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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

 Tánh Linh là một huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận, trong thời gian qua được sự 

quan tâm đặc biệt của Trung ương, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người 

dân nên hệ thống thủy lợi càng ngày được chú trọng và phát triển mạnh mẽ. 

Kênh tiêu suối Chùa là con suối tự nhiên bắt nguồn từ vùng núi GER HAT (thuộc 

xã Đức Phú) ở phía Bắc xã Nghị Đức, huyện Tánh linh. Do có lưu vực sinh thuỷ tương 

đối lớn 9,73km2 nên con suối này có dòng chảy thường xuyên, suối Chùa chảy qua địa 

bàn xã Đức Phú và xã Nghị Đức huyện Tánh Linh cuối tuyến nhập lưu vào suối Đa Rim 

và tiêu ra Sông La Ngà. Trước đây khi các hệ thống công trình Thuỷ lợi trên địa bàn chưa 

phát triển thi suối Chùa là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi và là nguồn nước 

tưới chủ yếu cho các cánh đồng lũ dọc theo hai bên suối thuộc xã Nghị Đức, huyện Tánh 

Linh. Các công trình đập dâng lấy nước trên suối Chùa như: Đập suối Chùa cũ nằm tại vị 

trí giao cắt giữa suối Chùa và tuyến đường số 6 – ĐTT ở tại thôn 3, xã Nghị Đức; Đập 

tràn suối Chùa tại vị trí K3 K1+544,59m trên kênh tiêu suối Chùa hiện nay... 

Khi hệ thống các trạm bơm trên sông La Ngà được đầu tư xây dựng như trạm bơm 

Đức Phú, TB Ta Pao, TB Huy Khiêm .... các công trình này đã cung cấp nước tưới cho 

phần lớn diện tích đất canh tác dọc theo sông La Ngà trong đó có phần diện tích phụ 

trách của kênh tiêu suối Chùa. 

Hiện nay kênh suối Chùa chủ yếu làm nhiệm vụ tiêu nước cho vùng cánh đồng hai 

bên suối (khoảng 1.012ha). Tuy nhiên do có lưu vực sinh thuỷ phía thượng lưu tương đối 

lớn, địa hình phía đầu nguồn dốc nên cường suất lũ trên suối là rất lớn và thời gian tập 

trung lũ nhanh nhưng địa hình khu vực ở vùng hạ lưu từ cuối khu dân cư thôn 3 xã Nghị 

Đức đến điểm nhập lưu vào suối Đa Rim địa hình lòng suối lại tương đối bằng phẳng, 

lòng bị bồi lấp, lấn chiếm trong quá trình canh tác của người dân trong vùng. Do vậy làm 

cho mặt cắt suối bị thu hẹp, lòng suối bị gấp khúc quanh co, cỏ dại mọc gây cản trở rất 

lớn đến việc thoát lũ gây nên hiện tượng úng ngập thường xuyên trên diện rộng và kéo 

dài nhiều ngày. Ngoài tác hại gây thất bát mùa mà còn gây ra ô nhiễm môi trường, tiềm 

ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh cho người và vật nuôi. 

Đảm bảo tiêu thoát lũ phía thượng nguồn và bảo vệ chống ngập úng cho 1.271ha 

diện tích đất canh tác hai bên tuyến kênh tiêu suối Chùa (thuộc xã Nghị Đức, huyện Tánh 

Linh, xã Pê Mu, huyện Đức Linh). Góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thuỷ lợi trong khu dự án. 

Xét thấy nhu cầu bức xúc của dự án. Dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản việc 

đảm bảo tiêu thoát lũ phía thượng nguồn và bảo vệ chống ngập úng cho 1.271ha diện tích 

đất canh tác hai bên tuyến kênh tiêu suối Chùa (thuộc xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, xã 

Pê Mu, huyện Đức Linh). Góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống thuỷ lợi trong khu dự án. Cải tạo môi trường sinh thái, hoàn thiện và kết nối hệ 

thống giao thông trong vùng nhằm đáp đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển nông 

sản, giao thương hàng hoá của người dân trong vùng qua đó tạo tiền đề phát triển kinh tế, 

an sinh xã hội, góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã, huyện 
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Dự án “Cải tạo kênh tiêu Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh Linh”, tỉnh Bình Thuận đã 

được UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: “Cải tạo kênh tiêu 

Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh Linh”, tỉnh Bình Thuận. 

Dự án có sử dụng đất khoảng 14,2 ha, trong đó có 6,7ha là đất lúa, đối chiếu với 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ, điểm b khoản 1 Điều 30 và khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, Cải tạo kênh tiêu Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh Linh. thuộc đối tượng 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định, phê 

duyệt. Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Chủ Dự án là Uỷ ban nhân dân huyện 

Tánh Linh (Đơn vị quản lý thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện 

Tánh Linh) chủ trì thực hiện và kết hợp thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Hùng 

Cường – Bình Thuận lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Cải tạo kênh 

tiêu Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh Linh”, tỉnh Bình Thuận trước khi triển khai Dự án. 

Qua đó Báo cáo sẽ đánh giá, dự báo các tác động có lợi, có hại và xây dựng các phương 

án khả thi nhằm giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường khu vực. 

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

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về 

môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM của dự án 

 Văn bản pháp luật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 21/6/2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 

40/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 22/11/2013; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành 

ngày 29/11/2013; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

- Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo số 82/2015/QH13 được Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015; 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử 

lý nước thải; 

- 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 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của BTNMT Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 
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- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2015 hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ 

về thoát nước và xử lý nước thải. 

- Quyết định số 548 /QĐ-UBND ngày 5 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2030. 

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh 

Bình Thuận Ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải 

sinh hoạt; 

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

mặt 

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

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

- 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;  

- QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình thoát nước; 

- TCVN 33-2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và tiêu chuẩn thiết kế; 

- 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 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – mức rung cho 

phép tại nơi làm việc. 

2.2. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá 

trình đánh giá tác động môi trường  

- Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Kênh tiêu Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh 

Linh.” tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; 

- Thuyết minh thiết kế Cơ sở Dự án “Kênh tiêu Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh 

Linh.” tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; 

- Các số liệu điều tra đưa vào để thực hiện báo cáo ĐTM (các số liệu về hiện trạng 

môi trường nước, không khí, điều kiện kinh tế, xã hội khu vực). 

 



6 

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về Dự án: 

1.1.1. Tên Dự án :  

“Kênh tiêu Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh Linh” 

Địa điểm: Xã Nghị Đức, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

1.1.2. Thông tin Chủ Dự án  

- Chủ Dự án: Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. 

- Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh. 

- Địa chỉ: Số 26, đường 25 tháng 12, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh - Bình 

Thuận. 

- Điện thoại: 062.3880946   Fax: 062.3880946 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án và ranh giới của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án Cải tạo kênh tiêu Suối Chùa (T4-2), huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận  thuộc 

Xã Nghị Đức và xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Tọa độ địa lý xác định trên bản đồ không ảnh 1/25.000 như sau: 

 + 1116’40”  10705’16” Vĩ độ Bắc. 

 + 10742’05”  10742’35” Kinh độ Đông. 

1.1.4. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

 1.1.4.1. Mục tiêu của Dự án 

-  Đảm bảo tiêu thoát lũ phía thượng nguồn và bảo vệ chống ngập úng cho 1.271ha 

diện tích đất canh tác hai bên tuyến kênh tiêu suối Chùa (thuộc xã Nghị Đức và xã Đức 

Phú, huyện Tánh Linh, xã Pê Mu, huyện Đức Linh). Góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của hệ thống thuỷ lợi trong khu dự án. 

- Cải tạo môi trường sinh thái, hoàn thiện và kết nối hệ thống giao thông trong vùng 

nhằm đáp đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản, giao thương hàng hoá 

của người dân trong vùng qua đó tạo tiền đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần 

thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã, huyện. 

1.1.4.2. Quy mô, công suất dự án 

a. Quy mô dân số: 

 Số lượng công nhân trong giai đoạn chuẩn bị 

Tổng số lượng công nhân sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị ước tính khoảng 40 

người. 

 Số lượng công nhân trong giai đoạn xây dựng 

Tổng số lượng công nhân sử dụng trong giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 20 

người. 

 Quy mô dân số khi Dự án đi vào hoạt động 
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 Khi dự án đi vào hoạt động thì Chủ dự án sử dụng công nhân đang quản lý và vận 

hành kênh để quản lý và vận hành tuyến kênh tiêu Suối Chùa (T4-2). Do đó, trong giai 

đoạn vận hành thì dự án không sử dụng công nhân. 

b. Quy mô công trình: 

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 14,171 ha (trong đó: Phần diện tích cần 

đền bù thu hồi khoảng 6,65ha, còn lại là phần diện tích nằm trong phạm vi công trình 

hiện trạng và đất do nhà nước quản lý). 

a. Phần kênh: Chiều dài L = 5.180 m (từ K0 ÷ K5+ 180,0m). Kênh đất, mặt cắt hình 

thang với hệ số mái m=1,5; kích thước mặt cắt ngang BxH = (4,0 x 2,7)m ÷ (14,0 x 

2,7)m. 

b. Phần công trình trên kênh: Cải tạo nâng cấp 01 công trình và làm mới 02 công trình 

trên kênh, trong đó: 02 cầu qua kênh kết hợp cầu máng; 01 cầu máng qua kênh và 01 Cầu 

qua kênh kết hợp điều tiết. 

c. Phần đường quản lý: Làm mới đường quản lý phía bờ phải đoạn từ K4+822m ÷ 

K5+180,0m với tổng chiều dài 358m; mặt đường bằng đất chiều rộng 5,0m. 

1.1.4.3. Công nghệ và loại hình Dự án 

 Loại công trình: 

Công trình Nông nghiệp và PTNT (Kênh tiêu thuỷ lợi) 

 Cấp công trình: 

Theo Quy chuẩn QCXDVN 04-05:2012/BNNPTNT: Công trình thủy lợi – Các 

quy định chủ yếu về thiết kế thì ứng với năng lực phục vụ tưới, tiêu Ftiêu ≤ 2.000ha thì 

công trình thuộc loại Cấp IV.  

Kênh tiêu Suối Chùa phụ trách tiêu cho diện tích 1.271ha đất nông nghiệp nên 

thuộc công trình cấp IV.  

Kết luận: Công trình thuộc công trình cấp IV. 

 Các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán 

Theo Quy chuẩn QCXDVN 04 - 05:2012/BNNPTNT: Công trình thủy lợi – Các quy 

định chủ yếu về thiết kế, các chỉ tiêu tính toán sau: 

 Mức đảm bảo tiêu 90% (ứng với tần suất tiêu 10%). 

 Hệ số tiêu cho lúa: qtiêu = 6,5 l/s-ha. 

 Hệ số tổ hợp tải trọng cơ bản:       nc = 1,1 

 Hệ số tổ hợp tải trọng đặc biệc (trong thời kỳ TC và sửa chữa):  nc = 0,95 

 Hệ số tin cậy:         kn = 1,15 

 Hệ số điều kiện làm việc:       m = 1,0 

 Hệ số an toàn về ổn định mái dốc trường hợp cơ bản:   [K] = 1,15 

 Hệ số an toàn về ổn định mái dốc trường hợp đặc biệc:   [K] = 1,05 
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1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Bảng 1: Tổng hợp quy mô công trình 

TT 
Danh mục công trình 

đầu tư 

Đơn 

vị 

Giá trị 
Chi chú 

Phương án chọn Phương án so sánh 

I Cấp công trình và chỉ 

tiêu thiết kế (QCVN 04-

05) 

 

 

  

- Diện tích tiêu thiết kế ha 1.271 1.271  

- Cấp công trình  Cấp IV Cấp IV  

- Tần suất bảo đảm tiêu % 10 10  

- 
Hệ số tiêu cho Nông 

nghiệp (Lúa) 

lít/s-

ha 
6,5 6,5 

 

II Phần kênh  
 

  

- Lưu lượng tiêu Qtk m3/s 23,73 ÷ 31,99 23,73 ÷ 31,99  

- Chiều dài m 5.180,0 6.032,0  

 + Đoạn nạo vét mở rộng  5.180,0 5.180,0  

 + Đoạn làm mới  0,0 852,0  

- Độ dốc đáy kênh i  Từ 0,0003÷0,0025 Từ 0,0006÷0,0025  

- 

Kênh m/c hình thang, 

kích thước BxH, hệ số 

mái 

 Chiều rộng từ 4,0m 

đến 14,0m; chiều sâu 

2,7m đối với đoạn 

kênh đắp bờ 

m=1.5 

Chiều rộng từ 4,0m 

đến 10,0m; chiều sâu 

2,7m đối với đoạn 

kênh đắp bờ 

m=1.5 

 

- Kết cấu  Kênh đất Kênh đất  

- 

Bờ phải làm mới đường 

quản lý từ K4+822 ÷ 

K5+ 180,0m 

 

Dài 358m; chiều 

rộng B = 5,0m 

Dài 1.210m; chiều 

rộng B = 5,0m 

Giữ 

nguyên 

trạng 

đường QL 

từ K0 ÷ 

K4+822 m 

III Phần công trình trên 

kênh 

 
03 cái  06 cái  

 

3.1 Công trình đầu tư mới  02 cái 05 cái   

- Làm mới cầu máng kết 

hợp cầu qua kênh tại 

K3+426,0 

cái  

01 01 

Thay thế 

cho cụm 

điều tiết cũ 

- Làm mới cầu qua kênh 

tại K3+952,0 

cái  

01 01 

Thay thế 

cho CQK 

cũ 

- Cửa tiêu nước vào kênh 

tại K5+180,0 

 

- 01 

Giao cắt 

suối Đa 

Rim 

- Cầu qua kênh KH cầu 

máng tại K5+607,0m 

 

- 01 

Giao cắt 

kênh N9 

TB Mê Pu 

- Cầu máng qua kênh tại 

K5+768,0m 

 

- 01 

Giao cắt 

kênh nội 

đồng 
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TT 
Danh mục công trình 

đầu tư 

Đơn 

vị 

Giá trị 
Chi chú 

Phương án chọn Phương án so sánh 

3.2 Công trình nâng cấp  01 cái 01 cái  

 

Cải tạo nâng cấp đập 

Đức Phú tại 

K1+490,40m 

 

01 01 

 

3.3 
Công trình hiện trạng – 

giữ nguyên 

 
12 cái 12 cái 

 

- Cống luồn dưới kênh 

chính Bắc Tà Pao tại 

K0+709,85m 

cái  

01 01 

 

- Cống qua đường cái  02 02  

- Cầu thô sơ qua kênh cái 03 03  

- Cống lấy nước phải  cái 06 06  

Bảng 2: Bảng thống kê các công trình trên kênh giữ nguyên 

TT Tên công trình 
Đơn 

vị 
Lý trình 

Hiện trạng công 

trình 

Giải pháp dự 

kiến 

1 Cống qua đường 02 cái 
- K1+839,94m 

- K2+396,17m 
BTCT Còn tốt 

Giữ nguyên 

trạng 

2 

Cống luồn dưới kênh 

chính Bắc Tà Pao tại 

K0+709,85m 

01 cái K0+709,85m Còn tốt 

Giao cắt với 

kênh chính Bắc 

Tà Pao-Giữ 

nguyên trạng 

3 Cầu thô sơ qua kênh 03 cái 

- K2+191,97m 

- K2+764,81m 

- K3+757,11m 

Cầu sắt do người 

dân tự đặt tạm vẫn 

sử dụng được. 

Giữ nguyên 

trạng 

4 Cống tưới bên phải 06 cái 

- K2+383,43m 

- K2+871,27m 

- K3+049,63m 

- K3+290,41m 

- K3+569,09m 

- K4+032,43m 

Còn tốt 
Giữ nguyên 

trạng 

 (Việc tính toán thuỷ lực xác định quy mô kích thước các công trình trên kênh được thể 

hiện trong thuyết minh TKCS) 

 

1.3. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của Dự án 

1.3.1. Trong giai đoạn xây dựng 

1.3.1.1. Nguyên vật liệu phục vụ Dự án 

1.3.1.2. Nhu cầu cung cấp điện 

-  Điện dùng trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là để phục vụ hoạt động xây dựng như 

cắt, hàn, trộn bê tông,…. Nhu cầu tiêu thụ điện thay đổi tùy thời điểm xây dựng Dự án. 

Thông thường, các Dự án có tính chất tương tự thì thực tế nhu cầu sử dụng điện dao động 

từ 450kW- 500 kW/ngày. 
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-  Nguồn cung cấp: Khu dự án đã có điện lưới nên có thể sử dụng nguồn điện này và 

dự phòng nguồn phát bằng các máy phát điện diezen. 

1.3.1.3. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Nhu cầu cấp nước phòng cháy chữa cháy: 

Nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Giả sử thời gian diễn ra một 

đám cháy là 03 giờ. Theo mục 9, bảng 14 của TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống 

cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế: 

Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 2,5l/s/vòi phun. 

Số vòi phun hoạt động đồng thời: 2 vòi. 

Vậy, tổng lượng nước sử dụng cho một đám cháy là 2,5 lít/giây x 3 giờ x 3.600 x 

2 vòi = 54.000 lít = 54 m3.Lượng nước chữa cháy không phát sinh thường xuyên nên sẽ 

không tính đến lượng nước phát sinh hàng ngày.  

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt của công nhân: Giai đoạn xây dựng Dự án dự kiến 

vào ngày cao điểm có khoảng 20 công nhân làm việc tại Dự án, tuy nhiên công nhân xây 

dựng là người địa phương không sinh hoạt trực tiếp tại Dự án, chỉ làm việc trong giờ 

hành chính. Chỉ sử dụng nước trong quá trình rửa tay chân và đi vệ sinh trong giờ làm 

việc. Do đó nhu cầu sử dụng nước được áp dụng theo tiêu chuẩn TCXD 33: 2006 thì nhu 

cầu sử dụng nước cho công nhân khoảng 70 lít/ngày.người. Do đó lượng nước sử dụng 

trong sinh hoạt của công nhân trong quá trình xây dựng là: 70 lít/ngày.nguời x 20 người 

= 1,4m3/ngày.  

- Nước dùng để xây dựng: Theo TCXDVN 33:2006, điều 2.4 – Mục 2 bảng 3.1 

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt và nhu cầu xây dựng: phối trộn xi măng, phun nước tưới 

để đầm đất, cát, rửa xe,…là 22m3/ha/ngày. Do Dự án tiến hành theo hình thức cuốn chiếu 

diễn ra trong thời gian dài, từng khu vực nhỏ nằm rãi rác toàn khu và từng  hạng mục 

khác nhau. Do đó lượng nước phục vụ cho quá trình xây dựng ước tính ngày sử dụng 

nhiều nhất chỉ khoảng 10m3/ngày, trong đó 7m3/ngày sử dụng cho trộn hồ, vữa xây dựng, 

rửa thiết bị, dụng cụ và 3m3/ngày phục vụ cho quá trình xịt rửa bánh xe vận chuyển ra 

vào Dự án (nếu có) 

  Nguồn cung cấp nước  

Nước dùng trong thời gian thi công bao gồm nước cho sản xuất thi công, nước cho 

sinh hoạt, nước cho phòng chống cháy nổ, ... Nước dùng cho sinh hoạt lấy từ nhà quản lý 

hồ. Nước dùng cho thi công, đặc biệt là nước để trộn bê tông dùng nguồn nước trong hồ, 

được bơm lên các bể chứa để sử dụng. 

1.3.1.4.Nhiên liệu phục vụ Dự án 

Lượng nhiên liệu chính sử dụng cho các loại phương tiện xây dựng Dự án là dầu 

DO. Lượng dầu được ước tính trên cơ sở lấy định mức tiêu hao nhiên liệu của phương 

tiện. Chủ dự án đã hợp đồng trọn gói về xây dựng với các đơn vị thi công từng hạng mục 

công trình từ lúc bắt đầu tới khi bàn giao công trình. Do đó đơn vị thi công có trách 

nhiệm tính toán cụ thể và tự tìm nguồn cung cấp lượng nhiên liệu cần cho hoạt động của 

các máy móc của mình trong quá trình xây dựng, không thuộc phạm vi quản lý của chủ 

dự án. 
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CHƯƠNG 2: 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 

2.1. Các tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn thi công, xây dựng  

2.1.1.Các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 

Việc đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường của giai đoạn này tập trung vào 

các hoạt động chính sau: 

- Đánh giá tác động của cảnh quan, hệ sinh thái. 

- San ủi, đào đắp, vận chuyển đất bổ sung từ bên ngoài. 

- Vận chuyển, tập kết, lưu giữ nguyên vật liệu. 

- Thi công các công trình. 

- Vận chuyển, lắp đặt thiết bị. 

- Sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường  

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn triển khai xây 

dựng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. Các hoạt động và nguồn gây tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Giải phóng mặt bằng, 

dọn dẹp sinh khối 
- Bụi, khí thải do xe ủi, xe đào, vận chuyển sinh khối. 

2 
Đào đắp, san lấp tạo 

mặt bằng xây dựng. 

- Bụi do hoạt động đào móng. 

- Bụi và khí thải do xe ủi san lấp mặt bằng, xe tải vận 

chuyển đất đá đổ thải, vật liệu san lấp. 

3 

Tập kết, dự trữ, bảo 

quản nhiên liệu, 

nguyên vật liệu phục 

vụ công trình. 

- Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng như xi măng, sắt 

thép, cát, đá,... phát sinh bụi và khí thải. 

- Phát tán bụi, chất ô nhiễm từ bãi chứa nguyên vật 

liệu.  

4 

Lắp đặt thiết bị dân 

dụng, thiết bị điện, 

viễn thông... 

- Phát sinh khí thảỉ, bụi, từ phương tiện vận chuyển 

thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ lắp đặt, hoạt động của 

máy móc. 

- Ô nhiễm nhiệt từ quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, 

hàn, đốt nóng chảy. 

5 
Sinh hoạt của công 

nhân tại công trường 

- Sinh hoạt của công nhân trên công trường phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt. 

 Đối tượng bị tác động 

Bảng 4. Đối tượng tự nhiên bị tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng 

TT Đối tượng bị tác động Không gian chịu sự tác động Thời gian chịu sự tác 

động 
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1 Các tuyên đường vận 

chuyển nguyên vật liệu 

thi công Dự án 

Các tuyến đường phục vụ Dự án, nơi mà 

các phương tiện vận chuyển đất đá thải 

và nguyên vật liệu, máy mốc thiết bị đi 

qua 

Trong suốt thời gian 

thi công 

2 Môi trường không khí Chủ yếu là khoảng không gian dọc theo 

các tuyến đường vận chuyển nguyên 

liệu, các phương tiện thi công. 

Trong suốt thời 

gian các phương 

tiện tham gia xây 

dựng Dự án 

3 Môi trường đất Khu vực diện tích đất xây dựng cho Dự 

án đã được quy hoạch 

Lâu dài 

4 Môi trường nước Hệ thống thoát nước của khu vực Trong suốt thời 

gian thi công 

5 Cảnh quan và mỹ quan Khu vực Dự án và vùng lân cận Trong suốt thời 

gian thi công 

6 Đa dạng sinh học và 

các hệ sinh thái 

Khu vực Dự án và vùng lân cận Trong suốt thời 

gian thi công 

7 Công nhân, cán bộ trên 

công trường 

Các cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp 

trên công trường 

Trong suốt thời 

gian thi công 

8 Dân cư xung quanh Dự 

án 

Các hộ dân sống dọc tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu  

Dân cư sống xung quanh khu vực Dự án 

Thời gian tác động 

ngắn và không liên 

tục 

2.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

2.1.2.1. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với nước thải 

 Đối với nước thải sinh hoạt 

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể nhất trong giai đoạn triển khai xây 

dựng là nước thải sinh hoạt của công nhân. Để giảm thiểu nước thải sinh hoạt phát sinh 

trong quá trình này, Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công ưu tiên tuyển dụng công 

nhân địa phương, có điều kiện ăn nghỉ tại gia đình để giảm bớt lượng nước thải phát 

sinh tại khu vực lán trại. Bên cạnh đó đơn vị thi công sẽ thuê mướn nhà vệ sinh di động 

tại công trường, trường hợp nhà vệ sinh đầy sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng 

đến rút hầm cầu đem đi xử lý theo quy định.  

 Đối với nước mưa chảy tràn: 

Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và xây dựng dự án, nước mưa chảy tràn từ bên 

ngoài vào dự án hoặc khu vực đang thi công cuốn theo đất, cát, rác thải vào các rãnh 
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thoát nước trên khu đất Dự án và chảy ra biển. Nước mưa chảy tràn nếu không được 

quản lý tốt dễ gây tác động tiêu cực cho môi trường nước biển khu vực Dự án. Do đó để 

giảm thiểu tác động này, việc thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này 

được thực hiện bằng các biện pháp sau: 

- Hướng dòng chảy hiện hữu khu vực xung quanh dự án đang chảy tràn qua dự án 

(nếu có) sang một hướng khác đảm bảo ổn định dòng chảy để không chảy trực tiếp vào 

khu vực dự án và không gây xói lỡ khu vực xung quanh.  

- Trong khu vực dự án làm mương, rãnh thoát nước mưa tạm thời theo độ dốc địa 

hình xây dựng đấu nối ra hố ga hạ tầng và cống ngầm sau đó thoát ra biển. Trên hệ thống 

mương rãnh tạm có đào các hố ga để lắng cát trước khi đấu nối vào hệ thống thoát tạm. 

Bên cạnh đó thường xuyên khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng ứ đọng, ngập 

úng, sình lầy,…; 

- Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công của 

Dự án;  

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, phát quang, san lấp mặt bằng đến đâu thì xây 

dựng tới đó. Dọn dẹp mặt bằng ngay khi hoàn thành xây dựng từng khu vực; 

- Nước mưa được quy ước là sạch, một phần cho tự thấm xuống dưới đất, một phần 

cho chảy tràn theo các mương thoát nước tạm và thoát ra cống thoát nước mưa chung của 

khu vực ra biển. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

 Chất thải do hoạt động phát quang 

Theo tính toán ở trên, lượng thực bì phát sinh khi phát quang toàn bộ dự án 

khoảng 2,3 tấn. Tuy nhiên khu vực này có gió lớn, độ dốc địa hình cao nên để hạn chế 

hiện tượng cát bay, sạt lỡ, Chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp xử lý thực bì khu vực này như 

sau: Hợp đồng trọn gói với đơn vị thi công  và yêu cầu đơn vị thi công san lấp mặt bằng  

khu vực nào thì phát quang khu vực đó, giữ nguyên hiện trạng thảm thực vật và không 

phát quang các khu vực khác khi chưa san nền. Đơn vị thi công sẽ cho máy ủi, máy cào 

để ủi và cào toàn bộ cây cỏ, gốc dễ cây và lớp tàn tích thực vật trên khu vực san nền tập 

trung thành đống, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo 

đúng quy định. 

 Chất thải rắn sinh hoạt  

 Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân trong giai 

đoạn chuẩn bị mặt bằng khoảng 10kg/ngày và giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 

50kg/ngày sẽ được kiểm soát bằng các biện pháp sau: 

  - Lập nội quy công trường yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi; 

- Tất cả rác sinh hoạt của công nhân phát sinh tại từng khu vực của Dự án được 

thu gom và tập trung vào  thùng chứa có dung tích từ 30-120 lít có nắp đậy tại khu vực 

công trường. Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi mà phải bỏ rác đúng nơi quy 

định. 
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 - Chủ đầu tư sẽ trang bị mỗi khu vực 3 thùng chứa rác có nắp đậy bố trí tại các  địa 

điểm sao cho thuận tiện nhất cho việc thu gom. 

- Vào cuối mỗi ngày làm việc công nhân vệ sinh có nhiệm vụ thu gom rác từ các 

thùng ở các vị trí khác nhau, phân loại thành loại có thể tái chế và loại không thể tái chế, 

sau đó và bỏ vào thùng chứa gần cổng ra vào của dự án, thuận tiện cho việc thu gom của 

đơn vị xử lý. Đối với rác không thể tái chế  Chủ đầu tư (hoặc chủ thầu xây dựng) sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. Đối với rác thải 

nhựa có khả năng tái chế sẽ phân loại bán cho các đơn vị thu mua phế liệu tại địa phương 

 Chất thải rắn xây dựng  

Lượng rác thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công được ước tính khoảng 

100 kg/ngày. Được chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công thu gom và xử lý như sau:  

- Rác thải xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, cốt pha, vật liệu xây dựng hư hỏng, 

các chất thải này phải được thu gom và tập trung tại khu vực chứa chất thải rắn xây dựng 

sau đó phân loại ra thành các nhóm có thể tái sử dụng hoặc không tái sử dụng để xử lý. 

- Trong quá trình thi công hạn chế các phế thải như gạch vỡ, sắt thép vụn..., Các 

phế liệu và chất trơ, không gây độc thải như xà bần, gạch vỡ, được thu gom thể tận dụng 

cho san lấp mặt bằng tại chỗ. 

- Các loại cốt pha bằng gỗ được tái sử dụng cho các công trình xây dựng tiếp theo 

do đơn vị thi công quản lý. 

- Các loại sắt, thép vụn, bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa, dây nhựa,… được thu 

gom lại và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Những chất thải không có khả năng tái sử dụng được sẽ thu gom vào thùng chứa 

120 lít có nắp đậy và xử lý chung với rác thải sinh hoạt. 

 Chất thải nguy hại: 

Trong quá trình thi công chất thải rắn sẽ được thải phát sinh bao gồm chất thải rắn 

từ quá trình phát quang và chất thải rắn sinh hoạt. 

c1. Chất thải rắn từ quá trình khâu xử lý thực bì 

 Theo ước tính, lượng thực bì phát sinh khoảng 10 tấn/ha. Với diện tích 1 ha thì 

lượng thực bì tương đương là 10 tấn. Lượng chất thải rắn này sẽ được gom thành từng 

đống, sau đó chủ đầu tư sẽ có các biện pháp xử lý cụ thể sẽ được trình bày chi tiết tại 

chương 4.  

c2. Chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của công nhân 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải sinh hoạt của công 

nhân tại Dự án. Thành phần chất thải này thường là túi nilon, giấy vụn, hộp xốp, thức ăn 

thừa,.. và một số chất rắn vô cơ khác gây ô nhiễm đất khu vực. 

Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực Dự án thải ra từ 0,3 - 0,5 kg 

rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Vậy với 40 công nhân tại công trường mỗi ngày thì tổng 

lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án sẽ khoảng 12 – 20 

kg/ngày. Thành phần: chủ yếu là thực phẩm dư thừa, chất hữu cơ, giấy, nylon, hộp các 

loại… Lượng chất thải rắn này tuy không nhiều và chỉ phát sinh trong giai đoạn thi công 
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nhưng nguồn chất thải này cũng cần được tập trung, thu gom và đổ bỏ theo đúng quy 

định vì đó là môi trường trung gian cho vi sinh vật gây bệnh, các côn trùng (ruồi, muỗi, 

sâu bọ…) và chuột phát triển. Các tác động nêu trên có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe 

của công nhân viên làm việc trên lâm trường. Vì vậy, Chủ Dự án sẽ quan tâm tới biện 

pháp xử lý chất thải rắn. 

d. Đối với bụi, khí thải:  

Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và xây dựng Dự án, ô nhiễm không khí xảy ra do 

bụi và khí thải (SO2, NOx, CO), từ hoạt động san lấp mặt bằng, thiết bị thi công xây dựng 

và xe tải vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho việc xây dựng. Chủ Dự án phối hợp với 

đơn vị thi công cam kết thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tác động không 

khí đến môi trường Dự án và xung quanh như sau: 

 Đối với bụi, khí thải trong giai đoạn phát quang, san lấp mặt bằng 

Để giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động phát quang san lấp mặt bằng và vận chuyển 

cát dôi dư ra ngoài dự án, chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công sẽ cam kết thực hiện 

các biện pháp sau đây: 

- Trong quá trình san nền khu vực phía đồi: tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ  lớp phủ 

bề mặt tại từng khu vực chưa san nền để hạn chế hiện tượng cát bay, san nền tới đâu mới 

phát quang tới đó, san nền khu vực nào sẽ tiến hành xây dựng các công trình, trồng cây, 

cỏ tạo cảnh quan  khu vực đó không để đất trống sẽ hạn chế được hiện tượng cát bay. 

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho công nhân  

 - Trong quá trình đào đắp, san ủi nền tuân thủ nghiêm ngặt việc tưới nước trên nền 

đất dự án, tránh cho lượng bụi phát tán ra ngoài, đặc biệt vào ngày gió mạnh, với tần suất 

3 lần/ngày, định mức phun 6 lít/m2/lần tùy theo điều kiện thời tiết . Vị trí tưới là ngay tại 

khu vực san lấp tới đâu phải đầm nén và tưới nước giảm bụi tới đó. Như vậy, lượng nước 

dùng để giảm bụi trong quá trình xây dựng khi tưới 3 lần/ngày là:  6 lít/m2 x 2.000 m2 x 3 

= 36 m3/ngày. Sử dụng xe ben 5m3 lấy nước từ giếng khoan của dự án vận chuyển đến 

từng khu vực cần tưới giảm bụi.  

 - Hạn chế thi công vào những thời điểm có gió lớn, khi đó sẽ giảm thiểu đáng kể 

bụi khuếch tán ra môi trường xung quanh. 

 Đối với bụi phát sinh từ quá trình xây dựng của dự án. 

 Giảm thiểu khí thải từ các xe vận chuyển vật liệu, máy móc thi công xây dựng 

Để hạn chế ô nhiễm môi trường không khí do khí thải của các phương tiện giao 

thông vận tải ra vào khu vực thi công và các máy móc thi công trong dự án,... Chủ dự án 

phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt .... cho những người làm việc tại các khu 

vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, máy xúc, máy ủi, 

máy trộn bê tông, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

- Các phương tiện vận chuyển được phủ bạt kín thùng xe trong quá trình vận 

chuyển để giảm phát thải bụi trên quãng đường di chuyển. 
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- Bố trí thời gian vận chuyển, phân luồng giao thông của các phương tiện hợp lý để 

giảm thiểu tác động của khí thải, phun nước giảm bụi các tuyến đường vận chuyển trong 

nội bộ dự án và đường Xuân Thủy đoạn tiếp giáp với dự án mà xe ra vào thường xuyên 

trong bán kính 200m (nếu có phát sinh bụi). 

 - Các phương tiện xe vận chuyển nếu dính bùn đất khi đi ra công trường phải vệ 

sinh sạch sẽ bằng cách phun xịt nhằm tránh vương vãi đất cát ra đường. 

Giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng các công trình 

- Tận dụng lại hàng rào cách ly ở công đoạn san gạt mặt bằng bằng tôn cao 3m về 

cả 4 phía của Dự án để giảm lượng bụi và tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh trong 

suốt quá trình thi công xây dựng Dự án. 

- Khu vực công trình phụ trợ, bãi tập kết, kho chứa vật liệu xây dựng được che chắn 

bằng tường tạm (bằng gỗ ván hoặc tôn).  

 - Tiến hành san ủi vật liệu, đầm nén ngay sau khi đất đá được đào lên để xây dựng 

các hạng mục như cấp thoát nước và san gạt xuống mặt bằng để giảm tối đa sự khuếch 

tán vật liệu do tác dụng của gió. 

 - Áp dụng biện pháp phun ẩm trong quá trình thi công xây dựng các công trình 

của dự án. Vào những những thời điểm có nắng to và gió cần phun ẩm mỗi ngày ít nhất 

là 3 lần/ngày tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Vị trí phun ẩm sẽ tiến hành tại khu vực 

đang thi công xây dựng, khu vực đang đào đắp và trên các tuyến đường xe vận chuyển 

ra vào. Lượng nước phun ẩm theo định mức 6 lít/m2/lần. Như vậy, lượng nước dùng để 

giảm bụi trong quá trình xây dựng khi tưới 3 lần/ngày là:  6 lít/m2 x 3.000 m2 x 3 = 54 

m3/ngày.  

 - Trong quá trình xây dựng các khối nhà cao tầng của dự án. Để giảm bụi trong 

quá trình xây dựng các khối nhà này, đơn vị thi công sẽ dùng bạt lưới che chắn tại các 

tầng đang xây dựng, xây dựng đến đâu bao lưới đến đó để hạn chế lượng bụi phát tán ra 

môi trường xung quanh khu vực xây dựng và công nhân làm việc tại công trường. 

 - Áp dụng biện pháp thi công xây dựng nhà sử dụng công nghệ tấm panel -3D 

tường, sàn, trần, cầu thang và công nghệ Speedy deck trong việc đổ sàn. Áp dụng các 

công nghệ mới này sẽ tiết kiệm được thời gian thi công và hạn chế thấp nhất các tác động 

do bụi phát tán ra môi trường xung quanh. 

  - Việc vận chuyển xà bần từ trên cao xuống phải chuyển dần bằng các hộp gen và 

thùng chứa. Thùng chứa phải có nắp đậy bằng vải hoặc nylon tránh bụi bốc lên cao khi 

đổ xà bần xuống hoặc gió cuốn lên cao. 

  - Khi thi công các khối nhà, công đoạn trà nhám, vệ sinh tường trước khi quét sơn 

là phát sinh bụi, tuy nhiên đây là nguồn phát sinh không thường xuyên, chỉ phát sinh 

trong công đoạn hoàn thiện cuối cùng này. Để giảm thiểu tác động này đơn vị thi công 

sẽ áp dụng biện pháp như:  

 + Khi chà nhám công nhân phải được bảo hộ lao động đầy đủ như đeo khẩu trang, 

kính, găng tay.  

 + Sử dụng máy chà nhám có tích hợp hệ thống hút bụi, bụi từ công đoạn chà 

nhám sẽ được hút trực tiếp vào máy để không phát tán bụi ra bên ngoài. 
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 + Ngoài bạt lưới che chắn tại các tầng đang thực hiện bên ngoài, công đoạn chà 

nhám này còn phải bố trí một bao lưới kỹ thuật có lỗ nhỏ hơn phía trong để hạn chế thấp 

nhất bụi nhỏ do máy hút bụi còn sót lại phát tán ra môi trường xung quanh.  

 - Trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe của công 

nhân; đặc biệt vào giai đoạn thi công nhà cao tầng. 

  - Đối với nhựa đường, bê tông tươi sẽ được đơn vị thi công chuyên chở từ trạm 

trộn của các công ty cung cấp về Dự án bằng các xe bồn chuyên dụng tới trực tiếp đổ bê 

tông và trải nhựa đường. Sau khi thực hiện xong các xre này sẽ vận chuyển ra khỏi khu 

vực dự án sẽ hạn chế tối đa phát sinh khí thải, nhiệt  từ quá trình trải nhựa đường và trộn 

bê tông. 

- Hằng ngày tổ chức vệ sinh, dọp dẹp công trường vào cuối giờ làm việc, bảo đảm 

cho công trường luôn được gọn gàng. 

d. Đối với tiếng ồn, độ rung: 

Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của tiếng ồn, rung trong giai đoạn này, 

Chủ Dự án phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp:  

- Sử dụng biện pháp thi công móng tiên tiến bằng ép cọc hạn chế tối đa tác động 

của tiếng ồn, độ rung; 

- Tiếp tục tận dụng lại hàng rào cánh ly ở giai đoạn chuẩn bị bằng tole cao khoảng 

03 m sẽ hạn chế được tiếng ồn lan truyền; 

- Bố trí thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn cộng hưởng. Các thiết bị thi công có độ 

ồn cao không hoạt động trong giờ nghỉ ngơi của người dân  

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế tiếng ồn do phương tiện thi công 

cơ giới tạo ra theo đúng tiêu chuẩn môi trường quy định; 

- Định kỳ giám sát mức độ tiếng ồn, độ rung để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Công nhân xây dựng sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các nút bịt tai 

nếu cần thiết. Đối với công nhân làm việc ở khâu hàn, cắt được trang bị thêm mặt nạ, 

găng tay, ủng,… để  giảm nhiệt, tránh tia lửa. 

- Quá trình hàn, cắt kim loại được thực hiện tại khu vực rộng rãi, thoáng mát. 

2.1.2.2. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải: 

+ Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội. 

Để giảm thiểu các tác động xấu đối với các vấn đề xã hội, chủ dự án thực hiện các 

biện pháp sau: 

-  Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức 

các chương trình giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân thi công san 

lấp mặt bằng và xây dựng tại khu vực dự án. 

-  Lập nội quy và xử lý nghiêm khắc đối với công nhân viên, người lao động làm 

ảnh hưởng xấu tới quá trình xây dựng. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân; 
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- Phối hợp với chính quyền địa phương về việc quản lý tình hình an ninh trật tự tại 

dự án phòng ngừa khi xảy ra sự cố; kho, lán trại của các đơn vị thi công.  

+ Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông: 

Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công, các đơn vị vận chuyển áp dụng các biện 

pháp như:  

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị thi công dự án, 

các phương tiện giao thông ra vào dự án. Do đó chủ dự án kết hợp với chính quyền địa 

phương bố trí và phân luồng giao thông tại con đường này như sau:  

- Bố trí mật độ giao thông ra vào Dự án phù hợp, các xe chuyên chở ra vào từng đợt 

và mỗi đợt là 01 chiếc xe nhằm hạn chế tình hình kẹt xe. 

- Bố trí biển báo cảnh báo tại đoạn giao nhau vào dự án với đường  trục chính của 

huyện nhằm cảnh giác cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông đồng thời bố trí 

công nhân điều tiết giao thông khi giao thông ra vào dự án 

- Thường xuyên nhắc nhở các tài xế về an toàn giao thông trên đường vận chuyển. 

Chủ Dự án áp dụng tất cả các biện pháp trên hạn chế tai nạn giao thông xảy ra khu 

vực Dự án và hoàn toàn có khả năng áp dụng tại Dự án.  

+ Các biện pháp an toàn đối với công nhân xây dựng và dân cư xung quanh 

trong quá trình chuẩn bị mặt bằng và xây dựng dự án. 

 Để đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng tại dự án và người dân sống xung 

quanh dọc tuyến đường vận chuyển vào dự án. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công 

áp dụng các biện pháp sau:  

- Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công sẽ ưu tiên sử dụng công nhân xây dựng 

tại địa phương nhằm hạn chế những tác động đến môi trường như xây dựng lán trại, cũng 

như xâm phạm đến khu dân cư, gây tác động xấu đến tình hình văn hoá và trật tự  xã hội.  

- Trong quá trình thi công xây dựng, xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án, 

cần tuân thủ chặt chẽ những biện pháp đã quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chính 

công nhân và cả cộng đồng dân cư xung quanh dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Tuân thủ biện pháp tưới nước giảm bụi tại khu vực xây dựng vào những lúc khô, 

nóng gió lớn để tạo độ che phủ đất hạn chế được tối đa việc phát tán bụi ra xung quanh 

gây ảnh hưởng đến đời sống của dân cư xung quanh. 

- Quá trình thi công vào mùa mưa phải khơi thông dòng chảy, nếu thấy ngập úng 

cục bộ phải sử dụng bơm để bơm thoát ngay ra hệ thống thoát nước mưa chung của khu 

vực.  Các xe ra vào khu vực thi công dính đất cát phải vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi 

công trường để không gây mất mỹ quan khu vực.  

- Phân luồng giao thông hợp lý và bố trí hợp lý. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại trên tuyến đường này cao, gây ảnh hưởng đến đời sống của 

người dân dọc tuyến đường này. 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trường, tại 

điểm giao cắt giữa các tuyến đường dễ xảy ra tai nạn và đề phòng tai nạn. 
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 - Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ 

cháy nổ… 

Những biện pháp nói trên là những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, an 

toàn lao động và sức khỏe công nhân. Khi dự án đi vào thi công xây dựng, chủ dự án sẽ 

bổ sung các biện pháp cụ thể thích hợp nhất để đảm bảo an toàn đối với công nhân xây 

dựng và dân cư xung quanh khu vực dự án. 

+  Biện pháp giảm tác động của việc tháo dỡ lán trại 

Khi xây dựng xong, đơn vị thi công cần tiến hành tháo dỡ lán trại tạm trước khi 

bàn giao. Trong quá trình tháo dỡ lán trại sẽ phát sinh các chất thải xây dựng như gỗ 

vụn, tôn, thép vụn… Nếu việc thu gom không thực hiện đầy đủ sẽ phát sinh bụi chất 

thải rắn làm mất mỹ quan khu vực Dự án. Do đó chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công 

áp dụng các biện pháp sau:  

    - Thu gom và dọn sạch các vật liệu thi công, như: đất, đá, cát, vữa, gạch, sắt 

thép, gỗ ván,… còn sót lại khu vực công trường và hợp đồng với cơ quan chức năng thu 

gom xử lý đúng quy định. 

 - Dỡ bỏ, thu gom và vận chuyển hết hàng rào che chắn, nguyên vật liệu, thùng 

chứa sơn xi, que hàn dư thừa, lán trại… ra khỏi công trường. 

 - Thực hiện vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực công trường, trước khi tiến hành 

nghiệm thu và bàn giao công trình dự án.   

2.1.2.3. Giảm thiểu tác động do các sự cố môi trường 

+ Biện pháp phòng chống cháy nổ trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho xăng dầu, kho 

vật tư dễ cháy nổ,...). 

- Trang bị các thiết bị PCCC theo đúng quy định như: bình CO2, máy bơm chữa 

cháy,... bố trí các bình chữa cháy cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, 

các phương tiện chữa cháy phải được kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng 

sẵn sàng. 

- Không đốt rác, xà bần trong khu vực công trường, không lưu trữ nhiên liệu gây 

cháy như xăng, dầu, cấm hút thuốc trong công trường. 

-  Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao có thể gây ra tia lửa điện phải được 

bố trí thật an toàn. 

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống cháy nổ tại các  

+ Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động trong quá trình chuẩn bị và xây dựng 

 Phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường. 

- Quy định 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; nội quy sử dụng thiết bị; nội quy 

về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 

khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, nhà ăn lán trại; tổ chức học nội 

quy; thanh tra và nhắc nhở tại hiện trường. 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp 

dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh trường hợp lập lại các tai nạn tương 

tự. 

- Lắp đặt các biển cấm người qua lại khu làm việc của thiết bị, các khu vực đang 

thi công xây dựng. 

- Khi thi công xây lắp dùng dàn giáo, thiết bị trên cao bắt buộc được trang bị dây 

đeo móc khóa an toàn. 

- Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi 

trường lao động cho người công nhân. Cụ thể là đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ 

sinh (khí thải, bụi, tiếng ồn…), mặt khác phải đảm bảo được các quy định về chiếu sáng 

cho công nhân lao động thích ứng với từng loại hình và tính chất công việc.  

 Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công nhà cao tầng: 

Để đảm bảo an toàn lao động chủ dự án và đơn vị thi công áp dụng các biện pháp 

sau:  

  - Tuyển dụng người làm việc trên cao đúng tiêu chuẩn quy định (sức khoẻ, huấn 

luyện về an toàn...)  

- Thường xuyên kiểm tra giám sát an toàn lao động trên cao. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân (quần áo, giầy, mũ bảo hộ lao 

động, dây an toàn...) 

Biện pháp kỹ thuật 

- Trang bị các phương tiện làm việc trên cao bảo đảm các yêu cầu an toàn (thang, 

giáo ghế, giáo cao, giáo treo...) 

 - Nghiên cứu, ứng dụng các thiết bị treo buộc kết cấu có khoá tự động hoặc bán tự 

động để tháo kết cấu ra khỏi móc cẩu. Nhờ có thiết bị này công nhân có thể đứng dưới 

đất, sàn hoặc vị trí an toàn để tháo móc cẩu ra khỏi kết cấu, không phải leo trèo lên cao 

tránh được nguy hiểm. 

- Tổ chức hợp lý sao cho công nhân chỉ phải thay đổi vị trí làm việc ở các cao độ 

(tầng) khác nhau ít nhất trong ca làm việc. Tận dụng các phương tiện cẩu nâng như cần 

trục, thăng tải, palăng, tời để vận chuyển vật liệu lên cao. Hạn chế đến mức tối thiểu việc 

vận chuyển vật liệu, cấu kiện lên cao theo phương pháp thủ công. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn ngã cao cụ thể phù hợp với từng dạng 

công tác, từng phạm vi và vị trí làm việc trên cao bao gồm:  Các biện pháp an toàn chung 

khi làm việc trên cao.  Biện pháp phòng ngừa ngã cao khi thi công các công tác xây lắp ở 

trên cao. 

 Ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

http://baoholaodongthienbang.com/mu-bao-ho-nhat-quang-loai-2/
http://baoholaodongthienbang.com/mu-bao-ho-nhat-quang-loai-2/
http://baoholaodongthienbang.com/day-an-toan-thang-an-toan/
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Người chịu trách nhiệm quản lý công trường sẽ tiến hành sơ cứu tại chỗ (vết thương 

chảy máu thì cầm máu, sát trùng vết thương…) và trường hợp nặng hơn sẽ đưa đi bệnh 

viện và hỗ trợ kinh phí chữa trị cho người bị tai nạn. 

Báo cáo với cơ quan có chức năng để quản lý và đưa ra các biện pháp ứng phó kịp 

thời. 

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

giai đoạn vận hành. 

2.2.1. Nguồn gây tác động 

2.2.1.1. Tác động liên quan đến chất thải 

Hầu hết các hoạt động liên quan đến nguồn phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn, 

nước thải trong giai đoạn vận hành hầu như không xảy ra so với giai đoạn chuẩn bị và 

giai đoạn xây dựng mà thay vào đó là môi trường không khí ôn hoà, vì quá trình tích luỹ 

nước dẫn đến độ ẩm và độ phủ xanh tăng cao nên dẫn đến môi trường không khí dễ chịu 

đặc biệt vào thời điểm mùa khô. 

2.2.1.2.Tác động không liên quan đến chất thải 

Dự án “Nâng cấp kênh tiêu T1 (T8N)”, huyện Đức Linh là công trình có ý nghĩa 

quan trọng đến tính hình phát triển kinh tế xã hội của 05 xã, thị trấn nói riêng và huyện 

Đức Linh nói chung. Những tác động trong giai đoạn này bao gồm: 

a. Tác động đối với môi trường kinh tế - xã hội 

 Tác động tích cực 

 Nâng cấp cơ sở hạ tầng: 

Các tuyến đường giao thông sẽ được mở mang, gia cố đến chân công trình để vận 

chuyển vật tư, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán và phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đi cùng với phát triển mạng lưới thủy 

lợi là sự mở rộng của mạng lưới giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sự nâng 

cao mặt bằng cơ sở hạ tầng sẽ góp phần to lớn vào việc nâng cao đời sống văn hóa và văn 

minh nông thôn, mở rộng giao lưu văn hóa cùng với giao lưu kinh tế xã hội. 

 Chuyển đổi cơ cấu kinh tế: 

Là một vùng nghèo với lao động nông thôn giữ vai trò chủ đạo thì việc xây dựng 

công trình tiêu nước làm hạn chế các mầm bệnh và côn trùng phát triển, làm giảm các 

cây cỏ ái thủy góp phần đáng kể chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho 

kinh tế khu vực phát triển. 

Từ những thuận lợi về nguồn nước, hàng loạt các quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch thay đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch nguồn lao động và đào tạo,… cần thiết được 

bổ sung chỉnh lý hoặc xây dựng theo hướng mới, nhằm tạo ra những bùng nổ đô thị hoá 

nông thôn ở vùng hạ lưu. Mặt khác, lợi ích môi trường mang lại do kênh tiêu là cải tạo 

đất, đa dạng hoá cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại cây ăn quả mang lại 

hiệu quả kinh tế cao trong giai đoạn hiện nay. 

 Tác động tiêu cực 
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Hoạt động của các cống tiêu trên kênh có thể gây xung đột sử dụng nước/nhu cầu 

sử dụng giữa người sử dụng nước trong khu vực và hạ lưu. Sử dụng nước trong khu vực 

dự án chủ yếu là cho nông nghiệp. 

b. Tác động môi trường vật lý 

 Tác động đến môi trường vi khí hậu: 

Hằng năm vào mùa lũ từ tháng VII đến tháng X, nước từ sông La Ngà dâng cao 

tràn vào khu tưới, mặc khác nước lũ từ lưu vực phía Nam tỉnh lộ ĐT766 đổ về gây ngập 

úng hầu như toàn bộ diện tích khu tưới. Hệ thống tiêu nội đồng trong khu vực vốn sử 

dụng các suối tự nhiên và các bàu trũng thường xuyên bị sạt lở, bồi lắng và bị dân lấn 

chiếm nên không đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực. Do đó, sau khi đưa vào 

vận hành tuyến kênh tiêu sẽ chống ngập úng cho hơn 3.800ha diện tích đất canh tác, đất 

khu dân cư và sự gia tăng thảm thực vật (điểm hình là các cây hoa màu, cây lương thực) 

cũng góp phần làm giảm lượng khí Cacbonic, tăng hàm lượng khí oxy, tạo nên một môi 

trường sống trong lành hơn. 

 Tác động đến môi trường nước 

 Sự biến đổi dòng chảy kênh và suối trong khu vực 

- Phần thượng lưu: chế độ dòng chảy từ suối tự nhiên sẽ bị thay đổi bởi chế độ 

thủy văn kênh, thể hiện quá mức độ giao động mực nước. Trong điều kiện tự nhiên dao 

động mực nước trên của suối tự nhiên phụ thuộc vào lượng mưa đến, sự điều tiết của các 

yếu tố mặt đệm lưu vực và nguồn nước từ Sông La Ngà.  

- Phần hạ lưu của kênh: tăng mực nước lũ ở hạ lưu và khi có sự điều tiết giữa suối 

tự nhiên và kênh sẽ làm giảm áp lực lên suối tự nhiên và các kênh khác. Do đó, tuyến 

kênh sẽ làm tăng mực nước lũ ở hạ lưu. 

 Tác động tới chất lượng nước 

- Biến đổi chất lượng nước mặt (xảy ra trong giai đoạn quản lý vận hành): 

Tác động đến chất lượng nguồn nước kênh giai đoạn quản lý vận hành cần quan 

tâm nhất chính là việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu tại khu vực đất nông nghiệp. 

Một thực tế rõ ràng là chống ngập úng cho hơn 3.800ha diện tích đất canh tác, đất khu dân 

cư, đất sản xuất nông nghiệp thực sự trở thành đất canh tác hiệu quả, ngoài việc cung cấp 

nước tưới còn phải bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng để cải tạo đất như phân chuồng, 

phân bắc, phân xanh, phân hóa học NPK… Khi đất đi vào canh tác, ngoài việc phải bón 

các loại phân kể trên cho cây trồng, người dân còn phải phun hóa chất bảo vệ thực vật. 

Khi đó khối lượng sử dụng sẽ tăng nhiều hơn so với thực trạng hiện nay. Kết quả dự báo 

cho thấy, tổng khối lượng phân bón hữu cơ, vô cơ sử dụng sẽ tăng cao. Cùng với sự gia 

tăng về việc sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật là sự gia tăng về khối lượng 

nước thải và chất thải rắn. Nếu không có biện pháp tuyên truyền và quản lý thì nguồn 

nước cũng có thể bị ô nhiễm bởi người dân sinh hoạt và canh tác ở dọc tuyến kênh xả 

chất thải vào kênh, sông, suối làm ô nhiễm nguồn nước phía hạ lưu. 

 Tác động đến môi trường đất  

- Tác động đến môi trường đất khu vực tiêu nước: 
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Đối với nhóm đất cho cây trồng cạn, việc tiêu nước được đánh giá là tác động tích 

cực và mức độ tác động lớn bởi chế độ tưới ẩm sẽ góp phần cải tạo đất, tránh được suy 

thoái đất do xói mòn rửa trôi, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế do các loại cây mang 

lại như cây lúa, bông, bắp, điều,…. Quá trình sử dụng phân bón hợp lý và lượng nước 

tưới phù hợp cũng như tăng cường đào xới đất cũng làm gia tăng độ tươi xốp, lượng ôxi 

và độ mùn cho đất. Mặt khác nếu các phụ phẩm sau thu hoạch như rễ, gốc, thân, lá cây 

được để lại tại ruộng thì tác dụng cải tạo, tăng hàm lượng mùn hữu cơ đáng kể, các chất 

dinh dưỡng, chất khoáng của đất vì thế được hoàn nguyên. 

Đối với nhóm đất để canh tác lúa nước, chế độ của nước thay đổi hẳn, đang từ 

trạng thái ngập úng sang thoáng khí hơn, cây trồng dễ dàng hấp thu dưỡng khí, các chất 

dinh dưỡng trong đất bị hòa tan và dễ tiêu hơn đối với cây trồng. Đất được tiêu nước sẽ 

giúp các vi sinh vật hiếu khí họat động mạnh làm cho sự phân hủy các chất hữu cơ trong 

đất nhanh hơn, thúc đẩy quá trình nitrat hóa. Quá trình rửa trôi theo chiều ngang và chiều 

sâu xảy ra mạnh mẽ làm đất bị nghèo dần chất dinh dưỡng nên cần phải tăng lượng phân 

xanh, phân chuồng đã được ủ kỹ, khi đó các hạt mịn được rửa trôi xuống phía dưới dần 

bịt hết các lỗ hỏng và hình thành một tầng làm nước khó thấm qua. 

Nhìn chung việc tiêu nước và chống ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa 

nước và cây trồng cạn phát triển. Hiện tượng yếm khí trên đất trồng nhiều vụ lúa là yếu tố 

bất lợi cho cây trồng cạn nhưng lại không ảnh hưởng đến năng suất lúa. Tác động tích 

cực và mức độ tác động được đánh giá là rất lớn đối với dự án này làm giảm nguy cơ 

ngập úng và xói mòn đất tại khu vực dự án. 

2.2.2. 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. 

4.1.3.1 Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải: 

Hầu hết các hoạt động liên quan đến nguồn phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn, 

nước thải trong giai đoạn vận hành hầu như không xảy ra so với giai đoạn chuẩn bị và 

giai đoạn xây dựng do đó chủ dự án không có các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn 

này.  

4.1.3.2 Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải: 

Như đã trình bày ở chương 3, trong giai đoạn vận hành, có rất nhiều tác động 

không liên quan đến chất thải. Tuy nhiên, không phải tác động nào cũng mang tính chất 

tiêu cực (hoặc tác động không đáng kể) mà có những tác động mang tính tích cực như tác 

động đến kinh tế - xã hội (bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế); 

tác động của môi trường vật lý (bao gồm tác động do vi khí hậu và tác động đến sự biến 

đổi dòng chảy). 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến chất lượng môi trường nước và hệ sinh thái 

Việc hình thành kênh tiêu nước tạo điều kiện canh tác rất tốt (Đảm bảo tiêu thoát 

lũ phía thượng nguồn và bảo vệ chống ngập úng cho hơn 3.800ha diện tích đất canh tác, 

đất khu dân cư). Tuy nhiên, quá trình canh tác đã sử dụng lượng phân bón, thuốc 

BVTV,... nếu sử dụng quá liều hoặc sử dụng thuốc cấm dẫn đến ô nhiễm môi trường 

nước mặt, dẫn đến ô nhiễm phía hạ lưu. Do đó, nhằm hạn chế tác động trên, Chủ dự án 

phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp tuyên truyền sau đây: 
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- Không thải bỏ các loại chất thải có tính chất nguy hại cũng như chất thải rắn làm 

ảnh hưởng đến nguồn nước mặt đến vùng cấp nước dưới hạ lưu của kênh. 

- Vận động người dân nên sử dụng thuốc BVTV và phân bón nằm trong danh mục 

cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Khuyến khích người dân nên sử dụng phân bón hữu cơ; 

- Vận động người dân nên sử dụng thuốc, phân bón đủ liều, không dư thừa nhằm 

hạn chế tác động đến nước mặt; 

- Vận động người dân không thải bỏ chai lọ thuốc BVTV xuống dòng kênh; 

- Thường xuyên mở lớp tập huấn về cách thức sử dụng phân bón và thuốc BVTV 

tại địa phương. 

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

Trong quá trình lập kế hoạch và hoạt động của cống tiêu, cần tham vấn người sử 

dụng nước và có những hành động cụ thể đáp ứng lại những mối quan tâm của họ.  

Phải tích hợp đầy đủ những vấn đề ô nhiễm nước hạ lưu, nhưng mối quan tâm của 

người sử dụng vào kế hoạch hoạt động của cống tiêu, quá trình hoạt động có sự tham gia 

quản lý thuỷ lợi và chính quyền địa phương để đảm bảo những nhu cầu của người sử 

dụng nước. 
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CHƯƠNG III: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. Quan trắc chất lượng không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại khu vực thi công 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn SO2, Bụi CO,  NO2 

- Tần suất: Thực hiện 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi 

– Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc; QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếp xúc tại nơi làm việc; QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

3.2. Quan trắc chất lượng nước mặt 

  - Vị trí giám sát: 

  + 01 điểm nước mặt  

  - Tần số thu mẫu và phân tích: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: pH, độ đục, DO, BOD, COD, TSS, Amoni, NO3, NO2, 

Photphat,  Cl-, Tổng dầu mỡ, Coliform 

  - Quy chuẩn so sánh QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước mặt. 
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KẾT LUẬN VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận 

- Sự đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với 

phương hướng phát triển của tỉnh Bình Thuận nói chung và của huyện Tánh Linh nói 

riêng 

- Các hoạt động của dự án mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho xã hội; sẽ góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Bên cạnh đó, các hoạt động thi công, hoạt động của dự án cũng gây ra một số tác 

động có hại đối với môi trường tự nhiên và xã hội như sau: 

- Ô nhiễm do bụi từ phương tiện giao thông vận chuyển, các phương tiện giao 

thông tại khu vực; Ô nhiễm do khí thải từ thiết bị thi công của dự án; 

- Xuất phát từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường tại khu vực, Chủ dự án  sẽ đầu tư đầy đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường 

và khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường đã đề ra trong báo cáo ĐTM  này nhằm bảo đảm 

đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Việt Nam. 

- Mức độ, quy mô của những tác động xấu đã được xác định trong báo cáo hoàn 

toàn có thể giảm thiểu, khắc phục trong khả năng kỹ thuật và tài chính của Chủ dự án . 

- Chủ dự án  sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế kỹ 

thuật và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm để kịp thời điều chỉnh mức độ ô nhiễm 

nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra. 

- Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới 

môi trường đã được đề xuất trong báo cáo ĐTM này là những biện pháp khả thi, đảm bảo 

các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam đã ban hành. 

2. Cam kết 

Chủ dự án cam kết: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu ở báo cáo này, đảm 

bảo các nguồn thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn,…) phát sinh do hoạt động của dự án 

nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường trong các 

giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và hoạt động của dự án; 

-  Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ; 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra khi triển khai; 

   - Cam kết tuân thủ, thực hiện theo pháp luật và các văn bản dưới luật liên quan. 

- Trường hợp nếu có khiếu kiện của người dân liên quan đến hoạt động của Dự án 

(do không chấp hành các yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động) thì Chủ 

dự án Dự án cam kết sẽ tạm dừng hoạt động, chỉ hoạt động chở lại sau khi khắc phục các 

sự cố môi trường và được sự đồng ý của cộng động dân cư xung quanh. 
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- Chủ dự án áp dụng các biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các vấn đề 

môi trường chính nêu trong báo cáo ĐTM; chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xây 

dựng, thực hiện báo cáo ĐTM và toàn bộ nội dung quyết định phê duyệt của cơ quan có 

thẩm quyền  

- Chủ dự án xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam khi để xảy 

ra sự cố và các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong các hoạt động xây dựng và các 

sự cố khi hoàn thành. 

 

 

 

 

 


