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PHỤ LỤC 

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Đường giao thông từ bản Phiêng Lời đến bản Long Bong, xã Hua Trai, huyện 

Mường La 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Đường giao thông từ bản Phiêng Lời đến bản Long Bong, xã Hua 

Trai, huyện Mường La. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Sơn La. 

1.2. Phạm vi, quy mô của Dự án: 

- Phạm vi thực hiện: Xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

- Quy mô: 

+ Điểm đầu tuyến: Trung tâm xã Hua Trai, huyện Mường La. 

+ Điểm trung gian: Tuyến đường đi qua bản Ỏ, bản Lè và bản Long Bong, xã 

Hua Trai, Huyện Mường La. 

+ Điểm cuối tuyến: Đầu điểm TĐC bản Lọng Bong mới, xã Hua Trai, huyện 

Mường La. 

- Tổng chiều dài tuyến 8,833 Km. 

1.3.Các hạng mục công trình 

1.3.1. Các hạng mục công trình chính của dự án: 

- Thiết kế đường giao thông nông thôn cấp C theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

10380:2014 đường giao thông nông thôn yêu cầu thiết kế, với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ 

yếu sau: 

- Tốc độ thiết kế Vtk=15 Km/h; 

- Bề rộng nền đường: Bn= 4,0m (chưa kể rãnh dọc);  

- Bề rộng mặt đường: Bm= 3,0m; 

- Bề rộng lề đường: Bl= 2x0,50= 1,0m; 

- Mở rộng, siêu cao theo tiêu chuẩn. 

- Độ dốc ngang: Mặt đường Im =2%, lề đường IL =5%. 

- Độ dốc dọc lớn nhất: Imax= 15%; 

- Bán kính đường cong bằng tối thiểu: Rmin= 15m. (Châm trước R châm trước =10m). 

- Bán kính đường cong lồi: R lồimin =50m. 

- Bán kính đường cong lõm: R lõmmin =50m. 

- Mái ta luy đào tỷ lệ 1/0,75 đối với mái đất; tỷ lệ 1/0,25- 1/0,5 đối với mái đá 

(tùy theo cấp đá). 
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- Mái taluy nền đắp 1/1,5 đối với nền đắp đất; 1/1,0 đối với nền đắp đá; 

*) Mặt đường làm mới:  

- Kết cấu mặt đường được thiết kế theo kết cấu mặt đường GTNT loại C, Kết cấu 

tính từ trên xuống như sau: 

 + Lớp mặt đổ BTXM M200# dày 14cm; 

 + Lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 10cm; 

 + Lu khuôn đường đạt K95.  

*) Mặt đường sửa chữa:  

- Đối với kết cấu mặt đường cũ bị rạn nứt, lún lõm nhẹ, Kết cấu tính từ trên xuống 

như sau: 

 + Láng nhựa 3 lớp dày 3.5 cm TCN 4.5kg/m2; 

 + Bù vênh đá dăm; 

 + Móng trên đá dăm loại II dày 12cm. 

- Đối với kết cấu mặt đường cũ bị lún lõm hư hỏng nặng, Kết cấu tính từ trên 

xuống như sau: 

 + Láng nhựa 3 lớp dày 3.5 cm TCN 4.5kg/m2; 

 + Móng trên đá dăm loại II dày 12cm; 

 + Móng dưới đá dăm loại II dày 15cm. 

 - Lề đường là nền đất.  

- Rãnh dọc thiết kế rãnh hình thang (đối với nền địa chất là đất). Tại các đoạn 

tuyến có độ dốc dọc lớn, địa chất dễ bị xói lở, có nước chảy thường xuyên bổ sung gia cố 

rãnh dọc, sử dụng rãnh lắp ghép hình thang kích thước (120x40x40)cm, đáy rãnh bằng 

BTXM  M200 dày 7cm đổ tại chỗ, thành rãnh bằng các tấm BTXM M200 dày 7cm đúc sẵn.  

- Rãnh dọc thiết kế tam giác (đối với nền địa chất là đá C3). 

- Tần suất thiết kế nền đường và cống P=4%, cầu trung P=1%; 

- Công trình xây dựng vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H13-X60 (cầu tương đương 

HL93), khổ công trình bằng bề rộng nền đường; 

- Xây dựng hệ thống ATGT theo QCVN 41:2019/BGTVT. 

- Công trình thiết kế vĩnh cửu, khổ bằng khổ nền đường. 

+ Tải trọng thiết kế công trình H13 - X60. 

1.3.1. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án: 

a) Cống thoát nước ngang:  

Cống thoát nước ngang được bố trí theo tính toán thuỷ văn khu vực, các hệ thống 

kênh mương tuyến đường đi qua. Tải trọng thiết kế H13-X60, khổ cống bằng khổ nền 

đường; tần suất thiết kế P= 4%. Kết cấu ống cống bằng BTCT M200; kết cấu móng, 

tường cống, tường đầu, tường cánh dùng BTXM M200 Phần gia cố sân cống thượng, 
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hạ lưu tuỳ thuộc địa hình, địa chất sử dụng kết cấu đá xây vữa XM100# hoặc kết cấu 

BTXM150#. 

- Tổng số cống trên tuyến thiết kế: 2 cái. Trong đó: 

+ Cống tròn Φ1,0m: 2 cái; 

Tại lý trình cọc P129 Km4+986.93 và TC221 KM8+655.77. 

* Tại cọc C34A Km2+399.06 thiết kế mới 01 cầu bản mố nhẹ 01 cửa Lo = 4.0m;  

khổ cầu B= 5+(0.5x2) =6m. 

- Tải trọng thiết kế H13-X60. 

- Thiết kế trên cơ sở định hình 69-34X. 

- Tần xuất thiết kế P = 4%.  

- Thân mố trụ, tường cánh bằng bê tông xi măng M200#. 

- Sân gia cố bê tông M200#. 

- Móng đệm cấp phối dày 15cm 

- Bản mặt, bản vượt đổ BTCT M300#. 

- Lan can bằng BTCT M300#. 

- Hai đầu cắm biển báo giao thông số hiệu 115 và biển chỉ dẫn 440. 

* Tại cọc C81 Km7+476.37 thiết kế mới cầu tràn liên hợp BTCT L=5x4.0m; khổ 

cầu B=5+(0.35x2)=5.7m. 

- Tải trọng thiết kế H13-X60. 

- Thiết kế trên cơ sở định hình 69-34X. 

- Tần xuất thiết kế P = 4%.  

- Mặt đường, bản mặt cầu, bản vượt BTCT M300 

- Mũ mố, mũ trụ BTCT M250 

- Thân mố, thân trụ thân tường cánh, móng mố, móng trụ, móng tường cánh 

BTXM M200. 

- Gia cố lòng tràn BTXM M200, đệm đá dăm dày 15cm  

- Chân khay thượng lưu, hạ lưu gia cố BTXM M200, thượng gia cố đắp đá hộc, 

hạ lưu gia cố rọ thép nhồi đá hộc KT2x1x1m. 

- Bố trí trụ tiêu BTCT M200 trên cầu và đường tràn 

- Hai đầu cắm biển báo giao thông số hiệu 115 và biển chỉ dẫn 440. 

b) Rãnh thoát nước dọc, cống dọc: 

- Tại các đoạn tuyến có độ dốc dọc lớn, địa chất dễ bị xói lở, có nước chảy 

thường xuyên bổ sung gia cố rãnh dọc, sử dụng rãnh lắp ghép hình thang kích thước 

(120x40x40)cm, đáy rãnh bằng BTXM M200 dày 7cm đổ tại chỗ, thành rãnh bằng các 

tấm BTXM M200 dày 7cm đúc sẵn. Tổng chiều dài rãnh gia cố L=4925,00m. 

c) Thiết kế an toàn giao thông: 
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 - Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, cần phải thiết kế hệ 

thống an toàn giao thông như cọc tiêu, biển báo, cột Km... 

 + Thiết kế 75 cọc H. 

 + Thiết kế 670 cọc tiêu tại những vị trí cần thiết 

Các công trình báo hiệu phải được phối hợp thống nhất, không mâu thuẫn nhau, 

thống nhất về vật liệu, mầu sắc, kích cỡ và đặt đúng vị trí trên tuyến. 

Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến được thiết kế tuân theo điều lệ báo hiệu 

đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

- Dự án chiếm dụng vĩnh viễn đất lúa gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân. 

- Hoạt động thi công và vận hành các hạng mục công trình của dự án phát sinh 

bụi, tiếng ồn, độ rung, có khả năng ảnh hưởng tới người dân. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường: 

- Hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng thi công, đào đắp nền đường, thi công 

các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất, đá thải, phế thải. 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến phát sinh tiếng 

ồn, bụi, khí thải và nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao thông. 

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

đoạn của dự án đầu tư: 

3.1. Nước thải, khí thải: 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

a. Trong giai đoạn thi công: 

- Hoạt động sinh hoạt của các cán bộ công nhân và nhân viên phục vụ dự án phát 

sinh nước thải sinh hoạt với thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, TSS, BOD, COD, 

N, P và vi sinh vật,... với lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa là 

2,25m3/ngày.đêm. 

- Hoạt động vệ sinh phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công phát sinh nước thải 

xây dựng với khối lượng khoảng 2,0 m3/ngày.đêm với thành phần chủ yếu là chất rắn lơ 

lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 

- Nước mưa chảy tràn trên công trường thi công với thành phần chủ yếu là đất, 

cát, cành lá cây, chất rắn lơ lửng,.với lưu lượng nước mưa chảy tràn phát sinh là 2,5m3/s. 

 b. Trong giai đoạn vận hành: 

Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên bảo trì, duy tu công trình phát 

sinh với lưu lượng khoảng 0,45m3/ngày/công trường với thành phần chủ yếu là các chất 

cặn bã, TSS, BOD, COD, N, P và vi sinh vật,. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

a. Trong giai đoạn thi công: 
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Bụi, khí thải phát sinh trong hoạt động chuẩn bị mặt bằng, thi công các hạng mục 

công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất thải, đá thải, phế thải với thành 

phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, VOC,... 

b. Trong giai đoạn vận hành: 

Hoạt động của phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến phát sinh chủ yếu là 

bụi, khí thải với thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, VOC,... 

 3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

a. Trong giai đoạn thi công: 

- Hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng phát sinh chất thải rắn thông thường 

với thành phần chủ yếu là thực bì, cây cỏ, đất cát bám theo rễ cây. 

- Hoạt động phá dỡ các công trình vật kiến trúc phục vụ thi công phát sinh phế 

thải với thành phần chủ yếu là đất đá, gạch ngói, bê tông, phế liệu,... 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án phát sinh đất đá thải, 

phế thải, chất thải rắn xây dựng với thành phần chủ yếu là đất đá thải,... 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối 

lượng khoảng 10 kg/ngày/công trường với thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, rau củ, 

bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, giấy báo,. 

b. Trong giai đoạn vận hành: 

- Hoạt động bảo trì, duy tu các công trình phát sinh chất thải rắn thông thường 

với khối lượng khoảng 2-3m3 đợt bảo dưỡng/công trường với thành phần chủ yếu là bê 

tông, nhựa đường bám dính, cọc tiêu hỏng,... 

- Hoạt động của cán bộ công nhân viên bảo trì, duy tu công trình phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 5kg/ngày/công trường với thành phần chủ yếu 

là bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn.... 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

a. Trong giai đoạn thi công: 

Hoạt động thi công phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng khoảng 10 

kg/tháng thi công với thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu,... 

b. Trong giai đoạn vận hành: 

Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các công trình sẽ phát sinh chất thải nguy hại với 

khối lượng khoảng 3 kg/đợt bảo dưỡng với thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau 

dính dầu,... 

3.3. Tiếng ồn và độ rung: 

3.3.1. Trong giai đoạn thi công: 

Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải phát sinh tiếng ồn và rung chấn tác động tới người 

dân. các khu dân cư nằm dọc hai bên tuyến với khoảng cách từ 30m - 150m. 
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3.3.2. Trong giai đoạn vận hành: 

Hoạt động lưu thông của các phương tiện giao thông trên tuyến phát sinh tiếng 

ồn và rung chấn tác động tới người dân các khu dân cư nằm dọc hai bên tuyến với 

khoảng cách từ từ 5m + 10m. 

3.4. Các tác động khác: 

3.4.1. Trong giai đoạn thi công: 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải đất đá thải ảnh hưởng tới phát sinh bụi, khí thải, 

tiếng ồn ảnh hưởng tới người dân, hoạt động giao thông đường bộ của người dân khu 

vực dự án và có nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông.. 

- Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất trật tự an ninh xã 

hội khu vực dự án. 

3.4.2. Trong giai đoạn vận hành: 

Việc hình thành hạ tầng ảnh hưởng diện tích đất và có nguy cơ xảy ra sự cố tai 

nạn giao thông. 

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

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải: 

a. Trong giai đoạn thi công: 

- Nước thải sinh hoạt: Lắp đặt nhà vệ sinh di động phù hợp tại mỗi khu vực công 

trường thi công để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh; hợp đồng với đơn vị 

có chức năng định kỳ thu gom, xử lý theo quy định. Quy trình  xử lý: Nước thải sinh 

hoạt nhà vệ sinh lưu động hút, vận chuyển, xử lý. 

- Nước thải xây dựng: Tại các công trình xây dựng đào hệ thống thu gom, hố lắng 

hai ngăn để thu gom, lắng toàn bộ nước thải xây dựng trước khi thải ra môi trường. Quy 

trình xử lý: Nước thải xây dựng hố lắng hai ngăn thải ra môi trường. 

- Nước mưa chảy tràn: Thi công hệ thống rãnh thu gom nước mưa và hệ thống hố 

lắng trên công trường thi công, các khu vực dân cư để thu gom và lắng lọc nước mưa 

chảy tràn; thường xuyên nạo vét các rãnh thoát nước và hố ga, đảm bảo lưu thông dòng 

chảy, không gây ngập úng cục bộ; bùn đất tại rãnh thoát nước được thu gom cùng đất 

đá thải của dự án. 

Quy trình xử lý: Nước mưa chảy tràn hệ thống rãnh thu gom nước mưa và hố 

lắng lắng cặn môi trường. 

b. Trong giai đoạn vận hành: 

Tại các hạng mục công trình, thi công hệ thống rãnh thu gom nước mưa và hệ 

thống hố lắng dọc 2 bên ranh giới tuyến đường để thu gom và lắng lọc nước mưa chảy 

tràn. Quy trình xử lý: Nước mưa chảy tràn hệ thống rãnh thu gom nước mưa và hố lắng  

lắng cặn môi trường. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải: 
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Trong giai đoạn thi công sử dụng các phương tiện, máy móc được đăng kiểm; 

che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải; 

phun nước giảm bụi, thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công 

và đường tiếp cận. 

4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn: 

a. Trong giai đoạn thi công: 

- Bố trí 3 thùng rác có nắp đậy loại 120 lít bằng nhựa tại mỗi công trường thi 

công tùy theo quy mô của từng công trình, đảm bảo thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh; hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

- Đất đá thải được thu gom, đưa về các bãi thải đã được chấp thuận. 

b. Trong giai đoạn vận hành: 

Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng sẽ được thu gom và hợp 

đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý trong ngày theo đúng quy định. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại: 

a. Trong giai đoạn thi công: 

- Thu gom và lưu chứa tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh trong các thiết 

bị chuyên dụng, bảo đảm lưu chứa an toàn. không tràn đổ, có gắn biển hiệu cảnh báo 

theo quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom. xử lý theo quy định. 

- Quy định áp dụng: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b. Trong giai đoạn vận hành: 

Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh vào thùng chứa chuyên dụng, có 

nắp đậy, có gắn mã phân định chất thải nguy hại theo quy định. đảm bảo lưu chứa an 

toàn. không tràn đổ; chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom. xử lý theo quy định. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung: 

Trong giai đoạn xây dựng. các phương tiện vận chuyển chỉ được phép chở đúng 

tải trọng cho phép; sử dụng các thiết bị thi công đạt đăng kiểm trong quá trình thi công; 

các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra. bảo dưỡng định kỳ 

thường xuyên. 

Quy định áp dụng: 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. 

4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

4.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất: 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp 
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hỗ trợ ổn định sản xuất và hỗ trợ đào tạo nghề đề xuất trong phương án bồi thường, hỗ 

trợ; chỉ triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

4.4.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông: 

- Xây dựng phương án tổ chức thi công, phân tuyến, phân luồng. đảm bảo an 

toàn giao thông đường bộ trong quá trình thi công. trình cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, chấp thuận trước khi triển khai thi công và tổ chức thực hiện theo đúng quy định; 

bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông khu vực để hướng dẫn phân luồng tại 

khu vực thi công trong suốt thời gian thi công. 

- Lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng giao thông và thông báo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động thi công của dự án để người tham gia 

giao thông được biết. 

- Làm đường tạm trong trường hợp thi công cầu, cống gây ảnh hưởng tới hoạt 

động lưu thông của người dân. 

4.4.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc thi công công trình thủy lợi, cấp 

nước sinh hoạt: 

Thi công cuốn chiếu theo từng đoạn kênh mương; trong quá trình thi công và sau 

khi thi công luôn phải dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ, thu gom triệt để các loại chất thải và 

xử lý các loại nước thải phát sinh nhằm giảm thiểu tác động của các chất ô nhiễm đi vào 

kênh mương làm ảnh hưởng chất lượng nguồn nước tưới tiêu; đối với công trình đang 

hoạt động cấp nước, trong quá trình thi công phải có kế hoạch dự phòng cấp nước cho 

người dân. 

4.4.4. Biện pháp giảm thiểu xói lở tuyến đường thi công: 

Áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu; sau khi hoàn thành lớp mặt sẽ tiến hành 

che phủ các taluy bằng cách trồng cỏ, kè đá hoặc gạch xi măng tại các vị trí có nguy cơ 

sạt lở cao. 

4.4.5. Biện pháp giảm thiểu ngập úng cục bộ: 

Tiến hành hình thành các cống ngang tại các vị trí theo thiết kế trước khi tiến 

hành đắp nền các đoạn đường dẫn; đắp nền chỉ thực hiện sau khi kiểm tra thấy rằng các 

cống ngang đã hoạt động tốt; bố trí máy bơm cưỡng bức với công suất phù hợp để bơm 

tiêu thoát nước trong trường hợp bị ngập lụt. 

4.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

4.5.1. Trong giai đoạn thi công: 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn giao thông: 

Phân luồng giao thông tại các nút giao thông nối từ công trường với tuyến đường 

của khu vực; lắp đặt biển báo công trường đang thi công; không vận chuyển nguyên vật 

liệu vào các khung giờ cao điểm; lắp đặt đèn cảnh báo, biển báo hiệu, hàng rào. 

b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

Xây dựng các phương án ứng phó đối với các sự cố, tai nạn lao động; tập huấn 
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cho công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động; trang 

bị bảo hộ lao động; tăng cường phổ biến và hướng dẫn cán bộ kỹ thuật, công nhân lao 

động kỹ năng phòng, tránh, ứng phó sự cố tai nạn lao động. 

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Ban hành quy định, nội quy, biểm cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 

phòng cháy, chữa cháy; trong quá trình thi công nếu xảy ra sự cố cháy nổ, đơn vị thi 

công phải ứng cứu ngay các đối tượng trong khu vực nguy hiểm. 

4.5.2. Trong giai đoạn vận hành: 

Bố trí hệ thống rãnh, cống dọc, cống ngang,... đảm bảo thoát nước mặt tránh gây 

xói lở phía taluy dương; định kỳ nạo vét, sửa chữa những đoạn rãnh bị hư hỏng không 

còn đảm bảo thoát nước. 

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

5.1. Giám sát chất thải rắn 

Mục đích: Đánh giá thành phần, khối lượng CTR được lưu giữ để có các biện 

pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 

- Đối với CTR xây dựng: 

Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng. lưu giữ và xử lý CTR 

xây dựng; giám sát việc vận chuyển đất đá thải trong quá trình xây dựng; giám sát việc 

gia cố bãi thải, hiện tượng trượt sạt bãi thải, giám sát việc trồng cây tại bãi thải sau khi 

kết thúc xây dựng. 

Vị trí giám sát: Tại khu vực xây dựng công trình, khu vực bãi thải. 

Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Đối với CTR sinh hoạt: 

Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng rác phát sinh, công tác phân loại, thu 

gom, vận chuyển, xử lý. 

Vị trí giám sát: Tại khu tập kết rác sinh hoạt. 

Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

5.2. Giám sát CTNH 

Mục đích: Đánh giá thành phần, khối lượng CTNH được lưu giữ để có các biện 

pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 

Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng, phân loại, thu gom, lưu 

giữ và xử lý CTNH. 

Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH. 

Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

Thực hiện quản lý CTNH theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 
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5.3. Giám sát quá trình vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu. 

Mục đích: Giám sát việc che chắn xe chở nguyên, nhiên, vật liệu; tải trọng cho phép. 

Tần suất: Liên tục trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu. 

Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

5.4. Giám sát sạt lở, sụt lún công trình 

Mục đích: Đánh giá khả năng sạt lở, sụt lún công trình 

Thông số giám sát: Mức độ sạt lở, sụt lún của công trình. 

Vị trí giám sát: Tại khu vực xây dựng đường giao thông. 

Tần suất thực hiện: Liên tục trong quá trình thi công. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác: 

Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều kiện có liên quan đến 

môi trường sau: 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, 

phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp, hạn chế 

tối đa các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trường, chất lượng nước mặt, hệ thủy 

sinh, hoạt động giao thông đường bộ và các hoạt động kinh tế dân sinh khác trên khu 

vực thực hiện dự án; phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc cải tạo 

kênh, mương, bảo đảm không gây gián đoạn nguồn nước cấp phục vụ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp cho người dân khu vực dự án. 

- Giám sát, thực hiện, bảo đảm toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn thi công của dự án được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, 

không thải nước thải chưa qua xử lý đạt yêu cầu ra môi trường; đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của dự án đều được thu gom, xử 

lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; chỉ được phép đổ thải các loại bùn, đất, đá thải, phế liệu xây dựng phát 

sinh trong quá trình thực hiện dự án vào đúng các vị trí đã được chính quyền địa phương 

chấp thuận và phải có biện pháp quản lý, kỹ thuật bảo đảm các yêu cầu về an toàn vệ 

sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển, đổ thải. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp giảm thiểu tác động của nước mưa 

chảy tràn, úng ngập do việc thực hiện dự án; xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới 
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thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ 

sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung 

phát sinh bởi dự án, đảm bảo môi trường xung quanh khu vực dự án trong các giai đoạn 

của dự án luôn đáp ứng tiêu chuẩn tại QCVN 05:2013/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 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 và các quy chuẩn hiện hành khác về bảo vệ môi trường trong quá trình thi 

công và vận hành dự án. 

- Xây dựng phương án cảnh giới và điều tiết lưu thông phương tiện trước khi triển 

khai thi công đường giao thông; lắp đặt hệ thống biển báo, mốc giới các địa bàn thi công 

khu vực dự án và phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho nhân dân trong 

khu vực dự án về thời gian và địa bàn thi công, xây dựng; có các biện pháp tạm thời để 

bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong 

thời gian thi công; bố trí lực lượng, theo dõi các báo hiệu công trường khu vực thi công, 

kịp thời xử lý các vấn đề liên quan tới báo hiệu đang quản lý và bảo đảm an toàn giao 

thông trong thời gian thi công. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống xói lở; theo dõi liên tục, kiểm tra phát 

hiện sự cố, các hiện tượng xói mòn, sạt lở tại khu vực dự án quá trình thi công xây dựng 

và vận hành dự án; trong quá trình thi công nếu để xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến các 

công trình xây dựng hoặc gây cản trở tới hoạt động giao thông phải dừng ngay hoạt động 

thi công và phối hợp với các cơ quan có liên quan và cơ quan địa phương khắc phục tình 

hình và đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn lao động, an toàn giao 

thông đường bộ, an toàn đê điều, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy và các 

quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện và vận hành dự án; lập 

kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, kỹ thuật để 

phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ngập lụt, cháy, nổ 

cũng như các rủi ro, sự cố môi trường khác trong giai đoạn thi công và vận hành của dự 

án; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan để đảm bảo an 

toàn cho người, phương tiện và các công trình khu vực dự án. 

- Tháo dỡ các công trình tạm ngay sau khi kết thúc thi công; thực hiện kịp thời 

công tác phục hồi cảnh quan môi trường địa bàn thi công, các khu vực đất tạm chiếm 

dụng, bãi thải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường trong quá 

trình thực hiện dự án. 

- Cam kết khắc phục, đền bù thiệt hại nếu do tác động của dự án gây nên đặc biệt 

là đối với sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực phụ cận; cam kết sửa chữa, phục 

hồi đối với hệ thống giao thông trong khu vực cũng như các khu vực có liên quan đến 

tuyến đường vận chuyển nguyên liệu khi thực hiện dự án. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo 
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vệ môi trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo 

vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết./. 


