
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:          /QĐ-UBND 

 

Ninh Bình, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 

khu dân cư Đồi Mây - Liên Phương, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan” 

của UBND huyện Nho Quan 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

36/TTr-STNMT ngày 16/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu 

dân cư Đồi Mây - Liên Phương, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan” của Ủy ban 

nhân dân huyện Nho Quan với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.   

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật 

Bảo vệ môi trường và Điều 27 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.    

Điều 3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm 

tra, thanh tra, giám sát việc thực các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.  
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Chủ tịch UBND xã Thạch Bình 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 5;   

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP3. 
      Kh_Vp3_08QĐ 
 

                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn  

GIÁM ĐỐC 

 

 



PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “ĐẦU 

TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU 

DÂN CƯ ĐỒI MÂY - LIÊN PHƯƠNG, XÃ THẠCH BÌNH, HUYỆN NHO 

QUAN” CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN 

 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ -UBND ngày      tháng 02 năm 2023 

của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

1. Thông tin chung về Dự án 

1.1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 

khu dân cư Đồi Mây - Liên Phương, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan. 

  1.2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan 

1.3. Vị trí, diện tích thực hiện dự án: 

- Vị trí thực hiện dự án: tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.  

- Diện tích thực hiện dự án: 94.901,3m2. 

1.4.  Quy mô các hạng mục công trình của dự án đầu tư: 

- Đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 9,49ha. 

- Xây dựng hệ thống giao thông với 8 tuyến đường tổng chiều dài 

2.096,1m. 

- Xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước mưa: Cống dọc thoát nước mưa 

có kích thước B600 đến B800 tổng chiều dài 2.855m và 116 hố ga; Cống ngang 

thoát nước mưa có khẩu độ BXH (0,6x0,6)m; (0,8x0,8)m; (1,0x1,0)m 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải: Có kích thước D300 đến D1000 với 

tổng chiều dài 1.813,5m và 68 hố ga. 

- Bố trí hệ thống cấp nước cho dự án: Hệ thống ống cấp nước có đường 

kính D40 đến D110. 

- Xây dựng hệ thống cấp điện: Di chuyển khoảng 450m đường điện 35KV 

chạy qua khu vực, xây các trạm biến áp, đường dây trung thế, đường dây hạ thế 

trên vỉa hè dọc các đường trục theo quy hoạch. 

- Hạng mục cây xanh: Khu cây xanh vườn hoa được bố trí kết hợp lẫn sân 

thể dục thể thao có diện tích 4.218,70m2. Bố trí các hố trồng cây xanh dọc 2 bên 

các tuyến đường giao thông với khoảng cách trung bình 12-18m/hố. 

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

động xấu đến môi trường. 

2.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng: 
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- Tác động do thu hồi và đền bù và chiếm dụng đất nông nghiệp vĩnh viễn, 

chiếm dụng đất nghĩa trang và di dời 10 ngôi mộ xây đã cải táng với 318m2 đất 

nghĩa trang bị thu hồi. 

- Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng: Quá trình thu dọn thảm 

thực vật. 

- Tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công, đất hỗn hợp 

đắp nền, đất đào hữu cơ. 

- Tác động do hoạt động đốt nhiên liệu của các thiết bị, phương tiện, máy 

móc thi công cơ giới. 

- Tác động do hoạt động hàn cắt kim loại trên công trường 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động trải nhựa đường và sau khi thi công 

hoàn chỉnh. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình trộn bê tông. 

- Tác động từ hoạt động sinh hoạt của 50 cán bộ, công nhân tại công 

trường: Làm phát sinh nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt 

- Tác động từ những hoạt động thi công trên công trường: rửa xe, trộn 

vữa, tập kết nguyên vật liệu thi công. 

2.2. Giai đoạn hoạt động: 

- Tác động do hoạt động của phương tiện giao thông của các hộ dân trong 

khu dân cư. 

- Tác động do hoạt động sinh hoạt của các hộ dân. 

- Tác động do các sự cố trong quá trình xây dựng, hình thành, hoạt động 

của khu dân cư, thiên tai bão lũ. 

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

giai đoạn của dự án đầu tư 

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

  a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng: 

  - Nước thải sinh hoạt: tổng khối lượng nước thải sinh hoạt khoảng 2,25 

m3/ngày đêm. Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu gồm các chất cặn bã, chất 

lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N,P), 

dầu mỡ động thực vật và vi sinh vật gây bệnh (Coliform). 

  - Nước thải xây dựng: Lượng nước thải phát sinh 2,67 m3/ngày đêm  

  - Nước mưa chảy tràn: lưu lượng nước mưa lớn nhất là 1.224,46 l/s. Khi 

mưa xuống rửa trôi, cuốn theo các chất bẩn hòa tan (Bụi, đất, cát và các chất lơ 

lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực).  
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  b. Giai đoạn hoạt động: 

  - Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 163,34m3/ngày đêm. Thành 

phần nước thải sinh hoạt chủ yếu gồm các chất cặn bã, chất lơ lửng (TSS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ động thực 

vật và vi sinh vật gây bệnh (Coliform). 

  - Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa chảy tràn của khu vực dự án 

là 1.224,46 l/s.  

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

  a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng: 

  Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động chuẩn bị mặt bằng, thi công các hạng 

mục, công trình hạ tầng kỹ thuật và hoạt động vận chuyển và tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng, đất đắp. Thành phần chủ yếu bụi, SO2, NOx, CO, VOC. 

  b. Giai đoạn hoạt động: 

  Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông và sinh hoạt của các hộ 

dân trong khu dân cư. Nồng độ bụi, khí thải trong quá trình thực hiện dự án chủ 

yếu như bụi, CO, SO2, NO2, VOC. 

  3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

  a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng: 

  - Chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần rác thải sinh hoạt chất hữu cơ, thức 

ăn thừa, túi nilon…  khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 25kg/ngày.  

  - Lượng đất bóc hữu cơ thành phần chủ yếu là đất, bùn, mùn hữu cơ phát 

sinh khoảng 13.995,04 tấn. 

  - Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng bao gồm đất, 

cát, sỏi rơi vãi, vỏ bao xi măng, cốp pha, vụn thép xây dựng và các loại vật liệu 

xây dựng khác với khối lượng khoảng 975,15kg/ngày. 

  - Bùn thải phát sinh tại hố lắng: khối lượng phát sinh rất ít, khoảng 

1,0m3/ngày chủ yếu là cặn lắng đất cát. 

  b. Giai đoạn hoạt động: 

  - Chất thải sinh hoạt của người dân trong khu dân cư có thành phần chính 

gồm các chất thải hữu cơ như giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại, các vật 

dụng sinh hoạt hằng ngày, khối lượng rác thải ước tính khoảng 1.108,8kg/ngày. 

  - Khi dự án đi vào vận hành, các hộ dân trong khu dân cư sẽ tiến hành 

mua đất, san nền và xây dựng nhà cửa. Trong quá trình thi công xây dựng nhà 

cửa các hộ dân chất thải rắn bao gồm đất đá rơi vãi, các loại vỏ bao xi măng, sắt 

thép thừa, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ, ... ước tính khoảng 20kg/ngày/hộ dân. 
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  3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

  Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công: Dầu mỡ rơi vãi, giẻ 

lau dính dầu mỡ, thùng chứa xăng dầu và gỉ sắt của các thiết bị trong quá trình 

xây dựng. Tuy nhiên khối lượng phát sinh các chất thải này không lớn, ước tính 

khoảng 1,5 kg/ngày. 

  3.5. Tiếng ồn, độ rung 

  - Giai đoạn thi công: Tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt động của máy 

móc, thi công trên công trường, ô tô vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. 

  + Mức ồn do các phương tiện thi công gây ra (1,5m-200m) dao động 

trong khoảng 21,5 - 93 dBA và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân 

cư ở khoảng cách 50 m trở lên theo quy định của QCVN 26:2010/BTNMT. 

  + Độ rung do các phương tiện thi công gây ra (5m-50m) dao động trong 

khoảng 39,0- 76,8 dB, nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư ở 

khoảng cách 15m trở lên theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT. 

  - Trong giai đoạn hoạt động: Tiếng ồn phát sinh do các phương tiện cá 

nhân của người dân trong khu dân cư. Với lưu lượng dòng xe tập trung giờ cao 

điểm khoảng 80 xe/h thì mức ồn trung bình là 69,5 dBA. 

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

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

  a. Giai đoạn chuẩn bị, thi công dự án: 

  - Nước thải xây dựng: Toàn bộ nước thải thi công từ khu vực xây dựng, 

khu vực rửa xe, khu vực lán trại và bãi tập kết nguyên liệu được thu gom vào 02 

hố lắng 2m3/hố, sau khi thu gom và lắng cặn vớt váng dầu sẽ được tận dụng để 

tưới ẩm nguyên vật liệu và công trường thi công. 

  - Nước thải sinh hoạt: Sử dụng 04 nhà vệ sinh di động 3 buồng, dung tích 

chứa chất thải khoảng 2m3/nhà, để thu gom xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh, 

định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút, xử lý theo đúng quy định. 

  - Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án sẽ được thu gom bằng các hệ 

thống mương tiêu nội đồng qua điểm xả nước mặt nằm ở phía Đông dự án vào 

hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

  b. Giai hoạt  hoạt động: 

  - Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa có tổng chiều dài 

2.855m và 116 hố ga, rãnh thoát nước có kích thước B600 ÷ B800 bố trí dọc 

theo vỉa hè hai bên các tuyến đường giao thông, sau đó đấu nối ra cống thoát 

nước mưa bám theo đường ĐT479B của khu vực thông qua 3 điểm đấu nối, cuối 
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cùng thoát ra Sông Lạng theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 481/QĐ-

UBND ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt. 

  - Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải chung của dự án thông qua điểm chờ đấu nối nằm khu vực phía 

Đông dự án đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực để dẫn 

nước thải sau xử lý của khu dân cư mới về Trạm xử lý nước thải số 1 theo quy 

hoạch chung tại thôn Bình An xã Lạc Vân. 

  4.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải 

  a. Giai đoạn chuẩn bị, thi công dự án: 

  - Đặt biển báo 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 chạy qua các khu vực đông dân cư phải chạy chậm để hạn chế đất 

đá, bụi rơi vãi trên đường (chạy với tốc độ 5km/h). 

  - Không sử dụng các phương tiện chuyên chở đất quá cũ và không chở 

nguyên vật liệu quá đầy, quá tải và phải có bạt che phủ trong quá trình vận chuyển. 

  - Các loại xe ôtô, thiết bị chuyên dùng có đăng ký, đăng kiểm đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật khi đưa vào lưu hành phục vụ thi công dự án. 

  - Thực hiện tưới ẩm mặt đường tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu.  

  - Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho công nhân, yêu cầu công nhân sử 

dụng bảo hộ lao động khi tham gia thi công trải nhựa đường. Cơ giới hóa tối đa 

hoạt động trải nhựa đường để tránh ảnh hưởng đến công nhân thi công. 

  - Thi công theo hình thức cuốn chiếu, xây xong đến đâu tiến hành thu dọn 

hiện trường ngay đến đó. 

  - Sau khi thi công dự án tiến hành thu dọn lán trại, bãi tập kết nguyên liệu, 

nhà vệ sinh, san lấp hố lắng, thu dọn chất thải dư thừa để hoàn trả mặt bằng dự án.  

  - Phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương kiểm soát các phương 

tiện vận chuyển trên tuyến đường giao thông đảm bảo đúng trọng tải, hạn chế 

ảnh hưởng khí thải phát sinh. 

  b. Giai đoạn hoạt động: 

  - Hạn chế tốc độ xe ra vào khu dân cư < 40 km/h. 

  - Khuyến khích trồng cây xanh có bóng mát trong khuôn viên hộ dân cư. 

  - Dự án thực hiện chia lô, đấu giá đất, không tiến hành xây nhà thô nên có 

quy chế quản lý với các hộ dân khi vào xây dựng. 
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  4.3. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường. 

  a. Giai đoạn chuẩn bị, thi công dự án: 

  - Chất thải sinh hoạt: Thu gom vào 04 thùng dung tích 120 lít có nắp đậy 

đặt tại khu lán trại. Chủ Dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thu gom, xử lý các loại chất 

thải sinh hoạt theo quy định.  

- Chất thải xây dựng: Phân loại chất thải rắn thành các chất thải có thể tái 

sử dụng và các chất thải không thể tái sử dụng. Bố trí 06 thùng chứa rác thải 

120 lít có nắp đậy đặt tại khu vực lưu giữ chất thải rắn có diện tích 30m2. 

- Đất bóc hữu cơ: tận dụng toàn bộ khối lượng đất bóc hữu cơ của dự án 

để bồi đắp khu đất trồng cây xanh, thể dục thể thao, công cộng và đắp các hố 

trồng cây xanh dọc đường giao thông. 

  b. Giai đoạn hoạt động: 

  - Rác thải được yêu cầu phân loại tại nguồn; thu gom về các thùng đựng 

rác đặt tại các vị trí thích hợp trong từng khu đất. Sau đó định kỳ hàng ngày 

công ty vệ sinh môi trường sẽ thu gom và vận chuyển về đến Khu xử lý chất thải 

rắn tập trung của tỉnh. 

  - Đối với khu vực cây xanh, công cộng bố trí 30 thùng chứa rác thải sinh 

hoạt dung tích 80 lít để thuận tiện cho đội vệ sinh thu gom cuối ngày. 

  4.4. Công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Dự án bố trí trí 02 thùng nhựa 120 lít nắp đậy để đặt tại khu vực lưu 

chứa tạm thời chất thải nguy hại khoảng 20m2 theo từng đoạn tuyến thi công để 

chứa và bảo quản chất thải nguy hại này trước khi chuyển cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển đưa đi xử lý. 

  4.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

  a. Giai đoạn chuẩn bị, thi công dự án: 

  - Bố trí thi công hợp lý, các thiết bị phát sinh ồn, độ rung cao như máy 

đào, xúc thì bố trí thi công tránh thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm. Hạn chế sử 

dụng cùng lúc các thiết bị. 

- Các phương tiện vận tải, máy móc sẽ được bảo dưỡng thường xuyên, 

kiểm tra định kỳ để đảm bảo tiêu chuẩn về độ ồn, độ rung. 

- Cam kết chỉ sử dụng xe chuyên chở nguyên vật đúng tải trọng, đúng 

tuyến đường đã quy định tránh gây ảnh hưởng đến tuyến đường vận chuyển và 

dân cư sinh sống khu vực xung quanh 2 bên tuyến đường. 

b. Giai đoạn hoạt động: 

- Quy định đối với các phương tiện giao thông khi ra vào: Cấm bấm còi 
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vào các giờ cần yên tĩnh. 

- Trồng các dải cây xanh tại vỉa hè. 

- Tăng cường công tác trồng cây xanh hai ven đường giao thông. 

  4.6. Biện pháp giảm thiểu sự cố khác 

  a. Đối với sự cố cháy nổ, chập điện: 

  - Tất cả các vỏ thiết bị điện, tủ, hộp điện vỏ cáp và các kết cấu kim loại 

khác dùng để lắp đặt thiết bị điện và hệ thống điện được nối đất phù hợp với chế 

độ của điện trung tính của máy biến thế nguồn.  

  - Lắp đặt mạng lưới và hệ thống cấp điện theo quy định. 

  - Không cho bất kỳ cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh 

lửa vào khu vực đã được quy định. Ngoài ra, phải có biển cấm lửa tại các nơi dễ 

cháy như thùng chứa nhiên liệu, kho vật tư. 

  - Các loại nguyên liệu, nhiên liệu dễ cháy trong quá trình xây dựng được 

lưu giữ và bảo quản ở nơi thoáng, với khoảng cách ly hợp lý để ngăn chặn chảy 

và cháy tràn lan khi có sự cố. 

  - Kho bãi chứa vật liệu phải được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn đúng 

theo quy định về phòng cháy chữa cháy. 

  b. Đối với sự cố thiên tai, bão lũ: 

  - Chủ dự án khuyến cáo nhà thầu xây dựng cập nhật tình hình thời tiết, lập 

phương án phòng chống các sự cố do thiên tai, bão lũ có thể xảy ra 

 - Tiến hành thi công hợp lý theo hình thức cuốn chiếu, thu dọn sạch sẽ sau 

khi thi công tránh rủi ro nước mưa lớn làm tắc hệ thống thoát nước của khu vực 

gây ngập lụt cục bộ  

 - Khơi thông dòng chảy tại kênh tiêu nội đồng khu vực dự án, đảm bảo khả 

năng tiêu thoát nước cho khu vực khi có hiện tượng thời tiết mưa lớn, bão lũ. 

 c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rò rỉ dầu mỡ thải từ việc bảo dưỡng 

phương tiện và thiết bị thi công: 

 - Không sử dụng các thiết bị, máy móc quá cũ, hết khấu hao. 

 - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện vận 

chuyển. Nếu phát hiện có sự cố hỏng hóc, rò rỉ dầu mỡ thì dừng hoạt động ngay 

và đưa đi sửa chữa ở các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa. 

 - Bố trí 02 thùng chứa 120l có nắp đậy kín, có dán nhãn mác đầy đủ đựng 

dầu mỡ thải tại khu lưu giữ chất thải trong trường hợp phát hiện ra rò rỉ dầu thải 

hoặc trường hợp phải thay thế sửa chữa ngay trên công trường. 
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 d. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, an toàn vệ sinh môi 

trường, tai nạn giao thông: 

 - Thực hiện nghiêm túc nội quy an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi 

trường, an toàn giao thông tại công trường và tuyến đường giao thông liên quan 

đến dự án. 

 - Trong bảng nội quy làm việc tại công trường nhất thiết phải có nội quy về 

trang phục bảo hộ lao động, nội quy an toàn khi sử dụng các thiết bị chuyên dùng, 

nội quy về sinh hoạt chung tại công trường, nội quy thực hiện an toàn giao thông. 

 - Các máy móc thi công, phương tiện vận tải phải có hồ sơ kiểm định đính kèm. 

 - Trang bị các thiết bị y tế cần thiết tại công trường để kịp thời sơ cấp cứu 

trước khi chuyển lên tuyến trên. 

 - Khi phát hiện có nguy cơ dịch bệnh sẽ thông báo ngày đến cơ quan quản 

lý và đơn vị y tế tuyến trên gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời, 

tránh hình thành ổ dịch và lây lan dịch bệnh. 

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

Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: Tại các điểm tập kết chất thải rắn, 

chất thải nguy hại, giám sát việc thu gom, phân loại, quản lý chất thải rắn xây 

dựng, chất thải nguy hại. Tần suất quan trắc: hàng ngày cho đến khi kết thúc 

hoạt động xây dựng. 

 6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

  6.1. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:  

  - Bố trí khu lưu giữ nguyên vật liệu và thiết bị tại những địa điểm phù 

hợp để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên trong quá trình thi công 

xây dựng. 

  - Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng: Thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu, đảm bảo đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

  - Trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải có biện pháp giảm 

thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

26:2010/BTNMT về tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 

27:2010/BTNMT (Khu vực thông thường) về độ rung. 

  - Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

triển khai thực hiện Dự án phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại 

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

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 



9 

 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 - Nước thải tại các nhà dân được xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải chung của dự án, cuối cùng thông qua điểm chờ đấu nối NT  

nằm khu vực phía Đông dự án đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của 

khu vực để dẫn và truyền tải nước thải sau xử lý của khu dân cư mới về Trạm xử 

lý nước thải số 1 theo QHC tại thôn Bình An, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan. 

 6.2. Các điều kiện kèm theo: 

  - Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật 

phù hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố ngập lụt, sụt lún phát sinh do 

việc xây dựng Dự án; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó các sự cố môi trường khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; 

tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 - Thiết lập hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo giao thông trong khu 

vực thi công; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp nhằm 

giảm thiểu tác động tới các hoạt động giao thông của khu vực. 

 - Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật 

Bảo vệ môi trường và Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 6.3. Chủ Dự án có trách nhiệm: 

 - Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

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

phòng cháy chữa cháy, nổ theo quy định hiện hành. 

 - Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc 

thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án; cung cấp đầy 

đủ các thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu. 

 - Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 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. 

 - Thực hiện yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./. 
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