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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

A   

ATGT : An toàn giao thông 

ATLĐ : An toàn lao động 

B   

BTCT : Bê tông cốt thép 

BOD5 : Nhu cầu ôxy sinh học 5 ngày 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT : Bảo vệ Môi trường 

BXD : Bộ Xây dựng 

BYT : Bộ Y tế 

C   

CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

COD : Nhu cầu ôxy hoá học 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTR : Chất thải rắn 

Đ   

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 

G   

GHCP : Giới hạn cho phép 

GPMB : Giải phóng mặt bằng 

M   

MTTQ : Mặt trận Tổ quốc 

N   

NĐ-CP : Nghị định Chính phủ 

NTSH : Nước thải sinh hoạt 
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P   

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

Q   

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

T   

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TN&MT : Tài nguyên và Môi trường 

TSP : Tổng bụi lơ lửng 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 

U   

UBND : Ủy ban nhân dân 

W   

WHO : Tổ chức Y tế thế giới 

X   

XLNT : Xử lý nước thải 
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1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về Dự án 

Xã Thượng Kiệm là một xã nằm trung tâm huyện Kim Sơn, có các cơ quan: 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan của Huyện nằm trên địa bàn của xã 

và có chợ Nam Dân giáp địa bàn của xã, trên bến, dưới thuyền rất thuận tiện cho nhân 

dân phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của nhân dân. 

Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã 

Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn” được thực hiện tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình nhằm góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng của mạng 

lưới giao thông trong khu vực, thúc đẩy quá trình xây dựng khu dân cư mới của xã và 

tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng 

điểm dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

đã được UBND huyện Kim Sơn phê duyệt tại Quyết định số 7208/QĐ-UBND ngày 

03/11/2022. Phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ theo Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 01/6/2018. Phù hợp với Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 của huyện Kim Sơn tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Dự án đã được Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim 

Sơn. Dự án được thực hiện trên diện tích 51.993,3 m2, trong đó có yêu cầu chuyển đổi 

49.850 m2 đất trồng lúa nước 02 vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình chấp thuận 

yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. Căn cứ Mục số II.6 Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, dự án thuộc 

danh mục các dự án nhóm IIc. Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 30 và Khoản 3 Điều 35 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty CP Đo 

lường chất lượng và Môi trường Hoàng Kim tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, 

xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn”.  

Báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ là công cụ khoa học nhằm phân tích, 

đánh giá các tác động có lợi, có hại, trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài trong quá 

trình hoạt động của Dự án. Qua đó lựa chọn và đề xuất phương án tối ưu để hạn chế, 

ngăn ngừa và xử lý các tác động tiêu cực, không gây ô nhiễm môi trường, góp phần vào 

phát triển bền vững của xã hội. 

Loại hình dự án: Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị. 

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

Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn. 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện 



Báo cáo tóm tắt ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm 

An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn” 

 

Trang 4 

 

Kim Sơn. 

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

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

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

luật có liên quan 

Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã 

Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn” phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư 

đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã được UBND 

huyện Kim Sơn phê duyệt tại Quyết định số 7208/QĐ-UBND ngày 03/11/2022. Phù 

hợp với Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt điều chỉnh cục bộ theo Quyết định 

số 762/QĐ-UBND ngày 01/6/2018. Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

của huyện Kim Sơn tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trường 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn 

cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

 Luật 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

17/6/2020; 

- Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 

- Luật  phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật  phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 22/11/2013;  

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012; 

- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008. 

 Nghị định 

- 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; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về việc 

http://www.conganbinhthuan.gov.vn/images/thutuc_hanhchinh/pccc/luat_pccc.doc
http://www.conganbinhthuan.gov.vn/images/thutuc_hanhchinh/pccc/luat_pccc.doc
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xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường; 

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

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

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

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

trình xây dựng; 

- Nghị định số: 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của nghị định số 14/2014/CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 về phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật phòng cháy chữa và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số: 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định lập, quản 

lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định 201/2013/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

 Thông tư 

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

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

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

chất lượng môi trường; 

- Thông tư 01/2021/TT-XD  ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 

01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông, hồ; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 15/6/2017 của Bộ xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

(QCKT) quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm 

việc (QCVN 02:2019/BYT); 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An quy định chi 
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tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy 

và chữa cháy. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật làm căn cứ thực hiện Dự án 

❖ Chất lượng môi trường không khí 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 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. 

❖ Tiếng ồn và độ rung 

- 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;  

❖ Chất lượng môi trường nước 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt;  

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất;  

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

❖ Chất lượng môi trường đất 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất; 

- QCVN 15:2008/BTNMT - Chất lượng đất - Quy chuẩn quốc gia về thuốc bảo 

vệ thực vật tồn dư trong đất. 

❖ An toàn và sức khoẻ lao động 

- QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  

- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm 

việc; 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

❖ Các Quy chuẩn xây dựng 

- QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng; 

- QCVN 07:2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các 
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công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

2.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án 

Quyết định số 7208/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND huyện Kim Sơn phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, 

huyện Kim Sơn; 

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

Kim Sơn về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị 

tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn; 

Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. 

- Tài liệu, số liệu khảo sát môi trường khu vực dự án: không khí xung quanh, 

nước mặt, đất; 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí các hạng mục công trình và bản vẽ chi tiết các 

hạng mục công trình của Dự án; 

- Kết quả tham vấn cộng đồng khu vực Dự án. 

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

3.1. Trình tự tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn” do chủ dự án- Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn thực hiện với sự tư vấn của Công ty CP 

Đo lường chất lượng và Môi trường Hoàng Kim. Các bước tiến hành như sau: 

- Bước 1: Đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu và thu thập các tài liệu về Dự án và 

liên quan đến Dự án; 

- Bước 2: Sau khi nắm rõ các nội dung chính của Dự án và các tài liệu liên quan, 

Đơn vị tư vấn lập kế hoạch và tiến hành khảo sát khu vực dự án và chụp ảnh khảo sát chi 

tiết (về chất lượng môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học...), điều tra kinh tế - xã 

hội...; 

- Bước 3: Đơn vị tư vấn làm việc nội nghiệp để viết báo cáo ĐTM dự thảo cho Dự 

án (bao gồm các nội dung chính của Dự án, các đánh giá về các tác động tiềm tàng và 

các giải pháp giảm thiểu cũng như chương trình quản lý, giám sát môi trường dự kiến 

cho Dự án; 

- Bước 4: Đơn vị tư vấn lập kế hoạch và phối hợp với Chủ dự án tiến hành tham 

vấn cộng đồng các địa phương, tổ chức, đăng tải tham vấn online... về báo cáo ĐTM 
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của Dự án; 

- Bước 5 Đơn vị tư vấn tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng, phối hợp với Chủ 

dự án kiểm tra lại lần cuối cùng các kết quả khảo sát, kế hoạch thực hiện báo cáo và lậo 

báo cáo ĐTM hoàn chỉnh;  

- Bước 6: Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ và gửi báo cáo ĐTM tới Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn để rà soát, góp ý và chỉnh sửa các nội dung góp 

ý. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn trình nộp báo cáo ĐTM tới Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình để xin 

thẩm định và phê duyệt cho Dự án. 

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

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn” do Công ty Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn chịu trách nhiệm chính phối hợp với 

đơn vị tư vấn là Công ty CP Đo lường chất lượng và Môi trường Hoàng Kim thực hiện 

theo đúng cấu trúc hướng dẫn tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Các thông tin cụ thể về chủ dự án 

và đơn vị tư vấn như sau: 

➢ Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn 

- Đại diện: Ông Nguyễn Quốc Toàn                 Chức vụ: Phó Giám đốc  

- Địa chỉ: Xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

- Điện thoại: 0327.795.959                                                              

➢ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Đo lường chất lượng và Môi trường Hoàng Kim 

- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Liên                    Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Số 40-TT2, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 0904.993.686                             Fax: 0246.686.7424 

Công ty CP Đo lường chất lượng và Môi trường Hoàng Kim được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu VIMCERTS 290 

ban hành theo Quyết định số 126/QĐ-BTNMT ngày 18/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường. 

(Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 290 được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo). 

Danh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng Error! No text of specified style in document.-1: Danh sách thành viên tham 

gia 

STT Họ và tên 
Chức vụ/ Chuyên 

ngành 
Nhiệm vụ 

Năm 

kinh 

nghiệm 

Chữ 

ký 

I Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn 

1 Nguyễn Quốc Toàn Phó Giám đốc Đại diện Chủ dự án. -  

2 Lương Xuân Lợi Cán bộ kỹ thuật 
Phối hợp, cung cấp tài 

liệu, thông tin lập ĐTM. 
-  

II Đơn vị tư vấn: Công ty CP Đo lường chất lượng và Môi trường Hoàng Kim 

1 Nguyễn Thị Liên 

Giám đốc- 

Ths.Quản lý môi 

trường 

Chủ trì tổ chức lập báo 

cáo ĐTM. 
13 năm  

2 Lê Thị Luyến 
Cử nhân Khoa học 

môi trường 

Phụ trách chung, tổng 

hợp báo cáo ĐTM. 
11 năm  

3 Đào Công Thảo 
Cử nhân Khoa học 

môi trường 

Thu thập thông tin, tài 

liệu, số liệu. Điều tra 

khảo sát. 

18 năm  

4 Đỗ Thị Giang Kỹ sư môi trường 

Mô tả chung về Dự án, 

điều tra, khảo sát hiện 

trạng, tham vấn. 

04 năm  

5 
Nguyễn Như Cẩm 

Tiên 

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 

Đánh giá tác động và đề 

xuất các biện pháp giảm 

thiểu giai đoạn xây dựng 

và vận hành 

04 năm 

 
 

6 Trần Hiếu Long Kỹ sư môi trường 

Đánh giá các rủi ro, sự 

cố của Dự án và đề xuất 

biện pháp giảm thiểu. 

Lập kế hoạch quản lý, 

giám sát. 

03 năm  

7 Hoàng Thị Thúy 
Cử nhân Khoa học 

môi trường 

Tham vấn, quan trắc lấy 

mẫu và phân tích môi 

trường nền. Đánh giá 

hiện trạng môi trường 

khu vực. 

02 năm  

8 Nguyễn Thu Trang Kỹ sư môi trường 

Tổng hợp số liệu, lập 

bản đồ, sơ đồ, tham vấn 

cộng đồng. 

01 năm  

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 
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TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

I Phương pháp ĐTM  

1 

Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp 

đánh giá nhằm ước tính tải lượng các chất ô 

nhiễm sinh ra trong quá trình hoạt động của dự án 

dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) thiết lập; 

Chương 3: Áp dụng trong các dự 

báo thiếu cơ sở tính toán hoặc chưa 

có số liệu tham khảo 

2 

Phương pháp mô hình: Mô hình hóa môi trường 

là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến chất 

lượng môi trường dưới ảnh hưởng của một hoặc 

tập hợp các tác nhân có khả năng tác động đến 

môi trường. Đây là phương pháp có ý nghĩa lớn 

trong quản lý môi trường, dự báo tác động môi 

trường và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Mô 

hình hóa môi trường còn được thực hiện cho các 

hoạt động quản lý môi trường. 

Chương 3: Áp dụng trong tính toán 

lan truyền khí thải trong môi 

trường trước và sau khi xử lý 

3 

Phương pháp liệt kê:  

Phương pháp liệt kê có 3 dạng chính được dùng 

trong báo cáo: 

- Dạng liệt kê các thông số môi trường (thông số 

sinh học, lý học, xã hội học và kinh tế) – dạng này 

chỉ cần nêu tất cả các vấn đề về môi trường có thể 

bị tác động do dự án mà chưa cần xem xét mức 

độ tác động; 

- Liệt kê các hoạt động có thể tác động đến môi 

trường – dạng này có thêm phần xác định mức độ 

tác động; 

- Dạng liệt kê các yếu tố hoặc câu hỏi nhằm mục 

đích xác định vùng và thông số có khả năng ảnh 

hưởng. 

Áp dụng: chương 2, 3 của báo cáo. 

 

3 

Phương pháp ma trận: là một phương pháp đánh 

giá tác động môi trường trong đó liệt kê các hành 

động của hoạt động dự án với liệt kê những nhân 

tố môi trường có thể bị tác động vào một ma trận. 

Chương 3: Đánh giá các tác động 

của dự án 

II Phương pháp khác  

1 

Phương pháp điều tra, khảo sát: Điều tra hiện 

trạng hoạt động, môi trường và công tác BVMT 

tại khu vực dự án; đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện 

trường và phân tích mẫu; 

Chương 1: Vị trí địa lý của dự án 

Chương 2: Hiện trạng môi trường 

nền khu vực dự án. 

2 

Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm: Các 

mẫu được lấy và phân tích bởi phòng thí nghiệm 

đạt chuẩn Vilas. 

Chương 2: Hiện trạng môi trường 

3 
Phương pháp so sánh: Dựa vào kết quả khảo sát, 

đo đạc tại hiện trường, kết quả phân tích trong 

Chương 3: So sánh các giá trị nồng 

độ chất ô nhiễm trước xử lý so với 
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TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

phòng thí nghiệm và kết quả tính toán theo lý 

thuyết, so sánh với quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt 

Nam để xác định chất lượng môi trường hiện hữu 

tại khu vực dự án; 

QCVN để đánh giá mức độ ô 

nhiễm. 

 

4 

 Phương pháp kế thừa: Là phương pháp có chọn 

lọc tài liệu, số liệu, các văn bản, báo cáo khoa 

học, các số liệu thống kê 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, 

báo cáo ĐTM của các dự án cùng 

loại đã được bổ sung và chỉnh sửa 

theo ý kiến của hội đồng thẩm 

định. 

5 

Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn ý 

kiến cộng đồng dân cư, tổ chức bị tác động, ảnh 

hưởng, chính quyền địa phương nơi thực hiện dự 

án 

Chương 6: Tham vấn ý kiến đóng 

góp hoàn thiện báo cáo ĐTM của 

cộng đồng dân cư và chính quyền 

địa phương. 

6 

Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên 

gia là phương pháp thu thập ý kiến của chuyên 

gia trong việc nhận định, đánh giá tác động môi 

trường, mô hình phát thải  

Áp dụng: chương 6 của báo cáo 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

5.1. Thông tin chung về Dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, 

xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn. 

(sau đây gọi tắt là Dự án) 

- Địa điểm thực hiện: xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

- Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn. 

- Tổng mức đầu tư: 58.408.046.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, bốn trăm 

linh tám triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn./.). 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: ngân sách huyện (từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 

(nguồn vốn giải phóng mặt bằng + xây dựng cơ sở hạ tầng)). 

- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện Dự án: từ năm 2022 đến năm 2014: 

+ Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý IV/2022; 

+ Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Quý 

I/2023 - Quý III/2023; 

+ Lựa chọn nhà thầu thi công: Quý IV/2023; 

+ Thi công xây dựng công trình: Quý IV/2023 -  năm 2024. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

 Phạm vi thực hiện 
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Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã 

Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn” nằm trên địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình, có diện tích 51.993,3 m2.  

 Quy mô Dự án 

❖ Quy mô sử dụng đất 

- Tổng diện tích quy hoạch đã được phê duyệt: 123.465,6 m2.  

- Trong đó: 

+ Diện tích đất ở chia lô nhà liền kề: 23.336,0 m2. 

+ Diện tích đất giáo dục: 19.045,9 m2. 

+ Diện tích đất công cộng: 10.143,0 m2; 

+ Diện tích đất cơ quan: 7.030,0 m2; 

+ Diện tích đất cây xanh thể dục thể thao: 6.052,1 m2; 

+ Diện tích đất hành lang thông gió: 2.617,2 m2; 

+ Diện tích đất mặt nước: 7.499,0 m2; 

+ Diện tích đất giao thông: 47.742,4 m2. 

- Diện tích đất, loại đất sử dụng để thực hiện dự án. 

+ Diện tích đất, Loại đất sử dụng để thực hiện giai đoạn 1 là: 51.993,3 m2 

- Trong đó:  

+ Diện tích đất lúa thu hồi thu hồi phục vụ dự án khoảng 49.850,0 m2; 

+  Đất thủy lợi + đất giao thông + đất lưu không đường hiện trạng khoảng 

2.143,3 m2. 

- Mục đích sử dụng đất: 51.993,3 m2 

+ Diện tích đất ở chia lô nhà liền kề: 23.336,0 m2; 

+ Diện tích đất Cơ quan: 7.030,0 m2; 

+ Diện tích đất Cây xanh thể dục thể thao: 1.974,2 m2; 

+ Diện tích đất Hành lang thông gió: 2.617,2 m2; 

+ Diện tích đất giao thông: 17.035,9 m2. 

 Công suất của Dự án 

- Dự án được thực hiện với mục đích cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng 

của mạng lưới giao thông trong khu vực, thúc đẩy quá trình xây dựng khu dân cư 

mới của xã Thượng Kiệm và tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, Dự 

án không có công suất, công nghệ vận hành. 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án 

5.1.3.1. Các hạng mục công trình của Dự án 
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❖ Đường giao thông 

Xây dựng 5 tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 976m. Các tuyến đường có 

thông số kỹ thuật chủ yếu sau. 

+ Tuyến 01: Có chiều dài khoảng 169m. Bnền=17,5m; Bmặt=7,5m; Bvỉa hè= 

(2x5m)=10m; 

+ Tuyến 02: Có chiều dài tuyến khoảng 169m. Bnền=17,5m; Bmặt=7,5m ; 

Bhè=(2x5m)=10m; 

+ Tuyến 03: Có chiều dài tuyến khoảng 169m. Bnền=17,5m; Bmặt=7,5m ; Bvỉa hè 

=(2x5m)=10m; 

+ Tuyến 04: Có chiều dài tuyến khoảng 169m. Bnền=17,5m; Bmặt=7,5m ; Bvỉa hè 

=(2x5m) = 10m; 

+ Tuyến 05: Có chiều dài tuyến khoảng 300m. Bnền=16,5m; Bmặt=7,5m ; Bvỉa hè  

=(4m+5m) = 9m. 

❖ Vỉa hè 

Vỉa hè hai bên tuyến rộng 4m-5m chỉ xây dựng phần bo vỉa và đắp nền (không 

lát gạch vỉa hè). 

❖ Hệ thống thoát nước mặt và nước mưa 

- Thoát nước dọc bố trí trên vỉa hè đầu tư giai đoạn 1 dài khoảng 1.820 m; mặt 

cắt hình chữ nhật, toàn bộ hệ thống nước mặt và nước mưa trên tuyến sẽ được thu qua 

hệ thống hố ga, cửa thu đặt tại mép hè, nước đổ về rãnh dọc và thoát vào hệ thống kênh 

mương trên tuyến; Bố trí hệ thống hố ga, cửa thu nước với khoảng cách 30m/vị trí dọc 

theo tuyến đường.  

- Thoát nước ngang: Bố trí các hệ thống cống hộp BTCT kết nối hệ thống thoát 

nước dọc và thoát nước cho toàn hệ thống. 

❖ Nước sinh hoạt 

Sử dụng ống nhựa HDPE đặt bên dưới vỉa hè với tổng chiều dài khoảng 1.895m.  

❖ Thoát nước thải 

 Bố trí dưới vỉa hè, phía giáp dân cư với tổng chiều dài khoảng 1.315m; ống thoát 

nước thải có đường kính 300mm; nước thải được xử lý trước khi xả ra ra môi trường. 

❖ Hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

Thiết kế đồng bộ hệ thống cấp điện (đường dây, trạm biến áp...) đi ngầm dưới vỉa 

hè và hệ thống điện chiếu sáng đường phố theo quy hoạch. Hệ thống cột đèn được bố trí 

so le 2 bên đường với khoảng cách trung bình khoảng 40m, hệ thống đường dây cáp 

điện đi ngầm. 

❖ Hào kỹ thuật 

Xây dựng hào kỹ thuật BTCT hình chữ nhật bố trí bên dưới vỉa hè có chiều dài 

khoảng 1.800m. 

❖ An toàn giao thông 
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 Thiết kế hệ thống an toàn giao thông đồng bộ trên tuyến bao gồm hệ thống biển 

báo, vạch sơn kẻ đường. 

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Việc xác định yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 

28 của Luật Bảo vệ môi trường và quy định tại Khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: 

+ Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 49.850,0 m2 đất trồng lúa 

nước 02 vụ theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai. 

+ Dự án không xả nước thải vào nguồn nước mặt dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; không có yêu cầu di 

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

luật về xây dựng. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động đến môi 

trường 

Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động đến môi 

trường được trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng Error! No text of specified style in document.-2: Các hạng mục và hoạt động 

của Dự án có khả năng  

TT Các hoạt động Các tác động phát sinh 

I Giai đoạn xây dựng  

1.1 
Vận chuyển nguyên đất cát, 

vật liệu xây dựng 

Bụi, khí thải của các xe vận chuyển nguyên vật liệu: khí CO, 

SO2, NO2, bụi khói. 

1.2 
San nền, thi công xây lắp và 

hoạt động máy móc xây dựng 

Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, làm nền, thi công xây dựng 

- Khí thải của thiết bị thi công: khí CO, SO2, NO2, bụi. 

- Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường 

- Chất thải rắn xây dựng: Vật liệu xây dựng dư thừa, rơi vãi 

- CTNH: dầu mỡ, giẻ lau dính dầu mỡ… 

- Nước thải thi công: Nước rửa vật liệu, thiết bị… 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu vực dự án cuốn theo bụi 

bẩn 

- Tiếng ồn độ rung từ hoạt động của phương tiện vận chuyển 

và thiết bị thi công cơ giới 

- Tác động tới an ninh trật tự xã hội do tập trung công nhân thi 

công 

- Rủi ro tai nạn giao thông do quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu 

1.3 Hoạt động của công nhân 
- Nước thải sinh hoạt 

- Rác thải sinh hoạt 

II Giai đoạn hoạt động 
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tác động đến môi trường 

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

của Dự án 

5.3.1. Các tác động môi trường chính 

Dự án chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành. 

Các tác động chính có thể kể đến như sau: 

- Tác động do nước thải; 

- Tác động do bụi và khí thải; 

- Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại; 

- Tác động do tiếng ồn và độ rung; 

- Tác động khác: rủi ro sự cố trong quá trình triển khai dự án. 

5.3.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ Dự án 

❖ Quy mô, tính chất của nước thải 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của tối đa 30 công nhân 

xây dựng trên công trường phát sinh tối đa khoảng 1,35 m3/ngđ. Thông số ô nhiễm đặc 

trưng: chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD, amoni, colifom... Vùng có thể bị ảnh hưởng: 

khu vực thực hiện Dự án. 

+ Nước thải xây dựng: phát sinh từ quá trình rửa nguyên vật liệu, rửa thiết bị, 

máy móc: 1,05 m3/ngày. Nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe là 2,5 m3/ngày. Thành 

phần chủ yếu là đất cát, cặn lơ lửng, dầu mỡ...  

+ Nước mưa chảy tràn: Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát....  

- Trong giai đoạn vận hành: 

+ Nước thải sinh hoạt của Dự án được phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của du 

khách và nhân viên tại Dự án với lưu lượng phát sinh khoảng 41,6 m3/ngày 

đêm. Thành phần chủ yếu bao gồm: chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD, 

amoni, colifom… 

+ Nước mưa chảy tràn: Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát... 

❖ Quy mô, tính chất của khí thải 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Hoạt động giải phóng mặt bằng, san nền, phá dỡ các công trình hiện hữu, thi 

công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, bốc xếp, tập kết nguyên vật liệu, 

vận chuyển nguyên vật liệu thi công, đất đá thải, phế thải phát sinh bụi và khí thải với 

TT Các hoạt động Các tác động phát sinh 

2.1 
Hoạt động phương tiện giao 

thông  

- Tiếng ồn, bụi, khí thải: khí CO, SO2, NO2, từ phương tiện giao 

thông. 

2.3 Mưa - Nước mưa chảy tràn toàn bộ khu vực dự án cuốn theo bụi bẩn 
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thành phần chủ yếu gồm: TSP, CO, NO2, SO2...  

+ Hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công sử dụng dầu DO phát sinh bụi, 

khí thải. Thành phần chủ yếu gồm bụi, SO2, NOx, CO, VOCs...  

+ Hoạt động từ nhà vệ sinh di động của công nhân trên công trường phát sinh khí 

thải với thành phần chủ yếu gồm: CO2, CH4, NH3…  

- Trong giai đoạn vận hành: 

+ Phát sinh chủ yếu từ quá trình lưu thông của các phương tiện tham gia giao 

thông. Thành phần chủ yếu là TSP, SO2, NOx, CO, VOCs,... 

+ Hoạt động của công trình xử lý nước thải phát sinh mùi hôi, khí H2S, CH4,... 

❖ Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Hoạt động sinh hoạt trong thời kỳ cao điểm của 30 công nhân trên công trường 

thi công, phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng tối đa ước tính khoảng 15 

kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm các loại rau, củ quả, thức ăn thừa, bao bì, thùng chứa, 

giấy, chai lọ,… 

+ Hoạt động đào đắp đất hữu cơ phát sinh khối lượng đất đá khoảng 78.120 tấn.  

 + Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh 

chất thải rắn thông thường với khối lượng khoảng 260,42 kg/ngày. Thành phần chủ yếu 

gồm: vật liệu rơi vãi, đất, đá, cát, gạch vỡ, bê tông thừa, vỏ bao bì, xà bần, thùng gỗ... 

- Trong giai đoạn vận hành:  

+ Hoạt động của hệ thống thoát nước. Thành phần chủ yếu gồm bùn, cặn từ các 

hố gas. 

+ Hoạt động vệ sinh đường phát sinh khối lượng khoảng 10kg/ngày. Thành phần 

chủ yếu là các cây bụi, cành cây, lá cây, túi nilon… 

❖ Quy mô, tính chất của chất thải rắn nguy hại 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công 

cơ giới trong khu vực Dự án phát sinh chất thải nguy hại ước tính khoảng 15 kg/tháng. 

Thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, hộp đựng sơn, dụng cụ quét sơn... 

- Trong giai đoạn vận hành: 

+ Không phát sinh chất thảu. 

❖ Tiếng ồn, độ rung 

- Trong quá trình thi công xây dựng: 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công 

xây dựng. 

+ Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
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QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Trong giai đoạn vận hành: 

+ Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các dòng xe lưu thông trên các 

tuyến đường 

❖ Các tác động khác 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ trong giai đoạn thi công dự án có thể xảy ra 

trong quá trình vận chuyển, tồn chứa nhiên liệu hoặc do sự quá tải của hệ thống cấp 

điện; do thiếu ý thức của công nhân khi hút thuốc lá tại khu vực có khả năng cháy nổ 

cao; do sét đánh;… 

+ Sự cố tai nạn lao động: nguyên nhân gây ra sự cố là do bất cẩn của người lao 

động tại công trường; do thiếu hiểu biết về các biện pháp an toàn lao động; do sự thiếu 

hợp tác trong quá trình thi công. 

- Trong giai đoạn vận hành: 

+ Rủi ro an toàn giao thông, sạt lở, sụt lún... 

+ Sự cố với hệ thống xử lý nước thải: bao gồm sự cố rò rỉ và chảy tràn hoá chất, 

sự cố vận hành trạm XLNT sinh hoạt… 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

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

 Trong giai đoạn thi công xây dựng 

❖ Nước thải sinh hoạt 

- Chủ dự án sẽ tận dụng tối đa nguồn nhân lực tại địa phương. Nước thải sinh 

hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân tại công trường thi công được thu gom vào 2 

nhà vệ sinh lưu động có dung tích 1.000 lít/nhà (mỗi cụm nhà có nhà vệ sinh cho Nam 

và nhà vệ sinh cho Nữ); hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển, xử lý 

khi đầy bể, không xả thải ra môi trường. 

+ Quy trình: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh di động → đơn vị chức năng hút, 

vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

- Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu động trên công trường sẽ được lựa chọn phù hợp 

trong giai đoạn thi công xây dựng và thay đổi theo tiến độ thi công do phụ thuộc nhiều 

vào hình thức tổ chức thi công của các nhà thầu. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc 

sau: 

+ Nhà vệ sinh lắp đặt cách xa nguồn nuớc và theo đúng quy chuẩn của Bộ Xây 

dựng và Bộ Y tế (TCVN 7957- 2008). 

+ Không gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh khu đất. 

Nước thải sẽ được thu gom chứ không được thải trực tiếp vào bất cứ thuỷ vực lân 

cận nào. 
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Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh lưu động, sau đó thuê 

đơn vị chức năng thu gom và xử lý. Định kỳ 3 ngày/lần.  

❖ Nước thải xây dựng 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh dụng cụ, phương tiện máy móc, rửa chân tay, nước 

rửa lốp xe được thu gom , xử lý qua song chắn rác, hố ga lắng cặn trước và lưu giữ trong 

bể chứa kích thước (2.000×2.000×1.000)mm để tái sử dụng. Nước vệ sinh vật tư, thiết 

bị không yêu cầu cao, chủ yếu để chống đóng cặn bởi vật liệu xây dựng nên được tái sử 

dụng. 

- Nước thải từ các hoạt động rửa xe sẽ được đưa vào bể lắng cặn đất cát và lọc dầu 

mỡ bằng lưới vải chuyên dụng trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Kích thước của bể lắng là 2.000×2.000×1.000mm, dung tích chứa nước 4,0 m3, đảm bảo 

lưu nước từ quá trình rửa xe từ 2h - 3h trước khi xả nước ra mương thoát. Sử dụng vải 

tách dầu mỡ tại miệng hố ga lắng trước khi xả nước ra hệ thống thu gom nước thải của 

khu vực. Định kỳ khoảng 2 - 3 ngày sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm dầu mỡ này 

được xử lý như chất thải nguy hại (cùng chung danh mục ghẻ lau nhiễm dầu mỡ). 

- Định kỳ 1 tuần sẽ tiến hành nạo vét các hố ga 1 lần hoặc nhiều lần hơn nhằm đảm 

bảo lắng toàn bộ đất cát trước khi xả ra hệ thống thoát nước của khu vực. Toàn bộ bùn 

cặn nạo vét từ hệ thống đường ống, hố thu lắng xử lý,...được chủ dự án đưa đi san lấp 

mặt bằng.  

 Trong giai đoạn vận hành 

❖ Hệ thống thoát nước thải 

Bố trí dưới vỉa hè, phía giáp dân cư với tổng chiều dài khoảng 2.400,0m; ống 

thoát nước thải có đường kính 300mm; nước thải được xử lý trước khi xả ra ra môi 

trường. 

❖ Hệ thống thoát nước mưa: 

- Thoát nước dọc bố trí trên vỉa hè đầu tư giai đoạn 1 dài khoảng 4.200m; mặt cắt 

hình chữ nhật, toàn bộ hệ thống nước mặt và nước mưa trên tuyến sẽ được thu qua hệ 

thống hố ga, cửa thu đặt tại mép hè, nước đổ về rãnh dọc và thoát vào hệ thống kênh 

mương trên tuyến; Bố trí hệ thống hố ga, cửa thu nước với khoảng cách 30m/vị trí dọc 

theo tuyến đường.  

- Thoát nước ngang: Bố trí các hệ thống cống hộp BTCT kết nối hệ thống thoát 

nước dọc và thoát nước cho toàn hệ thống. 

5.4.2. Các công trình và biện pháp xử lý khí thải 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 03m xung quanh khu vực công trường thi công; 

sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng 

tải quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất 

thải, phế thải..., không để rơi rớt vật liệu; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi 

tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh; phun nước giảm bụi tối thiểu 

02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa. 

5.4.3. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông thường 
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 Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Rác thải phát sinh sẽ được công nhân gom vào 05 

thùng chứa có dung tích 100 lít sau đó đưa về điểm tập kết diện tích 20m2 . Chủ đầu tư 

sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng liên hệ với Công ty môi trường khu vực để 

hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Đối với chất thải rắn xây dựng: Các phế thải không có khả năng tái sử dụng (ví 

dụ giấy, nilon, sắt thép …) được tập kết tại khu vực chứa phế thải dự kiến nằm gần cổng 

công trường để thuận tiện cho xe ra vào vận chuyển với diện tích khoảng 20 m2 và ký 

hợp đồng vận chuyển chất thải cùng rác thải sinh hoạt. Tần suất vận chuyển 1 lần/tuần. 

5.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Bố trí tại công trường thi công 04 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng 

dung tích khoảng 100 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, 

phát tán ra môi trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại để thu gom, phân loại tại 

nguồn toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh; định kỳ chuyển giao chất thải nguy hại cho 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

5.4.5. Các công trình và biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; các 

thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường 

xuyên; che chắn xung quanh khu vực công trường thi công bằng vật liệu bạt hoặc tôn 

với chiều cao 03 m. 

 Trong giai đoạn vận hành 

- Quy định tốc độ tối đa các loại xe được lưu thông trên các tuyến đường. 

5.4.7. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Giải pháp phòng chống cháy, nổ: Cấm hút thuốc tại công trường; tập huấn, hướng 

dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc 

thiết bị. Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nguyên vật liệu. 

nhiên liệu tại công trường; bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ. 

Phòng ngừa tai nạn lao động: Các công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết 

bị được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, đúng quy trình, biết cách giải quyết 

khi có sự cố xảy ra. Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị. Trang bị cho 

công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, khẩu trang, mũ bảo 

hiểm, dây thắt an toàn....    

 Trong giai đoạn vận hành 

❖ Đối với sự cố vỡ đường ống cấp nước, thoát nước 

Đường ống dẫn nước sẽ có đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 
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đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.  

Giải pháp ứng cứu khi có sự cố vỡ ống dẫn nước là xây dựng một hệ thống cống 

thoát nước xung quanh những vị trí có khả năng gây đổ vỡ đường ống. 

❖ Sự cố tắc cống thoát nước 

Đối với cống thoát nước mưa chảy tràn: Cống thoát nước mưa chảy tràn được 

xây dựng có nắp đậy nhằm hạn chế rác thải, lá cây rơi xuống đồng thời đội vệ sinh khu 

dân cư thường xuyên quét dọn nạo vét mương thu gom nhằm đảm bảo khả năng tiêu 

thoát. 

Đối với cống thoát nước thải: Cống được xây dựng có nắp đậy định kỳ được nạo 

vét nhằm tăng khả năng thu gom nước thải.  

Đồng thời tuyên truyền người dân sinh sống trong dân cư có ý thức thu gom rác 

đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. 

❖ Sụt lún công trình 

 Thường xuyên theo dõi, giám sát sạt lở, sụt lún tại các tuyến đường và các vị trí 

cống; đảm bảo khơi thông dòng chảy tại các khu vực cống thoát nước ngang và dọc theo 

tuyến đường; lập kế hoạch duy tu và vận hành cũng như bố trí nguồn ngân sách để thực 

hiện. Kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa bão để có biện pháp khắc phục 

phù hợp. 

❖ Sự cố tai nạn giao thông 

 Tuân thủ đúng quy trình thi công các hạng mục công trình; lắp đặt các biển hiệu 

cảnh báo nguy hiểm, quy định tốc độ để hạn chế tai nạn giao thông. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án 

5.5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

❖ Giám sát chất thải 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng sẽ được thu gom về khu tập 

kết rác thải sinh hoạt chung trên công trường và chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ năng 

lực, chức năng tại địa phương thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

+ Quan trắc tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, thành phần chất thải 

rắn sinh hoạt. 

- Đối với chất thải rắn xây dựng: 

+ Đất, cát, gạch đá, vật liệu xây dựng thải được thu gom và lưu giữ tại khu vực 

đã quy định, được tái sử dụng một phần, phần còn lại được hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển theo đúng quy định. 

+ Quan trắc khối lượng, thành phần chất thải rắn xây dựng phát sinh. 

- Đối với chất thải nguy hại: 

+ Chất thải nguy hại được lưu chứa riêng theo quy định, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 
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+ Giám sát quá trình lưu chứa theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

❖ Giám sát các vấn đề môi trường khác 

Ngoài giám sát các loại chất thải phát sinh, Chủ đầu tư cũng tiến hành giám sát 

một số vấn đề môi trường khác phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án như: 

vấn đề an toàn lao động, an toàn giao thông, cháy nổ… với tần suất giám sát tối thiểu 

06 tháng/lần. 

5.5.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn vận hành  

Giai đoạn vận hành chủ yếu không phát sinh chất thải. Ngoài ra, tuyến đường sẽ 

do Chủ dự án tự chịu trách nhiệm thực hiện. Chủ dự án sẽ quản lý vận hành, bảo trì và 

khắc phục sự cố trên tuyến, hệ thống thoát nước theo các quy định hiện hành của pháp 

luật. Các vấn đề cần giám sát trong giai đoạn vận hành bao gồm: 

- Thông số giám sát: sụt lún, thoát nước dọc tuyến. 

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực dự án. 

- Tần suất giám sát: hàng tuần. 

6. Các nội dung khác liên quan đến Dự án 

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cam kết thực hiện các quy định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam về Bảo vệ môi trường: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Luật 

và văn bản dưới luật có liên quan (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 Bộ TN&MT....)trong quá trình triển khai và 

thực hiện dự án. 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ thực hiện nghiêm túc các nội dung đưa ra ở trong 

Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường hiện hành có liên quan trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm: 

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

thiểu hạn chế tối đa sạt lở và giảm thiểu các tác động bất lợi đến hệ sinh thái, cảnh quan, 

môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án, bảo đảm đáp ứng 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 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về giới hạn của các kim loại nặng trong đất; QCVN 05:2013/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và các quy chuẩn 

hiện hành khác về bảo vệ môi trường. 

- Chỉ được đổ đất, đá thải, phế thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công 

vào khu tập kết nguyên vật liệu trong phạm vi khu đất Dự án; bảo đảm việc đổ đất thải, 

đá thải, phế thải xây dựng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường. 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư 
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số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

- Thực hiện giải pháp phòng ngừa các hiện tượng mất an toàn, biến dạng bề mặt, 

dịch chuyển, sạt lở đất đá xung quanh; tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên trong 

quá trình thi công, khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra các hiện tượng mất an toàn, phải 

dừng ngay các hoạt động, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

đồng thời báo cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường; lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết; bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động 

bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống 

cháy, nổ, an toàn lao động trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp 

luật hiện hành. Thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động của Dự án 

tới các hoạt động giao thông đường bộ. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo tồn các 

hệ sinh thái và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường do các hoạt 

động của Dự án gây ra. 

- Phổ biến thông tin, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công nhân viên và cộng đồng về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận 

hành Dự án; có biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ, lực lượng lao động nhằm ngăn chặn 

các hành vi chặt phá cây rừng, xâm hại đa dạng sinh học. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu 

sự cố môi trường do các hoạt động của Dự án gây ra; thực hiện các biện pháp giáo dục, 

nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân thi công xây dựng Dự án về bảo vệ môi 

trường. 

- Cam kết và chịu trách nhiện trách nhiệm về tính chính xác trong tham vấn các 

đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 

số liệu, thông tin được đưa ra tại báo cáo ĐTM này và tại các hồ sơ gửi kèm. 

- Dự án không sử dụng các loại hoá chất, chủng vị sinh bị cấm theo quy định 

của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Cam kết chỉ xây dựng thực hiện Dự án khi có đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan 

theo đúng các quy định hiện hành Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đất 

đai và các quy định khác có liên quan đến Dự án. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp để bảo đảm việc đổ thải 

phế thải xây dựng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường; phục hồi cảnh 

quan môi trường khu vực tạm chiếm dụng trong quá trình thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của Dự án. 

- Thiết lập hệ thống biển báo, cắm mốc giới các địa bàn thi công và thông tin 

cho chính quyền địa phương có liên quan biết trước khi tiến hành hoạt động thi công, 

xây dựng. 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh 

học; khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước; các quy định về phòng cháy chữa 
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cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong 

quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường. 

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 

trình quan trắc, giám sát môi trường, đảm bảo các cam kết như đã nêu trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 


