận chuyển. Các 
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phương tiện vận chuyển không chở quá trọng tải quy định của nhà sản xuất. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu có trọng tải lớn 

phải có kế hoạch và biện pháp tổ chức xe vào ra hợp lý, tránh ùn tắc. 

- Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ bóc dỡ 

nguyên vật liệu. 

- Phun nước làm ẩm tuyến đường vận chuyển trong công trường. 

b) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải 

*) Nước thải sinh hoạt 

Theo tính chất công việc giai đoạn này và số lượng công nhân tham gia ít, đa số 

là lao động tại địa phương, hết buổi làm việc sẽ về ở cùng các hộ dân tại địa phương. 

Nước thải sẽ được xử lý chung cùng với nước thải sinh hoạt của các hộ dân này. Các 

công trình vệ sinh này đảm bảo các yêu cầu tối thiểu, thu gom và xử lý được các loại 

chất thải và nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia tại dự án. 

Đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục công nhân giữ vệ sinh nơi ở và khu vực 

xây dựng, cấm các hành vi phóng uế bừa bãi, không đúng nơi quy định.  

*) Nước thải xây dựng 

Hoạt động thi công, đào móng cột, lắp đặt tuyến đường dây ít sử dụng đến nước, 

nước chỉ sử dụng trong khâu làm vữa, đúc bê tông. Hầu hết nước sử dụng trong các công 

đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Do vậy báo cáo 

không đề xuất các biện pháp giảm thiểu đối với lượng nước thải này. 

*) Nước mưa chảy tràn 

- Do công trường xây dựng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nên tiến hành xây dựng 

hệ thống rãnh thoát nước tạm và được lắng cặn trong các hố ga trước khi thải ra môi trường 

xung quanh; các rãnh đào thoát nước không phải bê tông hóa, kích thước đảm bảo tiêu 

thoát nước nhanh (kích thước 0,3x0,4m) chiều dài trung bình 10m, không bị ứ đọng bề 

mặt, tạo hướng thoát và độ dốc tự chảy theo địa hình. Tại điểm cuối của hệ thống thoát 

nước mưa chảy tràn bố trí thêm lưới chắn rác, hạn chế tối đa chất thải rắn đổ vào môi 

trường xung quanh. 

- Thường xuyên khơi thông dòng chảy tại khu vực quanh hố móng chôn cột nhằm 

khống chế tình trạng ứ đọng, ngập úng, sình lầy. 

c) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

*) Chất thải rắn sinh hoạt  

+ Tuyên truyền, tập huấn cho công nhân các quy định và các biện pháp BVMT 

trong quá trình thi công. 

+ Không cho phép vứt rác bừa bãi và cẩu thả trong việc xử lý tất cả rác thải.  

+ Không đốt, thay vào đó là chôn lấp và đổ bỏ rác thải. 

+ Vật liệu có khả năng tái chế như các tấm gỗ cho các công trình mương rãnh, 

thép, vật liệu, bao bì, vv… sẽ được thu gom và tách riêng tại hiện trường từ các nguồn 

thải khác để tái sử dụng, sử dụng để san lấp hoặc bán. 

*) Chất thải rắn xây dựng 
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Sau khi gia cố móng, lượng đất thừa từ hoạt động đào đắp tại các vị trí móng cột  

sẽ thu gom và để tạm thời cạnh móng cột, sau đó được san tạo mặt bằng tạm để làm mặt 

bằng đổ vật tư trong quá trình thi công phần móng. Sau khi thi công xong phần móng, 

toàn bộ đất này được đào lên để lấp lại hố móng và đắp chân móng cột điện hoặc được 

san phẳng trả lại diện tích đất cho bà con. 

- Tại các vị trí thi công móng cột trên diện tích đất ruộng của người dân, sau khi 

lấp lại hố móng cần bổ sung đất màu đảm bảo chất đất của ruộng, đồng thời đất thải phải 

được di chuyển hết khỏi ruộng (san lấp các chỗ trũng hoặc đắp đê quanh ruộng..). 

- Đối với chất thải rắn xây dựng là phụ kiện, dây dẫn hỏng, LDNT thu gom và 

phân loại tại chỗ, vận chuyển đưa về kho chờ giải quyết. 

2/. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Kiểm soát về mặt thời gian: Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp (ví dụ như các 

hoạt động gây ồn lớn không làm việc vào ban đêm). 

+ Kiểm soát chặt chẽ thiết bị thi công (vận hành theo đúng biện pháp thi công đã 

được đưa ra), sử dụng các phương tiện có mức ồn đạt chuẩn và định kỳ bảo trì theo quy 

định trong suốt thời gian thi công. 

+ Ưu tiên sử dụng máy móc phương tiện có phát thải âm nguồn thấp khi thi công 

gần đối tượng nhạy cảm với ồn; 

b) Giảm thiểu tác động đến tài nguyên và hệ sinh thái 

 - Không được đổ các phế thải, rác thải, nước thải từ các hoạt động xây dựng, từ 

sinh hoạt của công nhân ra ngoài phạm vi GPMB. 

- Sử dụng các con đường bộ hiện tại nếu có thể. Nếu sử dụng bất kỳ tuyến đường 

mới nào thì phải hạn chế đến mức tối thiểu thiệt hại/mất mát cho đất đai của địa phương. 

Trong giai đoạn thiết kế dự án đã có tính đến việc tận dụng các đường liên xã, đường 

nội bộ hiện có và các đường mòn. 

- Thỏa thuận với chính quyền địa phương, chọn thời gian thi công tránh thiệt hại 

đến mùa màng (thi công vào thời gian sau thu hoạch). 

- Thu dọn mặt bằng, khắc phục tối đa những thiệt hại nếu được.  

- Bồi thường thiệt hại nông sản và cây trồng trên đất chiếm dụng tạm thời cho 

người dân. 

- Các con đường chỉ sử dụng trong quá trình thi công sẽ được trả lại hiện trạng 

ban đầu sau khi giai đoạn thi công kết thúc. Những con đường được sử dụng trong giai 

đoạn vận hành – quản lý tuyến thì sẽ được kiểm soát chặt chẽ. 

- Các vùng đất bị chiếm dụng tạm thời để làm kho tập kết vật liệu thiết bị nhà thi 

công, bãi kéo dây, dựng cột khi hết sử dụng cần trả lại hiện trạng ban đầu, tái tạo lớp phủ 

thực vật. Công tác phục hồi cảnh quan môi trường bao gồm: (i) thu dọn lán trại, các chất 

thải tại công trường thi công; (ii) hoàn phục môi trường: san lấp hệ thống thoát nước mưa 

chảy tràn; (iii) Phục hồi lại hệ thực vật trong hành lang tuyến sau khi thực hiện phát quang 

bằng các loại thực vật phù hợp về sinh thái và qui định an toàn lưới điện. (iv) Nạo vét đất 

tràn đổ xung quanh khu vực các bãi đất nếu xảy ra hiện tượng tràn đổ đất thải, khu vực 

nạo vét có thể là ruộng lúa. Việc thu dọn san gạt do nhà thầu thực hiện. 
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c) Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông  

- Trước khi kéo dây qua đường giao thông đơn vị thi công đặt biển báo ở 2 đầu 

điểm thi công, cách vị trí thi công khoảng 100-200m lưu ý đến công tác cảnh giới. 

- Chủ dự án và nhà thầu thi công xây dựng phải bố trí thời gian, phân luồng, tuyến 

hợp lý trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công, tránh tập trung vận 

chuyển trên một tuyến cố định vừa làm xuống cấp các tuyến đường, vừa ảnh hưởng đến 

hoạt động đi lại của người dân.  

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao. 

- Sử dụng biển báo đối với khu công trường xây dựng. 

- Không tập kết nguyên vật liệu, lập bãi kéo dây tại các khu vực có mật độ giao 

thông cao. 

- Tại các khu vực kéo dây vượt đường giao thông phải dựng dàn giáo để không 

gây cản trở giao thông trên đường. 

- Hạn chế thời gian gây cản trở giao thông. Bố trí công nhân hướng dẫn giao 

thông mỗi khi có xe tạm dừng trên đường để xếp dỡ vật tư, thiết bị. 

- Trong quá trình thi công dự án sử dụng các con đường hiện có để vận chuyển 

vật tư thiết bị xảy ra sự hư hại, sụt nún nền đường Chủ đầu tư có trách nhiệm sửa chữa, 

nâng cấp trả hoàn trả hiện trạng ban đầu để đảm bảo việc lưu thông của người dân.  

- Đối với những đoạn đường đi qua khu dân cư được sử dụng để vận chuyển vật 

tư thiết bị phụ vụ thi công: các phương tiện vận chuyển phải được trang bị còi hơi để 

báo hiệu xin đường cho người dân tham gia biết trước khi vượt lên trước hoặc đi qua 

những đoạn cua nguy hiểm.  

- Tất cả các vị trí cột đều phải có biển số nhằm phục vụ cho công nhân quản lý 

vận hành sửa chữa, tránh nhẫm lẫn và biển báo nguy hiểm nhằm thông báo cho mọi 

người qua lại dưới đường dây tính chất nguy hiểm chết người của điện áp cao. 

- Các biển báo cho cột thép dùng tôn thép mạ kẽm, dày 2mm theo quy định và 

bắt vào thân cột bằng bulông, vị trí lắp đặt cách mặt đất từ 2-2,5m và hướng ra đường 

giao thông. 

d) Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

- Cũng như biện pháp giảm thiểu các tác động do chiếm dụng đất nông nghiệp 

tạm thời hay vĩnh viễn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, trong quá trình thi công để giảm 

thiểu các tác động tới hoạt động sản xuất của người dân Dự án đã nghiên cứu, thiết kế, 

đánh giá và so sánh lựa chọn các phương án tuyến, từ đó đề xuất phương án tối ưu sao 

cho ít ảnh hưởng nhất. Lập kế hoạch triển khai xây dựng dự án sau các vụ thu hoạch lúa, 

hoa màu để tránh thiệt hại về mùa màng cho người dân.   

- Liên quan đến các bệnh truyền nhiễm: Đơn vị tổng thầu thi công phối hợp với 

các trung tâm y tế dự phòng tại địa phương để có các biện pháp phòng chống các loại 

bệnh thường gặp như sốt xuất huyết, sốt thông thường, tả, lị như kết hợp với y tế địa 

phương để có biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp phát sinh dịch bệnh tại công 

trường như bệnh sốt xuất huyết, bệnh tả,… 

- Mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương: Thường xuyên quan tâm 

tới đời sống tinh thần cho những công nhân từ các địa phương khác tới cũng như các 
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công nhân tại địa phương. Đồng thời có vai trò hoà giải những mâu thuẫn, xung đột phát 

sinh giữa các công nhân với nhau cũng như với dân địa phương. Công tác tư tưởng cho 

công nhân để họ có một cuộc sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội 

trong khu vực. 

- Giáo dục ý thức cộng đồng. Yêu cầu công nhân xây dựng khi tới các địa phương 

phải tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương, không được tham gia hoặc gây ra 

các tệ nạn xã hội; người vi phạm bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. 

- Có nội quy cụ thể quy định chế độ làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ và công nhân.  

- Tăng cường vai trò tham gia của tổ chức đoàn thể. 

- Sử dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương. Thuê người dân địa phương 

thực hiện các công việc không cần đòi hỏi cao về chuyên môn để tránh tập trung đông 

công nhân xây dựng (ví dụ đào đất, đá hố móng, chặt phát cây,…). 

- Quản lý chặt chẽ lao động, khai báo tạm trú với địa phương để thực hiện quản 

lý tốt nhân khẩu.  

- Phổ biến quán triệt công nhân xây dựng nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự 

không gây mất đoàn kết với nhân dân địa phương. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 

cờ bạc, nghiện hút trong đội ngũ công nhân trên công trường. Phối hợp với công an địa 

phương xử phạt những công nhân vi phạm các quy định làm việc và những trường hợp 

vi phạm nghiêm trọng theo pháp luật. 

3/. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn thi công xây dựng 

a) Các biện pháp an toàn trong thi công 

Tại khu vực thi công, Ban QLDA bố trí cán bộ theo dõi các vấn đề an toàn. Các 

chương trình đào tạo về an toàn cho công nhân, cán bộ tham gia thi công trên công 

trường thường xuyên được tổ chức. Các biện pháp cụ thể sau đây sẽ được thực hiện:  

- Tại mỗi khu vực thi công xây dựng sẽ được lập hàng rào cô lập và lắp các biển 

báo khu vực công trường đang thi công và chỉ cho phép người có nhiệm vụ ra/vào công 

trường. 

- Trước khi thi công hạ cọc cần tiến hành các công tác chuẩn bị sau đây: 

+ Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, chiều dày, thế 

nằm và đặc trưng cơ lý của chúng; 

+ Thăm dò khả năng có các chướng ngại dưới đất để có biện pháp loại bỏ chúng, 

sự có mặt của công trình ngầm và công trình lân cận để có biện pháp phòng ngừa ảnh 

hưởng xấu đến chúng. Nếu chưa có hồ sơ hiện trạng các công trình lân cận và công trình 

ngầm Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư tiến hành công tác khảo sát, đo vẽ lập hồ sơ; 

biên bản lập với các chủ sở hữu các công trình liền kề phải được các cơ quan có đủ thẩm 

quyền bảo lãnh. 

+ Xem xét điều kiện môi trường đô thị (tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn 

môi trường liên quan khi thi công ở gần khu dân cư và công trình có sẵn. 

+ Chuyên chở, bảo quản, nâng dựng cọc vào vị trí hạ cọc phải tuân thủ các biện 

pháp chống hư hại cọc. Khi chuyên chở cọc bê tông cốt thép (BTCT) cũng như khi sắp 

xếp xuống bãi tập kết phải có hệ con kê bằng gỗ ở phía dưới các móc cẩu. 
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+ Cần tuân thủ các biện pháp an toàn nghiêm ngặt trong quá trình thi công. 

+ Tùy theo năng lực trang thiết bị hiện có, điều kiện địa chất công trình, quy định 

của Thiết kế về chiều sâu hạ cọc và độ chối quy định Nhà thầu có thể lựa chọn thiết bị 

hạ cọc phù hợp. 

b) Các biện pháp an toàn trong khi dựng lắp cột, lắp xà, sứ khi rải dây, nối dây, 

căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện khác 

- Máy móc thiết bị sử dụng phải được kiểm tra định kỳ trước khi vận hành. 

- Trước khi kéo dây qua đường giao thông, qua suối, Ban QLDA sẽ thông báo 

với các cơ quan chức năng để phối hợp tạm đình chỉ luồng giao thông.  

- Trước khi làm việc trên cao cần phải kiểm tra dụng cụ lao động, dây an toàn. 

Dụng cụ phải gọn nhẹ, dễ thao tác. 

- Khi cẩu vật tư thiết bị phải kiểm tra dây chằng buộc, móc cáp cẩn thận. Công 

nhân phục vụ cẩu không được đứng dưới phạm vi hoạt động của cẩu. 

- Lắp thiết bị và vật liệu điện cần tuân thủ các nguyên tắc để thiết bị và vật liệu 

không bị trầy xước và hư hỏng.  

- Hiệu chỉnh và thí nghiệm phải tiến hành đúng qui định đối với từng loại thiết bị 

và vật liệu.  

- Các thiết bị, dụng cụ thi công sẽ được kiểm tra kỹ về chất lượng và số lượng 

trước khi sử dụng. Ngoài chỉ huy công trường khi cần thiết sẽ cử một người chuyên 

làm nhiệm vụ giám sát an toàn và môi trường. Người này có nhiệm vụ kiểm tra dụng 

cụ sản xuất, trang bị bảo hộ lao động và thường xuyên hướng dẫn  công nhân về an 

toàn và BVMT trong khi thi công. 

- Công nhân không được làm việc trên cao khi trời tối, có sương mù, mưa, giông 

sét hoặc gió cấp IV trở lên.  

- Công nhân tham gia các công tác trên sẽ đảm bảo kỷ luật lao động, nội quy an 

toàn và thực hiện quy định về trang bị lao động (đội mũ, đeo găng tay, …). 

- Công nhân phục vụ dưới thấp phải mang mũ an toàn và đứng xa những vị trí 

nguy hiểm. 

- Lắp đặt các biển cảnh giới về nguy hiểm tại những nơi cần thiết (trụ điện, …). 

- Tất các các cột đều được lắp đặt thiết bị chống sét. 

- Tất cả các công nhân phải được kiểm tra sức khoẻ, đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe 

để làm việc trên cao, được học tập về công việc mà mình đảm nhận và được phổ biến 

về quy trình an toàn lao động. 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố từ nguy cơ cháy nổ 

- Để phòng chống cháy nổ, nhà thầu sẽ thực hiện nghiêm chỉnh nội quy phòng 

cháy chữa cháy. Ở mỗi khu vực thi công sẽ trang bị 2-4 bình xịt và cát cứu hỏa sao cho 

dễ thấy và dễ lấy khi hỏa hoạn xảy ra. Tại các bể/téc chứa nhiên liệu, lắp đặt các biển 

báo cấm lửa. 

- Khi có hỏa hoạn xảy ra Chủ dự án sẽ thông báo cho các cơ quan liên quan 

tham gia thực hiện cứu hỏa, đồng thời huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên 

tham gia cứu hỏa. 
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- Tập huấn tình huống cứu hỏa cho tất cả cán bộ công nhân viên, tuyên truyền 

nâng cao năng lực và nhận thức công nhân nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống cháy 

nổ cho cán bộ công nhân viên tham gia công trình. 

- Ngoài các biện pháp trên được áp dụng đối với các sự cố môi trường, một số 

biện pháp sau cần được áp dụng như : 

+ Xét duyệt phương án thi công trước khi thi công công trình. Theo luật xây dựng 

nhà thầu sẽ phải trình các phương án tổ chức thi công để Chủ dự án xem xét. Chủ dự án 

sẽ xem xét chi tiết các phương án này dựa trên các quy định chuyên ngành và phê duyệt 

nếu thấy hợp lý và an toàn. Công việc thi công chỉ được thực hiện khi có quyết định phê 

duyệt. 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thi công xây dựng. Hoạt động thi công sẽ tuân 

thủ nghiêm ngặt quy trình thi công đã được phê duyệt. 

+ Chủ dự án xét duyệt các phương án thi công do nhà thầu đề nghị trước khi áp 

dụng thi công các hạng mục công trình. Đặc biệt lưu ý về địa chất công trình đối với các 

hạng mục móng, các yếu tố khí tượng thủy văn và địa chất thủy văn. Thực hiện nghiêm 

túc các công trình bảo vệ chống lún sụt, xói lở công trình theo thiết kế thi công. Thực 

hiện công tác giám sát các hoạt động thi công, nhất là theo dõi lún, nứt. Lập các đội cứu 

trợ và ứng cứu sự cố nằm trong biên chế cán bộ quản lý Dự án. 

d) Phòng ngừa sự cố do đứt dây, ngã trụ 

- Kiểm tra sự ổn định của móng cột, kè chống sạt lở, hệ thống thoát nước, phát 

hiện các sự cố nún, nứt.  

- Khi phát hiện sự cố sạt lở đất, đổ cột điện, Đơn vị quản lý, vận hành ngay lập 

tức thực hiện:  

+ Cử ngay đội công nhân, kỹ sư đến hiện trường xử lý sự cố: gia cố móng, ...  

+ Tập trung ứng cứu và bồi thường, hỗ trợ nếu sự cố sạt lở đất, đổ cột điện gây 

ảnh hưởng tới công trình và đất đai sản xuất của người dân.  

+ Kiểm tra quá trình gia cố móng cột, nghiên cứu lại địa chất, xây dựng lại cột, 

có thể chuyển cột sang vị trí mới. 

- Khi có sự cố đứt đường dây thì các rơle tự động ngắt điện và hệ thống báo động 

sẽ làm việc. Khi đó, công nhân vận hành nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết. 

e) Phòng ngừa sự cố do thiên tai (bão, mưa lớn…) 

Khi được thông tin sẽ có mưa lớn kéo dài ngày và bão xảy ra tại khu vực dự án, 

Chủ dự án và nhà thầu thi công cần: 

- Ngừng toàn bộ hoạt động thi công khi có mưa lớn và bão;  

- Che chắn các bãi chứa VLXD bằng bạt nilon để tránh rửa trôi đất, cát đá ra các 

khu vực xung quanh; 

- Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, tiến hành nạo vét hệ thống này khi 

thấy cần thiết nhằm đảm bảo tiêu thoát tốt; 

d) Phòng ngừa sự cố do trượt lở đất đá 

- Quá trình thi công tuân thủ đúng thiết kế và các quy định, quy trình kỹ thuật về 

thi công móng cột. 
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- Tận dụng khối lượng đất đá đào hố móng làm đất đắp móng cột, phần đất dư 

thừa tận dụng để tôn nền tạo mặt bằng xung quanh các cột điện. 

- Trồng cỏ, kè móng tại chân cột điện được xây dựng trên vị trí có độ dốc lớn. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá tác động 

Quá trình vận hành đường dây điện sẽ không tạo ra khí thải, không có các hoạt 

động chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm. Các hoạt động vận hành chủ yếu là duy 

tu, sửa chữa khi có sự cố, chặt phát cây cối xâm phạm HLAT lưới điện. Ô nhiễm không 

khí, nước, đất do chất thải hầu như không đáng kể, lượng chất thải là cây cối chặt bỏ cũng 

không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vì khi chặt bỏ đến đâu, đơn vị vận hành 

sẽ thu gom và cho người dân làm vật liệu đốt, không làm mất cảnh quan tại hiện trường. 

- Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái; 

- Tác động đến sức khỏe và an toàn điện; 

- Ảnh hưởng sức khỏe do điện từ trường; 

- Ảnh hưởng về chức năng đất: Việc chiếm dụng đất vĩnh viễn cho xây dựng 

các hố móng sẽ làm thay đổi chức năng sử dụng đất từ đất nông nghiệp chuyển sang 

đất phi nông nghiệp. 

*) Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động 

- Điện giật 

- Cháy nổ  

- Sự cố với máy biến áp 

- Bão lũ 

- Tai nạn lao động  

3.2.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành 

a) Giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 

- Chỉ chặt tỉa cây, cành có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của đường dây theo 

đúng quy định trong Nghị định 14/2014/NĐ-CP. Không được chặt tỉa cây, cành ngoài 

phạm vi HLAT mà không ảnh hưởng đến an toàn đường dây. Nghiêm cấm lợi dụng việc 

bảo vệ hoặc sửa chữa công trình lưới điện trung và hạ áp để chặt cây tuỳ tiện. Việc chặt, 

tỉa cây để đảm bảo an toàn công trình lưới điện trung và hạ áp do đơn vị quản lý công 

trình lưới điện trung và hạ áp tổ chức thực hiện và phải thông báo cho đơn vị quản lý 

hoặc chủ sở hữu cây biết trước 05 ngày làm việc. 

 - Trường hợp bắt buộc phải chặt cây (có chiều cao nằm dưới mức quy định) để 

khắc phục sự cố, đơn vị quản lý công trình lưới điện trung và hạ áp phải thông báo ngay 

số cây cần chặt hạ và bồi thường cho chủ sở hữu cây. Nếu không thông báo được cho chủ 

sở hữu cây thì phải thông báo với uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại trước khi chặt cây. 

- Cành cây, cây bị chặt hạ được thu gom, tập trung lại và tiêu huỷ tại những vị trí 

quy định của đơn vị chủ quản đất. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương huyện, xã phổ biến kiến thức về an toàn 
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HLT đường dây tải điện cho cộng đồng người dân sống gần khu vực có tuyến đường 

dây đi qua. Hình thức: kết hợp thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã; dán 

bảng, biểu phổ biến kiến thức tại UBND xã. Nghiêm cấm người dân biết không trồng 

những cây phát triển nhanh có chiều cao có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn của 

đường dây trong quá trình vận hành hoặc để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an 

toàn đối với đường dây điện trên không, trạm điện, để đổ cây vào đường dây điện khi 

chặt phát.  

- Khuyến cáo người dân chỉ trồng các cây có chiều cao đảm bảo theo quy định 

về bảo vệ HLAT lưới điện trung và hạ áp để hạn chế việc chặt tỉa cây cối làm ảnh hưởng 

đến kinh tế, thu nhập. Mỗi khoảng cột có chiều cao treo dây dẫn và độ võng dây dẫn 

khác nhau nên tuỳ điều kiện thực tế đơn vị quản lý vận hành phối hợp với người dân để 

xác định loại cây trồng phù hợp. 

b) Phòng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn điện 

Định kỳ cơ quan vận hành đường dây tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì an 

toàn trong khu vực HLAT để đảm bảo phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi 

phạm hàng lang an toàn.  

Cơ quan vận hành đường dây phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền 

cho nhân dân về việc tuân thủ quy định an toàn, HLAT. 

c) Phòng tránh ảnh hưởng do tiếng ồn 

- Ngay trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, máy biến áp đã  được 

đề xuất chế tạo với mức tiếng ồn dưới 70dB ở khoảng cách 3m (Theo tiêu chuẩn IEC-

551). 

- Trong quá trình hoạt động, đơn vị vận hành tiến hành kiểm tra chiều cao treo 

dây tối thiểu đến các đối tượng là đường bộ, đường thuỷ,… theo quy định hiện hành 

(Điều 51 của Luật điện lực) nhằm đảm bảo an toàn đối với sức khoẻ của người dân.  

- Tại những nơi phát sinh độ ồn lớn (MBA) cần áp dụng biện pháp chống ồn thích 

hợp như có hệ thống vỏ bọc cách âm, tránh lan truyền ra xung quanh;  

d) Phòng tránh ảnh hưởng của từ trường 

- Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, công nhân vận hành sửa chữa phải tuân thủ quy 

trình vận hành để đảm bảo các yêu cầu về an toàn. 

- Tuyến đường dây chủ yếu đi qua nương ngô, sắn và các rừng cây tạp tại các 

điểm thấp nhất cách mặt đất 25m nên tác động điện từ trường cũng không đáng kể. 

Người dân vẫn có thể sống và canh tác trong HLAT của tuyến đường dây vì mức độ 

ảnh hưởng của cường độ điện từ trường dưới HLT đường dây 35kV nằm dưới mức 

cho phép. 

- Thực hiện đo đạc, kiểm tra định kỳ khoảng cách an toàn phóng điện tại điểm 

giao chéo với đường bộ, để có biện pháp giảm thiểu đảm bảo quy định tại Điều 3, nghị 

định 14/2014/NĐ-CP. 

- Tiến hành đo đạc, kiểm tra định kỳ cường độ điện trường ở khu vực gần HLAT 

hoặc tiến hành đo đạc khi có khiếu kiện của người dân nhằm phát hiện các dấu hiệu bất 

thường về điện từ trường, tình trạng hư hỏng hệ thống nối đất để từ đó có biện pháp 

khắc phục, ngăn chặn và giảm thiểu kịp thời. 

- Cấm tiến hành mọi công việc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên 
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không nếu sử dụng thiết bị, dụng cụ, phương tiện có khả năng vi phạm khoảng cách an 

toàn phóng điện theo cấp điện áp. Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu cấp bách của công 

tác quốc phòng, an ninh, phải có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện 

về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết. 

- Đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành sẽ chịu trách nhiệm tổ chức việc giám sát 

môi trường, an toàn điện trong thời gian vận hành. 

- Kinh phí thực hiện phòng tránh điện từ trường của dự án nằm trong chi phí vận 

hành của cơ quan được phân công vận hành Dự án. 

Đánh giá: Biện pháp thực hiện đơn giản, có tính khả thi cao. 

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

a) Phòng chống tai nạn do điện giật 

- Tất cả các vị trí cột đều có biển báo nguy hiểm và biển số cột ở vị trí độ cao dễ 

nhìn thấy. Biển số để công nhân vận hành sửa chữa tránh nhầm lẫn, biển báo nguy hiểm 

nhằm thông báo cho người qua lại dưới đường dây biết tính chất nguy hiểm chết người 

đối với điện trung và hạ áp. 

b) Phòng chống, ứng cứu sự cố, an toàn cháy nổ  

- Thành lập đội hành động ứng cứu sự cố khi có hỏa hoạn hoặc nổ máy biến áp, 

thành viên là công nhân vận hành đường dây. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, điện, đường dây để 

chúng luôn ở tình trạng hoạt động tốt nhất. 

- Nâng cao ý thức cán bộ, công nhân vận hành đường dây về vấn đề PCCC.  

- HLAT phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật theo đúng Nghị định 14/2014/NĐ-

CP của chính phủ, như vậy sẽ không xảy ra sự cố cháy do đường dây.  

c) Phòng ngừa sự cố đối với máy biến áp 

- Việc quản lý sửa chữa, bảo dưỡng thường kỳ và sửa chữa, khắc phục kịp thời 

các sự cố tràn dầu từ MBA do Cơ quan quản lý vận hành trực tiếp đảm nhận. 

- Tránh tình trạng dầu tràn, rò rỉ dầu trong quá trình sửa chữa gây ảnh hưởng đến 

môi trường nước mặt và nguồn thủy vực tiếp nhận. 

d) Phòng ngừa sự cố do bão, lũ 

- Kiểm tra sự ổn định của móng cột, kè chống sạt lở, hệ thống thoát nước, phát 

hiện các sự cố nún, nứt.  

- Khi phát hiện sự cố sạt lở đất, đổ cột điện, Đơn vị quản lý, vận hành ngay lập 

tức thực hiện:  

+ Cử ngay đội công nhân, kỹ sư đến hiện trường xử lý sự cố: gia cố móng, ...  

+ Tập trung ứng cứu và bồi thường, hỗ trợ nếu sự cố sạt lở đất, đổ cột điện gây 

ảnh hưởng tới công trình và đất đai sản xuất của người dân.  

+ Kiểm tra quá trình gia cố móng cột, nghiên cứu lại địa chất, xây dựng lại cột, 

có thể chuyển cột sang vị trí mới. 

- Khi có sự cố đứt đường dây thì các rơle tự động ngắt điện và hệ thống báo động 

sẽ làm việc. Khi đó, công nhân vận hành nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết. 



Báo cáo ĐTM: Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu 

Công ty Điện lực Sơn La - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 29 

e) Phòng ngừa sự cố do mất an toàn lao động 

Tại khu vực tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, Ban QLDA bố trí cán bộ theo dõi 

các vấn đề an toàn. Các chương trình đào tạo về an toàn cho công nhân, cán bộ tham gia 

sửa chữa trên công trường thường xuyên được tổ chức. Các biện pháp cụ thể sau đây sẽ 

được thực hiện:  

Thường xuyên phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho công nhân.  

- Yêu cầu công nhân tuân thủ tuyệt đối nội quy về an toàn lao động và thường 

xuyên kiểm tra côngtác bảo hộ lao động tại công trường. 

- Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, hạn chế các loại sự cố lưới điện, đảm bảo 

lưới điện vận hành an toàn, hạn chế tai nạn lao động, trong quá trình quản lý vận hành, 

công nhân vận hành, bảo dưỡng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định về 

an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa. Thực hiện chế độ phiếu công tác, 

phiếu thao tác và các thủ tục cho phép làm việc theo quy định. Tuân thủ các quy định 

cụ thể về các biện pháp an toàn chủ yếu sau: 

+ Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện. 

+ Biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa. 

Đánh giá: Các biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến rủi ro, sự cố trong 

giai đoạn chuẩn bị, thi công và hoạt động của dự án vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang 

tính quản lý. Nếu các biện pháp này được thực hiện và kết hợp nhuần nhuyễn đảm bảo 

sẽ hạn chế được tối đa các tác động tiêu cực đến con người và tài sản, không chỉ của dân 

mà của cả chủ đầu tư, đồng thời tránh được các tàn dư xảy ra sau khi khắc phục các rủi 

rovà sự cố đã được đề cập. Các biện pháp giảm thiểu là khả thi, hoàn toàn có thể thực 

hiện được. 

3.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh 

giá, dự báo 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai 

thực hiện của dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các 

tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được các 

nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. 

- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp ĐTM áp dụng trong quá trình ĐTM có 

độ tin cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu 

chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. Các mô 

hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình ĐTM 

của dự án như: mô hình phát tán nguồn đường, nguồn điểm cao... đều có độ tin cậy lớn 

hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá không cao, nó không những phụ 

thuộc vào Phương pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương 

tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các 

công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, nhưng độ chính xác so với thực tế không cao 

do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế độ vận hành như: lúc khởi động nhanh, 

chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi loại xe.  
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- Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các mô 

hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường và các công thức thực nghiệm trong đó có các 

biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,…và được 

giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không tránh 

khỏi.  

- Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần 

số và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn 

tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào: 

+ Tốc độ của từng xe. 

+ Hiện trạng đường: độ nhẵn mặt đường, độ dốc, bề rộng, chất lượng đường. 

+ Các công trình xây dựng hai bên đường; Cây xanh (khoảng cách, mật độ). 

Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì 

mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng 

xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh, v.v... Mức ồn dòng xe lại 

thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường dùng 

trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để đặc trưng 

cho mức ồn của dòng xe. 

- Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt căn cứ vào 

nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính toán sẽ có sai số 

xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau. 

- Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do lượng 

mưa phân bố không đều trong năm do đó lưu lượng nước mưa là không ổn định. Thành 

phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tích 

tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá khu vực nước mưa tràn qua. 

Song nhìn chung các dự báo, đánh giá các tác động (tiêu cực) chính đến môi 

trường tự nhiên (và một phần đến KT - XH) là chi tiết và có độ tin cậy cao vì các lý do 

sau: 

- Các phương pháp dự báo tác động môi trường được thực hiện theo các chuẩn 

mực quốc tế. Các phương pháp dự báo này tương tự như các phương pháp do các đơn 

vị tư vấn, chuyên gia thực hiện cho báo cáo ĐTM các dự án lớn khác.  

- Các phương pháp dự báo bằng bảng kiểm tra, liệt kê, đánh giá nhanh, kiến thức 

chuyên gia và hệ thống định lượng tác động có tính khách quan, đang được áp dụng trên 

thế giới và ở Việt Nam.  

- Các phương pháp mô hình sử dụng tính toán phát thải được thực hiện một cách 

qui mô và đầy đủ, các kết quả mô phỏng có tính thuyết phục cao. 

- Số liệu đo đạc, khảo sát do Chủ dự án (qua đơn vị Tư vấn môi trường và các 

đơn vị phối hợp) là đầy đủ các thành phần môi trường có thể bị tác động do dự án (không 

khí, độ ồn, chất lượng nước).  

- Tác động đến con người, tài nguyên sinh vật, các yếu tố môi trường vật lý đã 

được dự báo và đánh giá phù hợp. 
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CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 

TRƯỜNG 

 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường bao gồm cả kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, có tác 

dụng hỗ trợ cho việc thực hiện và tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác hại và biện pháp 

BVMT đã được nêu trong báo cáo. Sau khi dự án được chấp thuận và báo cáo ĐTM 

được phê duyệt, chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các bên liên 

quan cùng kết hợp hỗ trợ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu. 

Chương trình quản lý môi trường bao gồm cả chương trình giám sát sau thẩm 

định ĐTM, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và chương trình giám sát môi trường trong tất 

cả các giai đoạn thực hiện dự án. Theo đó, chương trình quản lý môi trường tổng hợp 

các tác động, biện pháp giảm thiểu tác động, phân bố trách nhiệm được trình bày trong 

bảng 5.1 và bao gồm các nội dung sau:  

- Kế hoạch kiểm toán nguồn thải, giám sát môi trường và điều chỉnh các biện 

pháp giảm thiểu tác hại; 

- Kế hoạch giáo dục, đào tạo và truyền thông; 

- Kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu sự cố; 

- Phân định rõ ràng trách nhiệm và tổ chức nhân sự; 

- Thủ tục ghi chép và báo cáo; 

- Thủ tục lưu giữ tài liệu. 

5.1.1. Kế hoạch kiểm toán nguồn thải, giám sát môi trường và điều chỉnh các 

biện pháp giảm thiểu tác hại 

- Giám sát chất lượng môi trường không khí, nước, đất trong suốt quá trình xây 

dựng phù hợp với tính chất thời gian của các tác động: ngắn, trung hay dài hạn.  

- Quản lý chất thải: phân định yêu cầu quản lý chất thải đối với từng khu vực thi 

công. Chất thải cần được phân loại, xác định khối lượng, lưu trữ cẩn thận không gây ảnh 

hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Thực hiện chương trình giám sát định kỳ để ghi 

nhận thành phần và tải lượng nguồn thải.  

- Khuyến khích bổ sung/ đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo tuân thủ các quy 

định của pháp luật về môi trường.  

5.1.2. Kế hoạch giáo dục, đào tạo và truyền thông 

Kế hoạch giáo dục, đào tạo và truyền thông được thực hiện ngay từ khi bắt đầu 

đến khi vận hành dự án áp dụng cho 2 đối tượng: Cán bộ công nhân viên làm việc trên 

công trường và người dân địa phương. Nội dung chủ yếu của chương trình là:  

- Các vấn đề môi trường và an toàn liên quan đến hoạt động của dự án trong thời 

điểm hiện tại; 

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các đối tượng liên quan trong việc thực hiện an 

toàn lao động và BVMT; 

- Quản lý và lưu trữ an toàn chất thải nguy hại; 
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- Quy trình thông báo, ứng cứu và phân định trách nhiệm khi xảy ra sự cố rủi ro.  

5.1.3. Kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu sự cố 

- Phân loại sự cố và các biện pháp phòng ngừa. 

- Thủ tục thông báo khi xảy ra sự cố. 

- Tổ chức nhân sự, phân định trách nhiệm thực hiện các hành động ứng cứu. 

- Các biện pháp khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường sau sự cố. 

- Thủ tục bồi thường và đánh giá các thiệt hại. 

- Danh mục các thiết bị máy móc sử dụng trong phòng ngừa ứng cứu sự cố và 

làm sạch môi trường.  

5.1.4. Phân định trách nhiệm và tổ chức nhân sự 

- Dự án cần thành lập tổ môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám 

sát thực hiện chương trình quản lý môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Tất cả các cán bộ quản lý, công nhân của dự án phải nhận thức rõ trách nhiệm 

của mình trong việc tham gia giới thiệu/định hướng về các hoạt động của dự án có nội 

dung về môi trường.  

- Các nhà thầu xây dựng và ban quản lý đầu tư dự án cần theo dõi hệ thống quản 

lý chất thải và xác định khối lượng chất thải thải ra. Từ đó đề xuất các phương án giảm 

thiểu chất thải của dự án.  

- Các nhà thầu xây dựng và ban quản lý đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp 

thực hiện chương trình quản lý môi trường dự án.  

5.1.5. Các hoạt động của dự án 

Các hoạt động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng bao gồm: 

- Công tác khảo sát, lựa chọn hướng tuyến đường dây, thỏa thuận hướng tuyến 

với các cấp chính quyền địa phương. 

- Công tác giải phóng mặt bằng: 

+ Thu hồi đất; tiếp địa công trình nằm trong HLT.  

+ Xây dựng đường tạm thi công và các công trình phụ trợ khác. Thi công móng 

cột, dựng cột. Căng kéo dây. 

- Các hoạt động của dự án trong giai đoạn hoạt động: 

+ Vận hành bảo đưỡng tuyến đường đường dây; Bảo dưỡng, bảo trì đường dây 

theo định kỳ. Phát quang các cây cao hơn quy định trong HLT, giám sát các hộ tự lấn 

chiếm xây dựng công trình kiến trúc dưới HLT đường dây. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường 

Ban QLDA phối hợp cùng với các Cơ quan Quản lý Môi trường ở địa phương và 

các Cơ quan chuyên môn để hoạch định và thực hiện chương trình giám sát môi trường 

theo định kỳ để trình nộp cho Sở TNMT tỉnh Sơn La và UBND các xã nơi thực hiện dự 

án. Các số liệu giám sát sẽ được cập nhật thường xuyên và nếu có các sự cố phát sinh 

thì Chủ đầu tư  phải báo cáo ngay cho các Cơ quan có chức năng và thẩm quyền để kịp 

thời có biện pháp giải quyết tốt nhất. 
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5.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng 

Trong giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư cần theo dõi việc thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu các chất thải phát sinh đã được nêu ra trong kế hoạch quản lý môi trường. 

Bảng 5. 2: Giám sát chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng 

Chỉ số cần theo dõi Đo lường Vị trí Tần số Trách nhiệm 

Mặt đường và công trường 

được phun nước tưới ẩm 1 

lần/ngày. 

- Quan sát 

- Phỏng vấn 

công nhân 

trên công 

trường 

Công 

trường 

 

Hàng 

tháng 

trong 

suốt 

thời 

gian 

xây 

dựng 

- Ban QLDA (Giám sát 

viên kỹ thuật của Ban 

QLDA thực hiện) 

Công tác che đậy xe vận 

chuyển nguyên liệu. 

Công tác chặt hạ, thu gom 

và xử lý cây cối. 

Quan sát 

 Rác thải xây dựng và rác 

thải sinh hoạt được thu 

gom hợp lý. 

Giám sát công tác tiếp đất 

cho các hộ dân trong 

HLAT của Dự án. 

 

Bảng 5. 3: Giám sát các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình xây dựng 

Chỉ số cần  

theo dõi 
Đo lường Vị trí Tần số Trách nhiệm 

Mâu thuẫn của 

công nhân với 

nhân dân địa 

phương 

- Quan sát 

- Phỏng vấn cán bộ 

chính quyền, công 

nhân và nhân dân 

địa phương 

- Công trường 

- Các điểm 

nóng dọc 

tuyến đường 

dây 

 

Hàng 

tháng 

trong 

suốt thời 

gian XD 

- Ban QLDA 

(Giám sát viên kỹ 

thuật của Ban quản lý 

dự án thực hiện) 

Có nội quy quy 

định đảm bảo an 

toàn cho công 

nhân làm việc 

trên công trường 

- Đánh giá mức độ 

an toàn lao động 

trong quá trình xây 

dựng  

- Kiểm tra nội quy 

5.2.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động 

- Với đặc thù của hoạt động truyền tải điện năng, các công trình đường dây và 

trạm biến áp không trực tiếp tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu và không gây tác động đến 

môi trường xung quanh. Tuy nhiên chủ dự án sẽ tiến hành giám sát về hành lang an toàn 

lưới điện, giám sát chống xói mòn, sạt lở tại các vị trí móng cột và các sự cố cháy nổ, 

sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn lao động với tần suất 06 tháng/lần. 

- Giám sát Điện từ trường: Theo quy định tại mục 3 điều 7 Nghị định số 
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14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện 

lực về an toàn điện, việc lập bản đồ cường độ điện trường khi trạm điện có một trong 

những thay đổi ở phần mang điện từ 220kV trở lên. Do đó, khi vận hành dự án không 

cần lập bản đồ cường độ điện trường. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ tiến hành giám sát điện 

từ trường khi có khiếu nại của người dân. Có biện pháp giảm thiểu tác động an ninh trật 

tự, biện pháp ứng phó với sự cố do điện từ trường vượt quá mức an toàn so với quy định. 

Bảng 5. 4: Đối tượng, chỉ tiêu, vị trí, tần suất giám sát điện từ trường trong 

giai đoạn vận hành 

Stt Chỉ tiêu quan trắc 
Số 

mẫu 
Vị trí Tần suất 

QCVN so 

sánh 

1 Giám sát điện từ trường 1 vị trí 

Vị trí mà 

người dân 

khiếu nại 

Khi có khiếu 

nại 

QĐ 3733/2002/ 

QĐ-BYT 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận 

Thực hiện đánh giá tác động môi trường cho công trình “Xây dựng xuất tuyến 

đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu” do Công ty Điện lực Sơn La - Tổng 

công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư đã được thực hiện đầy đủ theo nội dung đề ra. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo mẫu hướng dẫn theo quy định 

tại Nghị  định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của  Bộ  Tài  nguyên  và  Môi  trường. Trên cơ sở 

nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động môi trường một cách chi tiết và toàn diện của Dự 

án có thể rút ra một số kết luận chính sau đây: 

- Hiện trạng môi trường nền tại khu vực thực hiện dự án nhìn chung chưa bị ô 

nhiễm. Đây là các thông số môi trường cho phép đánh giá những diễn biến và thay đổi 

trong chất lượng môi trường tại khu vực dự án dưới các tác động tiêu cực do hoạt động thi 

công xây dựng và hoạt động lâu dài của dự án. 

- Quá trình thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của dự án có thể gây ra một số 

tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội và môi trường nếu không có các biện pháp phòng 

ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường. Các tác động đó cụ thể là: 

+ Gây ảnh hưởng nhất định trong việc bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an toàn 

giao thông trong khu vực. 

+ Gây ô nhiễm môi trường không khí trên khu vực do: bụi, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung do hoạt động thi công, xây dựng và vận hành. 

+ Gây ô nhiễm nguồn nước do nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên và dầu mỡ thải của thiết bị, máy móc thi công phát sinh trong quá trình thi 

công xây dựng và hoạt động lâu dài của dự án. 

+ Gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố môi trường (tai nạn lao động, cháy nổ, chập điện). 

Xuất phát từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ BVMT tại 

khu vực dự án, chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí cho công tác BVMT dự án và cam kết thực 

hiện nghiêm chỉnh các phương án phòng ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường đã 

đề ra trong báo cáo ĐTM dự án này nhằm bảo đảm đạt hoàn toàn các tiêu chuẩn môi 

trường Việt Nam theo quy định, bao gồm: 

+  Phương án khống chế ô nhiễm không khí; 

+  Phương án khống chế ô nhiễm do ồn, rung; 

+  Phương án khống chế ô nhiễm do từ trường; 

+  Phương án xử lý nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn; 

+  Phương án khống chế ô nhiễm do chất thải rắn; 

+  Đảm bảo các biện pháp vệ sinh an toàn lao động và các biện pháp phòng chống 

sự cố môi trường (cháy nổ). 

Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi 

trường đã được đề xuất trong báo cáo ĐTM này là những biện pháp khả thi, có thể đảm 

bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam đã được ban hành. 



Báo cáo ĐTM: Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu 

Công ty Điện lực Sơn La - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 36 

2. Kiến nghị 

Kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường Sơn La và các cơ quan chức năng liên quan 

tiếp tục giám sát và phối hợp, giúp đỡ về mặt chuyên môn, đồng thời thẩm định, phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo ĐTM để dự án sớm đi vào thực hiện đảm bảo theo tiến độ đầu 

tư của dự án, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.   

3. Cam kết 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động tới môi trường của dự án, trong quá trình 

xây dựng và hoạt động của dự án, chủ đầu tư cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện 

pháp kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải, xử lý các chất thải đạt tiêu chuẩn sau: 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải, nước thải 

và chất thải rắn, các biện pháp phòng chóng các rủi ro, sự cố như đã nêu trong báo cáo 

trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu đảm bảo an toàn cho công nhân 

xây dựng (trang bị bảo hộ lao động, đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho công nhân), đảm bảo 

an toàn cho người dân khu vực dự án. 

- Chủ Dự án cam kết sẽ thực hiện việc bồi thường, khắc phục ô nhiễm môi trường 

nếu xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường trong khu vực dự án và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các  công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 

Việt Nam, nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Chủ dự án cam kết cùng với đơn vị thi công sẽ phối hợp với chính quyền bản, 

xã, huyện tháo gỡ các vướng mắc (nếu có) trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh  

phát sinh mâu thuẫn với người dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đúng tiến 

độ dự án. 
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TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 

Nguồn tài liệu và dữ liệu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Stt Tên tài liệu Nguồn tài liệu 

1 
Tài liệu về kỹ thuật về xây dựng báo 

cáo Đánh giá tác động môi trường 

Tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) và Ngân Hàng Thế giới 

(WB) 

2 
Môi trường không khí – Phạm Ngọc 

Đăng 

Do Phạm Ngọc Đăng biên soạn, 

Nhà xuất bản KHKT xuất bản năm 

2003 

3 

Quản lý môi trường Đô thị Phạm Ngọc 

Đăng, Nhà xuất bản Xây dựng năm 

2000 

Do Phạm Ngọc Đăng biên soạn, 

Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản 

năm 2000 

4 
Cấp Thoát nước – Trần Hiếu Nhuệ, Nhà 

xuất bản KHKT năm 1996 

Do Trần Hiếu Nhuệ biên soạn, Nhà 

xuất bản KHKT xuất bản năm 1996 

5 

Phương pháp đánh tác động môi trường 

- Trần Đông Phong, Dự án Danida, năm 

2002 

Giáo trình giảng dạy nâng cao năng 

lực quản lý môi trường do Trần 

Đông Phong biên soạn và giảng dạy 

cho Dự án Danida năm 2002 

6 

Giáo trình kỹ thuật môi trường - Trần 

Đông Phong, Nguyễn Quỳnh Hương, 

Trường Đại học Xây dựng, năm 2000 

Giáo trình giảng dạy cho sinh viên 

ĐHXD do Trân Đông Phong và 

Nguyễn Quỳnh Hương biên soạn 

7 Các tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng Tiêu chuẩn Xây dựng - 2005 

8 
Phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm - 

WHO 

Do Tổ chức Y tế Thế giới ban hành 

năm 1993. 

 


