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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Bản Ngậm xã Song Pe là một trong những bản có địa hình chia cắt phức tạp của 
huyện Bắc Yên. Qua khảo đã phát hiện 03 khu vực có vết nứt, có nguy cơ trượt, sạt lở 
phía sườn đồi bên phải khu vực mỏ trong đó có khu dân cư tập trung đông của 94 nền 
(trong đó 91 hộ dân, 01 nền nhà văn hóa, 01 nền nhà lớp học tiểu học, 01 nền nhà lớp học 
mầm non) thuộc bản Ngậm. Nguyên nhân xảy ra trượt lở tại khu vực bản Ngậm, xã Song 
Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La hình thành từ sự tổng hợp của các yếu tố tự nhiên, trong 
đó nguyên nhân do mưa lớn kéo dài nhiều ngày của năm 2018 là chủ đạo. Hàng năm vào 
mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ quét làm sạt lở đất. Ngoài ra tại khu vực bản Ngậm. Tại 
thời điểm hiện tại đã có 10 hộ gia đình đang nằm trong khu có nguy cơ sạt lở cao. Nếu 
tiếp tục ở tại nơi hiện tại, việc xảy ra sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 
toàn bộ 91 hộ dân trên là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó để tránh những hậu quả 
đáng tiếc về người và tài sản của 91 hộ dân thuộc bản Ngậm thì cần khẩn trương di 
chuyển dân sang vùng an toàn, ngoài 91 hộ dân đang sinh sống tại bản Ngậm thì có 3 hộ 
dân khác cũng thuộc bản Ngậm đã tự di chuyển ra khu vực TĐC từ trước. 

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Song Pe huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La giai 
đoạn 2011 – 2020, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 
08/5/2013. Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản Ngậm, xã 
Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La bản Ngậm, xã Song Pe với quy mô diện tích dự 
kiến sử dụng đất khoảng 4.99 ha thuộc đất trồng cây lâu năm (chưa có công trình xây 
dựng).  

 Qua đánh giá thực trạng, xét thấy có 94 nền (trong đó 91 hộ dân, 01 nền nhà văn 
hóa, 01 nền nhà lớp học tiểu học, 01 nền nhà lớp học mầm non) cần được di dời đến địa 
điểm an toàn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đảm bảo 
cho các hộ dân có một nơi ở mới ổn định TĐC phát triển bền vững theo đúng chỉ đạo của 
UBND tỉnh Sơn La đã đề ra về việc di dân TĐC và đảm bảo cho người dân đến nơi ở 
mới.  

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật bảo vệ môi trường dự án “Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây 
trượt, sạt lở đất đá tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La” thuộc đối 
tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại phụ lục IV, mục số 6 
(Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa). Theo quy định tại Điều 
36, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 “Quyết định phê duyệt 
kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các căn cứ để 
cơ quan có thẩm quyền thực hiện kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối 
với dự án đầu tư xây dựng”.Theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì kết 
quả đánh giá tác động môi trường được thực hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. Nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 32 Luật 
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Bảo vệ môi trường năm 2020 và Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Do đó chủ dự án 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 trình cơ quan quản lý Nhà nước về bảo 
vệ môi trường tổ chức thẩm định và ra quyết định phê duyệt.  

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

- Dự án “Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản 
Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La” do HĐND phê duyệt chủ trương đầu 
tư Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư 
một số dự án khởi công mói bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025. 

- Cơ quan phê duyệt Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: 
UBND tỉnh Sơn La. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quy 
hoạch tỉnh. Mối quan hệ của dự án với dự án khác, các quy hoạch và quy định khác 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Sơn 
La và huyện Bắc Yên:  

Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn 
La về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mói bổ sung thực hiện 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về 
việc phê duyệt dự án rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Sơn La 
đến năm 2025, định hướng đến 2030; 

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La V/v phê 
duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Bắc Yên về 
kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023. 

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Bắc Yên Về 
việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Yên. 

- Mối quan hệ của dự án với quy hoạch các dự án khác trong vùng 

+ Phía Đông: Giáp khe suối Nhạn và đất sản xuất bản Ngậm 

+ Phía Tây: Giáp khe suối Cà vàng và đất sản xuất bản Ngậm. 

+ Phía Nam: Giáp đất sản xuất và sông Đà. 

+ Phía Bắc: Giáp đất sản xuất bản Ngậm. 



7 

Các hạng mục của dự án không gây xung đột và phù hợp với các quy hoạch tại 
khu vực đã được duyệt. Đồng thời quy hoạch một khu đất ở có chất lượng cao.  

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

2.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật 

a) Căn cứ Luật 

- Luật Đo lường số 04/2011/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01 tháng 07 năm 2012; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Bổ sung Luật Quy 
hoạch đô thị tại văn bản số 01/VBHN - VPQH ngày 20/7/2015 của Văn phòng Quốc hội. 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng cháy chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 
40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
ngày 22/11/2013; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014; 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 30/6/2014; 

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014; 

- Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi 
hành ngày 01 tháng 07 năm 2016; 

- Luật đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/6/2019; 

- Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

b) Căn cứ Nghị định 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đất đai; 
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- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật phòng cháy;  

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hỗ 
trợ, bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát và xử lý nước thải; 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; 

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

 - Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ Quy định chi 
tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 
toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy địnhchi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- 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 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
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- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Dây dựng hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về 
thoát và xử lý nước thải; 

 - Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (ban hành 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT); 

 - Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (ban hành 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT); 

 - Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (ban hành 
QCVN 09-MT:2015/BTNMT); 

 - Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

 - Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;  

 - Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Thông tư 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu; 

- Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc; 

 - Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 
an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 16 tháng 02 năm 2018 của Bộ Xây dựng 
quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 
công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; 

 - Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 16 tháng 08 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 Quy định bảo đảm yêu 
cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng 
sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; 
điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, 
điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác; 
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- Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 hướng dẫn kỹ thuật thu gom, 
thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT về quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

d, Các tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 

Các quy chuẩn liên quan đến chất lượng không khí 

- 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 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 
phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 
vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng. 

- Quyết định 3733-2002/BYT-QĐ: Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành 21 
tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

Các quy chuẩn liên quan đến chất lượng nước 

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

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

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng đất 

- QCVN 03: MT:2015/BTNMT: Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 

+ TCVN 7377:2004: Chất lượng đất - giá trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam.  

+ TCVN 7374:2004: Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng Phốtpho tổng số trong 
đất Việt Nam. 

 + TCVN 7375:2004: Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng Kali tổng số trong đất 
Việt Nam. 

Các tiêu chuẩn về chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 
nguy hại; 

- TCVN 6705:2009/BTNMT: Chất thải rắn thông thường; 



11 

- TCVN 6706:2009/BTNMT: Phân loại chất thải nguy hại; 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác 

- QCVN 01:2009/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu 
Điêzen và nhiên liệu sinh học. 

- TCXDVN 33:2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.  

- QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 
thuật Đô thị. 

- QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng 
kỹ thuật: Công trình thoát nước. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến dự án 

Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn 
La về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung thực hiện 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Bắc Yên về 
kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023. 

 2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ Dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 
thực hiện ĐTM 

Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, Các bản vẽ liên quan do chủ dự án phối 
hợp với Liên danh nhà thẩu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Mai Lâm và công ty 
TNHH Phúc Thịnh Tây Bắc thực hiện.  

Các kết quả đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường tự nhiên tại 
khu vực dự án do chủ dự án phối hợp Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 
tỉnh Sơn La thực hiện.  

Các hồ sơ tham vấn cộng đồng dân cư do chủ dự án phối hợp Trung tâm Quan 
trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La thực hiện. 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

3.1. Trình tự các bước thực hiện ĐTM 

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: Khảo sát thực địa, quan trắc, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thành phần 
môi trường tự nhiên tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm nhằm đánh giá hiện 
trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

Bước 3: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập được và các kết quả phân tích 
về hiện trạng môi trường khu vực, tiến hành lập báo cáo ĐTM chi tiết cho dự án theo 



12 

hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT về quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Bước 4: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường: Gửi báo cáo ĐTM đăng 
tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND 
tỉnh, niêm yết báo cáo ĐTM đến cơ quan quản lý địa phương, tổ chức họp tham vấn 
cộng đồng dân cư xin đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo ĐTM. 

Bước 5: Bảo vệ trước hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM. 

Bước 6: Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng 
thẩm định. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án. 

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

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên đã phối hợp cùng với đơn vị 
tư vấn Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La lập Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường dự án theo hợp đồng đã ký kết. 

 Sơ lược thông tin về đơn vị Tư vấn lập báo cáo ĐTM cho Dự án: 

- 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: 02123.758.000.     Fax:  

- Giấy phép hoạt động của Trung tâm: 

Quyết định thành lập Trung tâm: Số 1593/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La 
ngày 05/7/2007. 

Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 22/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn 
La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 
trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường. 

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn 
La 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 1222/QĐ-BTNMT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS092). 

Phòng thí nghiệm của Trung tâm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (mã số 
VILAS 773) thực hiện phân tích các thành phần môi trường theo các Quy chuẩn, Tiêu 
chuẩn Việt Nam về lĩnh vực môi trường. 

Sơ lược thông tin về đơn vị chủ dự án: 

Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên. 

- Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
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- Đại diện: Ông Trần Văn Hiếu.           Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02123.505.699.  

- Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Sơn La 
Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên. 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án  

 “Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản Ngậm, xã 
Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La”. 

 1.1.2. Tên chủ dự án 

- Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên. 

- Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

- Đại diện: Ông Trần Văn Hiếu            Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02123.505.699 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

Tổng tiến độ đầu tư cho dự án là 03 năm, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 
dự kiến bắt đầu từ đầu từ quý IV năm 2022 kết thúc quý IV năm 2024. Cụ thể như sau: 

Từ tháng 12/2022 - 12/2022: Lập và phê duyệt DAĐT; 

Từ tháng 12/2022 - 3/2023: Lập, phê duyệt Thiết kế BVTC và phê duyệt 
phương án GPMB; 

Từ tháng 4/2023 - 11/2024: Lựa chọn nhà thầu thi công công trình, thực hiện thi 
công xây dựng công trình và các công việc hoàn thiện thanh quyết toán dự án hoàn 
thành. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án: 

- Dự án “Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản 
Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La” thuộc địa phận bản Ngậm, xã Song 
Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, với quy mô diện tích khoảng: 13,7ha. Dự án được 
triển khai nghiên cứu trong phạm vi ranh giới hành chính của xã Song Pe, được xây 
dựng các hạng mục thiết yếu như: Đường giao thông vào điểm, đường nội bộ, san ủi 
nền nhà, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà văn hóa , nhà lớp học tiểu học, nhà lớp 
học mầm non …. 

Vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông: Giáp khe suối Nhạn và đất sản xuất bản Ngậm 

+ Phía Tây: Giáp khe suối Cà vàng và đất sản xuất bản Ngậm. 

+ Phía Nam: Giáp đất sản xuất và sông Đà. 

+ Phía Bắc: Giáp đất sản xuất bản Ngậm. 

- Quy mô đầu tư:  
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- San ủi nền nhà: 94 nền (trong đó 91 nền nhà ở, 01 nền nhà văn hóa, 01 nên 
nhà lớp học tiêu học, 01 nên nhà lớp học mâm non). 

- Hệ thống giao thông: 

+ Đường nội bộ GTNT cấp C (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 1,7 Km. 

+ Đường vào điểm GTNT cấp B (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 6,4 Km. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt: Xây dựng 1 đập đầu mối; Xây dựng 5 bể cắt 
áp; Xây dựng 1 cáp treo qua suối; Xây dựng 1 trụ đỡ ống; Xây dựng hệ thống lọc áp 
lực kếp hợp bể điều hoà; Xây dựng 91 téc nước hộ gia đình; Xây dựng tuyến đường 
ống cấp nước từ đầu mối đến téc nước hộ gia dinh tổng chiều dài L=4,5km; Di chuyển 
đường ống tưới ra khỏi mặt bằng khu dân cư sang vị trí TĐC mới chiều dài khoảng 
L=150m; 

- Công trình cấp điện sinh hoạt: Đường dây 35kv; Xây dựng mới 1 TBA công 
suất: 100kVA-35/0,4kV; Đường dây 0,4kV; Công tơ điện: 91 cái; 

- Hạng mục nhà lóp học gồm: 01 nhà lớp học mầm non 1 tầng 2 phòng; 01 nhà 
lóp học tiểu học 1 tầng 2 phòng; 

Nhà văn hóa, với diện tích quy hoạch đất 500m2 bao gồm nhà văn hóa và sân 
thể thao 
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Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới dự án (Hệ tọa độ VN 2000 - múi chiếu 30) 

Số 
hiệu 
điểm 

Tọa độ 
Cạnh 
(m) 

Số 
hiệu 
điểm 

Tọa độ 
Cạnh 
(m) X Y X Y 

1 2335476.81 551583.22 22.25 26 2335511.95 551498.68 4.25 
2 2335496.57 551593.45 67.27 27 2335513.25 551502.72 20.96 
3 2335525.72 551532.82 16.12 28 2335504.00 551521.52 15.88 
4 2335511.12 551525.98 34.34 29 2335489.73 551514.56 45.70 
5 2335525.81 551494.95 16.95 30 2335469.61 551555.59 16.71 
6 2335540.94 551502.60 22.18 31 2335484.54 551563.09 17.58 
7 2335550.82 551482.74 28.18 32 2335472.58 551575.97 23.21 
8 2335576.07 551495.25 21.14 33 2335454.57 551590.62 15.95 
9 2335585.13 551476.15 28.32 34 2335444.48 551578.27 41.52 

10 2335610.64 551488.45 65.10 35 2335412.43 551604.67 109.81 
11 2335638.99 551429.85 17.45 36 2335341.87 551520.53 17.78 
12 2335623.29 551422.23 43.29 37 2335327.78 551531.38 8.38 
13 2335642.21 551383.29 56.18 38 2335320.39 551527.43 13.37 
14 2335591.43 551359.27 23.10 39 2335308.34 551533.20 30.27 
15 2335594.31 551336.35 46.69 40 2335288.92 551509.99 31.73 
16 2335552.11 551316.36 21.57 41 2335264.55 551530.32 127.53 
17 2335542.51 551335.68 60.95 42 2335346.58 551627.97 14.60 
18 2335487.66 551309.09 21.48 43 2335335.31 551637.25 42.61 
19 2335478.02 551328.29 26.95 44 2335362.87 551669.75 12.96 
20 2335453.75 551316.57 22.10 45 2335372.75 551661.36 13.41 
21 2335444.02 551336.41 17.05 46 2335386.08 551659.83 11.34 
22 2335429.00 551328.36 108.32 47 2335394.42 551652.15 16.11 
23 2335381.50 551425.70 16.77 48 2335404.89 551664.40 85.53 
24 2335396.43 551433.34 12.28 49 2335470.20 551609.18 15.92 
25 2335400.65 551444.88 123.62 50 2335460.01 551596.95 21.70 

   [Bản vẽ hiện trạng mốc ranh giới] 

1.1.4. Hiện trạng khu vực dự án 

* Hiện trạng, kiến trúc công trình: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất 
trông cây lâu năm, còn lại là đất lúa 2 vụ và đất rừng. Khoảng cách từ điểm TĐC mới 
đến bản Ngậm cũ khoảng 500m và khoảng cách ra đến bản Mong là 6,5km. 

Dự án cách Sông Đà từ 110 - 185m, xung quanh khu vực dự án không có công 
trình xây dựng mới, không có Khu di tích lịch sử cũng như các Khu dự trữ  sinh quyển 
và Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia, tuy nhiên, dự án giáp với khu dân cư bản Ngậm, xã 
Song Pe (phía Đông khu vực dự án). Vì vậy chủ dự án cần kiểm soát biện pháp thi 
công phù hợp, đảm bảo hạn chế ô nhiễm môi trường. Các biện pháp được kiểm soát tốt 
thì các tác động đến môi trường cũng như tới người dân sinh sống quanh khu vực là 
không đáng kể.  

* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 
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- Hiện trạng giao thông: Có đường giao thông nội bộ bản cũ rộng 3m, hệ thống 
giao thông đường sông chủ yếu bằng thuyền, chưa có đường giao thông kết nối với các 
bản lân cận và ra xã Song Pe. 

- Hiện trạng thoát nước thải: Hiện trạng khu vực nước thoát theo các khe nước. 
Trong quá trình thi công và khi hoàn thành đi vào hoạt động nước mưa và nước sinh 
hoạt sẽ thoát theo các rãnh của đường giao thông đến các vị trí cống và thoát ra khe. 

- Hiện trạng vệ sinh môi trường: Môi trường đất, nước, không khí đều đảm bảo 
tốt, không bị ô nhiễm. 

- Hiện trạng cấp điện, cấp nước: Hiện trạng vị trí điểm TĐC đã có đường điện 
trung thế 35Kv đến mặt bằng, từ mó nước đến vị trí mặt bằng dài 1.5km là chưa có hệ 
thống cấp nước. 

1.1.5. Khoảng cách tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường: 

Khoảng cách tới khu dân cư:  

Phía Đông dự án là khu dân cư hiện trạng bản Ngậm. 

Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án tiếp giáp khu dân cưu hiện trạng bản Ngậm. Ngoài ra việc chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất lúa và đất rừng phòng hộ tại dự án chính là yếu tố nhạy cảm về môi 
trường chính. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang đất ở nông thôn sẽ làm 
tác động đến các hộ dân có đất chuyển cho dự án (có 18 hộ bản Ngậm) như mất đất 
canh tác vĩnh viễn, mất việc làm, thu nhập giảm. Trong trường hợp không có hướng 
chuyển đổi việc làm, định hướng nghề nghiệp hợp lý các hộ dân có thể dẫn đến thất 
nghiệp, tệ nạn xã hội... 

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

a. Mục tiêu của dự án 

Bố trí ổn định dân cư tại vùng thiên tai nguy hiểm, nhằm ổn định và nâng cao 
đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, góp phần 
giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh.  

b. Loại hình, quy mô dự án 

Dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản 
Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có tổng quy mô diện tích là 13,7ha, 
nhóm C theo phân loại tiêu chí quy định của Luật đầu tư công 2019. Đầu tư các hạng 
mục bao gồm: 

- San ủi nền nhà. 
- Đường giao thông:(đường vào điểm; đường nội bộ) 
- Nước sinh hoạt.  
- Xây dựng Điện sinh hoạt 
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- Xây dựng 01 nhà văn hóa 
- Xây dựng 01 nhà lớp học tiểu học 
- Xây dựng 01 nhà lớp học mầm non 

c. Công suất và công nghệ sản xuất của dự án  

- Dự án tiến hành thi công xây dựng các công trình hạ tầng: Hệ thống đường 
giao thông; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; hạng mục lớp học, nhà văn hóa 
bản..... không thuộc loại hình có công nghệ sản xuất, không thuộc đối tượng phải thẩm 
định công nghệ theo quy định tai Khoản 2 Điều 13 Luật chuyển giao công nghệ năm 
2017. 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên thực hiện công việc quản 
lý dự án xây dựng công trình. 

- Về quá trình thực hiện, trình tự thực hiện: Tuân thủ theo đúng hồ sơ dự án, hồ 
sơ thiết kế bản vẽ thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ theo đúng 
quy hoạch được duyệt và các quy trình quy phạm hiện hành. 

- Về tổ chức thực hiện: Các đơn vị QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi 
công được lựa chọn bằng hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu theo quy định của 
Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

- Nhà đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch và hồ sơ thiết kế 
được phê duyệt bao gồm: Hệ thống đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp, thoát nước 
cấp điện,.....  

- Đất ở phân lô để đấu giá quyền sử dụng đất. 

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

1.2.1. Các hạng mục công trình chính: 

* Đặc điểm dự án là san nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, không có dây 
chuyền sản xuất sản phẩm. Dự án có các hạng mục chính như sau: 

- Giải phóng mặt bằng 

- San nền khu dự án. 

- Hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San ủi nền nhà, đường giao thông 
(đường vào điểm; đường nội bộ), nước sinh hoạt, xây dựng Điện sinh hoạt, xây dựng 
01 nhà văn hóa, xây dựng 01 nhà lớp học tiểu học, xây dựng 01 nhà lớp học mầm non. 

a, Giải phóng mặt bằng 

Việc bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện dựa trên các cơ sở quy định 
hiện hành của Nhà nước và thoả thuận với địa phương theo hướng dẫn chỉ đạo của UBND 
tỉnh Sơn La, hỗ trợ người bị thu hồi đất trên cơ sở hiệu quả của dự án, giải toả mặt bằng 
đảm bảo tiến độ xây dựng công trình. 
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Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để 
phê duyệt. Các khoản chi phí bồi thường để giải phóng mặt bằng sau khi được phê 
duyệt, hội đồng ban giải phóng mặt bằng cùng với chủ đầu tư tổ chức thực hiện. 

Quy hoạch xây dựng quỹ đất hợp lý sắp xếp tái định cư tại chỗ cho các hộ có 
đất ở hợp pháp trong vùng dự án, hộ bị mất đất theo quy định hiện hành. 

Chính sách hỗ trợ: Những hộ nằm trong diện thu hồi đất sản xuất Nhà đầu tư sẽ 
cân đối cụ thể cho từng hộ. Những hộ có người ngoài tuổi lao động nhưng có nhu cầu 
về kinh doanh nhà đầu tư bố trí một số lô đất ở trong khu dự án với giá ưu đãi để 
chuyển đổi nghề. 

b, San nền: 

- Hạng mục san nền gồm: 94 nền (trong đó 91 hộ dân, 01 nền nhà văn hóa, 01 
nền nhà lớp học tiểu học, 01 nền nhà lớp học mầm non)  

Thiết kế san nền theo phương pháp mặt cắt, quy mô san nền toàn bộ công trình 
và được bố trí theo từng lô... 

San nền dạng bậc thang, sao cho các lô nhà ở đều quay về một hướng. Độ dốc 
mặt san nền 0.5% -:- 3%, san đều theo hình bậc thang.  

Khi thiết kế san nền đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật sau: Độ dốc nền, độ chặt khi 
lu đầm và đảm bảo không ảnh hưởng đến thoát nước khu vực xung quanh; 

Diện tích san nền trung bình 200-300m2/1hộ  

Thiết kế san nền trong khu vực đảm bảo thoát lũ cho khu vực, tránh ngập khi có 
thiên tai, bão lũ, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, đảm bảo thoát nước 
mặt về hệ thống cống với độ dốc tối thiểu Imin >1/D, không xảy ra ngập úng cục bộ. 

c. Kè chắn đất 

Tại vị trí mái đắp giáp với khu đất ngoài ranh giới bố trí tường kè chắn đất để 
đảm bảo an toàn cho nền đắp. Tường chắn thiết kế theo mẫu định hình H13- 86- 06X 
của Viện thiết kế GTVT. Tổng chiều dài Tường kè chắn đất L = 758,75m. Chiều cao 
kè H = (1-2,5)m. Kết cấu kè xây đá hộc vữa xi măng M75#. Bố trí ống thoát nước 
bằng nhựa PVC D90.  

d. Hệ thống giao thông: 

Nguyên tắc và giải pháp thiết kế: 
Tổ chức mạng lưới giao thông đáp ứng cho hoạt động của các loại xe cộ, đồng 

thời thiết kế trong các đơn vị ở có lối đi bộ. Tạo mạng lưới đường có sự kết nối với 
mạng đường xung quanh, trong và ngoài khu vực xây dựng. Tổ chức các tuyến đường 
tiếp cận được các dịch vụ công cộng và tiện ích dễ dàng. 

* Tuyến đường vào điểm:  
- Điểm đầu: Trung tâm bản Mong. 
- Điểm cuối: Đầu khu TĐC mới cho 91 hộ dân. 
- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380-2014).  
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- Với Bn=5,0m (Mặt đường được đầu tư giai đoạn sau) 
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 6,4 km. 
- Công trình thoát nước được xây dựng vĩnh cửu bằng đá xây và BTXM.  
- Rãnh dọc thoát nước: Kích thước của rãnh dọc được thiết kế theo tiết diện của 

rãnh là hình thang có chiều rộng đáy rãnh 0,4 m, chiều sâu là 0,4 m, mái dốc rãnh bằng 
mái dốc nền đường đào; các vị trí có độ dốc lớn, qua khu dân cư thiết kế gia cố bằng 
tấm bê tông xi măng lắp ghép.  

* Tuyến đường nội bộ: 
- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp C (TCVN 10380-2014).  
- Với Bn=4,0m (Mặt đường được đầu tư giai đoạn sau) 
- Tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,7 km. 
- Công trình thoát nước được xây dựng vĩnh cửu bằng đá xây và BTXM.  
- Rãnh thoát nước hai bên tuyến: Kích thước của rãnh dọc được thiết kế theo 

tiết diện của rãnh là hình thang có chiều rộng đáy rãnh 0,4 m, chiều sâu là 0,4 m, mái 
dốc rãnh bằng mái dốc nền đường đào; các vị trí có độ dốc lớn, qua khu dân cư thiết kế 
gia cố bằng tấm bê tông xi măng lắp ghép. 

- Hệ thống ATGT, cọc tiêu, biển báo xây dựng theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 
41:2019/BGTVT và phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Xây dựng nút giao: Xây dựng nút giao đồng mức tại các điểm giao cắt đảm 
bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; có bố trí biển báo hiệu theo quy định và phù hợp với điều kiện 
thực tế. 

Nguyên tắc và giải pháp thiết kế: Tổ chức mạng lưới giao thông đáp ứng cho 
hoạt động của các loại xe cộ, đồng thời thiết kế trong các đơn vị ở có lối đi bộ. Tạo 
mạng lưới đường có sự kết nối với tuyến đường xung quanh, trong và ngoài khu vực 
xây dựng.  

 e, Hệ thống cấp nước 

 Nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt tự chảy cho 91 hộ dân vùng thiên tai sạt lở bản 
Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên với định mức cấp nước 100l/người/ngày tổng công 
suất thiết kế W=75m3/ngày đêm gồm: 

 Quy mô công trình bao gồm : 

 + Thiết kế 1 đập đầu mối tại khe suối Mu 

 + Thiết kế 8 bể cắt áp tại cọc ( C15, C25, C34, C47, C52, C58, C63, C69) 

 + Thiết kế 1 cụm lọc áp lực công suất W=75m3/ngày đêm 

 + Thiết kế 1 bể điều hoà 10m3 

 + Thiết kế 1 trụ đỡ ống 

 + Thiết kế 1 cáp treo ống qua suối  

 + Thiết kế 5 hố van xả cặn và xả khí và điều tiết 

 + Thiết kế 91 Téc nước hộ gia đình 
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+ Thiết kế tuyến đường ống cấp nước từ đầu mối đến téc nước hộ gia đình tổng 
chiều dài L=4330.0m 

* Quy mô công trình: 

Đập đầu mối 

 Thiết kế xây dựng đập đầu mối tại khe suối Mu đập thiết kế dạng tường quây 
kích chiều rộng B=4.5m móng đập kích thước (BxH)=(1.35x0.8m) thân đập kích 
thước (1.0x0.5m) kết cấu BT M200, vữa trát đập M75 dày 1.5cm. 

Bể điều hòa + khu xử lý lọc áp lực 

Thiết kế xây dựng bể điều hòa tại cọc C75 kích thước bể chia làm 2 ngăn kích 
thước bể (LxBxH)=(2.0x2.0x1.40m)x2.0 móng bể dày 20cm tường bể dày 15cm kết 
cấu BTCT M200 vữa lót M50 dày 3cm, vữa trát M75 dày 1.5cm. 

Thiết kế Bể lắng đứng kết hợp lắng lamella thiết bị bể lắng đứng kết hợp kích 
thước (DxH)=(1700x4000mm) vật liệu Inox SUS 304 

Bình lọc áp lực CONTACT công suất Q=75m3/ngày đêm vật liệu Inox SUS304 
đường kính (DxH)=(1000mmx3400mm) vật liệu lọc cát, sỏi, thạch anh. Xây bệ đỡ 
bình lọc áp lực kích thước (5.4.x5.4x0.3m) kết cấu BTCT M200, sân khu xử lý chiều 
dày d=20cm kết cấu BT M200. 

Tường rào bảo vệ khu lọc áp lực chiều dài L=29.0m kích thước móng cột 
(0.4x0.4x0.6m) kết cấu BT M150 hàng rào lưới thép B40 khung thép hình L56x36x4, 
chiều cao cột hàng rào H=1.50m kết cấu BTCT M200. 

Bể cắt áp 

Thiết kế 8 bể cắt áp tại cọc (C15, C25, C34, C47, C52, C58, C63, C69) kích 
thước bể (1.30x1.0x1.0m) móng bể dày 15cm, tường bể dày 10cm kết cấu BTCT 
M200 vữa lót M50 dày 3cm, vữa trát M75 dày 1.5cm. 

Trụ đỡ ống  

Thiết kế xây dựng 1 trụ đỡ ống qua khe cọc (C7 -:- C9) chiều dài L=7.60m gồm 
2 mố trụ kích thước (LxBxH)= (0.6x0.6x0.6m) kết cấu BT M200 liên kết ống bằng 
dây cáp lụa Φ10 treo ống. 

Cáp treo ống :  

 Thiết kế xây dựng 1 cáp treo ống tại cọc (C41 -:- C45) gồm 2 mố néo và 2 trụ 
đỡ ống chiều dài trụ cáp L=24.0m kích thước trụ mố néo (LxBxH) =(1.0x0.8x0.6) kết 
cấu BT M150, móng trụ cáp treo kích thước (LxBxH)=(0.9x0.9x0.50m) thân trụ cáp 
(3.0x0.2x0.3m) kết cấu BTCT M200 vữa lót M50 dày 3cm, liên kết trụ cáp và đường 
ống bằng dây thép neo Φ6 và dây cáp lụa Φ16 

Hố van 
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 Thiết kế xây dựng 4 hố van gồm 1 xả cặn và 3 điều tiết kích thước (0.7x0.7m) 
kích thước tường (0.7x0.7x0.1m) kết cấu BT M150, tấm nắp kích thước 
(0.7x0.7x0.08m) kết cấu BTCT M200. 

Téc nước hộ gia đình 

Thiết kế 91 téc nước hộ gia đình INOX nằm ngang W =1.0m3 sân rửa kích 
thước (LxBxH) =(2.80x1.70x0.10m) kết cấu BT M200 

Tuyến đường ống :  

- Lưu lượng thiết kế từ đầu mối đến bể điều hòa q=0.60l/s tổng chiều dài đường 
ống L=4330.0m 

Mặt cắt chôn ống từ (Φ110 -:- Φ75) mặt cắt (50x30cm) khi thi công xong 
đầm chặt. 

Mặt cắt chôn ống từ (Φ63 -:- Φ40) mặt cắt (40x30cm) khi thi công xong 
đầm chặt. 

Mặt cắt chôn ống từ (Φ32 -:- Φ20) mặt cắt (30x30cm) khi thi công xong 
đầm chặt.Thiết kế dùng ống nhựa HDPE  

- Định mức cấp nước sinh hoạt : 100l/ người / ngày 
TT Loại ống Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE PE100 90 PN8 m 880.0 
2 Ống HDPE PE100 75 PN8 m 239.00 
3 Ống HDPE PE100 63 PN8 m 424.00 
4 Ống HDPE PE100 50 PN8 m 313.00 
5 Ống HDPE PE100 40 PN8 m 550.0 
6 Ống HDPE PE100 32 PN10 m 202.00 
7 Ống HDPE PE100 25 PN10 m 357.0 
8 Ống HDPE PE100 20 PN16 m 1365.0 
9 Tổng m 4330.0 

[Báo cáo nghiên cứu khả thi] 

g, Hệ thống cấp điện 

* Mục tiêu XD lưới điện: 

- Đáp ứng được nhu cầu phụ tải tiêu thụ điện của điểm dân cư tại khu vực Bố 
trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên giai đoạn từ 
năm 2022 đến năm 2025 có tính đến năm 2030. 

- Đảm bảo ổn định kết cấu lưới điện phù hợp với quy hoạch và các yêu cầu cấp 
điện hiện tại và tương lai. 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật - kinh tế, đạt hiệu quả cao nhất cho phép khi 
vận hành lưới điện. 

- Tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá chính trị của vùng 
dự án cũng như của huyện Bắc Yên. 
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* Phương án xây dựng: 

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng của khu dân cư tại khu vực Bố trí, sắp 
xếp dân cư vùng thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên được thực hiện như 
sau: 

- Xây dựng mới 01 Nhánh rẽ đường dây 35kV cấp điện cho 01 trạm biến áp cấp 
điện cho khu vực Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện 
Bắc Yên. 

-Xây dựng mới 01 TBA công suất 100kVA-35/0,4kV cho khu vực Bố trí, sắp 
xếp dân cư vùng thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên. 

- Xây dựng tuyến đường dây 0,4kV và công tơ cấp điện cho khu vực Bố trí, sắp 
xếp dân cư vùng thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên.  

- Vị trí điểm đấu của ĐZ 35kV cấp điện cho TBA tại khu vực Bố trí, sắp xếp 
dân cư vùng thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên được đấu nối vào vị trí 
cột số 320/21/2 lộ 371 thuộc E17.1 

* Vị trí đặt trạm biến áp: 

- Trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân tại khu vực Bố trí, sắp xếp dân cư vùng 
thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên được đặt tại khu đất trống gần vị trí 
khu dân cư nhằm đảm bảo bán kính cấp điện tới các hộ là kinh tế nhất. 

( Vị trí đặt TBA được thể hiện trên bản vẽ tổng mặt bằng) 

- ĐDK- 35kV cấp điện khu vực Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Ngậm, 
xã Song Pe, huyện Bắc Yên có tổng chiều dài là: 431m. 

- 01 trạm biến áp 100kVA-35/0.4kV cấp điện cho khu vực Bố trí, sắp xếp dân 
cư vùng thiên tai bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên. 

- ĐDK- 0,4kV sau TBA bản Ngậm 2 dài 1392m 

- Hệ thống công tơ cấp mới: 91 cái. 

h, Nhà văn hóa, Nhà lớp học tiểu học 1 tầng 2 phòng học 

* Nhà văn hóa: 

- Kiến trúc: Công trình có quy mô 1 tầng, tổng chiều dài 18,9m, chiều rộng 
12,3m (tính từ tim tường bao quanh). Nhà có 4 bước gian, 3 gian khán giả rộng 4,5m, 
1 gian sân khấu rộng 3,9m. Hành lang trước nhà rộng 1,5m, chiều cao tầng là 4,2m, 
cốt đỉnh mái là 5,9m; cốt ±0.00 của công trình cao hơn cốt hè và sân bê tông là 0,75m. 
Tường nhà xây bằng gạch không nung vữa xi măng M50#, trát tường bằng vữa xi 
măng m50#. Mái nhà lợp bằng tôn 3 lớp, dày 0,3mm. Xà gồ thép hình kết hợp với hệ 
kèo thép thép hình liên kết tổ hợp hàn. Trần nhà làm bằng trần thạch cao tấm thả kt: 
(60x60) cm. Nền nhà lát gạch ceramic kt: (60x60) cm màu sáng. Bậc tam cấp trát mài 
granito. Tường trong nhà, ngoài nhà lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Hệ thống cửa, 
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khuôn cửa bằng cửa nhôm định hình, pano kính, hoa sắt cửa thép hộp vuông 12x12 
sơn 3 nước màu vàng nhạt. Hệ thống dẫn điện đi chìm tường luồn trong ống gen. 

- Kết cấu: Móng được thiết kế với giải pháp móng bê tông cốt thép mác 200 kết 
hợp với móng bó xây gạch. Toàn bộ cột, giằng móng, dầm móng, lanh tô, sàn mái đổ 
BTCT tại chỗ bê tông mác 200# (cấp B15, cát vàng; xi măng PC30; đá 1x2). Cốt thép 
nhóm AI có Rs=Rsc=225mPA và AII có Rs=Rsc=280mPA. Tường xây gạch vữa xi 
măng mác 50#, trát vữa xi măng mác 50# dày 15mm. Móng phải được đặt trên lớp đất 
nguyên thổ, ổn định. 

- Cấp điện: Hệ thống điện được thiết kế cho nhu cầu chiếu sáng, quạt và ổ cắm. 
Điện được dẫn từ cột điện chung của khu vực vào giá đón điện qua tủ điện tổng. Từ tủ 
điện tổng cấp đến tụ điện phòng và cấp đến các ổ cắm dùng dây điện lõi đồng. Từ tủ 
điện phòng cấp đến công tắc, bóng đèn và quạt điện dùng dây dẫn điện lõi đồng. Toàn 
bộ đường điện đi trong ống gen đặt chìm trong tường. Tiết diện dây dẫn được tính toán 
đảm bảo đủ nhu cầu và an toàn. 

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí hộp để bình cứu hỏa (03 bình MFZ4) tại vị trí 
dễ quan sát và thuận tiện sử dụng cho quá trình chữa cháy nếu có hỏa hoạn cháy nổ 
xảy ra, có bảng nội quy tiêu lệnh PCCC. 

- Thu lôi chống sét: Sử dụng kim thu sét Φ18mm mạ kẽm. Dây dẫn và dây thu 
sét Φ12mm mạ kẽm, dây tiếp địa Φ16mm, hệ cọc tiếp địa thép hình; 

- Thoát nước mái: Sử dụng ống nhựa PVC90 thoát đứng tại các vị trí thoát ra 
rãnh, thoát nước qua dầm sênô mái sử dụng ống nhựa PVC 42, L=250; ống xả tràn 
PVC 42, thoát ra rãnh thoát nước chung của công trình. 

* Nhà lớp học tiểu học 1 tầng 2 phòng học: 

Khối Nhà lớp học 1 tầng 2 phòng bao gồm 2 phòng học và 1 phòng phụ (phục 
vụ ở công vụ cho giáo viên) được xây dựng 1 tầng, diện tích sàn xây dựng 338m2.  

Phần kiến trúc: 

- Chiều dài 20,4m; chiều rộng 9,0m; bước gian 4,2 m và 3,6m; chiều cao từ 
nền sân đến đỉnh mái 6,55m, chiều cao tầng 3,6m (tính từ nền đến sàn); nền tầng 1 
cao hơn nền sân 0,45m; tường, dầm, trần lăn sơn trực tiếp 03 nước; nền lát gạch 
ceramic kt (40x40)cm, lan can hành lang bằng thép hộp; cửa đi, cửa sổ bằng nhôm 
kính, hoa sắt thép hộp, kết cấu mái: mái lợp tôn múi/xà gồ thép hình/tường thu hồi 
xây gạch không trát. 

Phần kết cấu:  

- Sử dụng kết cấu khung bê tông cốt thép kết hợp với móng băng xây đá hộc, 
Móng hành lang, dầm móng, cột, dầm sàn, bê tông cốt thép mác 200; tường xây gạch 
không nung mác 75 vữa xi măng mác 50; trát tường vữa xi măng mác 50; trát xà, dầm, 
giằng vữa xi măng mác 75; xà gồ thép hình; 

Phần hạ tầng kỹ thuật: 
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- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho hạng mục công trình được dấu nối từ hệ thống 
điện hạ thế của khu vực qua tủ điện tổng; cấp đến các phòng chức năng; dây dẫn được 
đặt trong ống gen đi chìm tường; điện thắp sáng sử dụng bóng đèn tuýp led tiết kiệm 
điện năng; quạt treo tường sử dụng loại công suất 48w; 

+ Thu lôi chống sét: Sử dụng kim thu sét Φ18mm mạ kẽm. Dây dẫn và dây thu 
sét Φ12mm mạ kẽm, dây tiếp địa Φ16mm, hệ cọc tiếp địa thép hình; 

- Phòng chống cháy nổ: Công trình là nơi tập trung nhiều người và có khối tích 
trung bình. Thiết kế hệ thống chữa cháy gồm các bình cứu hỏa MFZ4 đặt tại vị trí 
chiếu tới cầu thang, thuận tiện cho việc sử dụng. Trong nhà bố trí hệ thống báo cháy tự 
động, chiếu sáng sự cố. 

- Thoát nước: thoát nước mái sử dụng ống nhựa PVC90 thoát đứng tại các vị 
trí thoát ra rãnh, thoát nước qua dầm sênô mái sử dụng ống nhựa PVC 42, L=250; 
ống xả tràn PVC 42, thoát ra rãnh thoát nước chung của công trình.  

Nhà vệ sinh. 

- Phần kiến trúc: Chiều dài 4,8m; chiều rộng 3,2m; chiều cao từ nền sân đến 
đỉnh mái 6,55m, cốt nền nhà cao hơn mặt sân 30 cm; chiều cao từ cốt hè tới đỉnh mái 
3,45m; tường, dầm, trần lăn sơn trực tiếp 3 nước; nền nhà lát gạch ceramic chống trơn 
kt (30x30) cm; tường ốp gạch men kính kt (30x60) cm cao 2,4m; cửa đi, cửa sổ bằng 
nhôm kính. Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đi âm tường, nền đạt tiêu chuẩn. 

- Phần kết cấu: Móng, dầm, giằng, sàn mái đổ bê tông cốt thép cấp độ bền B15 
(mác 200); tường xây gạch không nung mác 75 vữa xi măng mác 50; trát tường vữa xi 
măng mác 50; trát xà, dầm, giằng vxm mác 75; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đi 
âm tường, nền đạt tiêu chuẩn. 

- Bể tự hoại móng đổ BTCT mác 200#, tường xây gạch vxm mác 50#, tấm đan 
nắp bể đổ BTCT mác 200#, trát láng vxm mác 75#, đánh màu vxm mác 75#. 

* Nhà lớp học mầm non 1 tầng 2 phòng: 

 Giải pháp kiến trúc:  

- Công trình có quy mô 1 tầng 2 phòng học. Tổng chiều dài là 19,80m (tính 
theo tim tường), tổng chiều rộng là 11,4m (tính theo tim tường). Chiều cao nền so với 
mặt hè 0,45m. Chiều cao tầng 3,6m (từ mặt nền tầng 1 đến mặt sàn tiếp theo), chiều 
cao tường thu hồi 1,8m, chiều cao nhà 5,4m (tính từ cốt 0.00). Mái được lợp bằng tôn 
múi dày 0,4mm. Tường thu hồi xây gạch không trát, xà gồ mái thép dập định hình sơn 
ba nước màu ghi sáng và được liên kết với thép chờ trong giằng tường thu hồi bê tông 
cốt thép b15, kích thước: (22x10) cm, nền lát gạch ceramic, nền nhà vệ sinh lát gạch 
chống trơn kích thước (30x30) cm, ốp gạch men kính kt (30x60) cm; bậc tam cấp ốp 
đá granite tự nhiên. Tường trong và ngoài nhà lăn sơn màu trang trí. Hệ thống cửa và 
khuôn cửa dùng cửa thép định hình sơn tĩnh điện, kính trắng dày 4,5mm (quy cách chi 
tiết từng loại cửa xem bản vẽ), hoa sắt cửa sổ bằng thép hình sơn tổng hợp. Hệ thống 
lan can, hoa sắt trang trí được tổ hợp hàn bằng sắt hộp, sơn tổng hợp. 
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Giải pháp kết cấu:  

- Lựa chọn giải pháp kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, móng, giằng 
móng, cột, dầm, giằng, lanh tô đổ bê tông cốt thép mác 200, tường chịu lực xây gạch 
mác 75 vữa xi măng mác 50. Giằng móng, cột, lanh tô, dầm lanh tô BTCT chịu lực thi 
công đổ bê tông toàn khối tại chỗ B15 có cường độ Rn=85kg/cm2, Rk=7,5kg/cm2. Cốt 
thép sử dụng thép nhóm CI, CII có Ra=Ra’=2250&2800 kg/cm2, nối cốt thép bằng 
liên kế buộc. Móng bó nền được xây bằng đá hộc vxm mác 50#, tường thu hồi xây 
gạch vxm mác 50#. 

Phần hạ tầng kỹ thuật: 

- Cấp điện, nước: Nguồn điện cấp cho công trình được đấu nối với hệ thống cấp 
điện được đầu tư đồng bộ của bản, dây dẫn được đặt trong ống gen đi chìm tường, 
đường trục dây dẫn cấp điện chiếu sáng + quạt gió được đặt ở cốt 3,0m so với cốt nền, 
sàn hoàn thiện. Đường trục dây dân cấp điện ổ cắm được đặt ở cốt 0,3m so với cốt 
nền, cốt hoàn thiện. Bảng điện, đế lắp aptomat, ổ cắm sử dụng loại chế tạo sẵn trọn bộ 
bằng vật liệu không cháy gắn chìm tường ở độ cao 1,5m so với mặt nền, cốt sàn hoàn 
thiện, thiết bị bảo vệ trong tủ điện tổng và trong các phòng dùng aptomat. Ống cấp 
nước Hdpe dẫn lên téc nước đặt trên mái, ống nước dẫn xuống thiết bị dùng ống nhựa 
hàn nhiệt PPR đi âm tường, nền đạt tiêu chuẩn, ống thoát nước xí, sàn, chậu rửa dùng 
ống PVC dẫn ra bể phốt và rãnh thoát nước quanh nhà. 

+ Thu lôi chống sét: Sử dụng kim thu sét Φ18mm mạ kẽm. Dây dẫn và dây thu 
sét Φ12mm mạ kẽm, dây tiếp địa Φ16mm, hệ cọc tiếp địa thép hình; 

- Phòng chống cháy nổ: Công trình là nơi tập trung nhiều người và có khối tích 
trung bình. Thiết kế hệ thống chữa cháy gồm các bình cứu hỏa MFZ4 đặt tại vị trí 
chiếu tới cầu thang, thuận tiện cho việc sử dụng. Trong nhà bố trí hệ thống báo cháy tự 
động, chiếu sáng sự cố. 

- Thoát nước: thoát nước mái sử dụng ống nhựa PVC90 thoát đứng tại các vị 
trí thoát ra rãnh, thoát nước qua dầm sênô mái sử dụng ống nhựa PVC 42, L=250; 
ống xả tràn PVC 42, thoát ra rãnh thoát nước chung của công trình.  

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Cổng, hàng rào bao che: Bao che quanh ranh giới nhà văn hóa và nhà lớp 
học, bao gồm hàng rào hoa sắt và hàng rào B40. 

- Cổng: rộng thông thủy 3,72m, trụ kích thước 0,44x0,44m, xây gạch lõi thép 
L63x63x5, mặt ngoài trụ trát vxm mác 50# d=1,5cm, lăn sơn màu sáng, biển tên nhà 
văn hóa bằng khung thép hộp, bịt tôn 2 mặt, sơn tổng hợp, chữ nổi bằng mica. Cánh 
cổng đẩy bằng thép hộp, thép dẹt và tôn liên kết hàn nhiệt, sơn tổng hợp. Dùng bánh 
xe puly thép chạy trên ray thép L50x50x4mm. 

- Rào hoa sắt: hai bên trụ cổng, trụ và chân tường rào xây gạch, trát vữa xi 
măng mác 50 dày 1,5cm, lăn sơn trang trí, hoa sắt bằng thép hộp tổ hợp hàn, khoảng 
cách trụ rào 3,6m (tính theo tim trụ). Móng tường rào xây đá hộc vữa xi măng mác 75. 
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- Rào B40: móng trụ đổ bê tông mác 150, cột thép 60x60x2 cao 1,8m, khung 
lưới thép L30x30x2, khoảng cách trụ 2,0m (tính tim cột). 

b. Rãnh thoát nước: Toàn bộ nước mặt được thu gom rồi thoát ra hệ thống thoát 
nước chung của khu vực bằng hệ thống rãnh thu nước; hệ thống rãnh thu nước được 
xây bằng gạch vữa xi măng mác 50; trát thành, đáy hố ga và rãnh bằng vữa xi măng 
mác 75; tấm đan rãnh thu nước bằng bê tông cốt thép mác 200. 

c. Sân bê tông: Đổ bê tông đá 1x2 mác 150#, dày 10cm, đáy đệm cát tưới nước 
đầm chặt dày 5cm (chia mạch 3m x 3m). 

* Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị cho cho việc thi công xây dựng dự án. 
Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ làm lán trại cho công nhân và khu tập kết thiết bị tại 
khu đất. Lán trại được dựng tạm bằng tôn có mái che. Chủ đầu tư và đơn vị giám sát 
thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân tại địa phương đến làm việc hàng ngày. 

Các hạng mục phụ trợ và nhà ở chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn, do vậy 
trừ một số hạng mục được sử dụng sau khi kết thúc công trình, kết cấu các hạng mục 
phụ trợ sẽ chủ yếu là kết cấu tạm, dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ.  

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

 * Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

Trong giai đoạn này, hoạt động chủ yếu như sau: 

+ Vét bùn; 

+ Lấy vật liệu đất đắp, vận chuyển đất đắp về dự án, san gạt mặt bằng; 

+ Vận chuyển vật liệu, máy móc thiết bị thi công; 

+ Bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu. 

+ Thi công hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, 
thoát nước. 

* Trong giai đoạn hoạt động: 

 Dự án không có hoạt động sản xuất. Dự án tạo mặt bằng khu đất ở, khu công 
cộng đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, 
khu đô thị lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân 
khu vực; tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở phục vụ các hộ dân cần di dời tại xã Song Pe, 
huyện Bắc Yên. 

- Khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa hình và điều kiện tự nhiên, đất đai 
khu vực đồi núi và khu vực đã san gạt nhằm đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao giá trị 
môi trường cảnh quan của cư dân địa phương. 

- Dự án được thực hiện sẽ góp phần tạo quỹ nhà ở cho khu vực và góp phần tạo 
kiến trúc, cảnh quan, môi trường chung của đô thị, sử dụng có hiệu quả điều kiện đất 
đai, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực. 
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1.3. Sản phẩm của dự án 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất mà tiến hành san nền tạo mặt bằng, thi 
công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Sản phẩm của dự án như sau: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Đường nội bộ GTNT cấp C (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 1,7 Km. 

+ Đường vào điểm GTNT cấp B (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 6,4 
Km. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt: Xây dựng 1 đập đầu mối; Xây dựng 5 bể cắt 
áp; Xây dựng 1 cáp treo qua suối; Xây dựng 1 trụ đỡ ống; Xây dựng hệ thống lọc áp 
lực kếp hợp bể điều hoà; Xây dựng 91 téc nước hộ gia đình; Xây dựng tuyến đường 
ống cấp nước từ đầu mối đến téc nước hộ gia dinh tổng chiều dài L=4,5km; Di chuyển 
đường ống tưới ra khỏi mặt bằng khu dân cư sang vị trí TĐC mới chiều dài khoảng 
L=150m; 

- Công trình cấp điện sinh hoạt: Đường dây 35kv; Xây dựng mới 1 TBA công 
suất: 100kVA-35/0,4kV; Đường dây 0,4kV; Công tơ điện: 91 cái; 

- Hạng mục nhà lớp học gồm: 01 nhà lớp học mầm non 1 tầng 2 phòng; 01 nhà 
lóp học tiểu học 1 tầng 2 phòng; 

- Nhà văn hóa, với diện tích quy hoạch đất 500m2 bao gồm nhà văn hóa và sân 
thể thao 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành. 

Dự án thuộc loại hình tạo mặt bằng khu nhà ở và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 
không có hoạt động kinh doanh sản xuất. Các hoạt động của dự án có tác động đến 
môi trường chủ yếu từ thi công các hạng mục xây dựng; nước thải và chất thải rắn sinh 
hoạt. Các tác động của dự án như sau: 
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Hình 1.9: Quy trình, công nghệ và các tác động đến môi trường của dự án 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

Trước khi thi công cần nghiên cứu hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật trong bộ 
hồ sơ mời thầu. Cần kiểm tra mọi kích thước và cao trình trong các bản vẽ, chú ý đảm 
bảo sự trùng khớp các dữ liệu bản vẽ với nhau. Trong quá trình thi công dự án, công 
nghệ thi công có tác động xấu đến môi trường chủ yếu là thi công hạng mục san nền và 
đường giao thông. 

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

 * Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 

Tổng tiến độ đầu tư cho dự án là 03 năm, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 
dự kiến bắt đầu từ đầu từ quý IV năm 2022 kết thúc quý IV năm 2024. Cụ thể như sau: 

Từ tháng 12/2022 - 12/2022: Lập và phê duyệt DAĐT; 

Từ tháng 12/2022 - 3/2023: Lập, phê duyệt Thiết kế BVTC và phê duyệt 
phương án GPMB; 

Từ tháng 4/2023 - 11/2024: Lựa chọn nhà thầu thi công công trình, thực hiện thi 
công xây dựng công trình và các công việc hoàn thiện thanh quyết toán dự án hoàn 
thành. 

Dự án được đưa vào hoạt động: quý I năm 2025 

Mặt bằng dự án 

Vận chuyển nguyên 
vật liệu, đất thải 

Lưu trữ nguyên 
vật liệu 

Hoạt động 
lán trại công 

San nền, xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật, các 
hạng mục của dự án 

Sự cố rò rỉ gây ô 
nhiễm không khí, 
nước mặt. 
  

- Bụi, tiếng ồn, 
khí thải; 
- Nước thải 
xây dựng. CTR 

- CTRSH 
- Nước thải 
sinh hoạt 
- Bệnh truyền 
nhiễm, tệ nạn 
xã hội 

Dự án 
 đi vào 

 hoạt động 

Bụi, khí thải, tai nạn 
giao thông đường bộ 

 - Bụi, tiếng ồn, khí thải; 
- Tai nạn giao thông; 
- Nước thải sinh hoạt; 
- Chất thải rắn. 
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* Vốn đầu tư 

 Tổng mức đầu tư của dự án làm tròn: 65.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu 
mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng), trong đó: 

* Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 
Bắc Yên thực hiện công việc quản lý dự án xây dựng công trình. Về tổ chức thực hiện: 
Các đơn vị QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công được lựa chọn bằng hình 
thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành. 

 
Hình 1.10. Sơ đồ tổ chức quản lý, thi công xây dựng 

- Khi dự án hoàn thành theo đúng quy hoạch và hồ sơ thiết kế được phê duyệt 

bao gồm: Hệ thống đường giao thông; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; hạng 

mục lớp học, nhà văn hóa bản.....Chủ dự án có trách nhiệm bố trí chỗ ở ổn địng cho 91 

hộ dân trong vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 
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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 

a, Vị trí địa lý 

Vị trí công trình: Dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở 
đất đá tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La được xây dựng tại khu 
đất sản xuất của cộng đồng bản Ngậm, xã Song Pe, Vác vật liệu mua tại huyện Bắc 
Yên vận chuyển đến bến đò tạ khoa (trừ đá các loai) cự ly 13km loại 4 0.5km loại 6 
Khu quy hoạch có địa hình sườn đồi dốc thoải đều tương đối bằng phẳng. 

- Ưu điểm: Nhìn chung khu vực xây dựng có mặt bằng rộng rãi độ dốc ngang 
trung bình, thuận lợi cho thi công và tập kết vật liệu. Khối lượng đền bù giải phóng 
mặt bằng đơn giản. 

- Nhược điểm: Chưa được san nền cải tạo mặt bằng nên chi phí cho công tác 
san nền cải tạo mặt bằng, đường giao thông tương đối lớn. Hiện đã có hệ thống cấp 
điện lưới Quốc gia đi ngang qua khu vực, và có hệ thống cấp nước sinh hoạt (tuy nhiên 
cần đấu nối vào khu vực dự án)  

[Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi] 

b, Địa chất :  

- Địa hình: Vị trí xây dựng dự án nằm tại sườn đồi có độ dốc trung bình.       

- Địa mạo: Theo báo cáo kết quả khảo sát thì tại vị trí xây dựng: Dự án: Bố trí, 
sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện 
Bắc Yên, tỉnh Sơn La thực hiện khảo sát địa hình, địa chất có kết quả như sau: 

Địa mạo khu vực xây dựng có nguồn gốc xói mòn, rửa trôi là chủ yếu. Địa mạo 
khu vực xây dựng san nền nhà, hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp 
điện, có nguồn gốc phong hoá bóc mòn, xói mòn, rửa trôi và tích tụ. Nền địa chất ổn 
định phía trên là sét pha lẫn dăm sạn. 

[Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi] 

c, Thủy văn:  

- Khu vực thực hiện dự án chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn huyện Bắc Yên  

Thuỷ chế chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với mùa khí hậu. Mùa lũ từ thàng 6 
đến tháng 10 hàng năm, có những năm lũ bắt đầu ngay từ tháng 5 và chấm dứt vào 
tháng 11. Lũ xảy ra liên tiếp nhiều nhất vào các tháng 7,8. Lượng nước mùa lũ chiếm 
75-80% lượng mưa của cả năm. Mưa lớn gây lũ lụt ảnh hưởng đến sản xuất và đời 
sống nhân dân trong vùng. 
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d, Khí hậu: 

Khu vực dự án mang đầy đủ những đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm và 
chịu ảnh hưởng nhiều của địa hình vùng núi. Khí hậu tại huyện Bắc Yên chia làm 2 mùa 
rõ rệt: mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. 

Nhiệt độ trung bình năm từ năm 2020 - 2022 dao động khoảng 21,0 – 21,8 0C, 
trung bình tháng thấp nhất dao động khoảng 13,0 – 17,2 0C (tháng 01) và trung bình 
tháng cao nhất dao động 25,3 - 27,5 0C (tháng 6).  

Lượng mưa trung bình từ năm 2020 - 2022 dao động khoảng 107,3 - 160,7mm, 
trung bình tháng thấp nhất dao động khoảng 0,1 -  32,8 mm (tháng 12) và trung bình 
tháng cao nhất dao động 105,1 - 591,8mm (tháng 8). 

Độ ẩm trung bình năm từ năm 2020 - 2022 dao động khoảng 81,6 – 82,9 %, 
trung bình tháng thấp nhất dao động khoảng 75 - 82 % (tháng 5) và trung bình tháng 
cao nhất dao động 80 - 89%  (tháng 8). 

Tổng số giờ nắng từ năm 2020 - 2022 dao động khoảng 1899,2 – 2013,6 giờ, 
trung bình tháng thấp nhất dao động khoảng 69,4 - 138,0 giờ nắng (tháng 01) và trung 
bình tháng cao nhất dao động 150,2 - 278,3 giờ (tháng 5). 

Cụ thể số liệu về khí hậu, khí tượng được thống kê tại bảng sau: 

2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

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. 

 2.3. Nhận diện các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 
khu vực thực hiện dự án  

Qua vị trí, quy mô, công nghệ thực hiện dự án cho thấy việc thực hiện Dự án sẽ 
có những tác động tiêu cực tới kinh tế xã hội và môi trường. Một số tác động chính 
bao gồm: 

-  Quá trình giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã 
hội của các hộ dân trong diện bị thu hồi đất để phát triển dự án, đặc biệt là các hộ dân 
có diện tích thu hồi tại dự án là đất ruộng lúa 2 vụ.  

-  Dự án không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên và đất khu di tích lịch 
sử và phạm vi quanh dự án cũng không có các đối tượng này. 

-  Hoạt động thi công xây dựng Dự án có thể làm gia tăng độ đục, chất ô nhiễm 
trong không khí, nước. Cách 110m - 180m về phía Đông dự án là sông Đà chảy qua, 
tuy nhiên các tác động này hoàn toàn có thể kiểm soát bằng các biện pháp phù hợp. Vì 



33 

 

vậy, các tác động có thể không đáng kể. 

 - Trong giai đoạn hoạt động, tác động chính của dự án tới môi trường là nước 
thải sinh hoạt phát sinh trong khu vực dự án và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong 
khu vực dự án. Lượng nước thải, rác thải sinh hoạt phát sinh nếu không được thu gom 
và xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiểm môi trường không khí, môi trường nước mặt khu vực.  

- Việc thực hiện dự án sẽ khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với các khu quy 
hoạch xung quanh đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. Các hạng mục của dự án 
không gây xung đột và phù hợp với các quy hoạch tại khu vực đã được duyệt. Đồng thời 
quy hoạch một khu đất ở có chất lượng cao. Triển khai dự án trong giai đoạn thi công 
xây dựng phần nào sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường, tuy nhiên các tác động tiêu cực 
đến môi trường có thể giảm thiểu được bằng các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 
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CHƯƠNG 3 

 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 

 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

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 tác động  

 3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a. Bụi và khí thải 

* Đánh giá, dự báo tác động của bụi, khí thải từ hoạt động san nền 

Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động san nền trong đó bao gồm đồng thời bụi lơ 
lửng và bụi lắng. Trong đó, bụi lắng thường chiếm hàm lượng chủ yếu và phát tán 
trong quy mô nhỏ do là nguồn gây tác động thứ cấp. Nguồn tác động bụi thứ cấp là do 
hoạt động của máy xúc, máy ủi tham gia vào quá trình thi công hạng mục san nền do 
các yếu tố khí tượng làm cuốn bốc bụi bề mặt lên cao từ bề mặt thi công công trường. 
Đặc tính bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là bụi đất cát, bụi vật liệu xây dựng. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển các vật liệu, vật tư xây dựng khác: Hoạt 
động vận chuyển các loại vật liệu, vật tư như sắt thép, vật tư điện, nước,... từ nơi cung 
cấp tới công trình cũng làm phát sinh một lượng bụi đáng kể, tuy nhiên dự án mua 
nhiều loại nguyên, vật liệu, vật tư từ nhiều đơn vị cung cấp khác nhau, các xe vận 
chuyển theo nhiều cung đường khác nhau, thực hiện cuốn chiếu theo khối lượng thi 
công, không thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu dồn trong một thời điểm; các xe 
vận chuyển đều có bạt che thùng, các tuyến đường dẫn đến dự án đều là đường nhựa, 
bề mặt tương đối sạch. Vì vậy, bụi phát sinh tại từng thời điểm trong quá trình thi công 
cũng khác nhau và khó xác định tải lượng chính xác, theo nhận định sơ bộ thì mức độ 
tác động là không đáng kể. Nguyên vật liệu được các đại lý nơi cung cấp vận chuyển 
đến tận công trình. Trong quá trình vận chuyển chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công 
có phương án cụ thể tránh gây phát thải rơi vãi vật liệu xuống nền đường. 

* Đánh giá, dự báo tác động của bụi, khí thải từ hoạt động thi công các hạng mục 
công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án  

- Bụi, khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới: 

Hoạt động của các phương tiện cơ giới như: xe đào, xe ủi, máy xúc, xe tải… 
Các phương tiện này chạy bằng dầu Diesel nên thải ra một lượng bụi, khí thải như: 
SO2, NO2, CO,… gây ô nhiễm môi trường không khí, tác động đến sức khỏe công 
nhân xây dựng và tác động đến cảnh quan trong khu vực. Quá trình tính toán tải 
lượng đề cập dưới đây chỉ với giả thiết trong trường hợp các thiết bị, phương tiện 
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thi công trên công trường hoạt động tập trung (vận hành đồng bộ trong cùng một 
ngày). Nồng độ các chất trong khí thải được tính tại miệng thải của từng thiết bị, 
phương tiện thi công.  

* Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động khác 

Ngoài các chất ô nhiễm không khí do các hoạt động đào, đắp san nền, vận 
chuyển nguyên vật liệu còn có tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động 
như làm đường bê tông và một số hoạt động thi công cấp thoát nước, cấp điện. Mùi 
nhựa đường (do sử dụng nhựa đường để quét các ống cống), mùi sơn do dùng sơn dẻo 
để kẻ các vạch sơn trên đường, tuy nhiên những nguồn này rất khó định lượng và dự 
báo các tác động là không lớn. Những tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và 
mang tính cục bộ, phạm vi tác động chủ yếu trong khu vực dự án.   

Hoạt động phát sinh ra mùi nhựa đường độc hại, nhiệt độ khá cao ảnh hưởng 
trực tiếp tới công nhân trên công trường.  Qua tham khảo kết quả đo nồng độ bụi đo 
đạc được tại các vị trí đang rải đá dăm láng nhựa để thi công ở các tuyến đường giao 
thông khác, cho thấy nồng độ bụi phát sinh do quá trình rải đá dăm, láng nhựa dao 
động trong khoảng từ 159-177µg/m3 thấp hơn QCVN 05:2015/BTNMT (<300µg/m3). 

 Do quá trình thi công công trình không diễn ra đồng thời cùng một lúc, môi 
trường xung quanh rộng và thoáng, nên tác động đến môi trường chỉ mang tính cục bộ 
và ít ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.   

Nhìn chung, nguồn gây ô nhiễm này mang tính chất cục bộ, chỉ xảy ra trong 
thời gian thi công các hạng mục công trình, chủ Dự án, đơn vị thi công cần tiến hành 
thực hiện các biện pháp quản lý nội vi, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng bụi, khí 
thải phát sinh trong quá trình vận chuyển, thi công xây dựng công trình của Dự án. Các 
biện pháp này sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau. 

b. Nước thải 

* Nước mưa chảy tràn 

Khi nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công xây dựng có chứa các chất gây ô 
nhiễm dầu mỡ, cát, sạn, xi măng, gỗ vụn, cành cây, lá cây… hay khu vực có chứa chất 
thải sinh hoạt không được che chắn kỹ sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm và trở thành 
nguồn nước gây ô nhiễm đến nước mặt trong khu vực. Diện tích khu vực thực hiện dự 
án 137.000m2. Lượng nước mưa rơi và chảy tràn trên diện tích Dự án: Q = 8.660,6 
m3/năm. 

 Lượng nước này nếu không được thu gom và xử lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực 
lớn đến hệ thống thoát nước ở khu vực, gây ra những tác động đến chất lượng nguồn 
nước mặt và hệ sinh thái thủy sinh sống trong môi trường nước. Bên cạnh đó còn có 
thể gây hiện tượng sạt lở đất, gây ngập cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện 
trạng phía Tây gần dự án trong trường hợp không tiêu thoát kịp. Do đó cần có biện 
pháp quản lý để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trong khu vực và sạt lở đất. 
Biện pháp giảm thiểu được trình bày cụ thể tại mục sau. 
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* Nước thải xây dựng 

- Nước phục vụ thi công xây dựng giai đoạn này (chủ yếu phối trộn vật liệu, rửa 
thiết bị, máy móc trong thời gian xây dựng các công trình HTKT. Lượng nước thải thi 
công ước tính khối lượng không lớn. Tuy nhiên chủ dự án cần có biện pháp thu gom, 
lắng cặn và tái sử dụng hợp lý. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động xịt rửa lốp xe: Trong giai đoạn xây dựng các 
phương tiện vận chuyển khi ra khỏi công trường phải được rửa phụt bánh xe, lượng 
nước thải phát sinh từ hoạt động này là 1 - 2m3/ngày. Các chất ô nhiểm trong nước rửa 
xịt lốp xe chủ yếu là đất cát và lẫn 1 ít dẫu mỡ. Để đảm bảo môi trường cảnh quan và 
bảo vệ nguồn nước tiếp nhận, chủ dự án cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý 
sơ bộ trước khi xả thải ra môi trường. 

* Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ hoạt động 
sinh hoạt của công nhân. Số lượng công nhân xây dựng dự kiến khoảng 50 người. 
Tính bình quân các hoạt động để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của một người là 100 
lít nước bao gồm nước phục vụ cho tắm giặt, nấu nướng, vệ sinh cá nhân. Với 
lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp sinh hoạt thì tổng lượng nước thải phát 
sinh trong một ngày là:  

50 người x 100 lít/người/ngày x 80% = 4.000 lít/ngày = 4 m3/ngày. 

Khi thải ra môi trường nguồn nước thải này sẽ tạo điều kiện cho các vi sinh vật 
gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe của công nhân gây ra một số bệnh về đường tiêu hóa như: viêm ruột, 
bệnh tả, thương hàn, nhiễm giun sán, lỵ amip. 

Như vậy chủ dự án bắt buộc phải có phương án thu gom, xử lý nước thải sinh 
hoạt theo đúng quy định. 

c. Chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt  

Thành phần rác thải sinh hoạt là vỏ trái cây, túi nilon... Ước tính khối lượng từ 
25 - 50 kg/ngày. Với khối lượng rác thải sinh hoạt như trên, cần có biện pháp thu gom 
hợp lý, tránh khả năng gây tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác 
động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. Ngoài ra, 
việc tồn đọng rác còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy 
cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công, 
mất mỹ quan khu vực. Do đó, chủ dự án sẽ có phương án thu gom và xử lý hợp vệ 
sinh. 

* Chất thải rắn thông thường 
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Chủ yếu là khối lượng đất vét hữu cơ thải bỏ và phế thải bỏ đi như gạch vỡ, 
xi măng, cát, đá, sắt thép vụn… từ công việc thi công và hoàn thiện các hạng mục 
của dự án.  

 * Chất thải nguy hại 

Chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị thi công bao gồm các 
loại như: dầu mỡ rơi vãi, giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang hỏng... Khi các 
phương tiện, máy móc đến thời kỳ bảo dưỡng được đưa đến các gara thay dầu, bảo 
dưỡng nên lượng dầu thải hầu như không phát sinh trên công trường thi công, chỉ phát 
sinh một lượng nhỏ giẻ lau dính dầu mỡ sử dụng để lau máy móc, thiết bị khi cần thiết, 
dầu mỡ rơi vãi và bóng điện neon hỏng (lượng này rất ít), như vậy lượng phát sinh loại 
chất thải này ước tính chỉ khoảng 4 - 5 kg/tháng. 

Nếu nguồn thải này không được quản lý tốt có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức 
khỏe công nhân làm việc trong công trường, gây ô nhiễm môi trường đất. Do đó, nhà 
thầu thi công cần quản lý theo đúng quy định của Nhà nước về việc lưu trữ, thu gom 
và xử lí chất thải nguy hại. 

3.1.1.2. Các tác động môi trường từ tiếng ồn và độ rung 

Ô nhiễm tiếng ồn và rung động là một thành phần ô nhiễm môi trường chủ yếu 
trong các dự án xây dựng. Hiện tại khu vực dự án hầu như chưa bị ô nhiễm tiếng ồn và 
rung động. Việc ô nhiễm tiếng ồn và rung động sẽ chỉ diễn ra trong thời gian san nền 
và trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án. Các ô 
nhiễm này sẽ giảm dần khi quá trình thi công, xây dựng hoàn tất.  

* Các tác động tới sức khỏe con người (do nhiệt) 

Máy móc, thiết bị khi hoạt động sẽ tỏa nhiệt lượng ra môi trường xung quanh có 
thể tăng cao do sự tích lũy nhiệt mặt trời, khiến cho nền nhiệt độ không khí trong khu 
vực công trình tăng đột biến. 

Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và ở cơ thể con người như 
mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất mát một lượng các muối khoáng (như các ion K, 
Na, Ca, I, Fe). Nhiệt độ cao cũng làm cho cơ tim phải làm việc nhiều hơn, chức năng 
của thận, của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. 

 Ngoài ra, khi làm việc trong môi trường nóng tỷ lệ mắc các bệnh thường cao 
hơn so với làm việc trong môi trường bình thường. Ví dụ: bệnh tiêu hoá chiếm tới 15% 
so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6%... Rối loạn bệnh lý thường gặp ở công 
nhân làm việc trong môi trường nhiệt độ cao là chứng say nắng và choáng. 

3.1.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn 
hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

a. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa 

Theo điều tra khảo sát của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, tài nguyên sinh học 
trong khu vực thực hiện dự án tương đối nghèo. Vì khu vực thi công chủ yếu là đất 
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ruộng ao, hệ động vật nghèo nàn không có loài động vật quý hiếm có giá trị. Tác động 
đến đa dạng sinh học không đáng kể. 

Dự án không nằm trong khu di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa do đó 
không có tác động đến các công trình này. 

b. Tác động tới các yếu tố nhạy cảm khác  

-  Hoạt động thi công xây dựng Dự án có thể làm gia tăng chất ô nhiễm trong 
không khí, nước mặt; Phạm vi xung quanh khu vực dự án, cách 110 - 185m là Sông 
Đà. Tuy nhiên với khoảng cách này và các tác động của dự án hoàn toàn có thể kiểm 
soát bằng các biện pháp phù hợp. 

-  Về phía Đông của dự án là khu dân cư bản Ngậm. Trong quá trình vận chuyển 
nguyên vật liệu, thi công xây dựng không tránh khỏi phát tán bụi, tiếng ồn nguy cơ gây 
ùn tắc giao thông ảnh hưởng tới dân cư xung quanh.   

 c. Tác động đến kinh tế- xã hội 

Quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường kinh tế - 
xã hội trong khu vực theo hai hướng tích cực và tiêu cực. 

- Tác động tích cực: 

+ Giai đoạn thi công xây dựng Dự án có tác động tích cực đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương như tạo ra việc làm, giải quyết số lao động nhàn rỗi địa 
phương. 

+ Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt giải trí khác 
nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án. 

- Tác động tiêu cực: 

+ Giai đoạn thi công xây dựng là giai đoạn gây ảnh hưởng môi trường khá lớn 
và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân sống xung quanh khu vực dự án. Các vấn đề 
kinh tế - xã hội trong giai đoạn này cũng sẽ có những diễn biến theo sắc thái riêng của 
nó. Một khối lượng lớn công nhân sẽ đến làm việc, gây xáo trộn nhất định đến cuộc 
sống dân cư trong và gần khu vực thực hiện dự án. Các dịch vụ sẽ được mở ra để phục 
vụ công trường, đó là mặt tốt nhưng cũng có thể xảy ra những hiện tượng tiêu cực gây 
ảnh hưởng xấu như: Cờ bạc, nghiện hút…  

+ Quá trình tập kết công nhân trên công trường xây dựng, sự khác nhau về 
điều kiện sống, các tập quán sinh hoạt giữa công nhân tham gia xây dựng; giữa công 
nhân và nhân dân địa phương dễ dẫn đến các bất đồng, tranh cãi gây mất an ninh trật 
tự khu vực; 

- Sự tập trung công nhân tại địa phương với điều kiện sinh hoạt không đảm bảo 
vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không có điều kiện chăm sóc sức khoẻ 
nên dễ phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

 d. Tác động đến giao thông khu vực 
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Trong quá trình thi công xây dựng sẽ phải vận chuyển hàng tấn vật liệu xây 
dựng. Để vận chuyển toàn bộ khối lượng vật liệu này và thiết bị máy móc đến công 
trường trong thời gian thi công. Điều này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động 
giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. 

e. Tác động đến cảnh quan, môi trường tự nhiên 

- Môi trường không khí tại khu vực dự án và xung quanh: Thành phần môi 
trường này chịu tác động từ các chất ô nhiễm dạng khí như khói động cơ, khí bụi do 
vận chuyển, san lấp mặt bằng, bụi đất....  

- Việc tập kết nguyên vật liệu, máy móc và các loại chất thải phát sinh trong quá 
trình thi công xây dựng, có thể làm mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường khu vực nếu 
không được thu gom, xử lý và vận chuyển đến nơi quy định. Do đó trong quá trình thi 
công xây dựng cần có biện pháp tổ chức thi công hợp lý để tránh làm mất mỹ quan 
khu vực. 

3.1.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án  

 a. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình xây dựng có thể gây ra các sự cố cháy nổ là: 

- Do không tuân thủ các quy định về phòng cháy trong các khâu thiết kế, thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị, ví dụ như: hàn điện, chập điện, hút thuốc tại những 
nơi có các nguồn gây cháy nổ như khu vực chứa nguyên nhiên liệu dầu DO, vật liệu 
thi công. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 
cố giật, chập, cháy nổ gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra nếu hoạt 
động thi công được lên kế hoạch và chuẩn bị tốt, người lao động quan tâm đến các 
biện pháp an toàn phòng chống cháy. Nhưng nếu đã xảy ra thì thường là gây tác động 
lớn đến tính mạng tài sản của con người. Do các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào 
nên chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn 
chế tối đa các tác động tiêu cực này. 

b. Sự cố sụt lún công trình  

Trong giai đoạn hoạt động dự án sẽ có khả năng xảy ra hiện tượng sụt lún, nếu 
không xử lý nền móng đúng quy chuẩn. Nguyên nhân do công tác thi công không đảm 
bảo theo đúng các tiêu chuẩn thiết kế về xây dựng hiện hành hoặc do chất lượng công 
trình kém,… Khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng đến tính mạng, chất lượng của công 
trình xây dựng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mức an toàn của công nhân. 

- Tai nạn do sụt lún, nứt gãy các công trình xung quanh tại khu vực dự án 

c. Các sự cố do điều kiện khí hậu 
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Khí hậu, thời tiết nóng hoặc lạnh có thể gây tác động tới sức khoẻ người lao 
động trên công trường xây dựng. Phổ biến là các biểu hiện mệt mỏi làm giảm năng 
suất lao động; bị cảm hoặc ngất do điều kiện nắng nóng, lạnh buốt,... do tình trạng 
sức khoẻ của người lao động không tốt; do điều kiện làm việc và bảo hộ lao động 
chưa đầy đủ,... 

Mưa lũ có thể gây hư hại, sập đổ các công trình đang xây dựng chưa có kết cấu 
vững chắc gây thiệt hại tính mạng con người và tài sản. 

Đối tượng chịu tác động chính nếu xảy ra sự cố trong giai đoạn này chính là 
công nhân tham gia xây dựng dự án, Chủ dự án và các nhà thầu tham gia thi công cũng 
chịu các tác động do liên quan đến việc quản lý, giám sát công việc trong phạm vi khu 
đất thi công dự án và những khu vực xung quanh dự án. 

d. Tai nạn lao động 

Công nhân xây dựng làm việc trên công trường trong điều kiện thủ công hay cơ 
giới sẽ thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại thiết bị công suất lớn, môi trường làm 
việc có nồng độ bụi, khí thải và tiếng ồn cao cộng với thời tiết khắc nghiệt có thể gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất làm việc. Các loại tai nạn thường gặp tại công 
trường xây dựng là: 

- Các ô nhiễm môi trường tùy thuộc vào thời gian và mức độ ảnh hưởng, có thể 
gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời. 

- Tai nạn xảy ra khi làm việc với các loại thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu chất 
đống cao có thể rơi, vỡ,… 

- Tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ 
thống cấp điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang đường, bão, gió gây đứt 
dây điện. 

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa: Tai nạn lao động do đất trơn 
dẫn đến sự trượt té cho người lao động và các đống vật liệu xây dựng, các sự cố về 
điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các loại máy 
móc thiết bị thi công,… 

- Khi thời tiết trong những ngày nắng nóng (nhiệt độ trên 380C) có thể làm cho 
người lao động nhanh chóng mỏi mệt, khát nước, gây nhức đầu chóng mặt, dễ dẫn tới 
các rủi ro trong thao tác gây ra tai nạn. 

- Nguy cơ điện giật do tiếp xúc nguồn điện chiếu sáng hoặc nguồn điện công cụ 
máy móc. 

3.1.1.5. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải. 

a. Tác động của việc chiếm dụng đất 

Những tác động do chuyển đổi mục đích sử dụng đất cụ thể đó là gây xáo trộn 
đời sống của những hộ dân bị ảnh hưởng (18 hộ dân): Các hộ dân mất đất sản xuất 
nông nghiệp làm giảm sản lượng lương thực, giảm năng suất mùa màng, cuộc sống 
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của các hộ dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên khi bị mất đất canh tác, ban 
đầu họ sẽ khó thích nghi với cuộc sống, gặp trở ngại trong việc tìm kiếm công việc 
phù hợp để duy trì nguồn thu. Mất việc làm có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội. Điều này 
tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý cũng như cuộc sống của người dân. Vì vậy 
chủ dự án cần có phương án hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho 
các hộ dân bị ảnh hưởng để giảm thiểu các tác động. 

 b. Đánh giá tác động của việc GPMB 

- Trong giai đoạn này tiến hành đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng phần 
đất trồng lúa 2 vụ, trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản. 
Khối lượng hoa màu không nhiều, tác động do giải phóng mặt bằng nhỏ, công nhân 
trong giai đoạn này chủ yếu là lao động tại địa phương làm việc trong ngày, tự túc chỗ 
ăn ở do đó chất thải rắn phát sinh không đáng kể. 

- Hoa màu cây cối chủ yếu để lại cho các hộ dân tự tận thu vì vậy chất thải rắn 
trong giai đoạn này không đáng kể. Tuy nhiên Chủ dự án cần kiểm soát chặt chẽ, bố trí 
nơi đổ thải, tránh làm phát sinh ra môi trường. Dự kiến toàn bộ chất thải rắn phát sinh 
trong giai đoạn này được đổ thải tại bãi thải tập trung của dự án 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 
pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Công trình biện pháp giảm thiểu tác động đối với bụi, khí thải 

a. Biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện chung 

- Tuyển chọn nhà thầu chính, nhà thầu phụ có đủ năng lực về kỹ thuật thi công, 
xây lắp và năng lực về quản lý nhằm tránh những rủi ro an toàn lao động và ô nhiễm 
môi trường. 

- Trong hợp đồng với các nhà thầu phải ưu tiên tuyển chọn nhân công tại địa 
phương nhằm hạn chế lượng công nhân từ nơi khác đến. 

- Lập Ban an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường bao gồm 
trưởng bộ phận chuyên trách và 01 thành viên khác chịu trách nhiệm giám sát công tác 
an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại khu vực công trường. 

- Tổ chức thi công hợp lý theo phương châm làm đến đâu gọn đến đấy.  

- Bố trí lưới chắn bụi xung quanh khu vực phía Đông tiếp giáp với khu dân cư 
bản Ngậm. 

- Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy 
ra, vào làm việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động, về an toàn 
điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường.  

- Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân tại khu 
vực nhằm hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường, con người và các vấn đề 
làm mất an toàn xã hội tại khu vực dự án. 
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Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công giám sát và bảo đảm công nhân phải 
tuân thủ nghiêm chỉnh các nguyên tắc an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chủ 
đầu tư sẽ thành lập bộ phận chuyên trách để theo dõi và hướng dẫn công tác an toàn 
lao động và vệ sinh môi trường. 

b. Giảm thiểu tác động đến sự suy giảm chất lượng không khí 

Giảm thiểu các tác động do bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển khối lượng đất 
thải, đất đắp 

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra, nhanh 
chóng dọn đất rơi vệ sinh và phun nước trên tuyến đường vận chuyển để giảm bụi. 

- Đào đắp, san gạt dứt điểm từng hạng mục, thực hiện tốt việc quản lý công tác 
xây dựng và giám sát công trường. 

- Tiến hành san ủi đất đắp, đầm nén ngay khi được tập kết xuống mặt bằng để 
giảm tối đa sự khuếch tán vật liệu san nền do tác dụng của gió. 

- Vào những ngày mưa, xe vận chuyển cần làm sạch lốp ô tô không dính đất, 
phế thải bằng thủ công như nạo, quét, bơm nước rửa lốp xe; lập barie kiểm soát xe ra 
vào công trình đảm bảo vệ sinh; đăng ký kiểm soát quản lý biển số xe vận chuyển đất, 
phế thải, vật liệu xây dựng; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bắc Yên, cảnh sát 
môi trường, Chi nhánh công ty MTĐT huyện Bắc Yên nhằm duy trì, đảm bảo vệ sinh 
môi trường; cam kết chở không vượt quá trọng tải cho phép. 

- Bố trí 01 cầu rửa bánh xe tại cổng chính ra vào khu vực lấy đất. Bố trí 02 máy 
bơm xịt rửa lốp xe với công suất đảm bảo để xịt rửa sạch bùn đất bám dính. 

- Bố trí 01 cầu rửa bánh xe tại cổng chính ra vào khu vực dự án. Bố trí 02 máy 
bơm xịt rửa lốp xe với công suất đảm bảo để xịt rửa sạch bùn đất bám dính. 

- Lập rào chắn bằng tôn cao 2,5m xung quanh khu vực thực hiện dự án để cách 
ly khu vực thi công với các khu vực xung quanh; 

- Phun nước tưới ẩm trên tuyến đường vận chuyển 2 lần/ngày vào buổi sáng và 
buổi chiều vào những ngày nắng nóng để giảm thiểu phát tán bụi ra môi trường xung 
quanh. 

Giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi 
công thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các 
biện pháp sau đây sẽ được áp dụng để hạn chế tác hại tới môi trường xung quanh: 

- Các phương tiện vận chuyển phải có đăng ký, đạt các yêu cầu kỹ thuật, không 
cơi nới thêm thùng xe, không chở quá tải trọng cho phép của xe.  

- Trước khi lưu thông vận chuyển nguyên vật liệu trên đường bộ phải vệ sinh 
sạch sẽ phương tiện, thùng xe chở phải phủ bạt kín, nắp bên đóng kín không để đất cát 
rơi xuống đường. 
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 - Xe chở vật liệu ra vào dự án phải xịt rửa bánh xe tại cầu rửa xe vị trí cổng chính.  

- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân trên công trường được trang bị dụng 
cụ bảo hộ lao động cá nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khoẻ và đảm bảo 
an toàn lao động.  

- Hạn chế lưu thông vận chuyển trên tuyến đường vào giờ cao điểm như đầu giờ 
làm việc và hết giờ tan ca.  

 Giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng các 
hạng mục hạ tầng kỹ thuật  

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến nhằm hạn chế khí thải, cơ giới hóa 
các thao tác trong quá trình thi công và thực hiện theo kiểu cuốn chiếu để giảm thiểu 
mức độ tác động tới môi trường xung quanh; 

 - Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng 
hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước. 

- Tưới nước làm ẩm đường trong công trường, khu vực để vật liệu ít nhất 02 
lần/ngày vào mùa khô sao cho bằng mắt thường, không nhìn thấy bụi bốc lên từ bề mặt 
các đối tượng nêu trên khi có gió. Thời gian tưới ẩm vào 8h, 10h sáng, 14h và 16h 
hàng ngày. 

- Cát và các vật liệu hạt mịn khác khi tập kết trong khu vực Dự án được phủ bạt 
lên trên để hạn chế phát tán ra môi trường khi có gió. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia xây dựng; 

- Tổ chức 01 đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu 
vực công trường và tuyến đường vận chuyển. 

- Tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng đối với các máy móc, thiết 
bị thi công. 

- Các loại máy móc thiết bị tham gia giao thông sẽ thường xuyên kiểm tra bảo 
trì để hạn chế khí thải phát sinh. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, 
hiện nay dầu diezel với nồng độ S chỉ 0,05%, thấp hơn nhiều lần so với trước đây (từ 
1-4%).  

3.1.2.2. Công trình biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với nước thải 

Như đã đánh giá tác động của dự án tới môi trường nước Chủ yếu do nước thải 
sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. Để giảm thiểu tối đa các tác động do chất thải sinh hoạt 
phát sinh trong giai đoạn này, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

- Đảm bảo việc thoát nước mưa từ công trình thi công không tồn đọng trực tiếp ở 
các nguồn nước, các cống thoát nước hiện tại. 

- Trong quá trình thi công, không xả nước thải trực tiếp xuống các thủy vực xung 
quanh dự án. 

a. Đối với nước mưa chảy tràn: 
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Các giải pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây 
dựng cơ bản được áp dụng như sau: 

- Sau khi san gạt tạo mặt bằng cho dự án, tiến hành xây dựng hệ thống thu gom 
nước mưa và định hướng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi công xây 
dựng để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nước bề mặt, không gây nên tình trạng ngập úng 
cục bộ, đồng thời để hạn chế lượng nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn trong 
khu vực gây ô nhiễm nguồn nước mặt.  

- Bố trí các rãnh thoát nước xung quanh khuôn viên xây dựng các hạng mục dự 
án, có các hố thu nước dọc theo các rãnh mương. Mục đích các hố thu là để xử lý sơ 
bộ nước mưa chảy tràn bằng phương pháp lắng cơ học để tách các chất rắn cuốn theo 
trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận, hạn chế được hiện tượng bồi lắng. 

- Ngoài ra chủ dự án sẽ giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn bằng cách: 
Vệ sinh mặt bằng thi công cuối ngày làm việc, thu gom rác thải, không để rò rỉ nguyên 
vật liệu nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn. Dầu mỡ sử dụng cho 
phương tiện thi công và dầu mỡ thải từ các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị 
phục vụ thi công được quản lý chặt chẽ, để ở nơi có mái che, cách xa nguồn nước. 
Thiết kế hệ thống mương thoát phù hợp, tạo độ dốc thoát nước đảm bảo không bị ngập 
úng trong mùa mưa. 

- Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi, che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa 
cuốn trôi trong quá trình thi công các công trình của dự án. 

b. Nước thải từ hoạt động xây dựng:  

 Lượng nước thải thi công xây dựng: có thể phát sinh do nước rò rỉ từ quá trình 
phối trộn vật liệu xây dựng. Lượng này thường rất nhỏ ảnh hưởng không đáng kể đến 
môi trường. Tuy nhiên để giảm khả năng phát sinh và tác động của lượng nước thải 
này chủ dự án có các biện pháp sau: 

- Quy hoạch một khu chứa và trộn nguyên vật liệu trong suốt quá trình thi công. 

- Yêu cầu nhà thầu thi công gọn, giữ vệ sinh mặt bằng sau mỗi ca làm việc. 

- Sử dụng tỷ lệ nước phối trộn vật liệu vừa đủ, hạn chế rò rỉ nước ra ngoài môi 
trường, đồng thời tiết kiệm nguồn nước. 

- Bố trí thùng phuy chứa nước phục vụ rửa dụng cụ xây dựng, sau đó nước này 
được tận dụng cho phối trộn vật liệu xây dựng. 

Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa lốp xe: 

 - Thường xuyên nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước.  

- Lớp cát trên bề mặt bể chứa sẽ được thu gom định kỳ 2 tuần/lần vào bao và 
lưu kho xử lý chất thải nguy hại. 

c. Nước thải sinh hoạt: 
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Sử dụng nhà vệ sinh di động để thu gom nước thải sinh hoạt, định kỳ hợp đồng với 
đơn vị chức năng trên địa bàn vận chuyển và đem đi xử lý. Ban quản lý Dự án (BQLDA) 
và nhà thầu lập ra quy định và tuyên truyền, giáo dục công nhân không phóng uế bừa 
bãi. BQLDA yêu cầu nhà thầu bố trí các nhà vệ sinh di động tại công trường để xử lý 
lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.  

3.1.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 

a. Giảm thiểu các tác động do chất thải rắn sinh hoạt  

 - Ưu tiên công nhân địa phương để giảm bớt lượng rác thải sinh hoạt và hạn 
chế công nhân ở lại trong công trường. 

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt và đổ bỏ vào nơi quy định. 

+ Trong các khu vực (lán trại, công trường...) đều bố trí các thùng chứa rác thải 
sinh hoạt để thuận tiện cho đội vệ sinh của công trường thu gom cuối ngày. Dự kiến 
dự án sử dụng 02 thùng rác có nắp đậy, dung tích 120 lít (chất liệu nhựa HDPE). 

+ Tất cả rác thải phát sinh từ công trường đều được thu gom, tập kết đúng nơi 
quy định và hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Sơn la - Chi nhánh 
huyện Bắc Yên để thu gom và xử lý đúng quy định. 

 b. Giảm thiểu các tác động do chất thải rắn từ hoạt động xây dựng 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, chủ dự án và 
nhà thầu thi công phải thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt 
giai đoạn xây dựng. Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để 
các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của dự án. 

- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí. 

- Các phế liệu là các chất trơ, không gây độc như gạch vỡ, xi măng thừa, đất cát 
dư tận dụng cho việc san lấp mặt bằng, đầm nền dọc tuyến kè chắn đất trong dự án, 
không thải bỏ.  

- Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, các 
mẩu sắt thép dư thừa… được thu gom, phân loại, tập trung để bán phế liệu.  

- Các phế thải còn lại không sử dụng được thu gom cùng rác thải sinh hoạt của 
công nhân xây dựng vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. 

 c. Giảm thiểu các tác động do chất thải nguy hại  

Trong quá trình thi công phát sinh một lượng nhỏ các loại chất thải nguy hại từ 
quá trình thi công như giẻ lau dính dầu, dầu thải từ quá trình bảo dưỡng máy móc…. 
Lượng CTNH này nhỏ được công nhân thu gom vào các thùng kín, được đơn vị thi 
công hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. 

Biện pháp quản lý CTNH phát sinh trên công trường: 
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 - Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH. 

 - Lưu giữ: 03 thùng lưu giữ dung tích 100l, trên các thùng có dán nhãn, mã số 
CTNH riêng biệt.  

 - Kho CTNH của dự án có diện tích 12 m2, tại vị trí gần khu đất công cộng, bên 
ngoài kho có dãn biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. Kho đảm bảo che kín nắng 
mưa, nền không bị thẩm thấu. 

3.1.2.4. Giảm thiểu các tác động tiếng ồn, độ rung 

Để đảm bảo chắc chắn việc lu nèn không gây tác động đến các công trình lân 
cận Chủ dự án áp dụng thử các thiết bị đầm rung xem sức chịu tải của công trình khu 
vực trước khi thực hiện dự án. 

- Chỉ vận hành các máy móc, thiết bị và phương tiện có mức ồn nguồn hoặc gắn 
thiết bị giảm thanh để mức ồn nguồn đạt tiêu chuẩn. Bảo trì máy móc, thiết bị và 
phương tiện trong suốt thời gian thi công. 

- Lựa chọn các trang thiết bị để việc sử dụng thiết bị với mức ồn, độ rung thấp 
nhất và đảm bảo rằng tất cả các trang thiết bị phải được bảo dưỡng thường xuyên. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm 
mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc thi công khi hoạt động tại công trường <5km/h.  

- Công nhân thi công phải được trang bị trang thiết bị hạn chế hoặc chống ồn.  

- Thiết bị thi công phải được kiểm tra định kỳ (01 tháng/lần) để giảm thiểu tiếng 
ồn, khói, bụi và an toàn giao thông. 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn: Giảm mức ồn nguồn bằng 
cách giảm máy móc, phương tiện vận hành đồng thời.  

- Giảm thiểu rung động: Rung động do thi công theo đánh giá chương 3 là 
tương đối nhỏ và chủ yếu là tập trung ở trên mặt, nên không ảnh hưởng tới sức khỏe 
của người dân cũng như các công trình xây dựng khác. 

- Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung chỉ làm việc ban ngày vào giờ hành 
chính, không thi công vào thời gian nghỉ ngơi (11h30 - 14h) của người dân tránh ảnh 
hưởng đến sinh hoạt các hộ dân gần khu vực dự án.  

Sử dụng công nghệ lu đầm tiên tiến bằng lu tĩnh hoặc lu rung máy lu trọng 
lượng nhẹ, chiều dày lớp đầm 20cm đối với khu vực tiếp giáp với khu dân cư hiện 
trạng để tránh ảnh hưởng đến các công trình. 

3.1.2.4. Giảm thiểu các tác động tới các yếu tố nhạy cảm xung quanh và các tác 
động khác 

a. Biện pháp hạn chế các tác động tới các yếu tố nhạy cảm xung quanh: 

 - Chủ dự án cam kết nghiêm túc áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, 
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chất thải rắn, nước thải,.. đã trình bày cụ thể ở phần trên cho riêng từng các tác nhân. 

- Trong quá trình thi công xây dựng chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa phương, UBND huyện Bắc Yên, cảnh sát môi trường, 
công ty MTĐT Sơn La chi nhánh huyện Bắc Yên nhằm duy trì, đảm bảo vệ sinh môi 
trường; cam kết không chở vượt quá trọng tải cho phép nhằm hạn chế mức tối đa nhất 
việc phát tán bụi hoặc rơi vãi đất đá, vật liệu xây dựng ra các tuyến đường ôtô vận 
chuyển. 

- Qúa trình thi công xây dựng nếu có các nội dung khiếu nại, phản ánh liên quan 
đến việc thi công xây dựng dự án gây ảnh hưởng tới môi trường, chủ dự án sẽ phối 
hợp với nhà thầu, cơ quan quản lý địa phương để lên phương án giải quyết khắc phục 
hậu quả. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường kinh tế - xã hội 

Để giảm thiểu tối đa các vấn đề xã hội trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, 
Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

- Ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ: các lao động tại địa phương có đầy 
đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn được tuyển dụng sẽ được 
các nhà thầu tuyển dụng tối đa.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan 
tổ chức các chương trình như giới thiệu với lao động nhập cư về phong tục tập quán 
của người dân địa phương để tránh những trường hợp hiểu lầm giữa người lao động 
làm việc tại công trường và người dân địa phương.  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực 
hiện công tác quản lý công nhân cư lưu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây 
dựng dự án.  

- Phối hợp với đơn vị thi công trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu các 
tác động và các biện pháp giảm thiểu mâu thuẫn giữa công nhân và dân địa phương. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 
trường vừa để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và giảm được lượng bụi cuốn 
theo. Tốc độ lưu thông tối đa trong khu vực nội bộ không vượt quá 10 km/h. Đặt biển 
báo hiệu công trường đang thi công và cử người hướng dẫn các phương tiện tham gia 
giao thông đi qua khu vực công trường đang thi công đảm bảo an toàn. 

- Khi đổ đất đắp nền cần phải xác định rõ tác động, ảnh hưởng và biện pháp 
giảm thiểu không gây ngập úng cục bộ, đầm rung không ảnh hưởng các công trình 
xung quanh.  

c. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực  

Trong giai đoạn thi công, mật độ phương tiện giao thông trong khu vực dự án sẽ 
tăng, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đặc biệt là đoạn gần khu vực khu đô thị, 
sự cố đáng tiếc có thể xảy ra gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng con người do nhiều 



48 

 

nguyên nhân khác nhau. Đây là một tác động tiềm ẩn cần phải có các biện pháp phòng 
ngừa. Cụ thể như sau: 

- Đơn vị vận chuyển cam kết thực hiện đúng luật an toàn giao thông, trong quá 
trình thực hiện phải được ký kết hợp đồng đảm bảo tiến độ và an toàn. Xe vận chuyển 
vật tư, vật liệu xây dựng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo kĩ thuật, lái xe có 
tính chuyên nghiệp cao hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro đáng tiếc. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, vật liệu tập kết đúng nơi qui định. 

- Vào các giờ cao điểm thường xuyên bố trí khoảng 1-2 cán bộ phụ trách giao 
thông hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực tuyến đường vận 
chuyển có mật độ giao thông cao. 

- Đặt các biển báo “Công trường đang thi công”/ “Hạn chế tốc độ” trên những 
tuyến đường ra vào khu vực dự án, quan trọng nhất là trong những giờ cao điểm. Nhắc 
nhở, khuyến khích chủ các phương tiện vận chuyển chấp hành tốt luật giao thông 
đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, đặc biệt tại các đoạn đường 
có đồng dân cư, nơi ngã ba giao nhau. 

- Che, phủ, chắn kín cho phương tiện vận chuyển vật liệu; biện pháp làm sạch 
lốp ô tô không dính đất, phế thải bằng thủ công như cạo, quét và bơm nước rửa lốp xe; 
lập barie kiểm soát xe ra, vào công trình đảm bảo vệ sinh; đăng ký, kiểm soát, quản lý 
biển số xe vận chuyển phế thải, đất, vật liệu xây dựng; phố hợp chặt chẽ với UBND 
huyện Bắc Yên, cảnh sát môi trường. 

- Bố trí đường vận chuyển hợp lý: xe vận chuyển vật liệu, đất đổ thải không được 
hoạt động vào các giờ từ 6h30 - 7h30, 11h30 - 14h00 và 17h - 18h trong các ngày hành 
chính để tránh ảnh hưởng giờ nghỉ trưa của dân cư, cơ quan tan sở giờ tan tầm. 

d. Biện pháp giảm thiểu các tác động đến cảnh quan, môi trường tự nhiên 

 - Dùng các biện pháp che chắn tạm thời để hạn chế sự lan tỏa bụi. Đặc biệt 
trang bị bạt che đối với tất cả xe vận chuyển. 

- Không chuyên chở vượt quá tải trọng của xe, không chuyên chở vượt quá tải 
trọng cấp đường; 

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực dự án góp phần làm giảm thiểu sự 
phát tán bụi trong công trường thi công. 

+ Quản lý, tập kết các loại vật liệu thi công, chất thải phát sinh đúng quy định, 
không để lấn chiếm sang các khu vực sinh thái khác, làm tổn hại hệ sinh thái khu vực 
xung quanh. 

e. Phương án phòng ngừa các rủi ro, sự cố 

Biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Quản lý vật tư, vật liệu xây dựng dễ cháy trong các nhà kho có mái che, hệ 
thống điện an toàn. 
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- Xây dựng nội quy PCCC trên công trường như cấm hút thuốc trên công 
trường, lập phương án phòng chống cháy nổ trên công trường, hướng dẫn công nhân 
sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy. 

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể cát, nước, bơm, bình khí  

-Tất cả các hệ thống điện tạm thời hoặc thiết bị điện phục vụ thi công được đảm 
bảo an toàn: điện trở tiếp đất < 5. 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện. 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

 Giảm thiểu tác động do sụt lún công trình 

Chủ đầu tư giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công các công trình, hạng mục 
theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Tăng cường kỹ sư giám sát công trường 
trong khi khoan, lu nền móng, theo dõi sụt lún, đảm bảo an toàn trong quá trình thi 
công dự án. 

Cần chú ý sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp để thi công tránh gây sạt trượt 
mái kè hoặc mất an toàn trong khi thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công 
trình và các vấn đề môi trường đối với các công trình lân cận.  

Nếu quá trình thi công có xảy ra sự cố sụt lún làm ảnh hưởng đến các công trình 
xung quanh thì Chủ đầu tư và nhà thầu phải có trách nhiệm sữa chữa và bồi thường 
cho bên bị ảnh hưởng. 

* Giảm thiểu sự cố do thiên tai, khí hậu 

 - Trong quá trình san nền phải bố trí san lấp hợp lý đảm bảo nước được tiêu 
thoát, tránh úng lụt cục bộ. Nạo vét mương thoát nước khu vực dự án, đặc biệt khi có 
úng lụt mưa to. 

- Đề ra kế hoạch chủ động bảo vệ các công trình xây dựng trước mùa mưa bão. 
Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống thiên tai 
như giông, bão, lũ... 

- Thành lập đội thường trực phòng chống thiên tai, sự cố trên công trường để 
kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Khi có sự cố xảy ra cần điều động người, phương 
tiện máy móc đến hiện trường để thu giọn. Đối với sự cố có tổn thất về người hoặc tài 
sản cần báo ngay cho đơn vị quản lý để có phương án giải quyết thích hợp. 

* Bảo vệ sức khỏe con người (do nhiệt) 

- Công nhân làm việc trong công trường cần có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động 
phù hợp, bố trí thời gian làm việc hợp lí. 

- Mỗi người làm việc trong khu vực cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về 
vị trí làm việc; quy trình sử dụng thiết bị, máy móc. 



50 

 

- Đề ra các yêu cầu chặt chẽ về việc kiểm tra các phương tiện cơ giới thi công. Tổ 
chức giám sát việc thực hiện các yêu cầu đó trong quá trình thi công.   

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khu vực lân cận và 
người lao động trực tiếp trong quá trình thực hiện thi công. 

- Bố trí khu vực lán trại thông thoáng, trồng cây tạo cảnh quan …  

* Công tác an toàn lao động  

- Lập ban an toàn lao động tại công trường và cử người chuyên trách: xây dựng 
và ban hành đồng thời buộc công nhân viên tại công trường phải thực hiện nghiêm túc 
các nội quy làm việc tại công trường bao gồm nội quy ra vào công trường, nội quy về 
trang bị bảo hộ lao động, về an toàn điện, nội quy về cháy nổ. 

- Đề ra quy định về công tác an toàn lao động. 

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, ủng, kính bảo hộ, khẩu 
trang, mũ nhựa và các loại dụng cụ lao động phù hợp với từng công nhân và từng loại 
công việc. 

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm tra và 
được đăng ký sử dụng. 

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của 
nhà sản xuất. 

g. Biện pháp giảm thiểu tác động chiếm dụng đất và giải phóng mặt bằng 

Việc bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện dựa trên các cơ sở qui 
định hiện hành của Nhà nước và thoả thuận với địa phương theo hướng dẫn chỉ đạo 
của UBND tỉnh Sơn La, hỗ trợ người bị thu hồi đất trên cơ sở hiệu quả của dự án, giải 
toả mặt bằng đảm bảo tiến độ xây dựng công trình. 

 Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để 
phê duyệt. Giai đoạn giải phóng mặt bằng Chủ dự án phối hợp với UBND huyện Bắc 
Yên trong việc chi ngân sách bồi thường cho các hộ dân mất đất theo đúng quy định. 
Các khoản chi phí bồi thường để giải phóng mặt bằng sau khi được phê duyệt, hội 
đồng ban giải phóng mặt bằng cùng với chủ đầu tư tổ chức thực hiện. 

Quy hoạch xây dựng quỹ đất hợp lý sắp xếp tái định cư tại chỗ cho các hộ có 
đất ở hợp pháp trong vùng dự án, hộ bị mất đất theo quy định hiện hành. 

Khối lượng hoa màu giải phóng mặt bằng không nhiều, tác động do giải phóng 
mặt bằng nhỏ, Công nhân sử dụng trong giai đoạn này chủ yếu lao động tại địa phương 
làm việc trong ngày, tự túc chỗ ăn ở. Cây cối chủ yếu để lại cho các hộ dân tự tận thu.  

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá dự báo các tác động  

Do đặc thù dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật do vậy khi dự án đi vào hoạt 
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động sẽ tạo mặt bằng xây dựng khu nhà ở cho người dân. Từng hộ dân khi được bố trí 
ổn định sẽ tự quản lý lô đất, khu nhà ở của mình nên mức độ tác động gây ô nhiễm của 
dự án đến môi trường khu vực là không đáng kể so với các loại hình sản xuất. Nguồn ô 
nhiễm chủ yếu phát sinh từ các hoạt động của người dân sinh sống trong khu vực như 
sự phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, khí thải giao thông, ngập nước 
cục bộ... 

3.2.1.1. Tác động liên quan đến chất thải 

a. Bụi và khí thải: 

 Nguồn bụi và khí thải phát sinh từ các hoạt động sau: 

- Khí thải do đốt nhiên liệu như gas, than tại các hộ gia đình; 

- Khí thải từ các phương tiện giao thông sử dụng xăng dầu như xe gắn máy, xe 
hơi, xe khách ra vào khu dân cư; 

- Bụi từ mặt đất phát sinh do các hoạt động của con người (không đáng kể do 
100% đường giao thông đối nội và đối ngoại đều được trải nhựa); 

- Mùi hôi từ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ trong khu dân cư, 
khu tập kết rác thải của khu dân cư. 

* Khí thải do đốt nhiên liệu: Với định hướng xây dựng khu dân cư mới, khang 
trang, sạch sẽ, đảm bảo các vấn đề về vệ sinh môi trường. Các hộ dân và hộ kinh doanh 
đều được khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch trong đun nấu là gas và sử dụng điện. 

 Theo kết quả của các khu dân cư đã hoạt động thì tải lượng khí thải phát sinh do 
hoạt động đun nấu trong khu dân cư không đáng kể và có thể tự phát tán vào môi 
trường xung quanh. 

* Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực dân cư 

Khi đi vào hoạt động, khu vực dự án sẽ là nơi giao lưu nhiều thành phần: khách 
của các hộ dân, khu thể thao dịch vụ,... do đó dự báo sẽ có một lượng khá lớn các 
phương tiện giao thông (ô tô, xe máy,...) ra vào khu vực dự án. 

Lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông tuỳ thuộc vào khối 
lượng cũng như mật độ các phương tiện giao thông được sử dụng tại khu vực. Loại 
phương tiện giao thông trong khu vực dân cư chủ yếu là xe máy và xe ô tô con phục 
vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của các hộ dân. Thời gian các phương tiện hoạt động (có 
đốt cháy nhiên liệu phát sinh khí thải) trong khu dân cư rất ít, mặt khác đây là nguồn 
phân tán, mặt bằng sân đường nội bộ khu dân cư sạch sẽ, thông thoáng nên các khí thải 
phát tán nhanh chóng vào môi trường. Vì vậy những tác động đến môi trường không 
khí do các phương tiện giao thông trong giai đoạn này là không đáng kể. 

 * Mùi hôi từ hệ thống thu gom nước thải, khu tập kết rác thải khu dân cư 

Mùi hôi từ hệ thống thu gom nước mưa cuốn trôi các bụi bẩn tạp chất, đường 
ống thu gom nước thải sinh hoạt, phát sinh chủ yếu từ các mương, hố ga tại đó có xảy 
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ra quá trình phân hủy thiếu khí. Quá trình phân hủy hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi 
nhưng ở mức độ rất thấp. 

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí bao gồm H2S, 
Mercaptane, CO2, CH4... Trong đó H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, 
CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ nhất định. 

 Bên cạnh đó, rác thải của khu dân cư chủ yếu chứa các thành phần hữu cơ nếu 
không được thu gom vận chuyển đi xử lý ngay thì tại các khu tập kết rác sẽ phát sinh 
mùi hôi thối do quá trình phân hủy rác, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi 
phát triển và là nguyên nhân gây ra dịch bệnh.  

- Mức độ ảnh hưởng của bụi, khí thải đến sức khỏe con người: Đối tượng chịu 
tác động trực tiếp và lâu dài của bụi và khí thải phát sinh tại khu dân cư là các hộ dân 
trực tiếp sinh sống ở đây. 

b. Tác động do nước thải 

* Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất theo ngày. 

Q= 0,278 × 0,4 × 131,7.10-3 × 137.000= 2006,4(m3/năm) 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn dự án đi 
vào hoạt động ổn định có bản chất như trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng trong, 
sạch hơn nhiều, vì toàn bộ bề mặt được thay thế bằng các công trình kiến trúc, đường 
nhựa, vỉa hè và các khu vực trồng hoa, cây cảnh. Nước mưa sẽ được thoát theo hệ 
thống thoát nước riêng theo hệ thống thát nước mưa trong khu dân cư.  

 Nước mưa chảy tràn là tác nhân làm lan truyền sự ô nhiễm môi trường trên diện 
rộng. Ngoài ra, khi không được tiêu thoát tốt, sẽ gây tình trạng ứ đọng, ngập úng cục 
bộ trong khu vực dự án. 

* Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, công trình dịch vụ hỗn hợp và các hoạt 
động công cộng tại khu vực dân cư sinh sống: Loại nước thải này ô nhiễm chủ yếu bởi 
chất cặn bã, dầu mỡ (nhà bếp), các chất hữu cơ (nhà vệ sinh), các chất dinh dưỡng và 
vi sinh …  

Nói chung nước thải sinh hoạt có nguồn gốc khác nhau và sẽ có thành phần và 
tính chất khác nhau. Tại khu vực khu đô thị dự kiến khoảng 91 hộ gia đình (mỗi hộ gia 
đình trung bình 5 người, định mức sử dụng nước 100 lít/người/ngày đêm, hệ số sử 
dụng nước ngày lớn nhất là 1,2), tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt 54,6m3/ngày 
đêm (tổng hợp tại chương I, bảng dự báo nhu cầu sử dụng nước) tổng lượng nước thải 
phát sinh tối đa 80% tương đương: 43,68m3/ngày.đêm. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh 
hoạt khoảng 90% tương đương 39,31 m3/ngày.đêm.  

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh 
học, ngoài ra còn có cả các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy 
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hiểm. Chất hữu cơ chứa trong nước thải bao gồm các hợp chất như protein (40-50%); 
hydrat cacbon (40-50%). Nồng độ chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt dao động 
trong khoảng 150- 450mg/l theo trọng lượng khô. Có khoảng 20-40% chất hữu cơ khó 
bị phân huỷ sinh học. Ở những khu đô thị đông đúc, điều kiện vệ sinh thấp kém, nước 
thải sinh hoạt không được xử lý thích đáng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. Tại dự án, nước thải sinh hoạt trong trường hợp không được thu 
gom, xử lý đúng quy định, đạt quy chuẩn sẽ là nguồn gây ô nhiễm không khí khu vực 
dự án và nước mặt Sông Đà đoạn chảy từ dự án.  

c. Tác động do chất thải rắn 

* Rác sinh hoạt: Loại chất thải này có thành phần chính gồm các chất hữu cơ 
(chiếm khoảng 70%), giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt 
hàng ngày bị hư hỏng,… nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng xấu 
tới môi trường sống, gây mất mỹ quan khu vực. Rác thải hữu cơ khi phân huỷ sinh ra 
mùi hôi; các loại rác hữu cơ làm ô nhiễm đất, rác thải sinh hoạt là môi trường sống và 
phát triển của các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi khuẩn gây bệnh. 

Rác thải sinh hoạt với thành phần hữu cơ phân hủy nhanh, trong điều kiện khí 
hậu nóng ẩm tại địa phương, gây mùi hôi thối khó chịu. Cho nên loại này cần được thu 
gom xử lý ngay trong ngày. Đặc biệt túi ni lông, vật dụng bằng nhựa (polyme) ngày 
càng chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần rác thải sinh hoạt nhưng lại khó phân hủy, tồn 
tại trong môi trường tự nhiên lâu, nếu đốt dễ sinh khí dioxin độc hại nên cần được 
phân loại, tái sử dụng. Tóm lại, lượng rác thải sinh hoạt này, nếu không được thu gom 
và xử lý sẽ tạo nên ùn đọng rác và gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng 
tới đời sống của người dân khu vực. 

- Lượng bùn thải từ các bể tự hoại tại mỗi hộ gia đình 

Bùn bể tự hoại là phân bùn tạo ra từ các bể tự hoại (cặn lắng, váng nổi hoặc 
dạng lỏng). Quá trình hình thành phân bùn được diễn ra chủ yếu trong các bể tự hoại. 
Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của người từ các công trình vệ sinh, xử lý 
phần chất lỏng bằng cách lắng chất rắn. Phần chất rắn trong bùn cặn là 660 g/kg, tỷ 
trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 - 1,5 t/m3 (gần giống cặn lắng nước 
thải) và hàm lượng nước (độ ẩm) là 50%. 

Khác với nước thải, tính chất của phân bùn tuỳ thuộc vào thời gian lưu trong bể 
tự hoại. Thời gian lưu trong bể càng lâu thì lượng chất hữu cơ càng giảm xuống. 

Đây cũng được xem là chất thải không nguy hại, mỗi hộ gia đình có trách 
nhiệm thuê đơn vị chức năng đến hút bùn cặn và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

 * Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án bao gồm: Giẻ lau dính dầu, bóng đèn 
huỳnh quang hỏng, dầu thải, pin thải. 

+ Dầu thải, giẻ lau dính dầu: Đơn vị quản lý khu dân cư, xã, bản sẽ định hướng 
các hộ dân không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện xe cộ, thiết bị điện 



54 

 

tại khu dân cư mà đem đến các gara hoặc xưởng sửa chữa gần khu vực. Như vậy, tại 
khu dân cư hầu như không phát sinh dầu thải từ quá trình sữa chữa, bảo dưỡng phương 
tiện, thiết bị cũng như các loại giẻ lau dính dầu.  

+ Bóng đèn huỳnh quang hỏng: Tại các khu vực sân đường nội bộ khu đô thị sử 
dụng đèn cao áp đây là loại bóng đèn không độc hại.  

Có thể thấy các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn 
này là không lớn. Tuy nhiên, nếu nguồn thải này không được quản lý tốt có thể gây 
ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các hộ dân trong khu đô thị, tác hại của chúng lớn hơn 
nhiều so với rác thải thông thường. Do đó, chủ dự án cần quản lý theo đúng quy định 
tại 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; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ TNMT về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường. 

3.2.1.2 . Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Các nguồn gây tác động tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn hoạt động của dự án 
bao gồm tiếng ồn chủ yếu do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào dự án, 
hoạt động tập trung đông người tại các khu công cộng. Các loại xe khác nhau sẽ phát 
sinh mức độ ồn khác nhau. Ví dụ xe du lịch nhỏ có mức ồn 77 dBA, xe mô tô: 94 
dBA...Tiếng ồn cũng phát sinh từ máy phát điện dự phòng….. Đối với độ rung phát 
sinh ra từ các phương tiện giao thông trên không đáng kể. 

Tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người. Những người tiếp xúc với 
tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề 
nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối 
loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi. Tiếng ồn 
cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về 
đường tiêu hoá. Do tiếng ồn và độ rung phát sinh trong giai đoạn này không nhiều và 
không liên tục, chỉ phát sinh cục bộ tức thời nên mức độ tác động tới sức khỏe con 
người không lớn. 

3.2.1.3. Các tác động khác 

* Tác động do hoạt động giao thông đi lại 

Trong giai đoạn hoạt động của công trình, việc sinh hoạt của dân cư sẽ làm gia 
tăng số lượng các phương tiện tham gia giao thông, gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn 
giao thông tại khu vực. 

Lưu lượng xe cộ, xe vận tải ra vào công trình sẽ tăng lên một cách đáng kể, từ 
đó sẽ gia tăng thêm bụi, tiếng ồn, các ô nhiễm nhiệt gây ra tai nạn giao thông cũng như 
tai nạn lao động. Vì vậy, phải có biện pháp thích hợp để kiểm soát các tác động này.  

* Tác động tới kinh tế - xã hội 

- Tác động tích cực: 
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+ Xây dựng khu dân cư mới cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy 
định và tiêu chuẩn hiện hành, tạo quỹ đất ở và đất công cộng cho huyện, tăng cường 
cơ sở vật chất, tạo cảnh quan kiến trúc trong tổng thể không gian quy hoạch của 
huyện, góp phần chỉnh trang không gian kiến trúc chung của huyện. Đáp ứng được yêu 
cầu phát triển và quản lý dân cư của huyện Bắc Yên trong giai đoạn hiện nay và trong 
giai đoạn tới. Đảm bảo về không gian kiến trúc cảnh quan, có hạ tầng đô thị hiện đại, 
đồng thời sắp xếp lại dân cư trong khu vực quy hoạch hợp lý khoa học, tạo cho bộ 
phận dân cư trong khu vực có môi trường sống tốt hơn. Góp phần thực hiện hoàn 
thành quy hoạch tổng thể khu đô thị mới đã được UBND huyện phê duyệt. 

+ Dự án hoàn thành sẽ giải quyết được một vấn đề khó khăn của ngân sách của 
huyện trong việc cấp vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo 
được chính sách tập trung xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho 
huyện, tạo cơ sở hạ tầng đô thị để phát triển mở rộng huyện, đảm bảo sự phát triển lâu 
dài, khắc phục được những thiếu hụt về quỹ đất cho nhân dân trong huyện và nhân dân 
trong vùng dư án. 

- Tác động tiêu cực: 

Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp 
trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực công trình; Bên cạnh đó, khi 
dự án đi vào hoạt động, cùng với sự gia tăng về mật độ và thành phần dân cư là một 
lượng lớn phương tiện giao thông tăng theo gây tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông, 
ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân và an ninh trật tự khu vực dự án nếu không có 
các biện pháp quản lý. 

3.2.1.4. Nhận dạng đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra 

- Sự cố cháy nổ 

+ Trong các công trình: Sự cố cháy nổ, chập điện liên quan đến việc sử dụng 
khí đốt (khí gas), các vật dụng dùng điện đều có thể xảy ra nếu công tác đảm bảo an 
toàn điện, phòng chống cháy nổ không được quan tâm và thường xuyên thực hiện. 

+ Ngoài công trình: chập điện dẫn đến cháy nổ tại các trạm biến áp, đường dây 
tải điện từ trạm đến các công trình. 

Khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và làm ô nhiễm 
nước, đất và không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng tới tính 
mạng của con người, tài sản người dân trong khu vực. 

- Sự cố do điều kiện khí hậu 

Trong mùa mưa bão, công trình không thể tránh khỏi những tác động do nước 
mưa, sấm sét gây chập điện, gây cháy, sụt lún, nứt vỡ các công trình... Do vậy cần phải 
có những biện pháp hạn chế và khắc phục những tác động xấu đến các công trình của 
khu dân cư, các khu vực tập kết rác thải nếu trong quá trình mưa lũ để rò rỉ chất thải ra 
môi trường sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến đời sống của 
dân cư xung quanh... 
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Sự cố ùn tắc hệ thống thoát nước: Hệ thống mương dẫn, thoát nước nếu không 
thường xuyên nạo vét, khơi thông dễ gây tình trạng ùn tắc hệ thống thoát nước, gây 
ngập úng. 

- Sự cố về an ninh, trật tự xã hội 

Khi công trình đi vào hoạt động sẽ làm tăng dân số cơ học tại khu vực khu dân 
cư (dân ở những nơi khác đến sinh sống), an ninh trật tự bước đầu kém ổn định; 

Tăng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực, ngoài việc gây gia 
tăng nguồn khí thải, tiếng ồn còn làm tăng các sự cố tắc đường cũng như tai nạn giao 
thông nhất là tại khu vực khu dân cư. 

- Sự cố về hệ thống thoát nước mặt, nước thải 

Trong trường hợp gặp sự cố, đường ống thu gom thoát nước mặt, nước thải bị 
tắc nghẽn dòng chảy, vỡ, rò rỉ sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống thu gom, gây ngập cục 
bộ, nước thải rò rỉ ra môi trường gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường không khí khu 
vực, nước mặt tại Sông Đà. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 
pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường. 

3.2.2.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong 
giai đoạn vận hành  

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

Do đặc thù của khu dân cư là không có nguồn phát thải gây ô nhiễm đặc thù 
như ngành công nghiệp, mặt khác theo đánh giá như mục trên của báo cáo này thì 
nguồn gây ô nhiễm và các tác động tới môi trường khí giai đoạn hoạt động không đáng 
kể. Vì vậy, việc hạn chế ô nhiễm môi trường không khí sẽ tập trung vào các biện pháp 
duy trì môi trường xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư. Đối với dự án này, biện pháp 
trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn 
giản, hiệu quả và tốn ít kinh phí.  

Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như lắng 
bụi trên lá cây làm giảm lượng bụi lơ lửng trong không khí, làm giảm tiếng ồn, giảm 
nhiệt độ không khí, một số loại cây có thể hấp thụ các kim loại nặng như chì, cadmium 
… Ngoài ra một số loại cây xanh rất nhạy với ô nhiễm không khí nên có thể dùng cây 
xanh để làm vật chỉ thị nhằm phát hiện chất ô nhiễm không khí. Do vậy trong Khu dân 
cư cây xanh được trồng tại các khu nhà ở, dọc theo hè của các tuyến đường của Dự án. 
Dự kiến số cây trồng dọc theo tuyến đường, hè phố là cây xà cừ, số lượng 113 cây đã 
được trồng trong giai đoạn thi công. 

 * Biện pháp giảm thiểu các tác động do khí thải từ hoạt động đun nấu từ các 
khu nhà 

- Khuyến khích các hộ dân, hộ kinh doanh trong khu dân cư sử dụng các 
nguồn nhiên liệu sạch như điện, năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, tại các nhà bếp 
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của mỗi hộ dân, hộ kinh doanh lắp đặt hệ thống chụp hút khói hiện đang được sử 
dụng khá phổ biến. 

- Lắp đặt máy hút khói và khử mùi hôi, có quạt thông gió kết hợp với các màng 
lọc để hút và lọc hết mùi hôi khu vực nhà bếp. 

- Thu gom triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày từ điểm chứa rác thải 
của dự án để thuê vận chuyển đi xử lý và phòng ngừa khả năng phân huỷ hữu cơ phát 
sinh các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường chung; 

* Biện pháp giảm thiểu các tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

 - Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh giữa các khu nhà, dọc theo tuyến giao 
thông trong và ngoài vành đai Dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng 
ồn. Tăng cường trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan thân thiện môi trường. 

- Bụi do các phương tiện vận chuyển trong khuôn viên dự án do các phương 
tiện vận chuyển thô sơ như xe gắn máy, xe ô tô. Khi dự án hoàn thành, một lượng lớn 
người ra vào sinh hoạt tại các khu nhà, do vậy các khí thải từ hoạt động giao thông 
cũng tăng theo ảnh hưởng đến môi trường sống của khu vực nên cần có các biển báo 
hạn chế tốc độ. 

Đánh giá: Phương pháp áp dụng dễ thực hiện, biện pháp sử dụng cây xanh 
trong khuôn viên để hạn chế ô nhiễm không khí, đặt biển báo giảm tốc độ là khá đơn 
giản, hiệu quả và tốn ít kinh phí. 

* Biện pháp giảm thiểu các tác động do khí thải và mùi hôi phát sinh từ hệ 
thống thu gom nước thải, khu tập kết rác thải  

- Để rác thải đúng quy định và được đựng trong các thùng chứa chuyên dụng có 
nắp đậy. 

- Tổ chức thu gom kịp thời, hàng ngày xe của đơn vị thu gom có trách nhiệm 
vận chuyển mang đi xử lý.  

- Trồng hàng rào cây xanh cách ly theo quy định. 

b. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

 * Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

- Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại tại mỗi hộ gia đình,khu 
công cộng: 

+ Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi hộ dân, khu công cộng 
đều được phân luồng để xử lý. Loại nước thải xám phát sinh được thoát ra hệ thống 
thoát nước có bố trí các hố ga lắng cặn. Còn nước thải đen từ các nhà vệ sinh được xử 
lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại tại mỗi hộ gia đình (Đơn vị tiếp quản có cam kết với 
các chủ hộ, chủ hộ khi di chuyển đến dự án tuân thủ tự bố trí bể tự hoại).  

+ Bể tự hoại sử dụng trong các hộ dân cư là Bể tự hoại cải tiến (Bể BASTAF). 
Mỗi hộ gia đình sẽ tự xây bể tự hoại đặt dưới móng công trình để xử lý nước thải vệ 
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sinh từ xí tiểu. Nước thải từ tắm giặt, rửa sàn,... sau khi được lắng tách qua hố ga cùng 
với nước thải từ nhà vệ sinh được đổ ra hệ thống mương thoát nước thải chung của 
toàn bộ dự án, được thu gom theo phương án sau: 

+ Bể tự hoại cải tiến (Bể BASTAF):  

 

 Hình 3.2. Mô hình bể BASTAF 

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

- Bể BASTAF vận hành đơn giản; 

- Không tốn chi phí vận hành do không sử dụng điện năng, hóa chất,… 

- Yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt vận hành đơn giản. 

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

* Giảm thiểu các tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Phương án thu gom và xử lý của đội vệ sinh: Hàng ngày, đội thu gom phải 
đưa phương tiện thu gom (xe thu gom rác..) đến thu gom CTR đã được tập trung tại 
các thùng chứa CTR sau đó tập kết tại thùng rác bố trí tại tại điểm tập kết tạm trong 
khu đô thị, vào cuối buổi chiều hàng ngày để xe rác của Công ty TNHH MTV môi 
trường đô thị Sơn La - chi nhánh huyện Bắc Yên vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 
Ngoài việc thu gom rác tại thùng, đội vệ sinh sẽ có trách nhiệm quét dọn và thu gom 
rác thải tại các tuyến đường nội bộ. Đội vệ sinh có trách nhiệm nạo vét thu gom bùn 
cặn tại các hố ga trên đường thoát nước, vận chuyển bùn thải từ khu xử lý nước thải 
tập trung đến nơi xử lý. 

* Giảm thiểu các tác động do chất thải là bùn từ các bể tự hoại 

  Bùn thải bể tự hoại tại các công trình nhà ở của dân, các khu công cộng sẽ tùy 
thuộc vào mức độ sử dụng mà các chủ hộ sẽ thuê đơn vị chức năng đến hút bùn bể 
phốt đi xử lý khi có nhu cầu. Bình quân định kỳ khoảng 2 năm/lần sẽ thuê thực hiện 
hút bùn bể phốt cho các công trình. 

* Giảm thiểu các tác động do chất thải nguy hại 

Do tính chất đặc thù của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, do vậy khi dự án đi 
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vào hoạt động sẽ tạo mặt bằng xây dựng khu nhà ở cho người dân. Từng hộ dân khi 
được bố trí ổn định sẽ tự quản lý lô đất, khu nhà ở của mình nên chất thải nguy hại tại 
dự án phát sinh một lượng rất ít, mức độ tác động gây ô nhiễm của dự án đến môi 
trường khu vực là không có so với các loại hình sản xuất khác. 

Tại khu vực nhà văn hóa bản bố trí 01 kho chứa CTNH tập trung, kho có diện 
tích 5m2 bên ngoài kho có dãn biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. Kho đảm bảo 
che kín nắng mưa, nền không bị thẩm thấu. Định kỳ khoảng 2 năm/lần, đơn vị quản lý 
khu dân cư, bản, xã (trưởng bản) có trách nhiệm thuê đơn vị có đủ khả năng xử lý để 
vận chuyển khối lượng chất thải nguy hại trên ra khỏi khu vực dự án, để xử lý theo 
đúng quy định. 

Ngoài ra, trong khu vực dự án có lắp đặt trạm biến áp, vào thời kỳ thực hiện bảo 
dưỡng, thay dầu tại trạm biến áp có phát sinh lượng dầu thải lớn, Đơn vị quản lý tại địa 
phương sẽ liên hệ với đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng tiến hành tới và bảo dưỡng định kỳ, 
sau khi xong, đơn vị bảo dưỡng sẽ tiến hành tự thu gom vào các thùng kín, đảm bảo 
không rơi rớt, phán tán ra ngoài sau đó tiến hành vận chuyển lượng dầu thải, giẻ lau 
dính dầu mỡ và các loại chất thải nguy hại khác ra khỏi khu vực đưa về xưởng để quản 
lý, tránh các ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe người dân trong khu đô thị và 
xung quanh. 

 d. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung 

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, tại dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau 
để khống chế tác động của tiếng ồn: 

- Tăng cường trồng cây xanh trong khuôn viên dự án; 

- Có quy định hạn chế tốc độ 10km/h đối với các phương tiện tham gia giao 
thông ra vào trong khuôn viên khu vực dự án. 

 e. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác 

* Biện pháp giảm thiểu các tác động do hoạt động giao thông đi lại 

+ Bố trí cán bộ tham gia hướng dẫn giao thông đặc biệt khi vào giờ cao điểm 
hay xảy ra ách tắc giao thông tại khu vực dân cư cũng như khu vực lân cận. 

+ Bố trí hệ thống đường giao thông ra vào một cách hợp lý cụ thể như: quy định 
lối ra và lối vào khu vực. Đặt biển báo chỉ dẫn đường đi ra vào khu vực khu đô thị. 

+ Có quy định hạn chế tốc độ 10km/h đối với các phương tiện tham gia giao 
thông ra vào trong khuôn viên khu đô thị. 

* Biện pháp giảm thiểu các tác động do nhiệt 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án, mật độ cây xanh đảm bảo theo 
tỷ lệ quy định nên có tác dụng điều hòa vi khí hậu rất tốt, ảnh hưởng của nhiệt thừa tới 
môi trường sẽ được hạn chế tới mức tối đa. 
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- Tuyên truyền, vận động người dân sống trong khu dân cư nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng. 

* Biện pháp giảm thiểu các tác động tới kinh tế - xã hội 

- Dự án đi vào hoạt động chủ yếu đem lại lợi ích về kinh tế - xã hội cho khu 
vực. Tuy nhiên, do tính chất hoạt động của dự án là nơi ăn ở, sinh hoạt của người dân, 
nên dễ phát sinh các tệ nạn xã hội và các vấn đề gây mất trật tự, an toàn giao thông. 
Nắm được vấn đề này. Đơn vị tiếp quản có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 
phương để thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động thiếu lành mạnh diễn ra 
trong khu vực dự án để kịp thời ngăn chặn, xử lý tránh tình trạng để lâu gây ảnh hưởng 
đến tinh thần và cuộc sống của người dân. 

- Thông báo rộng rãi về dự án cho nhân dân bản Ngậm, các địa phương lân cận 
và người dân được biết và đóng góp ý kiến, phối hợp thực hiện. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân, 
công an; tổ chức đội bảo vệ, có biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo trật tự an ninh tốt, 
phòng chống các tệ nạn xã hội cả trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như trong 
quá trình hoạt động của Dự án. 

- Lập tổ bảo vệ tại khu vực để kịp thời phát hiện và xử lý một số hành động gây 
rối hay một số hoạt động thiếu ý thức khác của cư dân đến sinh sống. 

- Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên tuyền nâng cao ý thức cộng đồng về 
BVMT trong toàn khu đô thị của dự án. Định kỳ tổ chức các buổi tổng vệ sinh công 
cộng. 

* Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Các biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ cần áp dụng như sau: 

- Trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (TCVN 2622/1995).  

- Trang bị bình chữa cháy tại các vị trí cần thiết đảm bảo ứng cứu kịp thời các 
sự có xảy ra. 

- Xây dựng các công trình, vật kiến trúc phải phù hợp với yêu cầu của quy 
phạm thiết kế phòng cháy chữa cháy trong xây dựng. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét, thu tĩnh điện tích tụ theo quy phạm chống sét cho 
các công trình xây dựng. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 
trình khác nhằm dễ dàng sửa chữa, chống chập mạch cháy, nổ. 

- Dán niêm yết các nội quy phòng chống cháy nổ tại các khu vực công cộng, 
đặc biệt treo biển cấm lửa hoặc cấm hút thuốc tại những nơi dễ xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp kịp thời với đội cứu hộ của địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự 
cố xảy ra. 
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* Giảm thiểu sự cố do thiên tai, khí hậu: 

- Hướng dẫn các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà cửa lắp đặt hệ thống 
chống sét, thu tĩnh điện tích tụ theo quy phạm chống sét cho các công trình xây dựng. 

 - Khi có sự cố xảy ra cần điều động người, phương tiện máy móc đến hiện 
trường để thu dọn. Đối với sự cố có tổn thất về người hoặc tài sản cần báo ngay cho 
trưởng bản, UBND xã Song Pe, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn của địa phương để có phương án giải quyết thích hợp. 

- Sau khi hoàn thành dự án, đơn vị quản lý khu dân cư luôn phải cập nhật tình 
hình mưa lũ tại khu vực để chủ động trong công tác phòng tránh thiên tai, thường 
xuyên kiểm tra đường ống thoát nước mưa, vệ sinh hố ga giếng thăm. 

* Giảm thiểu sự cố về an ninh, trật tự xã hội 

- Tổ chức giao thông hợp lý như xây dựng các nút giao đấu nối giữa các tuyến 
đường đối ngoại, đối nội, bãi đỗ, dừng xe. 

- Bố trí hệ thống đường giao thông ra vào một cách hợp lý cụ thể như: quy định 
lối ra và lối vào khu vực. Đặt biển báo chỉ dẫn đường đi ra vào khu vực dự án. 

- Chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân, công an; tổ chức đội bảo 
vệ, có biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo trật tự an ninh tốt, phòng chống các tệ nạn 
xã hội cả trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như trong quá trình hoạt động của 
Dự án. 

- Đồng thời tuyên truyền người dân sinh sống trong khu dân cư có ý thức thu 
gom rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, tạo quảnh quan môi trường xanh 
sạch đẹp. 

* Giảm thiểu Sự cố về hệ thống thoát nước mặt, nước thải 

Khi phát hiện sự cố hỏng hóc, vỡ, tắc đường ống cần kiểm tra và sửa chữa kịp 
thời. Thường xuyên theo dõi, nạo vét tại các cửa giếng thăm hệ thống thoát nước mặt, 
nước thải tránh gây ách tắc hệ thống thu gom. 

g. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Đề đảm bảo chất lượng môi trường dự án trong quá trình vận hành. Chủ dự án 
cần thực hiện các công trình biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường. Cụ thể trong 
bảng sau: 
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường  

Trên cơ sở các tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 
đã nêu trong chương 3, tóm lược các biện pháp giảm thiểu và cơ quan thực hiện, cơ 
quan giám sát kiểm tra được trình bày trong bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

STT 
Các hoạt 
động của 

dự án 

Các tác động 
chính đến môi 

trường 

Các công trình biện pháp bảo 
vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện và 
hoàn thành 

I Giai đoạn thi công xây dựng 

1 

Thu hồi 
đất, bồi 
thường 
giải 
phóng 
mặt bằng. 

Tác động tới 
cuộc sống của 
người dân bị 
thu hồi đất 

Thực hiện bồi thường giải phóng 
mặt bằng theo quy định, hỗ trợ 
chuyển đổi nghề nghiệp cho các 
hộ thuộc diện bị thu hồi đất 

 
- Trong suốt 
quá trình thi 
công, xây 
dựng 
 

2 

- Vận 
chuyển 
vật liệu 
xây dựng, 
máy móc 
thiết bị... 
- Xây 
dựng hạ 
tầng kỹ 
thuật khu 
đô thị 

- Bụi, khí thải, 
tiếng ồn ảnh 
hưởng đến môi 
trường không 
khí khu vực và 
xung quanh. 
- Nước thải 
sinh hoạt, nước 
mưa chảy tràn 
qua khu vực, 
nước thải thi 
công. 
- Chất thải rắn 
sinh hoạt, CTR 
xây dựng.... 
- CTNH: chất 
thải nhiễm dầu 
mỡ, bóng đèn 
huỳnh quanh 
hỏng... 
- Những rủi ro, 
sự cố trong quá 
trình thi công 
(tai nạn lao 
động, tai nạn 
giao thông, sự 
cố cháy nổ, 
ngập lụt...) 

* Khí, bụi 
- Lập kế hoạch thi công, bố trí 
nhân lực hợp lý. 
- Che chắn xung quanh khu vực 
thi công và phủ bạt thùng xe khi 
vận chuyển. 
- Thực hiện nghiêm túc quy định 
hạn chế tốc độ lưu thông. 
- Lựa chọn phương tiện, máy 
móc hiện đại, phát thải ít và độ 
ồn thấp. 
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ. 
- Bố trí bồn tưới nước đặt trên xe 
tải  
- Bố trí 02 bơm rửa lốp xe tại 
khu vực thi công khu đô thị, 02 
bơm rửa lốp xe khu vực lấy đất 
* Nước thải 
- Xây dựng hệ thống mương 
rãnh thu gom nước mưa. 
- Không thay dầu, ngăn chặn rò 
rỉ xăng dầu trong khu vực dự án. 
- Nước thải sinh hoạt của công 
nhân xây dựng được xử lý bằng 
các nhà vệ sinh di động. 
- Nước thải thi công được thu 
vào các bể lắng, tận dụng lại cho 
xây dựng. 
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- Tác động đến 
tình hình kinh 
tế -xã hội 

* Chất thải rắn 
- Rác thải xây dựng: bao bì xi 
măng, cốt ép, gỗ...có thể tái sử 
dụng vào mục đích khác không 
thải bỏ. 
- Chất thải rắn sinh hoạt sau thu 
gom được hợp đồng vận chuyển 
đi xử lý hợp vệ sinh. 
- Chất thải nguy hại được thu 
gom lưu chứa vào các thùng phi 
có nắp đậy, sau đó hợp đồng 
thuê xử lý. 
* Đối với các rủi ro, sự cố 
- Thực hiện nghiêm ngặt các quy 
định an toàn lao động trong thi 
công xây dựng. 
- Phối hợp với lực lượng an ninh 
tuần tra khu vực giữ ANTT công 
cộng... 
- Tuân thủ thi công các hạng mục 
theo thiết kế đã được thẩm duyệt 

II Gai đoạn hoạt động 

1 

- Hoạt 
động của 
các hộ 
dân, công 
trình công 
cộng 
 
 
- Hoạt 
động của 
các 
phương 
tiện giao 
thông. 
 
 
 
 

- Nước thải: 
(Nước thải sinh 
hoạt, dịch vụ và 
nước mưa chảy 
tràn). 
- CTR: (CTR 
sinh hoạt, dịch 
vụ và chất thải 
nguy hại) 
- Bụi, khí thải 
độc hại: Từ các 
bếp ăn, từ các 
phương tiện 
giao thông; mùi 
hôi từ bãi tập 
kết rác ... 
- Những rủi ro 
và sự cố có thể 
xảy ra (cháy 
nổ, sét đánh, 
ngập lụt, sự cố 
đối với hố 
ga...). 

* Nước thải 
- Nước mưa chảy tràn được thu 
gom qua hệ thống thoát nước có 
bố trí các hố ga lắng cặn. 
- Nước thải sinh hoạt được xử lý 
sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại. 
- Nước thải từ các nguồn (nước thải 
sinh hoạt, nước thải dịch vụ) sau 
khi được xử lý sơ bộ, sẽ được thu 
gom trước thoát ra hệ thống thoát 
nước chung. 
* Chất thải rắn 
- Chất thải sinh hoạt và dịch vụ 
được thu gom vào các thùng rác, 
sau đó hợp đồng với đội vệ sinh 
môi trường địa phương vận chuyển 
đi xử lý hợp vệ sinh 
- Đối với chất thải nguy hại phát 
sinh sẽ được kê khai cụ thể, thu 
gom và lưu trữ theo quy định, 
tiến hành đăng ký chủ nguồn 
thải, và hợp đồng với đơn vị chức 
năng xử lý. 
* Bụi, khí thải 
- Tại các bếp ăn bố trí hệ thống 
chụp hút khói, khuyến khích sử 

- Các công 
trình xử lý 
môi trường 
được xây 
dựng từ giai 
đoạn XD 
- Các biện 
pháp giảm 
thiểu ô 
nhiễm được 
thực hiện 
song song 
với quá trình 
hoạt động 
của khu đô 
thị 
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dụng nhiên liệu sạch như gas và 
sử dụng điện 
- Để giảm thiểu bụi, khí thải phát 
sinh do nguồn đường giao thông 
thực hiện các biện pháp vệ sinh 
đường xá, trồng cây xanh... 
* Đối với các tác động khác 
- Để giảm, phòng ngừa và ứng phó 
với các sự cố xảy ra cần tuân thủ 
các quy định phòng chống cháy nổ, 
có biện pháp chống sét, tiếp địa an 
toàn.... 

4. 2. Chương trình giám sát môi trường của dự án 

Chủ dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ Môi trường tiến 
hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường nhằm mục đích kiểm soát, bảo vệ và 
giám sát ô nhiễm Môi trường. Tình trạng Môi trường sẽ thường xuyên được theo dõi, 
số liệu sẽ được lưu giữ. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp xác 
định lại các dự báo trong báo cáo ĐTM hoặc mức độ sai khác giữa tính toán và thực tế. 
Kết quả giám sát và quan trắc sẽ được Chủ dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 
và các cơ quan liên quan theo định kỳ. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết Luận 

Trên cơ sở phân tích về công nghệ, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện 
trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, các tác động của dự án và những biện pháp 
khắc phục cho thấy: Việc đầu tư dự án ngoài những yếu tố mang lại những lợi ích kinh 
tế - xã hội còn gây ra những tác động tiêu cực về môi trường. Báo cáo này đã nhận 
dạng và đánh giá một cách chi tiết các tác động, phạm vi tác động tới môi trường. 

  - Các nguồn gây tác động chủ yếu bao gồm: 

+ Gây ô nhiễm không khí do bụi, hơi xăng, dầu, khí độc, tiếng ồn, rung động… 
do các hoạt động trong quá trình thi công tới môi trường trong khu vực, ảnh hưởng tới 
cộng đồng dân cư và công nhân lao động; ảnh hưởng tới hệ sinh thái khu vực dự án. 

+ Ô nhiễm nguồn nước do nước thải trong giai đoạn thi công dự án làm ảnh 
hưởng đến vệ sinh môi trường, đến sinh hoạt của người dân trong khu vực Dự án; 

+ Các sự cố môi trường, ... 

- Chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí nghiêm chỉnh thực hiện các giải pháp giảm 
thiểu khống chế ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo này nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường 
Việt Nam bao gồm: 

+ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

+ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, rung động. 

+ Biện pháp giảm thiểu thoát nước và xử lý thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. 

+ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn. 

+ Các biện pháp vệ sinh an toàn lao động và các biện pháp phòng chống sự cố ô 
nhiễm (rò rỉ, cháy nổ,...). 

- Chương trình giám sát môi trường sẽ được thực hiện ngay khi được Cơ quan có 
thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy phép cho dự án và dự án đi vào xây dựng và hoạt 
động. Các số liệu giám sát sẽ được lưu trữ và sẽ là cơ sở pháp lý đối với việc thực hiện 
Luật Bảo vệ Môi Trường của Việt Nam. 

- Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới 
môi trường đã được đưa ra và kiến nghị trong báo cáo là những biện pháp khả thi, có 
thể đảm bảo Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam. 

Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp quản lý, khống chế ô nhiễm và 
cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam về các vấn đề môi trường của dự án. 

2. Kiến nghị  

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án rất mong nhận được sự phối kết hợp 
và hỗ trợ của UBND tỉnh Sơn La, Sở Tài nguyên Môi trường, các ban ngành liên quan 
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của UBND huyện Bắc Yên và Ủy ban nhân dân xã Song Pe. 

Đồng thời, Chủ dự án cũng mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến và 
giúp đỡ của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Sơn La để có thể thực hiện tốt công tác 
bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án, vận hành dự án góp phần thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực. 

3. Cam kết 

- Chủ Dự án cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường đã 
trình bày tại chương III báo cáo. 

- Cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn 
thành tương ứng trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng và trong giai đoạn dự án 
vào hoạt động. 

- Chủ Dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, giám sát môi 
trường như đã nêu trong chương 4 của báo cáo.  

- Chủ Dự án cam kết thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường có liên quan đến dự án. 

- Chủ Dự án cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hộ dân, các công 
trình lân cận nếu xảy ra hiện tượng sạt lún, nứt hỏng do dự án gây ra. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong các sự cố, rủi ro 
môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Cam kết giải quyết các khiếu kiện của cộng đồng về những vấn đề môi trường 
của Dự án theo quy định của pháp luật. 
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