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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Qua hơn 20 năm tái lập, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu to lớn về 

phát triển kinh tế - xã hội. Theo Báo cáo của Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội 

trong năm 2017 đã đạt kết quả đồng bộ toàn diện với nhiều thành công nổi trội, tăng 

trưởng kinh tế đạt cao (+19,12%); quy mô công nghiệp đạt hơn 1,080 nghìn tỷ đồng 

(giá hiện hành) và xuất khẩu đạt xấp xỉ 30 tỷ USD đã tạo ra “kỳ tích mới”; thu ngân 

sách nhà nước đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng, giữ vững vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố; thu 

hút vốn đầu tư FDI cao và vốn đầu tư phát triển lớn đã góp phần đưa Bắc Ninh trở 

thành điểm sáng trong cả nước về phát triển kinh tế. 

Trong bức tranh kinh tế của tỉnh thì công nghiệp đã tạo bước phát triển đột phá, 

liên tục duy trì và nâng cao nhịp độ phát triển, có tốc độ tăng trưởng cao đạt kế hoạch 

đề ra và đã trở thành ngành kinh tế trọng yếu, động lực của tỉnh. Vì vậy, cùng với việc 

phát triển các khu công nghiệp tập trung, thực hiện chủ trương phát triển các cụm công 

nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân, hộ gia đình vào đầu tư 

sản xuất kinh doanh đang trở nên cấp thiết. Trong thời gian qua, các địa phương đã 

dành những vị trí đất thuận lợi quy hoạch các Cụm công nghiệp, tăng cường thu hút 

doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo diện mạo mới cho bức tranh công 

nghiệp nông thôn. Hiện nay tỉnh Bắc Ninh có 25 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Hầu 

hết các Cụm công nghiệp trên địa bàn này cơ bản đã lấp đầy và có xu hướng phát triển 

mở rộng,  

Từ những lý do trên, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân được 

thành lập với sự đồng ý của phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 04 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 

ngày 22 tháng 02 năm 2022, đã quyết định đầu tư dự án CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

thuộc 2 xã (xã Yên Trung và xã Thuỵ Hoà), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Hạng 

mục này đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng ý theo quyết định số 240/QĐ- 

UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 

năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên Trung – 

Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. Việc đầu tư xây dựng 

cụm công nghiệp Yên Trung - Thụy Hòa để tiếp nhận các doanh nghiệp trên vào sản 

xuất kinh doanh là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện Yên 

Phong. 
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Ngoài việc đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện Yên Phong, thực hiện kế hoạch 

quy hoạch chung của tỉnh, khai thác quỹ đất để sử dụng hiệu quả hơn, phù hợp định 

hướng quy hoạch chung của huyện và định hướng quy hoạch chung của tỉnh Bắc Ninh, 

CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà được thực hiện trên diện tích đất 46,07 ha. Trong đó khu 

nhà máy xí nghiệp là các ngành công nghiệp ít ô nhiễm là những ngành nghề được ưu 

tiên do công nghệ kỹ thuật cao phù hợp với định hướng mục tiêu và đồng thời phù hợp 

Quy hoạch phát triển các KCN của Chính phủ tại Văn bản số 1584/TTg-KTN ngày 

23/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc đầu tư xây dựng dự án sẽ góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 

Bắc Ninh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh về giảm tỷ trọng nông 

nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đưa Bắc Ninh trở thành một tỉnh phát 

triển về kinh tế một cách toàn diện. Dự án sẽ giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu 

việc làm cho một bộ phận lao động địa phương, góp phần tăng thu nhập và nâng cao 

chất lượng mức sống cho người dân. 

Với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt vốn cũng như quản lý, dự án hứa hẹn 

sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp, không những mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn 

mang lại nguồn lợi to lớn cho sự phát triển kinh tế của khu vực. 

Với nhận thức sâu sắc rằng bên cạnh sự phát triển nhưng vẫn đảm bảo các yếu 

tố môi trường, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân rất chú trọng đến 

công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm từ hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp 

với chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững do Nhà nước Việt Nam đề ra. 

Căn cứ theo mục 5, phụ lục IV và mục số 7, Phụ lục III ban hành kèm theo 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, dự án CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà, thuộc đối tượng loại 

hình đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, yêu cầu chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của Thủ tướng chính phủ theo quy định của pháp luật về đất đai (> 10ha đất lúa). 

Chính vì vậy, Chủ dự án là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân phối hợp 

với Công ty Cổ phần EVR Việt Nam tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho các dự án: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” thuộc 2 xã (xã Yên 

Trung và xã Thuỵ Hoà), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trình Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định và phê duyệt. 

Nội dung và trình tự các bước thực hiện báo cáo ĐTM được tuân thủ theo đúng 

các quy định của pháp luật về môi trường và hướng dẫn của 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. 
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ĐTM là công cụ khoa học nhằm phân tích, đánh giá tác động có lợi, có hại, trực 

tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị và hoạt 

động vận hành của dự án ổn định. Qua đó, lựa chọn và đề xuất phương án tối ưu để 

hạn chế và ngăn ngừa và xử lý những tác động tiêu cực, không gây ô nhiễm môi 

trường, góp phần vào phát triển bền vững của xã hội nói chung và của địa phương nói 

riêng. 

Loại hình Dự án: Dự án mới. 

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

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư “Cụm công nghiệp Yên Trung- 

Thuỵ Hoà” tại xã Yên Trung và xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh là 

đơn vị cấp chủ trương đầu tư của dự án. 

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 

Trong công cuộc phát triển đất nước thời kỳ đổi mới, doanh nghiệp tư nhân có 

vai trò ngày càng quan trọng. Mức độ đóng góp vào tổng sản phẩm trong nước của 

kinh tế tư nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn và tăng liên tục trong những năm qua, góp 

phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. 

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia 

- Theo Quyết định số 450/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

+ Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, đảm bảo 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh 

học được giữ gìn, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu; xã hội hài hoà với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp 

được hình thành và phát triển, hướng mục tiêu trung hoà các bon vào năm 2050. 

+ Về tầm nhìn đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái 

môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 

chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao 

năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây 

dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. 

Do đó, dự án này phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 
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Vị trí thực hiện dự án nằm bên cạnh quốc lộ 18 rất thuận lợi trong giao thông 

vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. Mặt khác, Bắc Ninh là một tỉnh thuộc trung 

tâm đồng bằng Bắc Bộ, là điểm sáng về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ngoài hệ 

thống giao thông thuận lợi, còn có lực lượng lao động dồi dào, vì vậy đây là vị trí 

thuận lợi để thực hiện Dự án. 

Việc thành lập và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Yên Trung - Thụy Hòa phù 

hợp với quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận, 

huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định số 1326/QĐ-

UBND ngày 26/10/2016 của chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong đển năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã 

Yên Trung, huyện Yên Phong, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Yên 

Trung, Thụy hòa và các quyết định khác có liên quan. 

Việc thành lập và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa 

phù hợp với quyết định số 1369/QĐ-TTG ngày 17/10/2018 của thủ tướng chính phủ 

phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, 

tầm nhìn đến năm 2050 và quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

Tại vị trí thành lập Cụm công nghiệp có quỹ đất đủ để thành lập cụm công 

nghiệp. Hiện nay, tại vị trí xin quy hoạch Cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa có 

quỹ đất rộng khoảng 46,07 ha đã được đưa vào quy hoạch nông thôn mới đến năm 

2030. Với quỹ đất hiện có, giao thông trên địa bàn xã tương đối đa dạng xã Thụy Hòa 

nằm ở phía Đông Bắc huyện Yên Phong, cách trung tâm huyện lị 7km, Thụy Hòa nằm 

sâu trong địa thế bao bọc bởi vành đai đê sông Cầu và đường tỉnh lộ 286. Xã Yên 

Trung nằm ở phía Đông Bắc huyện, cách Thị trấn Chờ 4km, địa hình bằng phẳng, liền 

kề với con sông Cầu ở địa thế rất thuận lợi cho việc phát triển sản xuất. Các tuyến 

đường huyện, đường liên xã, đường xã, thôn được rải nhựa, bê tông hóa, đồng thời có 

mối liên hệ thuận tiện với nhiều khu, cụm công nghiệp khác của khu vực. 

Các quy hoạch phát triển liên quan 

 - Quyết định số 9028/QĐ - BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Công thương phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

 - Quyết định số 879/QĐ - TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035; 
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- Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

việc Điều chỉnh quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 

2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận, 

huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chờ và phụ cận, 

huyện Yên Phong đển năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc ninh đến năm 2035, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh Phê 

duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

việc phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

việc thành lập cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa; 

- Công văn số 554/UBND-XDCB ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

về việc giới thiệu địa điểm lập đề xuất dự án Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp  Yên 

Trung - Thụy Hòa, huyện Yên Phong; 

- Kết luận số 463/KL-TU ngày 29/01/2019 của ban thường vụ tỉnh ủy về việc 

giới thiệu địa điểm lập đề xuất dự án ĐTXD cụm công nghiệp Yên Trung - Thụy Hòa; 

- Công văn số 1959/UBND-KTHT ngày 22/09/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Phong về việc niêm yết công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào đồ án 

quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 dự án cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa; 

Do vậy, việc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân thực hiện dự 

án “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” tại xã Yên Trung và xã Thuỵ Hoà, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Công ty cũng như 

chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. 

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

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung- 

Thuỵ Hoà” của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân tại xã Yên Trung 
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và xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh dựa trên cơ sở văn bản pháp lý như 

sau: 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Các văn bản pháp luật 

a.1. Văn bản luật 

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định chung “Nhà nước có 

chính sách bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến 

đổi khí hậu” (Điểm 1 Điều 63); 

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 30/06/1989; 

- Luật PCCC số 27/2001/QH10 được Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 29/6/2001; 

- Luật PCCC số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 22/11/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014 về sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật phòng cháy chữa cháy; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007; 

- Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông 

qua ngày 1 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực 01/7/2008; 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/07/2011; 

- Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2010; 

- Luật Khoa học và công nghệ số 19/2013 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam ban hành ngày 18/06/2013; 

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

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012; 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 
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thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015; 

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 12/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 

28/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 15/6/2018; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

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

dựng ban hành ngày 17/6/2020; 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020. 

a.2. Nghị định 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 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 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp;  

- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định chế 

độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 
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- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/06/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

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

tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy chữa cháy; 

- 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 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý Dự 

án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất; 

- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2018 của Chính Phủ Quy 

định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 

- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định Danh 

mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- 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. 

a.3. Thông tư 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an 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 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx


Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

19 

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

chữa và chữa cháy, 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - 

TB&XH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 

động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về 

hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch 

khu chức năng đặc thù; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị 

định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; 

- Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; 

- Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý Dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 

chuân kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về bảo vệ môi trường CCN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng 

nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 06/5/2017 về quản lý 

chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 quy định cụ thể và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật hóa chất; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 quy định cụ thể và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

20 

luật hóa chất; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 06/02/2018 về quy bảo 

vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường ngành xây dựng; 

- Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, 

- Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương về Quy 

định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11/06/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 68/2017/NĐ-CP; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 có hiệu lực chính thức ngày 

20/2/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC 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 

PCCC; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương quy định 

chi tiết một số nội dung về an toàn điện; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

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

trắc chất lượng môi trường; 

- 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, 

a.4. Quyết định: 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 về việc ban hành 21 

tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số về vệ sinh lao động; 
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- Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

việc Điều chỉnh quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 

2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận, 

huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chờ và phụ cận, 

huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc ninh đến năm 2035, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh Phê 

duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

việc phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

việc thành lập cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa, 

- Công văn số 554/UBND-XDCB ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

về việc giới thiệu địa điểm lập đề xuất dự án Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp  Yên 

Trung - Thụy Hòa, huyện Yên Phong; 

- Kết luận số 463/KL-TU ngày 29/01/2019 của ban thường vụ tỉnh ủy về việc 

giới thiệu địa điểm lập đề xuất dự án ĐTXD cụm công nghiệp Yên Trung - Thụy Hòa; 

- Công văn số 1959/UBND-KTHT ngày 22/09/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Phong về việc niêm yết công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào đồ án 

quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 dự án cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn: 

- QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; 

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

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

thải sinh hoạt; 

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

trong không khí xung quanh; 

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

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

nghiệp đối với các chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

- QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình; 

- 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 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng nước mặt; 

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 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: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho 

phép vi khí hậu nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép 

tại nơi làm việc; 

- QCVN 51:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp sản xuất thép; 

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

- 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 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình; 

- TCVN 2622-1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu 

thiết kế; 
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- Tiêu chuẩn 7 - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 

10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

- TCVN 5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

- Tiêu chuẩn 12 của Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành 

ngày 10/10/2002 về mức tiếng ồn cho phép tại khu vực lao động; 

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và Công trình, Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCVN 3809-2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công 

trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; 

- TCVN 6707:2009/BTNMT: Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa; 

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

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

b. Các hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

- 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 trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường; 

- Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển - 

Trung tâm Khóa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia, cục môi trường – Bộ Khoa học 

công nghệ và Môi trường,1/2000. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0101908380 do phòng đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 

04/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 22 tháng 02 năm 2022; 

- Quyết định số 67/QĐ- UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt 

quyết định bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 

2020, tầm nhìn 2030 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

- Quyết định số 240/QĐ- UBND ngày 30 tháng 07 năm 2021 về việc thành lập 

cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

- Quyết định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

24 

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

hiện ĐTM 

 - Thuyết minh thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500; 

 - Bản vẽ thiết kế của dự án; 

 - Kết quả quan trắc môi trường nền của dự án. 

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

3.1. Tổ chức thực hiện 

Theo quy định, chủ đầu tư lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Phú Xuân đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần EVR Việt Nam lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường dự án này. Thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và 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, chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn 

thực hiện lập báo cáo ĐTM cho Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà” tại 

xã Yên Trung, Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

a, Cơ quan chủ trì lập báo cáo ĐTM 

Chủ dự án:  

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ XUÂN 

- Đại diện:  Ông Bùi Việt Dũng  

- Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên hệ: số 83A, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

* Cơ quan chủ trì lập báo cáo ĐTM có trách nhiệm: 

- Cung cấp tài liệu gốc về dự án. 

- Giới thiệu chung về dự án gồm: Quy mô, công nghệ của dự án, các hạng mục 

công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động kinh 

doanh của dự án,… để cơ quan tư vấn lập kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng môi 

trường, phục vụ cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

- Tổ chức giới thiệu tại hiện trường, địa điểm khu vực hoạt động. 

b, Đơn vị tư vấn: 

CÔNG TY CỔ PHẦN EVR VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 88 phố Cù Chính Lan, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 

Đại diện: Ông Lưu Minh Tiến  Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại: 024 6683 2223 - 0869266299 

Email: evrvietnam@gmail.com 

c, Các bước thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

mailto:evrvietnam@gmail.com
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Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty Cổ phần EVR Việt Nam đã phối hợp với 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân triển khai các công việc sau: 

(1) Bước 1: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân tiến hành 

Nghiên cứu và thu thập các tài liệu về Dự án và các tài liệu liên quan đến Dự án; 

(2) Bước 2: Chủ dự án lập kế hoạch và tiến hành Khảo sát sơ bộ dự án khu vực 

dự án và chụp ảnh thị sát, Trong quá trình này, chủ dự án phối hợp với các đơn vị để 

phòng ngừa, giảm thiểu các tác động môi trường ngay trong quá trình thi công của Dự 

án với các biện pháp tránh ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy hiện tại và các đối 

tượng nhạy cảm khác (nếu có thể); 

(3) Bước 3: Đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ dự án 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); 

(4) Bước 4: Tiến hành khảo sát chi tiết (về chất lượng môi trường, hệ sinh thái, 

hệ thủy sinh...), điều tra kinh tế - xã hội và tham vấn cộng đồng, tham vấn các cơ quan 

bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án. Trong quá trình khảo sát và tham vấn, Tư vấn Môi 

trường đã phối hợp cùng Tư vấn Thiết kế, chủ dự án để phòng ngừa, giảm thiểu các tác 

động môi trường của Dự án trong quá trình thực hiện; 

(5) Bước 5: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân gửi báo cáo 

ĐTM và công văn xin tham vấn tới Uỷ ban nhân dân xã Thuỵ Hoà, xã Yên Trung và 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy tham vấn ý 

kiến. 

(6) Bước 6: Sau khi có các kết quả khảo sát môi trường và kết quả tham vấn và 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả quả tham 

vấn của Uỷ ban nhân dân các xã Thuỵ Hoà, xã Yên Trung. Chủ dự án về tổng hợp kết 

quả và các ý kiến tham vấn, sàng lọc các kết quả khảo sát, kế hoạch thực hiện báo cáo 

và lập báo cáo ĐTM hoàn chỉnh trước khi nộp thẩm định tại Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

(7) Bước 7: Chủ dự án trình nộp báo cáo ĐTM tới Bộ Tài nguyên và môi trường 

để thẩm định và phê duyệt; 

Nội dung của báo cáo là tổng hợp, xử lý tất cả các thông tin, số liệu từ quá trình 

nêu trên, xây dựng báo cáo ĐTM có nội dung phù hợp với quy định tại mẫu số 04 của 

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, Cụ thể như sau: 

+ Mở đầu; 

+ Chương 1. Thông tin về dự án; 
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+ Chương 2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường khu 

vực thực hiện dự án; 

+ Chương 3. Đánh giá, dự báo các 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; 

+ Chương 4. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa 

dạng sinh học; 

+ Chương 5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; 

+ Chương 6. Kết quả tham vấn; 

+ Kết luận. kiến nghị và cam kết; 

+ Các tài liệu, dữ liệu tham khảo; 

+ Phụ lục. 

3.2. Danh sách những người tham gia ĐTM 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập bởi nhóm chuyên gia quy 

hoạch, quản lý môi trường, công nghệ môi trường và các kỹ sư xây dựng có nhiều kinh 

nghiệm, Danh sách những người tham gia viết báo cáo ĐTM báo cáo gồm: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

27 

TT Họ và tên Chuyên ngành, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

01 Ông Bùi Việt Dũng Giám đốc 
Chủ trì, xem xét và ký duyệt nội dung báo cáo ĐTM trước khi trình thẩm 

định và phê duyệt. 
 

02 Ông Đỗ Quốc Thung 
Cán bộ phụ trách về môi 

trường 

Cung cấp các thông tin về Dự án, phối hợp khảo sát thực địa, lấy mẫu 

giám sát và xem xét nội dung báo cáo ĐTM. 
 

Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

01 Lưu Minh Tiến KS. Kinh tế Môi trường  
Chủ trì tổ chức thực hiện, xem xét và ký duyệt nội dung báo cáo ĐTM 

của Dự án. 
 

02 Hoàng Thị Tính CN. Khoa học môi trường 
Chủ trì thực hiện đánh giá, dự báo tác động môi trường, đề xuất biện 

pháp giảm thiểu. 
 

03 Nguyễn Lý Huỳnh KS. Công nghệ môi trường 
Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng điều kiện TN-KTXH khu vực Dự 

án, Chịu trách nhiệm Chương I, II của báo cáo. 
 

04 Nguyễn Thế Xuân CN. Khoa học môi trường Tham gia khảo sát thực địa, thu thập thông tin và số liệu môi trường.  

05 Nguyễn Thị Thanh Nga ThS. Khoa học môi trường 
Thực hiện đánh giá, dự báo tác động môi trường, đề xuất biện pháp giảm 

thiểu. 
 

06 Nguyễn Thị Thắm ThS. Khoa học môi trường Phối hợp thực hiện nội dung đánh giá, dự báo tác động môi trường.  
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Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ 

của các cơ quan sau:  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong; 

- Uỷ ban nhân dân xã Thuỵ Hoà; 

- Uỷ ban nhân dân xã Yên Trung. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

A Phương pháp ĐTM 

1 

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

đạc tại hiện trường, kết quả phân tích trong 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; 

Chương 3: So sánh các giá trị 

nồng độ chất ô nhiễm trước xử lý 

so với quy chuẩn hiện hành để 

đánh giá mức độ ô nhiễm. 

So sánh các giá trị nồng độ chất ô 

nhiễm sau xử lý với quy chuẩn 

hiện hành để đánh giá hiệu quả 

xử lý. 

3 

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 

4 

Phương pháp liệt kê: Phương pháp này dựa trên 

việc lập bảng thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt 

động của dự án với các thông số môi trường có khả 

năng chịu tác động bởi dự án nhằm mục tiêu nhận 

dạng tác động môi trường. Một bảng kiểm tra được 

xây dựng tốt sẽ bao quát được tất cả các vấn đề môi 

trường của dự án, cho phép đánh giá sơ bộ mức độ 

Chương 3: Áp dụng trong việc 

đưa ra mối quan hệ giữa các hoạt 

động sản xuất kinh doanh và 

nguồn chất thải phát sinh 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

29 

tác động và định hướng các tác động cơ bản nhất 

cần được đánh giá chi tiết 

5 

Phương pháp tham vấn cộng đồng: Phương pháp 

này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và 

nhân dân địa phương tại nơi thực hiện Dự án để thu 

thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM. 

Áp dụng tại chương 6 của báo 

cáo 

B Phương pháp khác 

1 

Phương pháp thu thập, thống kê, lập bảng số liệu: 

Sử dụng để thu thập, phân tích và xử lý một cách hệ 

thống các nguồn số liệu về điều kiện tự nhiên, môi 

trường và kinh tế - xã hội tại khu vực dự án và lân 

cận, cũng như các số liệu phục vụ cho đánh giá tác 

động và đề xuất các biện pháp khống chế, giảm 

thiểu tác động môi trường dự án. 

Chương 2: Điều kiện địa chất, địa 

chất thủy văn, khí tượng, thủy 

văn 

Chương 3: Các số liệu tham khảo 

tại các cơ sở có hoạt động tương 

tự 

 

5. Tóm tắt về nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

 - Tên dự án: Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà 

 - Địa điểm thực hiện dự án: xã Yên Trung và xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

 - Chủ dự án: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

a. Phạm vi 

Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” thuộc 2 xã (Yên Trung và xã 

Thuỵ Hoà), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân, trên diện tích khoảng 46,07 ha. 

b. Quy mô 

Dự án Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà được thực hiện trên khu đất có 

tổng diện tích 46,07 ha thuộc địa bàn các xã Yên Trung, Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng Cụm công nghiệp gồm có: 

Hệ thống đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và xử lý chất 

thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, phòng chống 

cháy nổ và các dịch vụ khác cho đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng hoá, nguyên 

vật liệu, phụ liệu phụ trợ khác, đảm bảo đúng quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 
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 Tổng vốn đầu tư của dự án là: 783.952.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi ba 

tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu đồng). Quy mô của Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu 

chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Do đó, dự án thuộc nhóm B (dự án thuộc 

lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến 1,000 tỷ đồng) theo quy 

định tại khoản 3, điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 được 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2020. 

 c. Công suất 

 Theo Quyết định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. Quy mô của dự án như sau: 

 - Diện tích sử dụng đất: 460.722,31 m2. Trong đó: 

 + Diện tích giao thông đối ngoại (đấu nối hạ tầng kỹ thuật): 25.335,02 m2 

+ Diện tích kênh, mương thoát nước: 4.883,08 m2 

+ Diện tích lập cụm công nghiệp quy hoạch: 430.504,18 m2 

Quy mô người lao động dự kiến khoảng:  3.330 lao động. 

5.1.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” thuộc 2 xã (xã Yên Trung và xã 

Thuỵ Hoà), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân, trên diện tích khoảng 46,07 ha. Có các hạng mục công trình chính như 

sau: 

- San nền; 

- Hệ thống đường giao thông; 

- Khu trung tâm điều hành, dịch vụ; 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến giao thông cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ 

thuật cho các lô đất bao gồm: 

+ Hệ thống cấp, thoát nước; 

+ Hệ thống thu gom nước thải; 

+ Hệ thống cấp điện và chiếu sáng cụm công nghiệp; 

+ Hệ thống cây xanh và công trình phụ trợ khác. 

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

 Sử dụng đất lúa vụ diện tích: 272.639,45 m2. 

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

môi trường 

 Hoạt động sản xuất của Dự án có phát sinh chất thải bao gồm: 
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5.2.1. Các tác động môi trường chính của dự án trong giai đoạn xây dựng của 

dự án 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công; nước thải thi công; nước mưa chảy 

tràn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn xây dựng; chất thải nguy hại;  

- Bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu và thi công dự án; khí thải từ 

máy móc thiết bị hoạt động trên công trường; khí thải từ hoạt động hàn gắn kim loại,... 

- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt 

động của máy móc thiết bị, từ phương tiện giao thông; tác động đến môi trường kinh 

tế - xã hội. 

5.2.2. Các tác động môi trường chính của dự án trong giai đoạn vận hành của 

dự án 

- Tác động của nước thải: 

+ Nước thải phát sinh từ đơn vị quản lý hạ tầng CCN; 

+ Nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại CCN; 

- Tác động của chất thải rắn: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt; 

+ Chất thải nguy hại. 

- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt 

động của máy móc thiết bị, từ phương tiện giao thông; tác động đến môi trường kinh 

tế - xã hội. 

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

của dự án 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

 5.3.1.1. Nước thải 

* Trong giai đoạn xây dựng của dự án 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân thi công, công nhân xây dựng, 

lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 8 m3/ngày đêm. Thành phần: Tổng N, Tổng P, BOD5, 

COD, TSS, Coliform,… 

- Nước thải thi công: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa bánh xe vận chuyển 

nguyên vật liệu, đổ thải khoảng 8 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu: dầu mỡ, chất rắn 

lơ lửng,… 

- Nước mưa chảy tràn: nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, đường nội bộ. 

* Trong giai đoạn vận hành của dự án 

 - Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân khoảng 199,8 m3/ngày đêm. 

Thành phần: Tổng N, Tổng P, BOD5, COD, TSS, Coliform,… 
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- Nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án. Thành phần 

chủ yếu: COD, TSS, BOD5, ..... 

5.3.1.2. Khí thải 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: 

- Bụi, khí thải: Bụi và khí thải (SO2, NO2, CO, ....) từ công tác vận chuyển 

nguyên vật liệu và thiết bị máy móc; từ công tác đào đắp đất; từ hoạt động lắp đặt máy 

móc, thiết bị. 

 b. Giai đoạn vận hành 

- Khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu;  

bụi, khí thải, hơi hữu cơ  của các đơn vị thuê hạ tầng. Thành phần chủ yếu: CO, SO2, 

NO2, Styren, Xylen, Toluen,… 

- Khí và mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải, thu gom nước thải, nước mưa bao 

gồm H2S, CO2, CH4.... 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. CTR thông thường 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án.  

- Chất thải xây dựng phát sinh khoảng 91,42 kg/tháng. Thành phần chủ yếu 

gạch đá, bê tông và cặn vữa,... 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của công nhân thi công, lắp đặt máy móc 

thiết bị khoảng 90 kg/ngày. Thành phần gồm các chất hữu cơ rau, vỏ hoa quả, thức ăn 

thừa ngoài ra còn các loại vỏ đồ hộp, nhựa, thủy tinh. 

2.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 18 kg/ngày. Thành phần 

gồm các chất hữu cơ rau, vỏ hoa quả, thức ăn thừa ngoài ra còn các loại vỏ đồ hộp, 

nhựa, thủy tinh,… 

- Chất thải công nghiệp phát sinh từ:  Bìa carton: 20 kg/tháng; Găng tay, khẩu 

trang không dính thành phần nguy hại: 1 kg/tháng. 

- Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại khoảng 4,4 tấn/năm. 

5.3.2.2. CTNH 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

 CTNH phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, lắp đặt 

máy móc thiết bị khoảng 435 kg. Thành phần chủ yếu gồm dầu mỡ thải, giẻ lau dính 

dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì thải, tấm vải lọc dầu,… 

b. Giai đoạn vận hành 

Theo kết quả vận hành thực tế, lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy XLNT tập 

trung có khối lượng khoảng 0,25 kg/m3, với lưu lượng nước thải của CCN là 
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1.350/m3ngày.đêm ước tính khối lượng bùn thải từ nhà máy XLNT tập trung của CCN 

nếu xử lý đủ công suất khoảng 3.750 kg/ngày.đêm 

5.3.4. Tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn: phát sinh chủ yếu trong quá trình sản xuất và các phương tiện giao thông. 

- Độ rung: phát sinh từ quá trình của các nhà máy khác. 

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

5.4.1. Về thu gom, xử lý nước thải 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

- Nước thải sinh hoạt: Lắp đặt 05 nhà vệ sinh lưu động trong khu vực Dự án với 

kích thước (900x1300x2424)mm/01 nhà vệ sinh. Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thường xuyên đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất 

01 tuần/1 lần. 

- Nước thải thi công: Bố trí 01 khu rửa xe tại cổng ra vào công trường. Nước 

thải từ quá trình rửa các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công sẽ được đưa vào 

bể lắng 02 ngăn thể tích 15 m³ có kích thước (2x3,0x2,5) m, sau đó nước được tận 

dụng lại để rửa xe không thải ra môi trường. Dầu mỡ phát sinh được lọc bằng lưới vải 

chuyên dụng. Định kỳ khoảng 01 lần/2 tuần sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm dầu mỡ 

này được xử lý như chất thải nguy hại; định kỳ 1 lần/2 tuần thực hiện nạo vét hố ga, hệ 

thống thoát nước hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Bùn lắng sau khi 

được nạo vét sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ theo đúng 

quy định. Khi kết thúc hoạt động thi công, toàn bộ nước thải, bùn lắng được Chủ đầu 

tư dự án thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng thường xuyên đến thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định.  

- Nước mưa chảy tràn: Được dẫn vào hệ thống thu gom riêng, xử lý qua song 

chắn rác, hố ga lắng. Rãnh thoát nước và hố ga thu nước mưa thường xuyên được nạo 

vét tần suất 1 tuần/lần. 

b. Giai đoạn vận hành  

Để giảm thiểu tác động tới nguồn tiếp nhận, Công ty TNHH Xây dựng và 

thương mại Phú Xuân sẽ yêu cầu các đơn vị sản xuất, các nhà máy trong CCN xử lý 

sơ bộ nước thải của đơn vị mình đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

Để xử lý triệt để các thông số ô nhiễm trong nước thải CCN, Công ty TNHH 

Xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ tiến hành đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập 

trung cho toàn CCN. Toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất của các cơ sở 

sản xuất trong cụm công nghiệp sau khi xử lý sơ bộ tại các nhà máy sẽ được thu gom 

và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. Trạm xử lý nước thải nằm ở khu 

đất hạ tầng kỹ thuật (vị trí HTXLNT thể hiện trên bản đồ phần phụ lục) với công suất 
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xử lý 1.350 m3/ngày đêm nhằm đạt quy chuẩn hiện hành về chất lượng nước thải 

công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là kênh Tây Nam – Phấn Động. 

+ Công nghệ xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà: 

Tóm tắt Quy trình xử lý nước thải: Nước thải được xử lý cục bộ tại các Nhà 

máy → Cống thu gom nước thải → Tác rác thô → trạm bơm → tách rác tính → lắng 

cát → kiểm tra online → Bể điều hòa → Xử lý hoá lý → Bể sinh học SBR → khử 

trùng Clo → Mương đo lưu lượng và quan trắc tự động → Thải ra Kênh Tây Nam – 

Phấn Động. 

5.4.2. Về bụi, khí thải 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Sử dụng phương tiện giao thông đạt tiêu chuẩn theo quy định; các phương tiện 

vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu được phủ bạt, che kín để tránh phát tán bụi ra 

môi trường xung quanh; bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển nguyên vật 

liệu, tránh các khung giờ cao điểm; tưới nước thường xuyên trên các đoạn tuyến thi 

công và tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu tần suất 02 ngày/lần, tiến hành che 

bãi tập kết nguyên vật liệu; bố trí khu vực rửa xe để xịt rửa, vệ sinh xe; thực hiện che 

chắn xung quanh khu vực thi công để tránh gây ảnh hưởng tới xung quanh,… 

b. Giai đoạn vận hành 

Đảm bảo tuân thủ trồng cây xanh theo quy chuẩn hiện hành. 

5.4.3. Về chất thải rắn, CTNH 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng 03 thùng rác chuyên dụng dung tích 100 lít 

đặt tại vị trí gần lán trại để thu gom, lưu chứa tạm rác thải phát sinh trong ngày. Chủ 

đầu tư dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hàng ngày thu gom và 

vận chuyển xử lý lượng chất thải theo quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng: Toàn bộ lượng chất thải rắn được thu gom vào 02 

thùng ben dung tích khoảng 10 m³ ở phía Bắc khu đất. Diện tích khu vực tập kết 

khoảng 100 m². Chủ đầu tư dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hàng 

ngày thu gom và vận chuyển xử lý lượng chất thải theo quy định.  

Bố trí các thùng có dung tích từ 60 lít để thu gom về khu lưu giữ tạm thời chất 

thải nguy hại tại kho chứa CTNH riêng biệt bố trí phía Bắc của khu đất có diện tích 

16m2 theo quy định. Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp theo quy định.  

b. Giai đoạn vận hành 

- Các nhà máy, cơ sở dịch vụ cần phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn, tái sử 

dụng hoặc khuyến khích bán lại cho các nhà máy khác sử dụng để hạn chế nguồn rác 
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thải ra môi trường. CTR cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn có khả năng 

tái chế, tái sử dụng (kim loại, thuỷ tinh, giấy, nhựa...) và chất thải rắn thực phẩm (thực 

phẩm thừa, rau, quả, củ...). Hai loại này được để vào bao chứa riêng. Việc phân loại 

chất thải rắn công nghiệp tại nguồn phải được kết hợp đồng thời hai phương thức phân 

loại: 

+ Phân loại CTR tại nguồn (phân loại sơ cấp): Phân loại tại từng phân xưởng sản 

xuất của mỗi cơ sở sản xuất, được thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại công 

đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất phát sinh CTR;  

+ Phân loại CTR tại các khu phân loại tập trung (phân loại thứ cấp): Nhằm tập 

trung một lượng lớn CTR của cùng một loại hình công nghiệp, sử dụng hệ thống máy 

phân loại (quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu..) nhằm nâng cao hiệu quả đạt đuợc, thu 

nhiều lợi nhuận như tiết kiệm năng lượng và nhân công.  

- Đối với CTNH phát sinh từ các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. Các 

CTR còn lại các nhà máy có thể ký hợp đồng với các Công ty chuyên thu gom, xử lý 

tại khu 

- Các nhà máy, cơ sở dịch vụ cần phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn, tái sử 

dụng hoặc khuyến khích bán lại cho các nhà máy khác sử dụng để hạn chế nguồn rác 

thải ra môi trường. CTR cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn có khả năng 

tái chế, tái sử dụng (kim loại, thuỷ tinh, giấy, nhựa...) và chất thải rắn thực phẩm (thực 

phẩm thừa, rau, quả, củ...). Hai loại này được để vào bao chứa riêng. Việc phân loại 

chất thải rắn công nghiệp tại nguồn phải được kết hợp đồng thời hai phương thức phân 

loại: 

- Phân loại CTR tại nguồn (phân loại sơ cấp): Phân loại tại từng phân xưởng sản 

xuất của mỗi cơ sở sản xuất, được thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại công 

đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất phát sinh CTR;  

- Phân loại CTR tại các khu phân loại tập trung (phân loại thứ cấp): Nhằm tập 

trung một lượng lớn CTR của cùng một loại hình công nghiệp, sử dụng hệ thống máy 

phân loại (quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu..) nhằm nâng cao hiệu quả đạt đuợc, thu 

nhiều lợi nhuận như tiết kiệm năng lượng và nhân công.  

- Đối với CTNH phát sinh từ các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. Các 

CTR còn lại các nhà máy có thể ký hợp đồng với các Công ty chuyên thu gom, xử lý  

- Chất thải trong cụm công nghiệp sẽ được phân loại riêng ngay trong từng nhà 

máy. Việc phân loại phải đảm bảo tách riêng chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất thông 

thường không độc hại ra khỏi chất thải rắn công nghiệp độc hại. Các loại chất thải này 

được tập trung tại vị trí qui định trong từng nhà máy và được thu gom và đem đi chôn 

lấp hoặc xử lý ở nơi khác bởi công ty môi trường đô thị theo hợp đồng với các máy.  
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- Đối với các tuyến đường trong cụm công nghiệp sẽ bố trí các thùng rác công 

cộng với khoảng cách 100 m/thùng để thu gom rác sinh hoạt do các cán bộ công nhân 

khi đi bộ trên hè xả ra. Chất thải từ các thùng này sẽ được Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 

định kỳ thu gom đưa ra khỏi cụm công nghiệp. 

- CTNH phát sinh từ vận hành của Nhà điều hành, Trạm xử lý nước thải tập 

trung, các tuyến đường trong CCN,... sẽ được phân loại tại nguồn, thu gom vào các 

thùng chứa có nắp đậy, chuyển về kho CTNH (xây dựng tại khu đất HTKT gần Trạm 

XLNT có diện tích khoảng 100 m²) trước khi chuyển giao hoặc thuê trực tiếp đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý an toàn theo quy định, định kỳ 3 tháng/lần.  

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của Trạm XLNT sẽ được phân định theo 

quy định tại Phụ lục III - Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thành 2 loại: Bùn thải từ công 

đoạn xử lý sinh học và bùn thải từ công đoạn xử lý hóa - lý; được tách bớt ẩm và làm 

khô bằng máy ép bùn và lưu trữ tạm tại công trình Nhà đặt máy ép bùn), thuê vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định về quản lý CTNH. Quy trình thu gom, phân loại, 

xử lý CTNH như sau:  

+ Thu gom và phân loại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  

+ Thùng chứa, bao chứa CTNH được dán nhãn với đầy đủ các thông tin.  

+ Bố trí kho chứa CTNH tại khu đất hạ tầng kỹ thuật (cạnh Trạm XLNT), với 

các điều kiện tuân thủ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

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

như: 

Kho chứa được thiết kế đạt chuẩn, sàn bê tông, có vách ngăn chia ô; Kho chứa 

có thiết kế gờ cao 10cm và hố thu có kích thước 20×20×40cm để phòng sự cố tràn chất 

thải dạng lỏng, diện tích 100 m².  

+ Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng, có giấy phép thu gom, vận chuyển 

và xử lý CTNH theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

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

gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

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

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và rung động: Phương tiện sử dụng 

không chở vượt quá tải trọng cho phép, tắt máy khi không cần thiết; lựa chọn máy 

móc, thiết bị có mức gây ồn thấp khi thi công gần khu dân cư; thực hiện bảo dưỡng 

thiết bị, máy móc thi công thường xuyên trong suốt thời gian thi công; tắt các máy 
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móc thiết bị khi không sử dụng; lắp đặt đệm chống rung với các thiết bị có công suất 

lớn; trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với 

độ ồn cao. 

b. Giai đoạn vận hành 

Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc 

với độ ồn cao; tắt các máy móc thiết bị khi không sử dụng; lắp đặt đệm chống rung với 

các thiết bị có công suất lớn. 

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

Giai đoạn triển khai xây dựng dự án và giai đoạn vận hành 

- Phòng chống sự cố cháy nổ: Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị đúng 

quy định; xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy; tập huấn phòng cháy 

chữa cháy; lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. Phương án phòng chống cháy, nổ sẽ 

được thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- An toàn hóa chất: Có phương án quản lý hóa chất theo quy định.  

- An toàn lao động: Xây dựng nội quy về an toàn lao động; trang thiết bị bảo hộ 

lao động cho công nhân; Bảo trì, tu sửa máy móc thiết; xây dựng kế hoạch ứng cứu sự 

cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang 

thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố. 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải: Phân công nhân 

viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống chế ô nhiễm. Thường 

xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước thải, hạn chế sự cố rò rỉ hoặc chảy tràn nước thải 

do vỡ đường ống. Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải, khắc 

phục thay thế, sửa chữa hoặc thay mới những thiết bị hư hỏng. Khi hệ thống xử lý 

nước thải gặp sự cố Chủ dự án sẽ dừng hoạt động hệ thống xử lý nước thải và sẽ thuê 

đơn vị có chức năng đến hút và xử lý nước thải theo quy định, không để nước thải 

chưa xử lý xả ra ngoài môi trường. 

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

 Để phục vụ tốt cho công tác quản lý môi trường dự án, Chủ dự án sẽ tiến ahnfh 

quan trắc, kiểm tra chất lượng môi trường khu vực theo từng giai đoạn để đảm bảo 

kiểm soát các tác động của việc thực hiện dự án, cũng như khi dự án đi vào hoạt động 

và phát triển, trên cơ sở đó có các biện pháp kịp thời, thích hợp để ngăn ngừa sự ô 

nhiễm, suy thoát cũng như bảo vệ môi trường ở từng giai đoạn. Kế hoạch giám sát môi 

trường cụ thể như sau: 

5.5.1. Trong giai đoạn xây dựng 

Chương trình giám sát: 

1) Giám sát chất lượng môi trường lao động 
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-  Thông số giám sát: Bụi, NO2, CO, SO2, Tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát : Công trường thi công 

-  Tần suất giám sát : 3 tháng/lần trong suốt thời gian thi công 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

+ QCVN 02: 2019/BYT; 

+ QCVN 03: 2019/BYT; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung- Mức rung 

cho phép tại nơi làm việc. 

2) Giám sát môi trường nước mặt 

-  Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, Clorua, Nitrit, Nitrat, 

Phosphat, Xyanua, Asen, Cd, Pb,CR (VI), Tổng Crom, Cu, Zn, Mn, Hg Fe,  Chất hoạt 

động bề mặt, Tổng phenol, Tổng Dầu, mỡ, Tổng các bon hữu cơ,  Coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 mẫu nước sông Cầu, kênh thoát nước mặt gần dự án (kênh 

Tây Nam – Phấn Động) 

-  Tần suất giám sát: 3 tháng/lần trong suốt thời gian thi công 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT: 2015/BTNMT cột B1. 

3) Đối với nước thải sinh hoạt: Công nhân tại công trường sử dụng nhà vệ sinh công 

cộng, định kỳ sẽ thuê đơn vị chức năng thu gom với tần suất 1 tháng/lần, hoàn toàn 

không xả thải ra môi trường. Chúng tôi sẽ thực hiện giám sát công tác này thông qua 

biên bản khối lượng hoặc chứng từ thu gom.  

4) Đối với CTR, CTNH 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, biện pháp thu gom và xử lý. 

- Địa điểm giám sát: Toàn khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

Chế độ thực hiện: 

-  Việc giám sát môi trường sẽ được thực hiện định kỳ theo chương trình đã đề ra 

và đột xuất khi có xảy ra sự cố hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước 

về môi trường. 

- Trách nhiệm thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp nhà thầu. 

Chế độ báo cáo 

Định kỳ 03 tháng/lần, Chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát môi trường 

lên các cơ quan quản lý theo quy định. 
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5.5.2. Trong giai đoạn thực hiện dự án 

5.5.2.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

Thực hiện việc giám sát chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo quy 

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

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

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

* Giám sát nước thải 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, As. Hg. Pb. 

Cd. Cr (III), Cr (VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng Xianua, Tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), tổng N, Tổng P (tính theo P), Clorua Clo 

dư, Tổn hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho 

hữu cơ, Tổng PCB,  Coliform. 

- Vị trí quan trắc: Từng công đoạn vận hành xử lý và toàn bộ hệ thống xử lý. 

- Tần suất giám sát: 15 ngày/lần trong 75 ngày đầu, 01 ngày/lần đối với 7 ngày kế 

tiếp trong tổng thời gian vận hành thử nghiệm.  

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành: 

+ QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A  với hệ số Kq=0,9, Kf=1,0: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

Ngoài ra, chủ dự án cam kết giám sát nước thải bằng trạm quan trắc tự động với 

các thông số: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, TSS, Amoni, pH, COD truyền 

trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh để giám sát. 

5.5.2.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương 

mại 

* Giám sát môi trường không khí 

- Thông số giám sát: Vi khí hậu, Bụi, NO2, CO, SO2, Tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát: 07 vị trí, cụ thể: 

+ Góc phía Bắc của CCN; 

+ Góc phía Tây của CCN; 

+ Góc phía Nam của CCN; 

+ Góc phía Đông của CCN; 

+ Giữa của CCN; 

+ Tại trạm xử lý nước thải; 

+ Bãi tập trung chất thải rắn; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần 
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- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành: QCVN 05: 2013/BTNMT 

* Giám sát nước thải 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, As. Hg. Pb. 

Cd. Cr (III), Cr (VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng Xianua, Tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), tổng N, Tổng P (tính theo P), Clorua Clo 

dư, Tổn hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho 

hữu cơ, Tổng PCB,  Coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí, cụ thể: 

+ 01 vị trí nước thải trước hệ thống xử lý tại bể thu gom; 

+ 01 vị trí nước thải sau hệ thống xử lý (Tại máng quan trắc online); 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành: 

+ QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A  với hệ số Kq=0,9, Kf=1,0: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Ngoài ra, chủ dự án cam kết giám sát nước thải bằng trạm quan trắc tự động với 

các thông số: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, TSS, Amoni, pH, lưu lượng, COD 

truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh để giám sát.  

* Giám sát nước mặt 

 - Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, Clorua, Nitrit, Nitrat, 

Phosphat, Xyanua, Asen, Cd, Pb,CR (VI), Tổng Crom, Cu, Zn, Mn, Hg Fe,  Chất hoạt 

động bề mặt, Tổng phenol, Tổng Dầu, mỡ, Tổng các bon hữu cơ,  Coliform. 

Vị trí giám sát: 02 mẫu nước sông Cầu, kênh thoát nước mặt gần dự án (kênh Tây 

Nam – Phấn Động) 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B2. 

* Giám sát đất 

- Thông số giám sát: pH, Fe, Cu, Pb, Zn, As, Hg  

- Vị trí giám sát: Tại khu vực nhà xử lý nước thải 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 03- MT-2015/BTNMT. 

5.6. Cam kết bảo vệ môi trường 

5.6.1. Cam kết tuân thủ quy hoạch và các quy định về kiến trúc, xây dựng 

 - Chủ dự án cam kết sẽ tuân thủ các phương án quy hoạch theo đúng Quyết 

định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi 
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tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ký 

ngày 31/8/2022. 

 - Chủ dự án cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thiết kế công trình 

đối với các vấn đề kiến trúc, cảnh quan công trình, hệ thống cây xanh trong CCN, quy 

hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch hệ thống thoát nước, các phân khu chức năng 

trong CCN. 

 - Chủ dự án cam kết đảm bảo chức năng sử dụng đất theo đúng chỉ giới quy 

hoạch, bố trí các công trình trong khu vực dự án theo đúng thiết kế quy hoạch và đảm 

bảo mật độ xây dựng, kiến trúc cảnh quan CCN.  

- Chủ dự án cam kết sẽ đảm bảo mật độ cây xanh theo quy hoạch để tạo cảnh 

quan, cải thiện điều kiện vi khí hậu, hạn chế bụi và tiếng ồn trong khu vực. 

 - Chủ dự án cam kết đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng của CCN Yên Trung- 

Thuỵ Hoà bao gồm: Hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ 

thống thu gom CTR, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên 

lạc,… 

- Chủ dự án cam kết phương án quy hoạch phân khu chức năng trong CCN về 

BVMT sẽ được thực thi trong suốt quá trình hoạt động của CCN.  

5.6.2. Cam kết BVMT trong giai đoạn chuẩn bị dự án  

- Sau khi cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án, Chủ dự án sẽ 

nghiêm túc bổ sung các biện pháp BVMT vào quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây 

dựng, thiết kế kỹ thuật thi công,… theo đúng các đề xuất trong báo cáo ĐTM. 

 - Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến 

môi trường, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

chuẩn bị đã trình bày trong báo cáo ĐTM này. 

5.6.3. Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình thi công san nền, 

xây dựng HTKT CCN  

- Chủ dự án cam kết sẽ chỉ đổ thải đất đá, phế thải xây dựng tại nơi được phép, 

tuyệt đối không đổ bất hợp pháp. Chủ dự án cũng cam kết sẽ chỉ sử dụng các nguyên 

vật liệu xây dựng, đặt biệt là cát san nền có nguồn gốc hợp pháp.  

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến 

môi trường, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

thi công xây dựng đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.  

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường 

do quá trình thi công xây dựng dự án. Có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do các 

hoạt động thi công xây dựng gây ra. 
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 – Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện xong các công việc trước khi khởi công xây 

dựng về di dời mồ mả, xây dựng hoàn trả các tuyến mương, kênh tưới tiêu theo đúng 

thỏa thuận với các cơ quan chức năng để đảm bảo chức năng thoát nước và cấp nước 

tưới nông nghiệp. 

5.6.4. Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình vận hành CCN 

Yên Trung - Thuỵ Hoà  

a. Các cam kết chung  

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến 

môi trường, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

vận hành đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.  

- Kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp, nhà máy CCN nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp BVMT đã cam kết trong báo cáo ĐTM của từng nhà máy, xí nghiệp đã 

được phê duyệt.  

- Phối hợp với Bộ TNMT, Sở TNMT, Sở KH&CN,… trong việc kiểm tra, giám 

sát các doanh nghiệp tại CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà trong việc BVMT.  

- Chủ dự án sẽ chỉ lựa chọn các doanh nghiệp có mức độ ô nhiễm môi trường 

có thể kiểm soát và quản lý được, có các ngành nghề kinh doanh sản xuất phù hợp với 

quy hoạch ngành nghề của CCN. Trong trường hợp các ngành nghề khác với quy 

hoạch, Chủ dự án sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật 

trước khi ký hợp đồng cho thuê đất.  

Riêng đối với các ngành nghề phù hợp với quy hoạch nhưng nhậy cảm với môi 

trường, CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà thỏa thuận và phải được sự chấp thuận của các cơ 

quan chức năng trước khi ký hợp đồng cho thuê đất.  

- Trong hợp đồng cho thuê đất, Chủ dự án sẽ phải thể hiện rõ các trách nhiệm 

BVMT đối với các nhà đầu tư thứ cấp như: Trách nhiệm xử lý nước thải đạt GHCP 

theo yêu cầu trước khi xả ra hệ thống thoát chung của CCN, trách nhiệm xử lý khí thải, 

trách nhiệm xử lý tiếng ồn, rung động, trách nhiệm thu gom và ký hợp đồng để xử lý 

CTR, đặc biệt là CTNH, trách nhiệm trồng cây xanh trong phạm vi bên trong hàng rào 

của nhà máy, xí nghiệp,…  

- Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa trên phạm vi toàn CCN, bên ngoài 

hàng rào các nhà máy, xí nghiệp. Các điểm đấu nối phải hợp lý, thuận tiện cho các 

doanh nghiệp đấu nối hệ thống thoát nước mưa của mình vào hệ thoát thoát nước mưa 

chung của toàn CCN.  

- Chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng, điều này phải được thể hiện trong hợp đồng thuê đất. 

b. Cam kết xử lý nước thải  
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- Chủ dự án cam kết sẽ xây dựng hệ thống thoát nước thải và Nhà máy XLNT 

tập trung với công suất 1.350 m3/ng.đêm: Hoàn thành trước khi hút hút đầu tư vào 

CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà, được vận hành thử nghiệm, nghiệm thu đưa vào sử dụng 

theo quy định của pháp luật.  

- Chủ dự án cam kết sẽ được vận hành thường xuyên, theo quy trình công nghệ 

đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, với Kq=0,9, Kf=1,0: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp; đồng thời có nhật ký vận hành được ghi chép đầy đủ, lưu giữ để 

phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. Chủ dự án sẽ đảm bảo bố trí tối thiểu 2 người 

vận hành và quản lý Nhà máy XLNT tập trung. 

 - Chủ dự án cam kết nước thải từ CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà sau khi xử lý sẽ 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, với Kq=0,9, Kf=1,0: (Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp). 

- Chủ dự án cam kết sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với 7 

thông số: Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, COD và Amonia.  

Hệ thống quan trắc tự động này đảm bảo kết nối để truyền dữ liệu tự động, liên 

tục về Sở TN&MT Bắc Ninh.  

- Các hoạt động của dự án chịu sự giám sát của cơ quan chức năng về QLMT 

của Bộ TN&MT, của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Công thương và Sở TN&MT tỉnh Bắc 

Ninh nhằm đảm bảo phát triển CCN và BVMT.  

- Chủ dự án sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng tiến độ xây dựng Nhà máy 

XLNT tập trung và mời các cơ quan giám định theo quy định của pháp luật để nghiệm 

thu, kiểm tra các công trình xử lý nước thải trước khi đưa vào hoạt động.  

- Trong trường hợp Nhà máy xử lý nước thải tập trung của toàn CCN gặp sự cố 

trong hoạt động, Chủ dự án sẽ đưa nước thải về hồ sự cố (2.700 m3 ) để lưu giữ, sau 

khi khắc phục sự cố sẽ xử lý rồi mới xả ra kênh Tây Nam – Phấn Động. 

c. Các cam kết liên quan đến hoàn trả kênh mương  

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ thực hiện đầy đủ công 

tác hoàn trả kênh mương, nâng cấp hệ thống kênh mương, cống, nạo vét,... theo Biên 

bản làm việc thống nhất với các cơ quan chức năng.  

- Trong quá trình triển khai dự án Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú 

Xuân sẽ kết hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đến đảm bảo về nhu cầu cấp nước 

thủy lợi cho các diện tích đất nông nghiệp còn lại xung quanh dự án, khu vực có liên 

quan.  

d. Các cam kết khác  
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Ngoài các nội dung cam kết nêu trên, án Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân xin cam kết các nội dung có liên quan khác khi triển khai dự án như 

sau:  

- Cam kết tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường,  

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

- Cam kết chỉ triển khai xây dựng dự án sau có đủ các thủ tục về đầu tư, xây 

dựng, đất đai, môi trường, PCCC,…  

- Cam kết ký hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom, mìn, vật nổ 

trong khu vực Dự án trước khi triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan có thẩm 

quyền và UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 

bồi thường và GPMB theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ thải phế thải 

xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án; 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; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp đảm bảo việc đổ 

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

- Cam kết chỉ được phép thu hút các dự án đầu tư thứ cấp có ngành nghề phù 

hợp tính chất của CCN và sau khi đã hoàn thành việc xây dựng hạng mục nhà máy 

XLNT tập trung của Dự án; thực hiện thu gom, xử lý toàn bộ nước thải đối với các dự 

án đầu tư thứ cấp vào Dự án.  

- Cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng, 

bảo vệ nguồn nước, khai thác, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ môi trường; 

đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá 

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

- Cam kết xây dựng, vận hành hệ thống hồ ứng phó sự cố nước thải có khả năng 

quay vòng xử lý lại nước thải, đảm bảo không xả nước thải ra môi trường trong trường 

hợp xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

- Cam kết tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, phòng ngừa, ứng cứu sự cố, 

vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất, an toàn 

giao thông trong quá trình thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, an ninh trật tự đối với đội ngũ cán bộ và công nhân viên tham gia thi công xây 

dựng, vận hành Dự án.  
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- Cam kết thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 

trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình 

quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện như cam kết đã nêu trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường.  

 - Cam kết chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 

trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án 

đi vào hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật./. 
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Chương 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN TRUNG – THUỴ HOÀ 

1.1.2. Tên chủ dự án 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ XUÂN  

- Địa chỉ trụ sở chính: số 83A, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 02439745629 

- Người đại diện: Ông Bùi Việt Dũng              Chức vụ: Giám đốc 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Sinh ngày: 08/11/1987 

- Giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân 

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034087000078 

 - Ngày cấp: 27/12/2021 

+ Địa chỉ thường trú: Nhà 12Ab Khu A10 Nam Trung Yên, phường Yên Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

+ Chỗ ở hiện tại: Nhà 12Ab Khu A10 Nam Trung Yên, phường Yên Hoà, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

1.1.3. Vị trị địa lý của dự án 

 Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” thuộc 2 xã (Yên Trung và xã 

Thuỵ Hoà), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân, trên diện tích khoảng 46,07 ha. 

 Vị trí của dự án được xác định theo Quyết định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 

tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên 

Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. Có vị trí tiếp 

giáp như sau: 

 - Khu số 1: Diện tích 11,36 ha thuộc xã Yên Trung 

+ Phía Đông giáp ruộng canh tác (được quy hoạch là đất dự trữ phát triển); 

+ Phía Tây giáp ruộng canh tác (được quy hoạch là đất công cộng đô thị); 

+ Phía Bắc giáp khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng; 

+ Phía Nam giáp ruộng canh tác (quy hoạch là đất cây xanh đô thị). 

- Khu số 2: Diện tích 34,72 ha (Trong đó, xã Yên Trung có diện tích là 8,24 ha; 

xã Thuỵ Hoà có diện tích 26,48 ha): 
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+ Phía Đông giáp tuyến đường tỉnh lộ ĐT.277B quy hoạch; 

+ Phía Tây giáp ruộng canh tác và khu dân cư hiện trạng thôn Trung Lạc, xã Yên 

Trung; 

+ Phía Bắc giáp khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng; 

+ Phía Nam giáp ruộng canh tác (quy hoạch là đất dự trữ phát triển). 

Bảng 1.1: Tọa độ định vị  công trình 

TÊN 

ĐIỂM 

TỌA ĐỘ 

X Y 

I Khu số 01 

M1 2347551.6396 551526.1727 

M2 2347338.6377 551493.9622 

M3 2347404.8595 551055.3207 

M4 2347421.9297 551042.7337 

M5 2347620.3573 551072.7679 

M6 2347330.2329 551492.6934 

M7 2347298.9517 551699.8947 

M8 2347293.3974 551699.8413 

M9 2347247.1165 552006.3979 

M10 2347239.2975 552017.9023 

M11 2347417.5425 550837.333 

M12 2347423.6104 550837.3332 

M13 2347393.2563 551038.3936 

II Khu số 02  

M14 2347842.5696 553256.017 

M15 2347251.8918 553175.542 

M16 2347249.1351 553172.1795 

M17 2347269.8922 552837.5144 

M18 2347318.8319 552848.5728 

M19 2347357.9284 552710.8234 

M20 2347278.0834 552705.4501 

M21 2347282.8722 552628.2406 

M22 2347924.5565 552715.6648 

M23 2347626.0098 5531226.5125 

M24 2347624.4573 553237.9072 
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M25 2347572.9301 553230.8871 

M26 2347574.4825 553219.4923 

M27 2347237.9576 553158.5458 

M28 2347258.0341 552834.8557 

M29 2347266.1103 552704.6444 

M30 2347271.881 552611.6046 

M31 2347926.807 552700.8328 

(Nguồn: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân)
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Hình 1.1: Vị trí của khu vực dự án
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1.1.4. Hiện trạng quản lý sử dụng đất, mặt nước của dự án 

a. Hiện trạng sử dụng đất 

Dự án Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà chiếm khoảng 46,07 ha diện 

tích đất, nằm trên địa bàn 2 xã của huyện Yên Phong, bao gồm 2 xã Yên Trung – Thuỵ 

Hoà. Trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp với diện tích 

khoảng 28,09 ha; Trong đó: Đất trồng lúa nước với diện tích khoảng 27,26 ha chiếm 

59,18%; Đất hoa màu với diện tích 0,83 ha chiếm 1,80%; Đất mặt nước với diện tích 

khoảng 11,55 ha chiếm 25,07%; 

Có một số công trình tạm nằm rải rác ở trong khu vực nghiên cứu có diện tích 

0,13ha, chiếm 0,28%; Có một số các ngôi mộ nằm rải rác và tập trung tại khu vực phía 

Bắc của dự án. Diện tích các khu mộ tập trung khoảng 262,54m2, chiếm khoảng 0,06% 

diện tích toàn khu. Đất HTKT (bãi rác) có diện tích 388,59 m2, chiếm khoảng 0,08%, 

hiện đang là nơi tập trung rác của dân cư lân cận.  

Ngoài ra có hệ thống đường giao thông nội đồng có diện tích 5,39 ha chiếm 

11,71% và đường đất, đường bê tông hiện trạng có diện tích 0,84 ha chiếm 1,82%. 

Bảng 1.2: Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất cụm công nghiệp 

STT Loại đất  
Diện tích  Tỉ lệ 

(m2) (%) 

Tổng diện tích quy hoạch  460,722,31  100,00 

1 Đất công trình tạm     1.301,63  0,28 

2 Đất trồng lúa nước  272.639,45  59,18 

3 Đất hoa màu      8.282,43  1,80 

4 Đất giao thông nội đồng    53.945,67  11,71 

5 Đường đất- bê tông      8.403,39  1,82 

6 Đất mặt nước   115.498,61  25,07 

7 Đất nghĩa địa         262,54  0,06 

8 Đất HTKT (bãi rác)        388,59  0,08 

  

Bảng 1.3: Bảng đánh giá quỹ đất xây dựng khu 1&2 

STT  Loại đất  
Diện tích  Tỉ lệ  Đánh giá đất  

xây dựng (m2) (%) 

Tổng diện tích quy hoạch  460.722,31   100,00    

1 Đất công trình tạm      1.301,63  

   74,79  
Thuận lợi  

xây dựng 
2 Đất trồng lúa nước  272.639,45  

3 Đất hoa màu       8.282,43  
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7 Đất giao thông nội đồng    53.945,67  

8 Đường đất- bê tông       8.403,39  

4 Đất mặt nước   115.498,61  

   25,21  
Không thuận lợi xây 

dựng 
5 Đất nghĩa địa          262,54  

6 Đất HTKT (bãi rác)         388,59  

 

Bảng 1.4: Bảng thống kê hiện trạng công trình kiến trúc khu 1&2 

STT Loại công trình  Kí hiệu  Số lượng  Diện tích (m2) Địa điểm  

1 Nhà tạm  T 11      1.222,13  Xã Yên Trung, xã Thụy Hòa  

2 Nhà gạch G 3           79,50  Xã Yên Trung, xã Thụy Hòa  

 

Bảng 1.5: Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất khu 1 

STT Loại đất  
Diện tích  Tỉ lệ 

(m2) (%) 

Tổng diện tích quy hoạch  113.566,39  100,00 

1 Đất công trình tạm     1.209,93  1,07 

2 Đất trồng lúa nước    54.990,18  48,42 

3 Đất hoa màu      1.048,18  0,92 

4 Đất giao thông nội đồng    19.775,31  17,41 

5 Đường đất- bê tông      2.268,29  2,00 

6 Đất mặt nước     34.274,50  30,18 

 

Bảng 1.6: Bảng đánh giá quỹ đất xây dựng khu 1 

STT  Loại đất  
Diện tích  Tỉ lệ  Đánh giá đất xây 

dựng (m2) (%) 

Tổng diện tích quy hoạch  113.566,39   100,00    

1 Đất công trình tạm      1.209,93  

   69,82  
Thuận lợi  

xây dựng 

2 Đất trồng lúa nước    54.990,18  

3 Đất hoa màu       1.048,18  

4 Đất giao thông nội đồng    19.775,31  

5 Đường đất- bê tông       2.268,29  

6 Đất mặt nước     34.274,50     30,18  
Không thuận lợi xây 

dựng 
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Bảng 1.7: Bảng thống kê hiện trạng công trình kiến trúc khu 1 

STT  Loại công trình  Kí hiệu  Số lượng  Diện tích(m2)  Địa điểm  

1 Nhà tạm  T 10      1.209,93  Xã Yên Trung 

 

Bảng 1.8: Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất khu 2 

STT Loại đất  
Diện tích  Tỉ lệ 

(m2) (%) 

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch  347.155,92  100,00 

1 Đất công trình tạm          91,70  0,03 

2 Đất trồng lúa nước  217.649,27  62,69 

3 Đất hoa màu      7.234,25  2,08 

4 Đất giao thông nội đồng    34.170,36  9,84 

5 Đường đất- bê tông      6.135,10  1,77 

6 Đất mặt nước     81.224,11  23,40 

7 Đất nghĩa địa         262,54  0,08 

8 Đất HTKT (bãi rác)        388,59  0,11 

 

Bảng 1.9: Bảng đánh giá quỹ đất xây dựng khu 2 

STT  Loại đất  
Diện tích  Tỉ lệ  Đánh giá đất  

xây dựng (m2) (%) 

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 347.155,92  100,00    

1 Đất công trình tạm         91,70  

   76,42  
Thuận lợi  

xây dựng 

2 Đất trồng lúa nước 217.649,27  

3 Đất hoa màu  7.234,25  

4 Đất giao thông nội đồng 34.170,36  

5 Đường đất- bê tông     6.135,10  

6 Đất mặt nước     81.224,11  

   23,58  
Không thuận lợi 

xây dựng 
7 Đất nghĩa địa          262,54  

8 Đất htkt (bãi rác)         388,59  

 

Bảng 1.10: Bảng thống kê hiện trạng công trình kiến trúc khu 2 

STT  Loại công trình  Kí hiệu  
Số 

lượng  

Diện tích 

(m2) 
Địa điểm  

1 Nhà tạm  T 1           12,20  Xã Thụy Hòa 

2 Nhà gạch G 3           79,50  Xã Yên Trung, xã Thụy Hòa 
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Tổng số hộ dân chiếm dụng đất nông nghiệp được thực hiện dự án khoảng 500 

hộ dân. 

+ Số hộ dân bị chiếm dụng 30-100% đất trồng lúa: 0 hộ; 

+ Số hộ bị chiếm 20-30% đất trồng lúa: 10 hộ; 

+ Số hộ bị chiếm 10-20% đất trồng lúa: 80 hộ; 

+ Số hộ bị chiếm < 10% đất trồng lúa: 410 hộ. 

Đất trồng lúa hiện trạng đang trồng lúa 2 vụ lúa, 1 vụ màu, mang lại nguồn thu 

nhập lớn cho các hộ dân. 

- Trong phạm vi dự án: Không có tuyến đường liên thôn, chủ yếu là đường giao 

thông nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất nông nghiệp trong phạm vi của dự án. 

Diện tích đất giao thông nội đồng bị chiếm dụng 53.945,67 m2 thuộc xã Yên Trung và 

xã Thuỵ Hoà quản lý. Toàn bộ tuyến đường nội đồng sẽ được phá dỡ trong quá trình 

thi công xây dựng dự án. 

- Đường đất- bê tông: Đây là hệ thống đường đất - bê tông bị chiếm dụng để kết 

nối hạ tầng kỹ thuật từ khu số 01 đến khu số 02, với diện tích 8.403,39 m2 thuộc xã 

Yên Trung và xã Thuỵ Hoà quản lý. Tuyến đường này sẽ bị chiếm dụng trong quá 

trình thực hiện dự án và hoàn trả mặt bằng sau khi thực hiện xong. 

- Đất nghĩa trang bị chiếm dụng chủ yếu thuộc xã Thuỵ Hoà quản lý, với diện 

tích 262,54 m2. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với địa phương và các hộ dân để thực hiện di 

dời các ngôi mộ về nghĩa trang của thôn Trung Lạc. 

- Đất HTKT (bãi rác) bị chiếm dụng chủ yếu thuộc xã Thuỵ Hoà quản lý, với 

diện tích 388,59 m2. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với địa phương để di dời tập kết bãi rác 

về nơi quy định của địa phương. 

- Đất công trình tạm bị chiếm dụng nằm trên địa bàn xã Yên Trung và xã Thuỵ 

Hoà, gồm có 11 ngôi nhà tạm và 3 ngôi nhà gạch. Toàn bộ các ngôi nhà này sẽ được 

phá dỡ trong quá trình thi công xây dựng dự án. 

b. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

b.1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

- Xây dựng: Hiện trạng khu đất xây dựng chủ yếu là ruộng đang canh tác lúa, hoa 

mầu và có một vài các tuyến đường bê tông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

đường đất - bê tông và một số ngôi nhà tạm nằm trong khu vực dự án. 

- Nằm giữa Dự án (Không thuộc phạm vi dự án) là tuyến đường ĐT.277 rộng 

48,5. Đây là tuyến giao thông đối ngoại của CCN trong giai đoạn hoạt động.  

- Trong khu vực dự án tại khu số 01 có tuyến kênh tưới Bắc Trịnh Xá đi qua khu 

đất dự án với các nội dung như sau: 
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+ Hướng tuyến: Chạy dọc theo ranh giới phía Nam của dự án, phù hợp với đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận (huyện Yên Phong) đến năm 

2035, tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt tại quyết định 528/QĐ- UBND ngày 10/12/2-21 

của UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh. 

Thông số kỹ thuật của tuyến kênh: Lưu lượng thiết kế Qtk = 2,19 m3/s, chiều 

rộng đáy kênh Bk = 0,85m; hệ số mái kênh m= 1,00; Chiều cao cột nước thiết kế Htk= 

1,47m; độ dốc i= 2,0x 10-4, cao trình đáy kênh thiết kế đầu đoạn là (+4,17) theo gốc 

cao độ Quốc gia. 

Giải pháp xây dựng: kênh hình thang, đáy kênh và gia cố đảm bảo ổn định công 

trình. Bờ kênh hai bên làm đường quản lý, trong đó: Bờ tả có chiều rộng tối thiểu 

2,0m, có thể kết hợp làm vỉa hè giao thông; bờ hữu rộng tối thiểu 1,0m. 

Tại vị trí giao cắt giữa các kênh với tuyến đường giao thông của KCN Yên Phong 

1 mở rộng: Thiết kế phương án cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ cống đảm bảo 

nhiệm vụ tiêu thoát nước. 

b.2. Hiện trạng giao thông: 

*) Hiện trạng san nền và thoát nước  

Khu vực xây dựng cụm công nghiệp chủ yếu là ruộng và mương tưới nên khối 

lượng san nền tương đối nhiều. Địa hình cụm công nghiệp có địa hình tương đối bằng 

phẳng chủ yếu là ruộng lúa và các mương tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. 

Khu vực hiện tại chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ. Chỉ có khu vực dân cư 

có các tuyến cống rãnh thoát nước mưa xung quanh nhà. Nước thải sinh hoạt của khu 

dân cư chủ yếu là tự thấm, phần còn lại chảy tràn cùng với nước mưa xuống các khu 

vực trũng ra các mương hở, ao hồ và ra sông. 

*) Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc: 

Lưới điện quốc gia đã phủ đến các xã trên phạm vi toàn huyện Yên Phong, 

Huyện đã hoàn thành việc bàn giao lưới điện trung áp của cơ sở cho ngành điện quản 

lý và các địa phương cùng ngành điện đã củng cố đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo việc 

phục vụ điện sản xuất và tiêu dùng ngày một tốt hơn. Khi xây dựng CCN Yên Trung – 

Thuỵ Hoà, lưới điện sẽ được kéo đến sử dụng, nhằm bảo đảm nhu cầu toàn khu. 

Hiện tại trong khu vực của dự án có các đường dây trung áp 35kV và 22kV đi 

qua, Chủ dự án thỏa thuận với Công ty Điện lực Bắc Ninh đầu tư đường dây 22kV 

riêng cho cụm công nghiệp. 

Mạng lưới thông tin liên lạc đã được quan tâm phát triển, toàn huyện có 3 tổng 

đài dung lượng 5.300 số, đến nay 100% số xã đã có điện thoại, số máy đạt 3,8 

máy/100 dân, 100% số xã có bưu cục và điểm bưu điện văn hoá. 

d. Hệ sinh thái 
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 Trong phạm vi bán kính 2 km tính từ Dự án không có khu dự trữ thiên nhiên, 

khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên nhiên khác. Cũng không có hệ sinh thái 

rừng, đồi núi nào được ghi nhận vì toàn bộ khu vực trước đây là đồng ruộng canh tác 

của nhân dân địa phương. 

* Thuận lợi 

- Trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, không có 

các công trình xây dựng kiên cố nên chi phí giải phóng mặt bằng thấp, rất thuận lợi 

cho công tác đầu tư xây dựng. 

- Có vị trí thuận lợi và tiếp giáp với nhiều tuyến đường đối ngoại quan trọng 

như đường tỉnh 277B, tuyến đường RD 02 (Quy hoạch 30,5m). 

- Địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho việc thi công xây dựng công 

trình, 

- Khu vực lập quy hoạch nằm gần với các khu dân cư tập trung làng xóm, thuận 

lợi cho việc thu hút lao động, hình thành các dịch vụ nhỏ lẻ hỗ trợ CCN. 

- Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án Cụm 

công nghiệp, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp 

với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển của địa phương. 

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc đầu tư và tiếp cận thị 

trường. Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn chỉnh 

ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án. 

* Khó khăn 

Vấn đề xử lý chất thải và vệ sinh môi trường là một bài toàn khó đối với tất cả 

các cụm công nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn toàn bộ khu vực hoàn thiện, bởi vậy cần 

có những chính sách, quy định hợp lý, tính toán một cách triệt để và giám sát chặt chẽ 

trước và sau khi cụm công nghiệp đưa vào sử dụng để đảm bảo không bị ô nhiễm môi 

trường với các khu vực lân cận. 

1.1.5. Khoảng cách tới khu dân cư của dự án 

Khoảng cách gần nhất từ khu vực thực hiện dự án tới khu dân cư thôn Trung 

Lạc là khoảng 10 m về phía Tây.  

Nguồn tiếp nhận nước thải Dự án là án là kênh Tây Nam Phấn Động bằng cống 

hộp bê tông cốt thép.  

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

a. Mục tiêu 

* Tính chất 

- Là cụm công nghiệp tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng 

bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực:  
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+ Công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, cơ khí chế tạo máy; 

+ Sản xuất linh kiện điện tử; 

+ Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện; 

+ Sản xuất máy phát điện, dây điện; 

+ Các ngành công nghiệp khác. 

- Ưu tiên bố trí các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân 

thiện với môi trường... (không bố trí thu hút các ngành nghề hoặc hạn chế thu hút đầu 

tư các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào trong cụm công nghiệp). 

* Mục tiêu 

- Tăng thêm quỹ đất phục vụ nhu cầu kinh doanh, sản xuất công nghiệp của các 

doanh nghiệp, cá nhân tại 2 xã Yên Trung và Thụy Hòa, huyện Yên Phong nói riêng và 

tỉnh Bắc Ninh nói chung; 

- Thu hút các công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ; 

- Phục vụ mục đích tăng trưởng kinh tế của huyện, của các doanh nghiệp; 

- Từng bước chuyển hóa lao động nông nghiệp sang sản xuất kinh doanh; 

- Nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần; 

- Thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội và an ninh - quốc phòng của địa 

phương. 

b. Loại hình 

Dự án Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà thuộc loại hình dự án mới. 

c. Quy mô 

Dự án Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà được thực hiện trên khu đất có 

tổng diện tích 46,07 ha thuộc địa bàn các xã Yên Trung, Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng Cụm công nghiệp gồm có: 

Hệ thống đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và xử lý chất 

thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, phòng chống 

cháy nổ và các dịch vụ khác cho đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng hoá, nguyên 

vật liệu, phụ liệu phụ trợ khác, đảm bảo đúng quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 Tổng vốn đầu tư của dự án là: 783.952.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi ba 

tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu đồng). Quy mô của Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu 

chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Do đó, dự án thuộc nhóm B (dự án thuộc 

lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến 1,000 tỷ đồng) theo quy 

định tại khoản 3, điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 được 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2020. 

 d. Công suất 
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 Theo Quyết định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. Quy mô của dự án như sau: 

 - Diện tích sử dụng đất: 460.722,31 m2. Trong đó: 

 + Diện tích giao thông đối ngoại (đấu nối hạ tầng kỹ thuật): 25.335,02 m2 

+ Diện tích kênh, mương thoát nước: 4.883,08 m2 

+ Diện tích lập cụm công nghiệp quy hoạch: 430.504,18 m2 

Quy mô người lao động dự kiến khoảng:  3.330 lao động. 

e. Công nghệ sản xuất của dự án 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà để cho các đơn vị thuê 

đất đã có cơ sở hạ tầng. Chi tiết công nghệ hoạt động được trình bày chi tiết tại mục 

1.4, Chương 1 của báo cáo này. 

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

* Cơ cấu sử dụng đất 

Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” thuộc 2 xã (Yên Trung và xã 

Thuỵ Hoà), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân trên diện tích khoảng 46,07 ha. Theo Quyết định số 7028/QĐ- UBND 

ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công 

nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. 

Tổng hợp sử dụng đất như sau: 

 - Diện tích sử dụng đất: 460.72231 m2. Trong đó: 

 + Diện tích giao thông đối ngoại (đấu nối hạ tầng kỹ thuật): 25.335,02 m2 

+ Diện tích kênh, mương thoát nước: 4.883,08 m2 

+ Diện tích lập cụm công nghiệp quy hoạch: 430.504,18 m2. 

Bảng 1.11: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

STT Loại đất 
Diện tích lô 

đất (m2) 

Tỷ lệ (%) 

Theo đồ án 

QHCT TL 

1/500 

Theo 

QHXDVN 

01:2021 

1 Đất điều hành, dịch vụ 9.123,17 2,12 ≥1 

2 Đất nhà máy, kho bãi 302.717,00 70,32  

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 6.946,56 1,61 ≥1 

4 Đất cây xanh 45.458,31 10,56 ≥10 

5 Đất giao thông, bãi đỗ xe 66.259,14 15,39 ≥10 

a Giao thông nội bộ 57.858,33   

b  Bãi đỗ xe 8.400,81   
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  Diện tích cụm công nghiệp 430.504,18 100,00  

(Nguồn: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân) 

 *Khu số 1: Diện tích nghiên cứu quy hoạch: 113.566,39 m2. Trong đó: 

 + Diện tích giao thông đối ngoại (đấu nối hạ tầng kỹ thuật): 14.825,00 m2 

+ Diện tích quy hoạch cụm công nghiệp: 98.741,39 m2. 

Bảng 1.12: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất khu số 1 

STT Loại đất 
Diện tích lô 

đất (m2) 

Tỷ lệ (%) 

Theo đồ án 

QHCT TL 

1/500 

Theo 

QHXDVN 

01:2021 

1 Đất điều hành, dịch vụ      1.923,17  1,95 ≥1 

2 Đất nhà máy, kho bãi    69.700,52  70,59  

3 Đất hạ tầng kỹ thuật      1.549,24  1,57 ≥1 

4 Đất cây xanh    11.417,22  11,61 ≥10 

5 Đất giao thông, bãi đỗ xe    14.151,24  14,28 ≥10 

a Giao thông nội bộ   11.787,52    

b  Bãi đỗ xe     2.363,72    

  Diện tích cụm công nghiệp    98.741,39  100,00  

(Nguồn: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân) 
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Bảng 1.13: Thống kê chi tiết sử dụng đất khu số 1 

STT Ký hiệu Loại đất 
Diện tích lô đất  

Diện tích xây 

dựng  

Chỉ tiêu 

Tỷ lệ 
Mật độ XD Hệ số SDD Tầng cao 

(m2) (m2) (%) Lần Tầng (%) 

1 CC-I-01 Đất điều hành, dịch vụ 1.923,17 769,27 40,00 1,20 3 1,95 

2 CN-I Đất nhà máy, kho bãi 69.700,52 48.790,36 70,00 2,10 3 70,59 

  CN-I-01 Nhà máy, kho bãi 01 15.772,52 11.040,76 70,00 2,10 3  

  CN-I-02 Nhà máy, kho bãi 02 18.000,00 12.600,00 70,00 2,10 3  

  CN-I-03 Nhà máy, kho bãi 03 18.000,00 12.600,00 70,00 2,10 3  

  CN-I-04 Nhà máy, kho bãi 04 9.928,00 6.949,60 70,00 2,10 3  

  CN-I-05 Nhà máy, kho bãi 05 8.000,00 5.600,00 70,00 2,10 3  

3 HT-I-01 Đất hạ tầng kỹ thuật 1.549,24 619,70 40,00 0,80 2 1,57 

4 CX-I Đất cây xanh 11.417,22 - - - - 11,56 

  CX-I-01 Cây xanh cách ly 8.763,71 - - - -  

  CX-I-02 Cây xanh cách ly 2.653,51 - - - -  

5   Đất giao thông, bãi đỗ xe 14.151,24 - - - - 14,33 

A   Giao thông nội bộ 11.787,52      

B  P-I-01 Bãi đỗ xe 2.363,72 - - - -  

   Diện tích cụm công nghiệp  98.741,39 50.179,33    100,00 

(Nguồn: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân) 
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* Khu số 2: Diện tích nghiên cứu quy hoạch: 347.155,92 m2. Trong đó 

 + Diện tích giao thông đối ngoại (đấu nối hạ tầng kỹ thuật): 10.510,05 m2 

+ Diện tích kênh, mương thoát nước: 4.883,08 m2 

+ Diện tích quy hoạch cụm công nghiệp: 331.762,79 m2. 

Bảng 1.14: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất khu số 2 

Stt Loại đất 
Diện tích lô đất 

Tỷ lệ (%) 

Theo đồ án 

QHCT TL 

1/500 

Theo 

QCXDVN 

01:2021 (m2) 

1 Đất điều hành, dịch vụ 7.200,00 2,17 ≥1 

2 Đất nhà máy, kho bãi 233.016,48 70,24  

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 5.397,32 1,63 ≥1 

4 Đất cây xanh 34.041,09 10,26 ≥10 

5 Đất giao thông, bãi đỗ xe 52.107,90 15,71 ≥10 

a Giao thông nội bộ 46.070,81   

b Bãi đỗ xe 6.037,09   

  Diện tích cụm công nghiệp 331.762,79 100,00  

(Nguồn: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân) 
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Bảng 1.15: Thống kê chi tiết sử dụng đất khu số 2 

STT Ký hiệu Loại đất 
Diện tích lô đất  

Diện tích xây 

dựng  

Chỉ tiêu 

Tỷ lệ 
Mật độ XD Hệ số SDD Tầng cao 

(m2) (m2) (%) Lần Tầng (%) 

1 CC-II-01 Đất điều hành, dịch vụ       7.200,00         2.880,00  40,00 1,20 3 2,17 

2 CN-II Đất nhà máy, kho bãi   233.016,48     163.111,54  70,00 2,10 3 70,24 

  CN-II-01 Nhà máy, kho bãi 01      6.500,00        4.550,00     70,00        2,10  3  

  CN-II-02 Nhà máy, kho bãi 02      7.760,50        5.432,35     70,00        2,10  3  

  CN-II-03 Nhà máy, kho bãi 03      5.778,00        4.044,60     70,00        2,10  3  

  CN-II-04 Nhà máy, kho bãi 04      6.500,00        4.550,00     70,00        2,10  3  

  CN-II-05 Nhà máy, kho bãi 05      6.500,00        4.550,00     70,00        2,10  3  

  CN-II-06 Nhà máy, kho bãi 06    19.856,00       13.899,20     70,00        2,10  3  

  CN-II-07 Nhà máy, kho bãi 07    19.856,00       13.899,20     70,00        2,10  3  

  CN-II-08 Nhà máy, kho bãi 08    20.000,00       14.000,00     70,00        2,10  3  

  CN-II-09 Nhà máy, kho bãi 09    16.728,00       11.709,60     70,00        2,10  3  

  CN-II-10 Nhà máy, kho bãi 10    17.928,00       12.549,60     70,00        2,10  3  

  CN-II-11 Nhà máy, kho bãi 11    17.928,00       12.549,60     70,00        2,10  3  

  CN-II-12 Nhà máy, kho bãi 12    19.856,00       13.899,20     70,00        2,10  3  

  CN-II-13 Nhà máy, kho bãi 13    14.428,00       10.099,60     70,00        2,10  3  

  CN-II-14 Nhà máy, kho bãi 14    14.500,00       10.150,00     70,00        2,10  3  

  CN-II-15 Nhà máy, kho bãi 15    20.000,00       14.000,00     70,00        2,10  3  
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STT Ký hiệu Loại đất Diện tích lô đất  
Diện tích xây 

dựng  

Chỉ tiêu 

Tỷ lệ 
Mật độ XD Hệ số SDD Tầng cao 

  CN-II-16 Nhà máy, kho bãi 16    18.897,98       13.228,59     70,00        2,10  3  

3 HT-II-01 Đất hạ tầng kỹ thuật       5.397,32         2.158,93  40,00 0,80 2 1,63 

4 CX Đất cây xanh     34.041,09                   -    - - - 10,26 

  CX-II-01 Cây xanh cách ly     14.318,70                  -    - - -  

  CX-II-02 Cây xanh cách ly       5.704,67                  -    - - -  

  CX-II-03 Cây xanh cách ly     14.017,72                  -    - - -  

5   Đất giao thông, bãi đỗ xe     52.107,90                   -    - - - 15,71 

A   Giao thông nội bộ    46.070,81        

B  P-II-01 Bãi đỗ xe      6.037,09                  -    - - -  

  Diện tích cụm công nghiệp   331.762,79  168.150,46     100,00 

(Nguồn: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân) 
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* Phân khu chức năng 

 ** Khu số 01 

- Khu nhà máy, kho bãi 

+ Quy mô: 6,97 ha. 

+ Vị trí: Bố trí tại lô đất ký hiệu CN-I. 

+ Các lô đất nhà xưởng được bố trí tập trung, phân chia khu đất thành các dải 

và ô đất thông qua hệ thống giao thông nội bộ trong CCN bám theo hệ thống đường 

giao thông. Phân chia lô đất công nghiệp có diện tích đa dạng và linh hoạt, đáp ứng 

được nhiều loại hình công nghiệp, nhu cầu doanh nghiệp, nhằm đảm bảo nhu cầu thu 

hút đầu tư cũng như phương án kinh doanh của chủ đầu tư. Trong quá trình hoạt 

động sau này tùy theo nhu cầu cụ thể của chủ đầu tư, quy mô của mỗi nhà máy có thể 

thay đổi linh hoạt. 

- Khu điều hành, dịch vụ: 

+ Quy mô: 0,2 ha. 

+ Vị trí: Bố trí tại lô đất ký hiệu CC-I. 

+ Được bố trí ngay tại lối vào chính của cụm công nghiệp, trên trục giao thông 

chính 20,5m kết nối từ tuyến đường nằm ở phía Nam của cụm công nghiệp. Khu vực 

bao gồm các công trình: Khu điều hành CCN, bưu điện, ngân hàng, hải quan, phòng 

chống cháy nổ, trung tâm giao dịch thương mại, nhà triển lãm trưng bày giới thiệu sản 

phẩm, y tế….. 

- Khu vực hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước 

+ Quy mô: 1,30ha. 

+ Khu vực trạm bơm nước thải, được bố trí ngay đường vào chính của khu. Bố 

trí ở phía Bắc của dự án, bên cạnh bãi đỗ xe.  

+ Cây xanh được bố trí xung quanh cụm công nghiệp, dải cây xanh bao quanh 

khu nhà máy xí nghiệp có chiều rộng tối thiểu 20m. 

- Hệ thống giao thông và bãi đỗ xe 

+ Quy mô: 1,41 ha. 

+ Trong dự án bố trí hai tuyến đường vuông góc nhau: Tuyến giao thông hướng 

Bắc Nam có bề rộng 20,5m và Tuyến giao thông hướng Đông Tây có bề rộng 17,5m. 

Một tuyến kết nối từ đường RD02 (30,5m) sang tuyến đường RD08 theo Quy hoạch 

chung, tuyến thứ hai vuông góc với tuyến thứ nhất, kết nối vào hệ thống giao thông 

chung của khu vực, đảm bảo kết nối đồng bộ về hệ thống giao thông trong toàn khu 

vực. Các lô đất nhà máy đều bố trí dọc đường nhằm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí 

trong việc đầu tư xây dựng. 
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+ Bãi đỗ xe được tổ chức tại khu vực: ngay lối vào chính, cạnh lô đất khu điều 

hành, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật.  

** Khu số 02 

- Khu nhà máy, kho bãi 

+ Quy mô: 23,30 ha. 

+ Vị trí: bố trí tại lô đất ký hiệu CN-II. 

+ Các lô đất nhà xưởng được bố trí tập trung, phân chia khu đất thành các dải 

và ô đất thông qua hệ thống giao thông nội bộ trong CCN bám theo hệ thống đường 

giao thông.  

+ Phân chia lô đất công nghiệp có diện tích đa dạng và linh hoạt, đáp ứng 

được nhiều loại hình công nghiệp, nhu cầu doanh nghiệp, nhằm đảm bảo nhu cầu 

thu hút đầu tư cũng như phương án kinh doanh của chủ đầu tư. Trong quá trình hoạt 

động sau này tùy theo nhu cầu cụ thể của chủ đầu tư, quy mô của mỗi nhà máy có 

thể thay đổi linh hoạt. 

- Khu điều hành, dịch vụ 

+ Quy mô: 0,72 ha. 

+ Vị trí: bố trí tại lô đất ký hiệu CC-II. 

+ Được bố trí ngay tại lối vào chính của cụm công nghiệp, trên trục giao thông 

chính 28m kết nối từ tuyến đường tỉnh lộ 277B theo Quy hoạch chung. Khu vực bao 

gồm các công trình: Khu điều hành CCN, bưu điện, ngân hàng, hải quan, phòng chống 

cháy nổ, trung tâm giao dịch thương mại, nhà triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm, 

y tế….. 

- Khu vực hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước 

+ Quy mô: 3,94 ha. 

+ Khu vực trạm xử lý nước thải, cấp nước, được bố trí ngay đường vào chính 

của khu. Bố trí ở phía  Tây Nam của dự án.  

+ Cây xanh được bố trí xung quanh cụm công nghiệp, dải cây xanh bao quanh 

khu nhà máy xí nghiệp có chiều rộng tối thiểu 10m. 

- Hệ thống giao thông và bãi đỗ xe 

+ Quy mô: 5,21 ha. 

+ Trong dự án bố trí Tuyến đường chính vào cụm công nghiệp có hướng Đông 

Tây kết nối vào tuyến đường tỉnh lộ 277B. Các tuyến đường giao thông còn lại có bề 

rộng 20,5m có hướng Bắc Nam và Đông Tây vuông góc nhau, chia theo ô bàn cờ. 

Giao thông đảm bảo kết nối đồng bộ về hệ thống giao thông trong toàn khu vực. Các 

lô đất nhà máy đều bố trí dọc hai bên đường nhằm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí 

trong việc đầu tư xây dựng. 
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+ Bãi đỗ xe được tổ chức tại hai khu vực: phía Nam của cụm công nghiệp, cạnh 

lô đất Nhà máy xí nghiệp. 

* Tổ chức không gian cảnh quan 

- Không gian khu trung tâm điều hành và dịch vụ 

Các công trình trong khu vực này được bố trí xây dựng tập trung thành một 

tổng thể không gian quy hoạch – kiến trúc thống nhất đẹp, hiện đại và hài hòa, góp 

phần tạo nên bộ mặt kiến trúc riêng cho toàn khu. 

Tổ chức một công trình có khối tích lớn bao gồm các khu chức năng chính ở vị 

trí trung tâm của khu đất với tầng cao từ 1-3 tầng và mật độ khoảng 40%. Khu vực gần 

đường giao thông bố trí công trình thương mại, dịch vụ, sân vườn cùng các mảng cây 

xanh, thể dục thể thao kết hợp, tạo thành khu vực thư giãn cho cán bộ, công nhân. 

Các công trình trong đó bao gồm văn phòng điều hành, cơ quan quản lý toàn 

cụm công nghiệp, nơi trưng bày các sản phẩm, trạm y tế, cứu hỏa, đại diện hải quan, 

ngân hàng thương mại dịch vụ, căng tin, tổng đài điện thoại, bãi xe nội bộ, vườn cảnh 

v.v... 

- Công trình nhà xưởng công nghiệp 

Toàn bộ các nhà xưởng đều có hướng tiếp cận với các trục đường giao thông 

trong khu vực.. Không gian kiến trúc rất đa dạng theo chức năng sử dụng của từng nhà 

máy, xí nghiệp nhưng được thống nhất bởi sự phối kết kiến trúc của toàn cụm công 

nghiệp trên các trục đường chính. Khuyến khích các nhà máy hiện đại, sử dụng công 

nghệ tiên tiến, công nghệ sạch theo hướng sinh thái.  

+ Các nhà máy được tổ chức theo nhiều hình thức từ nhà công nghiệp 1 tầng 

đến nhà công nghiệp nhiều tầng (1- 3 tầng). Các nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ 

nên xây cao tầng, có thể được bố trí gần trung tâm của khu, tạo hướng nhìn thoải ra 

ngoài. 

+ Mật độ xây dựng trung bình khoảng 60%, trong trường hợp chia lô nhỏ hoặc 

gộp lô lớn hơn, được phép điều chỉnh mật độ theo quy chuẩn hiện hành. 

+ Tầng cao xây dựng không quy định cho các công trình hạ tầng đặc biệt như 

tháp nước, ống khói, đài quan sát ... 

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường 

+ Việc quy hoạch các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ở những vị trí phù 

hợp với việc đấu nối với hạ tầng kỹ thuật từ ngoài hàng rào vào khá thuận lợi cũng như 

dễ dàng trong giai đoạn vận hành sau này. Các công trình này đều có hệ thống cây 

xanh - thảm cỏ cách ly. 

+ Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bao gồm bể trữ nước, trạm xử lý 

nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn. 
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+ Tổ chức không gian đầu mối hạ tầng kỹ thuật để tạo thành khu tập trung, các 

chức năng liên hoàn, thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển.  

+ Không gian khu hạ tầng kỹ thuật ngoài cây xanh ngoài ranh giới, trong nội bộ 

khu đất cũng tạo không gian cách ly. 

- Đường giao thông 

+ Hệ thống giao thông được quy hoạch đơn giản, liên thông rất thuận lợi cho 

việc kết nối luân chuyển, lưu thông hàng hoá. Ngoài ra dọc theo các trục đường còn 

thiết kế hệ thống cây xanh trên vỉa hè với khoảng cách từ 7 - 10m/1hố cũng sẽ góp 

phần tạo cảnh quan cho toàn cụm công nghiệp. 

+ Mạng đường trong cụm công nghiệp được bố trí theo nguyên tắc: Các tuyến 

đường phụ chạy song song và vuông góc với trục đường chính của cụm công nhiệp. 

- Cây xanh, mặt nước 

Hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường và cây xanh bao quanh ranh giới cụm 

công nghiệp sẽ là hệ thống cây xanh sinh thái và cảnh quan tốt. Hệ thống cây xanh này 

giao hòa với nhau tạo nên những không gian xanh, công viên vườn hoa len lỏi vào các 

khu vực sản xuất tạo thành một thể không gian xanh hoàn chỉnh. 

- Các yêu cầu về tổ chức cảnh quan 

Tại các trục trung tâm có dải cây xanh phân cách và các khu vực cây xanh tập 

trung lớn được trồng các loại cây nhiều màu sắc, có hoa và bố trí theo nhịp điệu sinh 

động. Hai bên đường là các công trình cao tầng của khối công trình trung tâm cụm 

công nghiệp và các nhà máy sẽ thu hút tầm nhìn của khu. 

Hướng nhìn chính của khu bao gồm các hướng nhìn các trục đường chính, đây 

là hướng nhìn có mặt đứng sinh động. 

Các nhà máy được tổ chức theo nhiều hình thức từ 1÷3 tầng, tùy theo mục đích 

sử dụng của nhà đầu tư. 

Các nhà máy xí nghiệp khi thiết kế công trình cụ thể phải chú trọng về thẩm mỹ 

gắn với công năng công trình và hoàn thiện cây xanh sân vườn tiểu cảnh để đóng góp 

kết hợp hài hòa với cảnh quan chung của khu vực. Hình thức kiến trúc thông thoáng để 

đưa tầm nhìn vào sâu khu sân vườn phía trước các nhà máy, các công trình phụ trợ nên 

đặt phía sau nhà máy. 

Khi xây dựng các nhà máy sản xuất công nghiệp phải được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép thông qua giấy phép xây dựng và tuân thủ các quy định về kiến trúc 

cảnh quan và sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. 

- Định hướng phân chia các nhóm ngành nghề trong CCN 

Các dự án về công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, cơ khí chế tạo máy, cơ khí 

sửa chữa thiết bị, cơ khí chính xác, lắp máy, sản xuất linh kiện điện tử,... 
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Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà là cụm công nghiệp tập trung, gồm 

các ngành nghề được phân loại theo quyết định số 27/2018/QĐ- TTg ngày 06 tháng 7 

năm 2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành hệ thống ngành nghề Việt Nam, bao 

gồm: 

TT Ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành 

nghề kinh 

tế Việt Nam 

1 Sản xuất, chế biến thực phẩm 10 

2 Sản xuất đồ uống 11 

3 Sản xuất trang phục 14 

4 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 15 

5 Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); 

sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

16 

6 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702 

7 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 1709 

8 In ấn  

9 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 

(chỉ là phối trộn nguyên liệu) 

2022 

10 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (chỉ là phối trộn 

nguyên liệu) 

2029 

11 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220 

12 Sản xuất các kết kếu kiện kim loại, thùng bể chứa và nồi hơi 251 

13 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại, các dịch vụ xử lý, gia công kim loại 259 

14 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 26 

15 Sản xuất mô tớ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện  

16 Sản xuất pin, ắc quy (chỉ sản xuất pin năng lượng mặt trời) 272 

17 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 273 

18 Sản xuất đồ điện dân dụng 275 

19 Sản xuất thiết bị điện khác 279 

20 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821 

21 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 29 

22 Sản xuất mô tô, xe máy 3091 

23 Sản xuất giường, tủ, bàn ghế 31 

24 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan 321 

25 Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 323 

26 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 324 

27 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 332 
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Hình 1.2: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất khu số  1 
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Hình 1.3: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất khu số 2



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

71 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Hệ thống giao thông 

 Căn cứ theo định hướng phát triển giao thông của huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh. 

Phát triển hệ thống đường giao thông trên cơ sở đấu nối các tuyến đường 

trong Cụm công nghiệp với các tuyến đường bên ngoài theo quy hoạch chung đã 

được phê duyệt. 

a. Hệ thống giao thông đối ngoại 

Mạng lưới đường giao thông đối ngoại nằm ngoài ranh giới nghiên cứu của dự 

án bao gồm:  Giao thông được kết nối với Tuyến đường nối 2 KCN Yên Phong 1. 

Tuyến đường tỉnh lộ ĐT.277B rộng 48,5m đã được HĐND phê duyệt chủ 

trương đầu tư và giáp với KCN Yên Phong 1 mở rộng. 

Mạng lưới đường giao thông đối ngoại nằm trong ranh giới nghiên cứu (ngoài 

ranh giới quy hoạch) của dự án bao gồm:  

Mặt cắt 5-5, có mặt cắt ngang rộng 20,0m, bao gồm lòng đường rộng 11,25m, 

vỉa hè một bên rộng 0,75m, một bên rộng 2,0m, kênh (hoàn trả) rộng 6,0m. 

Mặt cắt 6-6 có mặt cắt ngang rộng 15,0m, bao gồm lòng đường rộng 7,5m, vỉa 

hè hai bên mỗi bên rộng 3,75m. 

b. Hệ thống giao thông trong cụm công nghiệp 

Hệ thống đường trong khu được thiết kế thành hệ thống liên hoàn nhằm đảm 

bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa tất cả các khu trong khu dự án, kết 

nối liên hoàn với các công trình giao thông đối ngoại. Mặt cắt ngang đường trong cụm 

công nghiệp là đường nội bộ có quy mô mặt cắt như sau:  

Mặt cắt 2 – 2: 

Mặt đường     2 x 7,50m 

Phân cách giữa    3,00m 

Hè hai bên      2 x 5,0m 

Chỉ giới đường đỏ   28,0m 

Mặt cắt 3 – 3: 

Mặt đường     2 x 5,625m 

Hè hai bên      2 x 4,625m 

Chỉ giới đường đỏ   20,5m 

Mặt cắt 4 – 4: 

Mặt đường     2 x 5,625m 

Hè hai bên      4,625m và 1,625m 

Chỉ giới đường đỏ   17,5m 
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Bãi đỗ xe: bố trí mỗi khu 1 bãi đỗ xe tập trung phục vụ nhu cầu của cụm công 

nghiệp.  

Bảng 1.16: Bảng thống kê giao thông khu số 1 

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG KHU 1 

STT HẠNG MỤC  SỐ HIỆU 

MẶT CẮT 

CHIỀU 

DÀI (M) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

GHI CHÚ 

A ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI     16.281,86 Trong ranh 

giới nghiên 

cứu, ngoài 

ranh giới 

quy hoạch 

1 ĐƯỜNG B=20,0M 5--5   15.368,86 

B ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ 
 

  11.787,52   

1 ĐƯỜNG B=20,5M 3--3 215,45 4.480,43   

2 ĐƯỜNG B=17,5M 4--4 406,84 7.307,09   

C BÃI ĐỖ XE 
 

  2.363,72   

1 P-I-01     2.363,72   

D TỔNG (B+C)     14.151,24   

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

 

Bảng 1.17: Bảng thống kê giao thông khu số 2 

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG KHU 2 

STT HẠNG MỤC  SỐ HIỆU 

MẶT CẮT 

CHIỀU 

DÀI (M) 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

GHI CHÚ 

A ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI 
  

10,510,05 Trong ranh 

giới nghiên 

cứu, ngoài 

ranh giới 

quy hoạch 

1 ĐƯỜNG B=28,0M 2--2 
 

598,04 

2 ĐƯỜNG B=15,0M 6--6 
 

9,454,21 

B ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ 
  

46,070,81   

1 ĐƯỜNG B=28,0M 2--2 546,53 15,305,01   

2 ĐƯỜNG B=20,5M 3--3 14700,00 30,765,80   

C BÃI ĐỖ XE 
  

6,037,09   

1 P-II-01 
  

6,037,09   

D TỔNG (B+C) 
  

52,107,90   

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 
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Hình 1.5: Mặt cắt ngang khu số 01 
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Hình 1.6: Mặt cắt ngang khu số 02 
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1.2.1.2. San nền 

* Cơ sở thiết kế 

Bản đồ khảo sát hiện trạng khu vực dự án tỷ lệ 1/500 do chủ đầu tư cung cấp. 

Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án. 

Đồ án quy hoạch chung huyện Yên Phong. 

* Nguyên tắc thiết kế 

Phù hợp với kiến trúc cảnh quan của dự án. 

Bám sát theo địa hình tự nhiên nhằm hạn chế tối đa khối lượng đào đắp. 

Thiết kế san nền này là thiết kế san nền sơ bộ để tạo mặt bằng vào thi công xây 

dựng công trình. Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư cần có giải pháp 

san nền hoàn thiện cho phù hợp với tính chất đặc thù của loại hình công trình. 

* Căn cứ lựa chọn cao độ tim đường 

Cao độ tuyến đường RD02, RD05 cao tốc phía Đông của dự án cao độ trung 

bình là 4,70m-4,80m. 

Cao độ tuyến đường nối 2 KCN Yên Phong 1 và Yên Phong 1 mở rộng đoạn 

gần dự án cao độ trung bình +5,10m. 

Cao độ quy hoạch các tuyến đường xung quanh dự án trong quy hoạch phân 

khu Khu phía Bắc thị trấn Chờ - huyện Yên Phong trung bình khoảng +5,20m.  

Theo các căn cứ trên chọn cao độ khống chế tim đường: +5,20m 

* Giải pháp san nền 

Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau được xác định trên cơ sở cao độ đã 

khống chế, quy hoạch mạng lưới cống thoát nước mưa, đảm bảo độ sâu chôn cống. 

Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. 

Hướng dốc chính của dự án: Dốc từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, dốc về 

hệ thống mương nước trong dự án. 

Độ dốc san nền: 0,4% 

* Tính toán khối lượng san nền 

Tính toán khối lượng san nền được tính toán theo phương pháp khối lượng 

trung bình, dựa vào cao độ tự nhiên và cao độ đường đồng mức thiết kế để tính ra khối 

lượng đào đắp của dự án. 

Tính toán san nền: 

W = (h1 + h2 + h3 + h4) x F/4                                            

h1, h2, h3, h4: độ cao thi công tại các điểm góc ô vuông. 

F: diện tích ô vuông. 

Vật liệu đắp: Cát san nền đầm chặt tối thiểu k = 0.85 
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Bảng 1.18: Thống kê khối lượng san nền khu số 1 

BẢNG KHỐI LƯỢNG SAN NỀN KHU I 

STT NỘI DUNG/CÔNG VIỆC 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Diện tích quy hoạch m2 98.741,39   

2 Diện tích san nền (3+4) m2 86.953,74   

3 Diện tích đào nền m2 219,78   

4 Diện tích đắp nền m2 86.733,96   

5 Khối lượng đào nền m3 -30,92   

6 Khối lượng đắp nền m3 128.786,7   

7 Khối lượng đào hữu cơ, Htb=0,3m m3 15.841,82 Diện tích 52806.05m2 

8 Khối lượng vét bùn, Htb=0,4m m3 13.571,16 Diện tích 33927.91m2 

9 Tổng khối lượng đắp nền (6+7+8) m3 158.199,679   

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

 

Bảng 1.19: Thống kê khối lượng san nền khu số 2 

BẢNG KHỐI LƯỢNG SAN NỀN KHU II 

STT NỘI DUNG/CÔNG VIỆC 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Diện tích quy hoạch m2 331.762,79   

2 Diện tích san nền (3+4) m2 285.746,81   

3 Diện tích đào nền m2 0   

4 Diện tích đắp nền m2 285.746,81   

5 Khối lượng đào nền m3 0   

6 Khối lượng đắp nền m3 638.193,42   

7 Khối lượng đào hữu cơ, Htb=0,3m m3 61.737,19 Diện tích 205790.64m2 

8 Khối lượng vét bùn, Htb=0,4m m3 31.982,47 Diện tích 79956.17m2 

9 Tổng khối lượng đắp nền (6+7+8) m3 731.913,08   

 (Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 
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Hình 1.7: Quy hoạch san nền của khu số 01 
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Hình 1.8: Quy hoạch san nền của khu số 01 
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1.2.1.3. Cấp Nước 

 * Cơ sở thiết kế 

- Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 

33: 2006. 

- QCVN 07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng 

kỹ thuật: Công trình cấp nước. 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng. 

- Tiêu chuẩn 2622-1995 PCCC cho nhà và công trình. 

- TCVN  4449-1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- Giải pháp quy hoạch kiến trúc (sử dụng đất). 

* Nguyên tắc thiết kế 

Tuân theo quy hoạch chung. 

Tuân theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn có liên quan đã ban hành. 

Đảm bảo lưu lượng và áp lực tại mọi điểm trên mạng lưới. 

Vạch tuyến mạng lưới đảm bảo nước cung cấp đến mọi đối tượng dùng nước và 

chiều dài tuyến ống là ngắn nhất. 

* Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng nước toàn khu 

Nước dùng cho khu vực nghiên cứu bao gồm các loại sau: 

+ Nước sinh hoạt cho công nhân. 

+ Nước cho sản xuất cụm công nghiệp. 

+ Nước tưới cây, rửa đường. 

+ Nước dự phòng, rò rỉ. 

+ Nước phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

Bảng 1.20: Nhu cầu sử dụng nước tại khu số 1 

STT Nhu cầu dùng nước  
Diện tích 

(ha-m2) 

Tiêu 

chuẩn 
Đơn vị 

Nước cấp  

(m3/ngd) 

1 
Nước cấp cho nhu cầu sử dụng 

nhà máy, kho bãi 
6,97 35 m3/ha/ng.đ 243,95 

2 
Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân 
767 60 l/ng/ca 46,02 

3 
Nước cấp cho khu điều hành và 

dịch vụ công cộng 
2.307,81 2 l/m2 sàn 4,62 

4 Nước cấp Tưới cây 11.417,22 3 l/m2 34,25 

5 Nước cấp Rửa đường 14.151,24 0,4 l/m2 5,66 

6 Nước cấp cho HTKT 1.549,24 2 l/m2 sàn 3,10 
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7 Nước thất thoát, rò rỉ   15%   50,64 

8 
Nước dùng cho bản thân trạm 

cấp nước 
 8%  24,01 

  Tổng       412,25 

9 Nước dự phòng chữa cháy 
1 đám 

cháy 
15 l/s 162 

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

  

Bảng 1.21: Nhu cầu sử dụng nước tại khu số 2 

 

STT 
Nhu cầu dùng nước  

Diện tích 

(ha-m2) 

Tiêu 

chuẩn 
Đơn vị 

Nước cấp  

(m3/ngd) 

1 
Nước cấp cho nhu cầu sử dụng nhà 

máy, kho bãi 
23,30 35 m3/ha/ng.đ 815,5 

2 
Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân 
2563 60 l/ng/ca 153,78 

3 
Nước cấp cho khu điều hành và 

dịch vụ công cộng 
8640 2 l/m2 sàn 17,28 

4 Nước cấp Tưới cây 34.041,09 3 l/m2 102,12 

5 Nước cấp Rửa đường 52.107,9 0.4 l/m2 20,84 

6 Nước cấp cho HTKT 5.397,32 2 l/m2 sàn 10,79 

7 Nước thất thoát, rò rỉ   15%   168,03 

8 
Nước dùng cho bản thân trạm cấp 

nước 
 8%  89,62 

  Tổng       1.377,87 

9 Nước dự phòng chữa cháy 
1 đám 

cháy 
15 l/s 162 

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

 

Tổng lưu lượng nước sinh hoạt và chữa cháy trung bình cấp cho cả khu số 1 và 

khu số 2 là:  

Qtổng = 412,25 + 1.377,87 + 162 = 1.952,12 (m3/ngày đêm) 

Dự kiến lượng nước dự phòng phát triển cho nhà máy =10% nước sinh hoạt 

+sản xuất: 

QDự phòng = 10%(243,95+46,02+4,62+815,5+153,78+17,28) = 128,12 (m3/ngày 

đêm) 
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Tổng công suất cấp nước: 1952,12+128,12=2.080,24 (m3/ngày đêm) 

 Xây dựng 01 trạm xử lý cấp nước công suất khoảng 2100 m3/ngày đêm tại 

khu đất HTKT trong khu số 2. 

* Hệ  thống cấp nước chữa cháy 

- Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên tiêu 

chuẩn TCVN2622-1995 với quy mô cụm công nghiệp nhỏ hơn 150ha, số đám cháy cháy ra 

đồng thời là 1 đám và theo khối tích của công trình thì lưu lượng cho mỗi đám cháy là 15l/s. 

- Tổng lượng nước cấp cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục: 

- Wcc = 1 đám cháy x 15l/s x 3,6 x 3 giờ = 162 (m3/ngày đêm) 

a. Giải pháp cấp nước 

* Nguồn cung cấp nước: 

- Nước cấp cho cụm công nghiệp được lấy từ trạm cấp nước cục bộ được xây 

dựng trong đất hạ tầng kỹ thuật của khu 2. Sau đó dùng bơm cấp riêng của từng khu.  

* Mạng lưới đường ống: 

- Mạng lưới cấp nước thiết kế mạch vòng khép kín, kết hợp mạng cụt chạy dọc 

theo các tuyến đường giao thông chính của cụm công nghiệp: 

 + Đường ống đặt trên vỉa hè độ sâu đặt ống từ 0,7 → 1,0m tính từ đỉnh ống. 

 + Vật liệu: ống HDPE PN8. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: được thiết kế chung với mạng cấp nước sản 

xuất, sinh hoạt, là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Áp lực tự do cần thiết tại đầu ra của 

các trụ cứu hoả là không dưới 10m. 

- Họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống có Ø ≥ 100mm nằm trên mạng 

vòng để đảm bảo không bị quá tải khi lấy nước cứu hoả. Khoảng cách giữa các họng 

cứu hoả từ 100-150m . Nên đặt tại các ngã 3,4,... để tiện cho xe đi lại lấy nước khi có 

cháy. Họng cứu hoả đặt kết hợp với các hố van tại điểm nút, dùng tê của trụ cứu hoả. 

- Trên mỗi tuyến ống, bố trí các van chặn để ngắt nước khi có sự cố hoặc bảo 

trì, bảo dưỡng.  

- Tại các vị trí ống qua đường, dùng ống lồng để bảo vệ ống. 

b. Tính toán ống dẫn nước chính 

* Cấp nước khu 1:  

- Lưu lượng nước yêu cầu của khu số 1 là Q = 574,25 m3/ngày đêm. Chọn chế 

độ bơm ngày 4h lần mỗi lần 3 tiếng. 

Qb = 574,25/4/3 = 47,85 (m3/h) = 13,29 (l/s). 

Chọn đường kính ống đẩy là D110 có v = 2,08m/s, 1000i = 45,1    

* Cấp nước khu 2:  
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- Lưu lượng nước yêu cầu của khu 2 là Q = 1539,87 m3/ngđ. Chọn chế độ bơm 

ngày 4 lần mỗi lần 3 tiếng. 

Qb = 1539,87/4/3 = 128.3 (m3/h) = 35,6 (l/s). 

Chọn đường kính ống đẩy chính từ trạm cấp nước là D200 có v = 1,5m/s, đấu 

nối ra mạng vòng ống phân phối có đường kính D160 có v=1,58m/s, 1000i = 18,8. 

Bảng 1.22: Bảng thống kê vật liệu chính hệ thống cấp nước khu số 1 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG KHU 1 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 ỐNG ĐƯỜNG KÍNH DN110 PN8 M 572 

2 HỌNG CHỮA CHÁY CÁI 5 

 

Bảng 1.23: Bảng thống kê vật liệu chính hệ thống cấp nước khu số 2 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG KHU 2 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 ỐNG ĐƯỜNG KÍNH DN200 PN8 M 90 

2 ỐNG ĐƯỜNG KÍNH DN160 PN8 M 1564 

3 ỐNG ĐƯỜNG KÍNH DN110 PN8 M 2709 

4 HỌNG CHỮA CHÁY CÁI 13 

5 TRẠM CẤP NƯỚC CS 2100M3 TRẠM 1 

 

c. Dự án xây dựng trạm cấp nước công suất 2.100 m3/ngày.đêm 

Chất lượng nước sau xử lý đáp ứng các thông số nhóm A theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-

1:2018/BYT do Cục Quản lý môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ 

Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 

41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.  

STT Tên thông số Đơn vị tính Ngưỡng giới hạn cho phép 

Các thông số nhóm A 

 Thông số vi sinh vật   

1 Coliform CFU/100 mL < 3 

2 E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt CFU/100 mL < 1 

 Thông số cảm quan và vô cơ   
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3 Arsenic (As) mg/l 0,01 

4 Clo dư tự do mg/l Trong khoảng 0,2 - 1,0 

5 Độ đục NTU 2 

6 Màu sắc TCU 15 

7 Mùi, vị - Không có mùi, vị lạ 

8 pH - Trong khoảng 6,0 - 8,5 

 

 - Dây chuyền công nghệ xử lý nước thích hợp có khả năng xử lý được các chỉ 

tiêu cơ bản có trong kết quả phân tích nguồn nước khai thác, đáp ứng các thông số 

nhóm A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT. 

- Hiệu quả và khả năng xử lý ổn định các chỉ tiêu trên khi chất nước nước 

nguồn dao động giữa mùa lũ và mùa khô 

- Dây chuyền công nghệ áp dụng các giải pháp kỹ thuật hiện đại để có quy mô, 

kết cấu công trình, thời gian thi công và đưa vào vận hành ngắn nhất. 

- Có suất đầu tư hợp lý gắn với hiệu quả quản lý và vận hành, bảo trì, bảo 

dưỡng, phát huy được hiệu quả đầu tư công trình cho cả giai đoạn phát triển sau này 

khi có nhu cầu nâng công suất. 

 Trên cơ sở phương án công nghệ như trên, đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý nước 

như sau: 
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* Thu nước và hòa trộn hóa chất 

 Nước sông Cầu từ công trình thu được bơm cấp I đưa về hồ sơ lắng. Hồ sơ lắng 

có nhiệm vụ lắng bớt những hạt cặn nặng gây khó khăn cho việc xả cặn các công trình 

xử lý phía sau, đồng thời tích trữ nước dự phòng trường hợp nguồn nước sông Cầu gặp 

sự cố, không đảm bảo chất lượng nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Tại hồ sơ lắng, trạm bơm chuyển tiếp có nhiệm vụ đưa nước thô được hòa trộn 

đều với hóa chất keo tụ nhờ thiết bị hòa trộn tĩnh trước khi lên bể phản ứng. 

* Giai đoạn phản ứng và lắng 

Nước sau khi hòa trộn đều với hóa chất keo tụ được cấp vào bể phản ứng và bể 

lắng. Tại bể phản ứng, các bông cặn có vận tốc lắng lớn hơn được hình thành từ những 

tạp chất thô được kết bông và chảy sang ngăn lắng. Tại ngăn lắng, các bông cặn được 

Hồ sơ lắng -  Trạm 

bơm chuyển tiếp 

Thiết bị trộn tĩnh 

Thiết bị phản ứng 

và lắng lamella 

Thiết bị lọc tự rửa 

Bể chứa nước sạch 

Trạm bơm cấp II 

Clo 

PAC 

Clo hóa sơ bộ 

Bể thu hồi bùn 

Bể nén bùn 

Máy ép bùn 

Polyme 

Chôn lấp 

Mạng lưới CN 

Công trình thu -  

Trạm bơm cấp I 

SODA 
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tách khỏi nước. Nước sau khi loại bỏ bông cặn được dẫn vào máng thu cấp sang thiết 

bị lọc tự rửa. 

Trường hợp pH của nước nguồn thấp ảnh hưởng đến hiệu quả keo tụ, hóa chất 

ổn định pH (SODA) được châm bổ sung vào nước thô để đảm bảo hiệu suất lắng. 

Thiết bị lắng được thiết kế là lắng cao tải lamella giúp hiệu suất lắng cao hơn, 

rút gọn diện tích mặt bằng xây dựng, tiết kiệm chi phi mặt bằng và thiết bị. 

* Giai đoạn lọc 

Nước sau khi qua thiết bị lắng lamella được cấp sang thiết bị lọc tự rửa. Thiết bị 

lọc tự rửa được thiết kế với lớp vật liệu lọc chuyên dụng để loại bỏ những bông cặn 

nhỏ không lắng được ở bể lắng lamella. Qua thiết bị lọc tự rửa, nước đầu ra đáp ứng 

các thông số cảm quan và vô cơ theo QCVN 01-1:2018/BYT sử dụng cho mục đích 

cho sinh hoạt. Nước sau lọc được dẫn về bể chứa nước sạch. 

* Giai đoạn khử trùng 

Để đảm bảo tiêu chuẩn vi sinh của nước sinh hoạt, hoá chất khử trùng Clo lỏng 

được châm trực tiếp vào đường ống dẫn nước sau lọc về bể chứa nước sạch với liều 

lượng đã được tính toán nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh, đảm bảo các thông số 

vi sinh vật theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

Nước sạch được chứa trong bể chứa nước sạch và cấp đi sử dụng theo nhu cầu. 

* Giai đoạn xử lý bùn cặn 

Nước thải từ quá trình xả cặn bể lắng lamella và nước thải rửa lọc được thu 

gom đưa về bể thu hồi nhằm mục đích điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải 

trước khi bơm lên bể nén bùn. Tại bể nén bùn, bùn được cô đặc nhờ quá trình lắng 

trọng lực rồi bơm sang máy ép bùn. Máy ép bùn có nhiệm vụ tách nước ra khỏi bùn, 

bùn sau quá trình tách nước được thu gom đem đi chôn lấp 

Nước trong thu được ở bể nén bùn và nước tách ra từ máy ép bùn được đưa 

tuần hoàn trở lại hồ sơ lắng. 

* Tính toán thông số của hệ thống xử lý nước cấp 

** Công trình thu và trạm bơm cấp I 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2500m3/ngđ = 104,2m3/h = 0,03m3/s 

- Số lượng ống hút: 2 ống (1 hoạt động, 1 dự phòng) 

- Vận tốc nước trong ống hút, v = 0,6 ÷ 1m/s. Chọn v = 0,8m/s. 

- Đường kính ống hút: 
4 4 0,03

0, 22
3,14 0,8

q
D

v

 
= = =

 
m, chọn ống hút DN250 

- Vận tốc nước trong ống đẩy, v = 0,8 ÷ 2m/s. Chọn v = 1m/s. 

- Đường kính ống đẩy: 
4 4 0,03

0,19
3,14 1

q
D

v

 
= = =

 
m, chọn ống đẩy DN200 
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- Ống dẫn nước về hồ sơ lắng: chọn ống HDPE DN250 có v = 0,6m/s; tổn thất 

đơn vị i = 0,0034. Tuyến ống về hồ sơ lắng có tổng chiều dài 4000m; tổn thất áp lực 

theo chiều dài 14m và tổn thất cục bộ 1m; chênh cao địa hình giữa trạm bơm cấp I và 

trạm xử lý 10m; áp lực yêu cầu điểm xả 2m và áp lực dự phòng 2m. 

- Cột áp toàn phần của bơm nước thô: Hb = Hđh + Hyc + Htt = 10+1+14+2+2 = 29m 

- Chọn 02 bơm ly tâm (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số như sau:  

 + Q = 110m3/h - H = 30m - P = 15kw 

 + Chiều sâu hút tối đa: 5m 

** Tính toán hồ sơ lắng và trạm bơm chuyển tiếp 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s 

- Thời gian lưu nước trong hồ, t = 2 ngày 

- Dung tích hồ sơ lắng: 2100 2 4200W Q t=  =  = m3 

- Chọn chiều sâu lớp nước Hn = 3m.  

- Chọn 02 bơm chìm (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số như sau:  

 + Q = 90m3/h - H = 14m - P = 7,5kw 

- Ống đẩy mỗi bơm chuyển tiếp: DN150 có v = 1,25m/s 

- Ống đẩy chung lên cụm xử lý:  DN200 có v = 0,8m/s 

- Ống dẫn vào mỗi cụm xử lý: DN150 

** Tính toán thiết bị trộn tĩnh và bể phản ứng 

+ Thiết bị hòa trộn tĩnh Static Mixer 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Thời gian nước lưu trong thiết bị: t = 2s 

- Số bậc trộn: n = 4 bậc 

- Kích thước: DxL = 0,25x1,1m.  

+ Bể phản ứng 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Thời gian nước lưu trong bể: t = 15 phút 

- Thể tích bể phản ứng: 0,024 15 60 21,6V Q t=  =   = m3 

- Chọn 02 bể phản ứng, thể tích mỗi bể phản ứng: Vpư = V/2 = 21,6/2 = 10,8m3  

- Kích thước bể phản ứng: LxWxH = 1,8x2,5x3 = 13,5m3 > 10,8m3 thỏa mãn 

yêu cầu  

** Tính toán bể lắng lamella 

+ Kích thước bể lắng 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Tốc độ lắng của hạt cặn: uo = 0,00015m/s 
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- Sử dụng tấm lamella có khoảng cách giữa hai tấm là W = 50mm với chiều cao 

chuẩn 1m tương ứng với chiều cao lắng H = 0,866m 

- Góc nghiêng của tấm lamella, α = 60o 

- Diện tích bể lắng lamella: 
2

0 cos cos

Q W
F

u H W 
=  =

+
18,2m2 

- Chọn 02 bể lắng lamella, mỗi bể có diện tích F = F/2 = 18,2/2 = 9,1m2. Chọn 

diện tích mỗi bể lắng: LxW = 4x2,5 = 10m2 > 9,1m2 thỏa mãn yêu cầu. 

- Hệ số Reynold: Re = 13,86 < 200 → nước trong ống lắng chuyển động theo 

chế độ chảy tầng. 

- Chuẩn số Froude: Fr = 1,55.10-5 > 10-5 → dòng chảy trong ống lắng ổn định 

- Phần thu cặn 1 hố thu, với chiều cao hố thu cặn H1 = 2,4m.  

- Chiều cao lớp bảo vệ là H2 = 0,85m. 

- Chiều cao phần lamen lắng H3 = 0,9m. 

- Chiều cao không gian phân phối ống nước xuống H4 = 1,45m. 

- Tổng chiều cao của bể lắng lamen là: H = H1 + H2+ H3+ H4 = 5,6m. 

Vậy kích thước bể lắng hợp khối với bể phản ứng là: LxWxH = 

6,2x2,5x6,3m 

+ Máng thu nước sau lắng 

- Chiều dài máng thu L = 3,8m 

- Số máng thu trong mỗi bể lắng: n = 2 

- Kích thước máng thu: WxH = 0,15x0,2m 

- Tải trọng nước thu được trên 1m dài của mép máng là: 0,8l/s.m 

- Số khe chữ V trên 1m chiều dài: 5 khe 

- Chiều cao khe chữ V: 5cm 

- Chiều cao mức nước trên khe chữ V: 2,65cm < 5cm → thỏa mãn 

+ Lưu lượng nước xả cặn bể lắng 

- Thể tích vùng chứa cặn mỗi bể: Wc = 14,4m3 

- Hàm lượng cặn vào bể lắng: Cv = 100mg/l  

- Hàm lượng cặn sau lắng: Cr = 4mg/l 

- Thời gian giữa hai lần xả cặn: T = 27h 

- Tổng lượng nước xả cặn bể lắng trong 1 ngày: Vxc = 13,3m3 

+ Tính toán bể lọc tự rửa 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Thời gian làm việc của bể trong ngày: T = 24h 

- Vận tốc lọc: v = 6,5m/h 

- Cường độ rửa nước: W = 12l/s.m2 
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- Thời gian rửa lọc: t1 = 03 phút 

- Thời gian ngừng bể lọc để rửa: t2 = 0 phút 

- Số lần rửa bể trong một ngày a = 1 

- Diện tích lọc cần thiết: 
1 23,6tb tb

Q
F

TV aWt at V
= =

− −
 13,68m2 

- Chọn 02 bể lọc tự rửa, mỗi bể có diện tích F = F/2 = 13,68/2 = 6,84m2. Bể lọc 

có đường kính D = 3m, diện tích mỗi bể lọc 7,06m2 > 6,84m2 thỏa mãn yêu cầu. 

- Chiều cao khoang chứa nước rửa lọc H1 = 2,15m 

- Chiều cao khoang chứa nước vật liệu lọc H2 = 2,0m. Sử dụng các vật liệu lọc 

có các chỉ số kỹ thuật sau: 

 + Cát thạch anh có: ES = 0,75 - 8mm; UC = 1,3 - 1,5 chiều dày Hta =1m 

 + Lớp sỏi đỡ có: dtd = 5 - 10mm, chiều dày Hs = 0,2m 

- Chiều cao khoang chứa nước lọc H3 = 0,35m 

- Chiều cao của bể lọc: H = H1 + H2 + H3 = 4,5m 

Vậy kích thước của bể lọc là: DxH = 3,0 x 4,5m. 

+ Lượng nước xả rửa lọc 

- Lượng nước một lần rửa lọc là toàn bộ khoang chứa nước sạch sau lọc ở phía 

trên bể lọc: Vr = 15,2m3 

- Tổng lượng nước rửa của 2 bể lọc: Vt = 15,2x2 = 30,4m3 

** Tính toán bể chứa nước sạch 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Dung tích bể chứa được tính toán lấy bằng 20% công suất trạm xử lý. Như vậy 

dung tích bể chứa nước sạch: V = 0,2 x 2100 = 420m3.  

- Bể chứa được xây dựng là loại bể BTCT, nửa chìm nửa nổi có dung tích 

LxWxH = 13x10x3,5m = 455m3 thỏa mãn yêu cầu 

- Ống tự chảy vào BCNS: DN200 

- Ống dẫn chung sang TBCII: DN250 

** Tính toán trạm bơm cấp II 

- Chọn 02 bơm ly tâm trục ngang (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số:  

 + Q = 90m3/h - H = 50m - P = 22kw 

- Ống hút mỗi bơm nước sạch: DN200 có v = 0,8m/s 

- Ống đẩy mỗi bơm nước sạch: DN150 có v = 1,35m/s 

- Ống đẩy chung ra MLCN: DN200 

** Bể thu hồi bùn 

- Lượng bùn thải từ bể lắng và nước rửa lọc 1 ngày: 13,3 + 30,4 = 43,7m3/ngày 

- Chọn 02 bơm bùn chìm (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số:  
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 + Q = 10m3/h - H = 10m - P = 0,75kw 

- Ống đẩy bơm bùn bể thu hồi: DN65 có v = 0,8m/s 

- Bể thu hồi bùn có dung tích: LxWxH = 5,2x3x3,2m = 48m3 thỏa mãn yêu cầu 

** Bể nén bùn 

- Lưu lượng bùn tính toán: Q = 43,7m3/ngày = 10m3/h 

- Lượng cặn khô xả ra hàng ngày: G = 200kg/ngày 

- Chọn tải trọng chất rắn: SL = 25kg/m2.ngày (SL = 20 - 80 kg/m2.ngày) 

- Diện tích bề mặt bể nén bùn: 
200

8
25

G
F

SL
= = = m2 

- Kiểm tra tải trọng thủy lực: 
43,7

5,46
8

Q
HL

F
= = = m3/m2.ngày thỏa mãn yêu 

cầu (HL = 4 - 10 m3/m2.ngày) 

- Vận tốc dòng chảy trong ống phân phối: v =10mm/s  

- Diện tích ống phân phối: 
10

0,28
3,6 3,6 10

Q
f

v
= = =

 
m2 

- Đường kính ống phân phối: 
4 4 0, 28

0,6
3,14

f
D



 
= = = m, chọn ống thép 

DN600  

- Tổng diện tích bể nén bùn: Fb = F + f = 8,28m2 

- Chọn bể nén bùn có kích thước: LxW = 3x3m = 9m2 thỏa mãn yêu cầu 
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Hình 1.9: Sơ đồ cấp nước của khu số 01 
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Hình 1.10: Sơ đồ cấp nước của khu số 02
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1.2.1.4. Hệ thống điện 

a. Phạm vi nghiên cứu và nguyên tắc thiết kế 

Thiết kế hệ thống điện cho khu quy hoạch bao gồm: Tính toán, giải pháp thiết 

kế cấp điện, xác định vị trí, công suất trạm biến áp, hướng tuyến cấp điện trung thế. 

Tuy nhiên vị trí đấu dây cụ thể vào từng phụ tải phụ thuộc vào mặt bằng cấp điện trong 

từng lô đất. 

Cụm công nghiệp nằm trong phạm vi xã Yên Trung và xã Thụy Hòa, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh. Mạng lưới cấp điện cho khu vực phải đảm bảo an toàn, mỹ 

quan và có các chỉ tiêu cấp điện phù hợp. 

b. Căn cứ và cơ sở thiết kế 

❖ Căn cứ thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế  

Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - (1821) – 2006; 

QCVN 07-5 -2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình hào và tuy 

nen kỹ thuật. 

QCVN 07-5 -2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp điện. 

QCVN 07-7-2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng. 

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

Các quy định khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Bắc 

Ninh trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện. 

❖ Chỉ tiêu cấp điện 

Bảng 1.24: Bảng chỉ tiêu cấp điện 

TT Tên hộ sử dụng điện Đơn vị tính Giá trị 

1 Đất xây dựng nhà máy, kho bãi 

 

kW/ha 200 

2 Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng kW/m2 sàn 0,03 

3 Hạ tầng kỹ thuật kW/ha 200 

4 Bãi đỗ xe, chiếu sáng giao thông kW/m2 sàn 0,001 

5 Hệ số công suất chọn máy biến áp  0,8 

c. Yêu cầu cấp điện 

Hệ thống cấp điện cho khu vực này là điện sản xuất của các phân khu sản xuất 

và hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng cho khu vực công cộng. 
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Bảng 1.25: Tính toán lựa chọn thông số trạm biện áp 

Bảng tính toán chọn công suất trạm biến áp 

Số.tt 
Chức năng sử dụng 

ô đất 

 Diện 

tích 

Chỉ 

tiêu 

cấp 

điện 

Đơn vị 

Tổng 

công 

suất 

Hệ 

số 

Cosφ 

Công 

suất 

(KVA) 

Trạm 

biến áp 

Cụm Công Nghiệp 1: Trạm Biến Áp 1 

01 CC-I-01 2301 0,03 Kw/m2 69,0 0,8 86,3 

160KVA 

02 P-I-01 2364 0,001 Kw/m2 2,4 0,8 3,0 

03 HT-I-01 1240 200 Kw/ha 24,8 0,8 31,0 

04 Chiếu sáng giao thông 11684 0,001 Kw/m2 11,7 0,8 14,6 

05 Tổng công suất 134,8 

06 Chọn công suất MBA 160,0 

Cụm Công Nghiệp 1: Trạm Biến Áp 2 

01 CN-I-04 17868 200 Kw/ha 357,4 0,8 446,7 

560KVA 02 Tổng công suất 446,7 

03 Chọn công suất MBA 560,0 

Cụm Công Nghiệp 1: Trạm Biến Áp 3 

01 CN-I-05 14400 200 Kw/ha 288,0 0,8 360,0 

400KVA 02 Tổng công suất 360,0 

03 Chọn công suất MBA 400,0 

Cụm Công Nghiệp 1: Trạm Biến Áp 4 

01 CN-I-03 32400 200 Kw/ha 648,0 0,8 810,0 

1000KVA 02 Tổng công suất 810,0 

03 Chọn công suất MBA 1000,0 

Cụm Công Nghiệp 1: Trạm Biến Áp 5 

01 CN-I-02 32400 200 Kw/ha 648,0 0,8 810,0 

1000KVA 02 Tổng công suất 810,0 

03 Chọn công suất MBA 1000,0 

Cụm Công Nghiệp 1: Trạm Biến Áp 6 

01 CN-I-01 28389 200 Kw/ha 567,8 0,8 709,7 

750KVA 02 Tổng công suất 709,7 

03 Chọn công suất MBA 750,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 1 

01 CN-II-01 11700 200 Kw/ha 234,0 0,8 292,5 
320KVA 

02 Tổng công suất 292,5 
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03 Chọn công suất MBA 320,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 2 

01 CN-II-02 13968 200 Kw/ha 279,4 0,8 349,2 

400KVA 02 Tổng công suất 349,2 

03 Chọn công suất MBA 400,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 3 

01 CN-II-03 11700 200 Kw/ha 234,0 0,8 292,5 

320KVA 02 Tổng công suất 292,5 

03 Chọn công suất MBA 320,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 4 

01 CN-II-04 11700 200 Kw/ha 234,0 0,8 292,5 

320KVA 02 Tổng công suất 292,5 

03 Chọn công suất MBA 320,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 5 

01 CN-II-05 14904 200 Kw/ha 298,1 0,8 372,6 

400KVA 02 Tổng công suất 372,6 

03 Chọn công suất MBA 400,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 6 

01 CN-II-06 35739 200 Kw/ha 714,8 0,8 893,5 

1000KVA 02 Tổng công suất 893,5 

03 Chọn công suất MBA 1000 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 7 

01 CN-II-07 35739 200 Kw/ha 714,8 0,8 893,5 

1000KVA 02 Tổng công suất 893,5 

03 Chọn công suất MBA 1000,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 8 

01 CN-II-08 36000 200 Kw/ha 720,0 0,8 900,0 

1000KVA 02 Tổng công suất 900,0 

03 Chọn công suất MBA 1000,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 9 

01 CN-II-09 30000 200 Kw/ha 600,0 0,8 750,0 

750KVA 02 Tổng công suất 750,0 

03 Chọn công suất MBA 750,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 10 

01 CN-II-10 32100 200 Kw/ha 642,0 0,8 802,5 

1000KVA 02 Tổng công suất 802,5 

03 Chọn công suất MBA 800,0 
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Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 11 

01 CN-II-11 32100 200 Kw/ha 642,0 0,8 802,5 

1000KVA 02 Tổng công suất 802,5 

03 Chọn công suất MBA 800,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 12 

01 CN-II-12 35739 200 Kw/ha 714,8 0,8 893,5 

1000KVA 02 Tổng công suất 893,5 

03 Chọn công suất MBA 1000,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 13 

01 CN-II-13 25968 200 Kw/ha 519,4 0,8 649,2 

750KVA 02 Tổng công suất 649,2 

03 Chọn công suất MBA 750,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 14 

01 CN-II-14 26100 200 Kw/ha 522,0 0,8 652,5 

750KVA 02 Tổng công suất 652,5 

03 Chọn công suất MBA 750,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 15 

01 CN-II-15 36000 200 Kw/ha 720,0 0,8 900,0 

1000KVA 02 Tổng công suất 900,0 

03 Chọn công suất MBA 1000,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 16 

01 CN-II-16 34014 200 Kw/ha 680,3 0,8 850,4 

1000KVA 02 Tổng công suất 850,4 

03 Chọn công suất MBA 1000,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 17 

01 CC-II-01 8640 0,03 Kw/m2 259,2 0,8 324,0 

400KVA 
02 Chiếu sáng giao thông 23035 0,001 Kw/m2 23,0 0,8 28,8 

03 Tổng công suất 352,8 

04 Chọn công suất MBA 400,0 

Cụm Công Nghiệp 2: Trạm Biến Áp 18 

01 P-II-01 6037 0,001 Kw/m2 6,0 0,8 7,5 

160KVA 

02 HT-II-01 4316 200 Kw/ha 86,3 0,8 107,9 

03 Chiếu sáng giao thông 23035 0,001 Kw/m2 23,0 0,8 28,8 

04 Tổng công suất 144,2 

05 Chọn công suất MBA 160,0 
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Tổng công suất tính toán của toàn khu vực vào khoảng: 11.484Kw 

d. Nguồn điện 

Nguồn cấp điện cho khu vực dự án dự kiến được đấu nối từ vị trí trạm biến 

110kV Yên Phong 4, xây dựng 01 tuyến đường dây 22kV về cấp điện cho các trạm 

biến áp trong cụm công nghiệp số 1. Từ cụm công nghiệp số 1 xây dựng 01 tuyến 

đường dây 22kV đến cấp điện cho các trạm biến áp trong cụm công nghiệp số 2. 

e. Lưới điện 22kV trong khu quy hoạch 

Lưới điện trung áp phân phối điện cho các trạm biến áp khu vực là lưới điện có 

cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV. Kết cấu lưới theo dạng mạng phân nhánh kết hợp với 

mạng hình tia. Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hóa khi lập dự án chi tiết.  

Lưới điện trung thế sử dụng loại cáp đồng, có tiết diện 240mm2 cách điện bằng 

XLPE có đai thép bảo vệ và có đặc tính chống thấm dọc, cáp 22kV-

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W/3x240mm2. Toàn bộ mạng cáp trung thế 22kV được 

luồn trong ống HDPE sau đó chôn ngầm trong đất. Cáp được chôn trong đất đặt ở độ 

sâu ≥ 1m so với nền quy hoạch, phía trên và dưới được bao một lớp cát đen, trên lớp 

cát đen đặt một lớp tấm đan bê tông bảo vệ cơ học cho cáp chạy dọc theo chiều dài 

tuyến cáp, tiếp đó lấp cát đen, lưới ny lông báo hiệu cáp. Đoạn cáp qua đường luồn 

trong ống chuyên dụng ở độ sâu ≥ 1,2m. 

Các vị trí dự kiến luồn cáp qua đường vào các khu vực nhà máy, xí nghiệp tại 

các tuyến đường khớp nối bố trí ống luồn cáp đặt chờ. 

f. Trạm biến áp 22/0,4kV trong khu quy hoạch 

Căn cứ vào vị trí, mục đích, chức năng, công suất sử dụng của từng loại phụ tải 

điện, dự kiến xây dựng 18 vị trí đặt trạm biến áp 22/0,4KV như sau: 

- Với cụm công nghiệp khu 1: 

+ Trạm biến áp số 1: TBA1-160KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 2: TBA1-400KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 3: TBA1-560KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 4: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 5: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 6: TBA1-750KVA-22/0,4KV. 

 - Với cụm công nghiệp khu 2: 

+ Trạm biến áp số 1: TBA1-320KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 2: TBA1-400KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 3: TBA1-320KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 4: TBA1-320KVA-22/0,4KV. 
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+ Trạm biến áp số 5: TBA1-400KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 6: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 7: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 8: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 9: TBA1-750KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 10: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 11: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 12: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 13: TBA1-750KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 14: TBA1-750KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 15: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 16: TBA1-1000KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 17: TBA1-400KVA-22/0,4KV. 

+ Trạm biến áp số 18: TBA1-160KVA-22/0,4KV. 

Trạm biến áp cho các lô đất sẽ do các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng không thuộc 

phạm vi của dự án.  

Vị trí, công suất trạm biến áp trong bản vẽ chỉ là định hướng, việc xác định cụ 

thể sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. 

g.Lưới điện hạ thế 

Việc đảm bảo hệ số công suất trung bình của lưới điện trong khu vực phù hợp 

với yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống điện và việc cung cấp điện cho các cụm 

công nghiệp sẽ được giải quyết tại từng trạm biến áp trong giai đoạn thiết kế sau.  

Đoạn tuyến hạ thế đi trong khu vực dự án sử dụng cáp ngầm tiêu chuẩn 0,4kV 

có đặc tính chống thấm dọc, sử dụng cáp 0,6/1kV Cu-XLPE/PVC/DSTA/PVC. 

Lưới hạ thế cấp cho cụm công nghiệp có cấp điện áp 380/220V sẽ đi kèm với 

thiết kế chi tiết hệ thống điện của các khu đất nên không được thể hiện trong đồ án quy 

hoạch này. 

f. Chiếu sáng giao thông cụm công nghiệp 

Chiếu sáng đường giao thông dùng bóng LED làm nguồn sáng để chiếu sáng 

đường đi, thảm cỏ... 

Tủ điện điều khiển đèn chiếu sáng, được lấy từ vị trí các trạm biến áp cấp điện 

cho các khu đất hạ tầng kỹ thuật và đất điều hành dịch vụ. Toàn bộ tuyến chiếu sáng sử 

dụng cáp ngầm tiêu chuẩn 0,4kV có đặc tính chống thấm dọc, sử dụng cáp 0,6/1kV 

Cu-XLPE/PVC/DSTA/PVC nhằm đảm bảo cảnh quan cho khu vực. 

Đối với những tuyến có chiều ngang lòng đường ≤ 11,5m. Đèn đường được 

bố trí theo phương án chiếu sáng một bên hè đường phụ thuộc vào độ chói yêu cầu 
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và kết cấu mặt đường và mặt cắt ngang của đường. Dự kiến sử dụng đèn đường, 

bóng LED 150W-200W cột cao khoảng 12m. Cột chiếu sáng là cột thép mạ kẽm 

nhúng nóng cần đơn. 

Đối với những tuyến có chiều ngang mặt đường ≥ 18m. Đèn đường được bố trí 

theo phương án ở giữa giải phân cách đường phụ thuộc vào độ chói yêu cầu và kết cấu 

mặt đường và mặt cắt ngang của đường. Dự kiến sử dụng đèn đường, bóng LED 150W 

cột cao khoảng 12m. Cột chiếu sáng là cột thép mạ kẽm nhúng nóng cần đôi. 

Độ chói tối thiểu đảm bảo <=0,5cd/m2 

Khoảng cách giữa hai cột đèn chiếu sáng từ 35-45m. 

Bảng 1.26: Thống kê dự kiến trạm biến áp 

Bảng thống kê dự kiến trong khu quy hoạch cụm công nghiệp 1 

Số. tt Tên quy cách vật liệu Đơn vị Số lượng Ghi chú 

01 Trạm biến áp 160KVA-22/0,4kv Trạm 01   

02 Trạm biến áp 400KVA-22/0,4kv Trạm 01   

03 Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kv Trạm 01   

04 Trạm biến áp 750KVA-22/0,4kv Trạm 01   

05 Trạm biến áp 1000KVA-22/0,4kv Trạm 02   

06 Tủ điện chiếu sáng Bộ 01   

07 Đèn chiếu sáng Bộ 17   

08 Cáp ngầm trung thế 22KV Mét 500   

09 Cáp ngầm chiếu sáng 0,4kv Mét 600   

Bảng thống kê dự kiến trên đường đối ngoại trong ranh giới nghiên cứu 

01 Đèn chiếu sáng Bộ 18   

02 Cáp ngầm trung thế 22KV Mét 70   

03 Cáp ngầm chiếu sáng 0,4kv Mét 700   

Bảng thống kê dự kiến trong khu quy hoạch cụm công nghiệp 2 

Số. tt Tên quy cách vật liệu Đơn vị Số lượng Ghi chú 

01 Trạm biến áp 160KVA-22/0,4kv Trạm 01   

02 Trạm biến áp 320KVA-22/0,4kv Trạm 03   

03 Trạm biến áp 400KVA-22/0,4kv Trạm 03   

04 Trạm biến áp 750KVA-22/0,4kv Trạm 03   

05 Trạm biến áp 1000KVA-22/0,4kv Trạm 8   

06 Tủ điện chiếu sáng Bộ 02   

07 Đèn chiếu sáng Bộ 63   

08 Cáp ngầm trung thế 22KV Mét 2200   

09 Cáp ngầm chiếu sáng 0,4kv Mét 2700   

Bảng thống kê dự kiến trên đường đối ngoại trong ranh giới nghiên cứu 

01 Đèn chiếu sáng Bộ 17   

02 Cáp ngầm trung thế 22KV Mét 1850   

03 Cáp ngầm chiếu sáng 0,4kv Mét 700   
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Hình 1.10: Sơ đồ cấp điện của khu số 01 
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Hình 1.11: Sơ đồ cấp điện của khu số 02
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1.2.1.5. Quy hoạch thông tin liên lạc 

     a. Các tiêu chuẩn thiết kế 

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.  

QCVN 07-3:2016.BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình hào và tuynen kỹ thuật. 

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn 

thông (QCVN 07- 8:2016/BXD). 

Tiêu chuẩn TCVN 8700:2011 (Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đầu cáp 

viễn thông). 

Tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 (Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp 

ngầm – Yêu cầu kỹ thuật). 

QCVN 33:2011/BTTTT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp 

ngoại vi viễn thông). 

Quy trình, quy phạm thi công QPN - 07-72. 

Các tiêu chuẩn của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế - Cục Chuẩn hóa Viễn thông 

(ITU-T) International Telecommunications Union -Telecommunication 

Standardization Sector. 

Các quy định khác của Tập đoàn bưu chính, viễn thông và các quy định khác 

của ngành bưu chính, viễn thông tỉnh. 

Việc đầu tư xây dựng hạng mục này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị khai thác 

sau khi cụm công nghiệp được hình thành. Do đó trong giai đoạn thiết kế quy hoạch 

chỉ đưa ra chỉ tiêu và một số giải pháp kỹ thuật chính, không đề cập chi tiết về các giải 

pháp kỹ thuật cụ thể. 

b. Phạm vi thiết kế 

Thiết kế này sơ bộ nêu giải pháp thiết kế mạng thông tin bên trong công trình 

của khu vực bao gồm: 

 Xác định dung lượng thuê bao, hướng tuyến kéo cáp. 

 Định hướng tuyến cáp gốc đến tủ cáp tổng trong khu vực nghiên cứu. 

 Sơ bộ xác định vị trí, dung lượng tủ cáp trong khu vực nghiên cứu. 

c. Chỉ tiêu và nhu cầu thuê bao 

Đất khu điều hành và khu dịch vụ công cộng:           5TB/ Khu 

Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp:                                 1TB/1500 m2 sàn 

Đất hạ tầng kỹ thuật:                                      2TB/ Khu 

Đất bãi để xe:                                                                  1TB/ Bãi  

http://www.amc.edu.vn/vi/co-so-du-lieu/tieu-chuan-quy-chuan/765-ha-tang-ky-thuat-va-moi-truong/7021-qcvn-07-3-2016bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-cong-trinh-hao-va-tuynen-ky-thuat.html
http://www.amc.edu.vn/vi/co-so-du-lieu/tieu-chuan-quy-chuan/765-ha-tang-ky-thuat-va-moi-truong/7021-qcvn-07-3-2016bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-cong-trinh-hao-va-tuynen-ky-thuat.html
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Tổng nhu cầu thuê bao thông tin của toàn cụm công nghiệp 1 và 2 vào khoảng 

382 thuê bao. 

Bảng 1.27: Bảng tính toán nhu cầu thuê bao 

Số.tt Ký hiệu Chức năng ô đất 
Diện tích 

sàn (m2) 
Chỉ tiêu 

Tổng số 

thuê bao 

Cụm công nghiệp 1 

01 CN-1-01 Đất nhà máy, kho bãi 01 28389 1TB/1500m2 19   

02 CN-1-02 Đất nhà máy, kho bãi 02 32400 1TB/1500m2 22   

03 CN-1-03 Đất nhà máy, kho bãi 03 32400 1TB/1500m2 22   

04 CN-1-04 Đất nhà máy, kho bãi 04 17868 1TB/1500m2 12   

05 CN-1-05 Đất nhà máy, kho bãi 05 14400 1TB/1500m2 10   

06 CC-1-01 Đất điều hành, dịch vụ 2370 5TB/khu 5   

07 P-1-01 Bãi để xe 1977 1TB/bãi 1   

08 HT-1-01 Đất hạ tầng kỹ thuật 1240 2TB/khu 2   

Tổng số thuê bao 92  

Cụm công nghiệp 2 

01 CN-2-01 Đất nhà máy, kho bãi 01 11700 1TB/1500m2 8   

02 CN-2-02 Đất nhà máy, kho bãi 02 13968 1TB/1500m2 9   

03 CN-2-03 Đất nhà máy, kho bãi 03 11700 1TB/1500m2 8   

04 CN-2-04 Đất nhà máy, kho bãi 04 11700 1TB/1500m2 8   

05 CN-2-05 Đất nhà máy, kho bãi 05 14904 1TB/1500m2 10   

06 CN-2-06 Đất nhà máy, kho bãi 06 35739 1TB/1500m2 24   

07 CN-2-07 Đất nhà máy, kho bãi 07 35739 1TB/1500m2 24   

08 CN-2-08 Đất nhà máy, kho bãi 08 36000 1TB/1500m2 24   

09 CN-2-09 Đất nhà máy, kho bãi 09 30000 1TB/1500m2 20   

10 CN-2-10 Đất nhà máy, kho bãi 10 32100 1TB/1500m2 21   

11 CN-2-11 Đất nhà máy, kho bãi 11 32268 1TB/1500m2 22   

12 CN-2-12 Đất nhà máy, kho bãi 12 35739 1TB/1500m2 24   

13 CN-2-13 Đất nhà máy, kho bãi 13 25968 1TB/1500m2 17   

14 CN-2-14 Đất nhà máy, kho bãi 14 26100 1TB/1500m2 17   

15 CN-2-15 Đất nhà máy, kho bãi 15 36000 1TB/1500m2 24   

16 CN-2-16 Đất nhà máy, kho bãi 16 34014 1TB/1500m2 23   

17 CC-2-01 Đất điều hành, dịch vụ 8640 5TB/khu 5   

18 P-2-01 Bãi để xe 6037 1TB/bãi 1   

19 HT-2-01 Đất hạ tầng kỹ thuật 4316 2TB/khu 2   

Tổng số thuê bao 290  
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d. Giải pháp thiết kế 

Với dung lượng thuê bao trên, để phù hợp với quy hoạch mạng lưới thông tin 

liên lạc chung. Tại khu vực quy hoạch sẽ bố trí các tủ đấu nối cáp có tổng dung lượng 

đáp ứng được theo từng giai đoạn phát triển. 

 Từ tổng đài vệ tinh có các tuyến cáp gốc đến các tủ cáp tại các khu vực nghiên 

cứu. Vị trí, số lượng và dung lượng tủ cáp tại các ô đất chỉ là định hướng sơ bộ, trong 

giai đoạn thiết kế sau cần điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chính thức. 

Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các 

cấp các ngành, nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và công nhân tại các cụm công 

nghiệp và đảm bảo mỹ quan đô thị: 

Với cụm công nghiệp khu 1: Đặt 1 tủ đấu cáp có dung lượng khoảng 100 line. 

Với cụm công nghiệp khu 2: Đặt 1 tủ đấu cáp có dung lượng khoảng 300 line. 

Mạng lưới cáp từ tủ cáp đến các thuê bao trong ô đất được thiết kế ở giai đoạn 

sau, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và mặt bằng bố trí công trình trong ô đất đó. 

Hệ thống tủ đấu cáp (tổng đài vệ tinh) này, cũng như hệ thống cống bể, hệ thống 

truyền dẫn bằng cáp quang từ trung tâm chuyển mạch của bưu điện tỉnh về đến tủ đấu 

cáp của từng cụm công nghiệp của khu vực dự án. Các cáp thuê bao sử dụng cho từng 

nhà máy, xí nghiệp sẽ do ngành Bưu chính Viễn thông thiết kế, đầu tư xây dựng, quản 

lý, vận hành và khai thác. 

Để chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc đưa cáp trục chính đến các khu 

vực thuê bao và để đảm bảo mỹ quan, tránh việc đào bới đường phố sau này, một hệ 

thống cống cáp ngầm phải được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cùng với các hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật khác. 

Bảng thống kê dự kiến cụm công nghiệp 1 

Số. tt Tên quy cách vật liệu Đơn vị Số lượng 

01 Tủ đấu cáp 100 line Bộ 01 

02 Cáp nguồn thông tin liên lạc (Cáp gốc) Mét 100 

03 Cáp thông tin liên lạc (Cáp nhánh) Mét 700 

Bảng thống kê dự kiến cụm công nghiệp 2 

Số. tt Tên quy cách vật liệu Đơn vị Số lượng 

01 Tủ đấu cáp 300 line Bộ 01 

02 Cáp nguồn thông tin liên lạc (Cáp gốc) Mét 100 

03 Cáp thông tin liên lạc (Cáp nhánh) Mét 2200 
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1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Đất cây xanh, mặt nước  

- Hệ thống cây xanh được hình thành bởi hệ thống cây xanh bên ngoài và bên 

trong các lô đất xây dựng. Trong đó hệ thống cây xanh bên ngoài lô đất xây dựng gồm 

2 phần: cây xanh dọc theo các tuyến đường và cây xanh trên các dải cách ly. 

-  Cây xanh chạy dọc theo tuyến giao giao thông có khoảng cách 9m, đối với tuyến 

đường chính, dải phân cách có chiều rộng 3m. Tổ chức trồng cỏ, cây bụi và cây xanh tán 

thấp tại các dải phân cách đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cây xanh hai bên 

vỉa hè sát đường được trồng bao gồm các cây bụi bốn mùa xanh tốt (cây cô tòng, lá mít, 

dâm bụt, mào gà…) và cây bóng mát trồng sát hàng rào các lô đất. Đặc biệt trên trục 

đường đôi cần bố trí cây xanh ít phải chăm sóc hàng năm, bốn mùa xanh tốt (cây trắc 

bách diệp, cau, phượng…) kết hợp với mặt lát đường dạo, thảm cỏ tạo cảnh quan đẹp. 

Cây xanh cách ly CCN với bên ngoài rộng khoảng 25  50m, được trồng bao 

gồm thảm cỏ kết hợp với cây bụi và cây xanh có tán lớn. 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1.2.3.1. Hệ thống thoát nước mưa 

a. Nguyên tắc thiết kế 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn 

toàn giữa hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn. Tính toàn hệ thống thoát nước mưa 

theo phương pháp cường độ giới hạn. 

Nước mưa được thu lại nhờ các giếng thu nước mưa, sau đó chảy vào các cống 

góp lưu vực, vào các cống nhánh, các cống chính rồi đổ vào tuyến cống chung. 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tự chảy với: Độ dốc đặt cống tối thiểu i 

= 1/D 

 Phương pháp nối cống: cống được nối theo đỉnh cống. 

Với độ chôn cống: Dưới lòng đường >0,5m 

Tại những chỗ tuyến cống đổi hướng, thay đổi kích thước cống, chỗ cống giao 

nhau được bố trí các giếng thăm. 

b. Giải pháp thiết kế 

Dự án là cụm công nghiệp xây dựng mới nên lựa chọn phương án xây dựng hệ 

thống thoát nước riêng. 

Hướng thoát nước mưa tuân thủ theo hướng dốc nền xây dựng của bản vẽ Quy 

hoạch San nền. 

Nước mưa được gom qua các ga thu với khoảng cách 30m/ga và tại các điểm 

nút, điểm tụ thủy, dẫn theo các tuyến cống rồi đổ ra các tuyến cống chính. 
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Toàn bộ cống thoát nước mưa được đặt dưới vỉa hè, kết hợp với các hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật khác để tránh chồng chéo. 

Các tuyến cống thoát nước được quy hoạch có hướng thoát trùng với hướng dốc 

của san nền. Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất.  

Khu vực cây xanh tận dụng tính tự thấm của mặt phủ. 

Mạng lưới thoát nước mưa được chia thành 3 lưu vực chính và xả ra các điểm 

gần nhất để giảm khẩu độ cống và chiều sâu chôn cống.  

Với khu số 1, nước mưa được thu gom qua tuyến cống chính thoát vào tuyến 

mương hở 2x2m trước khi đấu nối ra kênh bao khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng 

phía Bắc khu 1. Với khu 2, nước mưa được thu gom qua 2 tuyến cống chính thoát về 

tuyến kênh rộng 12m phía Nam khu đất theo đúng Quy hoạch chung đã được phê 

duyệt. 

Cống 

Cống thoát nước mưa cho cụm công nghiệp được thiết kế sử dụng cống tròn 

BTCT chôn ngầm và nối bằng hố ga để vừa bảo đảm mỹ quan vừa thuận tiện cho việc 

xây dựng và quản lý. Các cống thoát nước mưa có khẩu độ thay đổi và được bố trí sát 

mép đường. 

Giếng thu và giếng thăm 

Các giếng thu được xây dựng riêng biệt hoặc kết hợp giếng thăm trên hệ thống 

cống để thu nước mưa mặt đường và để nối cống. Các giếng thăm được xây dựng để 

tạo lối tiếp cận với các cống để kiểm tra, thau rửa và sửa chữa cống.  

Các giếng thăm, giếng thu được đặt tại các vị trí cần thiết (điểm giao nhau giữa 

các tuyến cống) và trên những khoảng cách quy định trong TCXD 7957 :2008 và quy 

chuẩn hiện hành. 

Tổng hợp khối lượng : Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước 

mưa toàn cụm công nghiệp được thể hiện trong bảng sau: 

Thống kê khu số 1:  

 

BẢNG THỐNG KÊ TRONG KHU QUY HOẠCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

STT HẠNG MỤC  ĐƠN VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

1 CỐNG BTCT D2000 DƯỚI ĐƯỜNG M 18,00   

2 CỐNG BTCT D1800 TRÊN HÈ M 180,00   

3 CỐNG BTCT D1800 DƯỚI ĐƯỜNG M 13,00   

4 CỐNG BTCT D1500 TRÊN HÈ M 173,00   

5 CỐNG BTCT D1500 DƯỚI ĐƯỜNG M 32,00   

6 CỐNG BTCT D1200 TRÊN HÈ M 168,00   
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7 CỐNG BTCT D1200 DƯỚI ĐƯỜNG M 32,00   

8 CỐNG BTCT D400 (NỐI GIẾNG THU) M 292,00   

9 HỐ GA THU TRỰC TIẾP LOẠI 1 C 22,00   

10 
CHI TIẾT CỬA THU VÀ ỐNG D140 ĐẤU 

NỐI 
C 20,00   

11 HỐ GA THĂM D1200 TRÊN HÈ C 7,00   

12 HỐ GA THĂM D1500 TRÊN HÈ C 6,00   

13 HỐ GA THĂM D1500 DƯỚI ĐƯỜNG C 1,00   

14 HỐ GA THĂM D1800 TRÊN HÈ C 7,00   

15 HỐ GA THĂM D2000 DƯỚI ĐƯỜNG C 1,00   

16 MƯƠNG HỞ BXH = 2X2M M 21,00   

17 ĐẤU NỐI C 1,00   

 

BẢNG THỐNG KÊ TRÊN ĐƯỜNG ĐỐI NGOẠI TRONG RANH GIỚI NGHIÊN CỨU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

STT HẠNG MỤC  ĐƠN VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

1 CỐNG BTCT D600 DƯỚI ĐƯỜNG M 630,00   

2 CỐNG BTCT D400 (NỐI GIẾNG THU) M 138,00   

3 CỐNG HỘP BXH=2X(1.6X1.6)M M 55,00   

4 HỐ GA THU TRỰC TIẾP LOẠI 2 C 14,00   

5 HỐ GA THU THĂM KẾT HỢP GT60 C 21,00   

6 HỐ GA THĂM CỐNG D1200 DƯỚI ĐƯỜNG C 1,00   

 

Thống kê khu số 2:  

BẢNG THỐNG KÊ TRONG KHU QUY HOẠCH 

STT HẠNG MỤC  ĐƠN VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

1 CỐNG BTCT D2000 TRÊN HÈ M 355,00   

2 CỐNG BTCT D1800 TRÊN HÈ M 598,00   

3 CỐNG BTCT D1800 DƯỚI ĐƯỜNG M 88,00   

4 CỐNG BTCT D1500 TRÊN HÈ M 615,00   

5 CỐNG BTCT D1500 DƯỚI ĐƯỜNG M 105,00   

6 CỐNG BTCT D1200 TRÊN HÈ M 800,00   

7 CỐNG BTCT D1200 DƯỚI ĐƯỜNG M 52,00   

8 CỐNG BTCT D1000 TRÊN HÈ M 422,00   

9 CỐNG BTCT D1000 DƯỚI ĐƯỜNG M 12,00   

10 CỐNG BTCT D800 TRÊN HÈ M 873,00   

11 CỐNG BTCT D800 DƯỚI ĐƯỜNG M 103,00   

12 
CHI TIẾT CỬA THU VÀ ỐNG D140 ĐẤU 

NỐI 
C 130,00   

13 HỐ GA THĂM D800 TRÊN HÈ C 38,00   
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14 HỐ GA THĂM D1000 TRÊN HÈ C 16,00   

15 HỐ GA THĂM D1200 TRÊN HÈ C 30,00   

16 HỐ GA THĂM D1500 TRÊN HÈ C 19,00   

17 HỐ GA THĂM D1800 TRÊN HÈ C 21,00   

18 HỐ GA THĂM D2000 TRÊN HÈ C 6,00   

19 HỐ GA THĂM D800 DƯỚI ĐƯỜNG C 2,00   

20 HỐ GA THĂM D1200 DƯỚI ĐƯỜNG C 2,00   

21 HỐ GA THĂM D1500 DƯỚI ĐƯỜNG C 6,00   

22 HỐ GA THĂM D1800 DƯỚI ĐƯỜNG C 5,00   

23 HỐ GA THĂM D2000 DƯỚI ĐƯỜNG C 2,00   

24 CỬA XẢ D2000 C 2,00   

 

BẢNG THỐNG KÊ TRÊN ĐƯỜNG ĐỐI NGOẠI TRONG RANH GIỚI NGHIÊN CỨU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

STT HẠNG MỤC  ĐƠN VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

1 CỐNG BTCT D600 DƯỚI ĐƯỜNG M 640,00   

2 CỐNG BTCT D400 (NỐI GIẾNG THU) M 130,00   

3 CỐNG HỘP BXH=2X(2X2)M M 97,10   

4 HỐ GA THU TRỰC TIẾP LOẠI 2 C 21,00   

5 HỐ GA THU THĂM KẾT HỢP GT60 C 21,00   

6 ĐẤU NỐI VÀO CỐNG HỘP 2X2M ĐIỂM 1,00   
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 Hình 1.12: Sơ đồ thoát nước mưa của khu số 01 
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Hình 1.13: Sơ đồ thoát nước mưa của khu số 02
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1.2.3.2. Hệ thống thoát nước thải 

Dự án CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà thu gom nước thải tách biệt với nước chảy tràn, 

nước thải sẽ được xử lý tập trung tại trạm xử lý của CCN. 

Khối lượng nước thải phát sinh: Nước thải phát của Dự án gồm nước thải phát 

sinh từ cụm công nghiệp, khu kho bãi, khu công trình hành chính, dịch vụ và khu kỹ 

thuật đầu mối. Theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

QCVN 01:2021/BXD, khối lượng nước thải của được tính toán bằng 80% lưu lượng 

nước cấp cho các hạng mục công trình trên. 

Riêng nước thải sinh hoạt căn cứ theo Điểm a, khoản 1, điều 39, Nghị định 80: 

2014/NĐ- CP, lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp.  

Tổng hợp nhu cầu thải nước thải của dự án như bảng sau: 

Bảng 1.28: Thống kê lượng nước thải của dự án 

STT 
Nhu cầu dùng 

nước  

Diện 

tích 

(ha-

m2) 

Tiêu chuẩn Đơn vị 

Lưu 

lượng 

nước cấp 

Qcn 

(m3/ngd) 

Lưu 

lượng 

nước 

thải 

=80% 

Qcn  

(m3/ngd) 

1 

Nước cấp cho nhu 

cầu sử dụng nhà 

máy, kho bãi 

30,27 35 m3/ha/ng.đ 1059,45 847,56 

2 

Nước cấp cho nhu 

cầu sinh hoạt của 

công nhân 

3330 60 l/ng/ngđ 199,8 199,8 

3 

Nước cấp cho khu 

điều hành và dịch 

vụ công cộng 

9123,17 2 l/m2 sàn 18,25 14,59 

4 
Nước cấp cho 

HTKT 
6946,56 2 l/m2 sàn 13,89 11,11 

 

Tổng 

Lưu lượng nước 

thải ngày trung bình 
      1291,39 1073,06 

 
Lưu lượng nước 

thải ngày lớn nhất 
  

Qmax=1,2*

Qtb  
   1287,672 

 

Khối lượng nước thải phát sinh của dự án: 1073,06 m3/ngày.đêm; 

Công suất trạm XLNT: 1073,06 x 1,2 = 1287,672 m3/ngày.đêm. Chọn công suất 

trạm XLNT là 1.350 m3/ngày.đêm 
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Hệ thống thoát nước thải được thu gom về Trạm xử lý trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận, tận dụng tối đa độ dốc địa hình để thoát nước tự chảy nhằm hạn chế sử dụng 

trạm bơm. Khi độ sâu chôn cống thoát nước thải quá 4m sẽ được thu gom về trạm bơm 

nước thải bố trí ở khu đất cây xanh để nâng cao độ đáy cống lên sau đó sẽ được dẫn đi 

tiếp để về trạm xử lý nước thải. 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước mưa riêng. 

* Thu gom nước thải: Toàn bộ nước thải trong CCN (khu số 01) sẽ được thu 

gom về các trạm bơm chuyển bậc công suất 240 m3/ngày.đêm. Sau đó từ trạm bơm 

này sẽ bơm về vị trí hố thu trung chuyển nước thải. Nước thải từ vị trí hố thu này sẽ 

được chảy theo đường ống về Trạm xử lý nước thải tập trung thuộc CCN (Xây dựng 

tại khu số 02) 

Hệ thống thoát nước thải được tính toán về tổng công suất, khẩu độ đường cống 

để phù hợp với sử dụng đất. 

Nước thải từ các nhà xưởng, nhà điều hành trong cụm công nghiệp được thu 

gom từ các nhà xưởng theo các tuyến cống chính, tập trung về trạm xử lý nước thải 

chung của cụm công nghiệp.  

Thiết kế các đường cống dẫn nước thải ở trên vỉa hè để thuận tiện cho việc thu 

gom từ khu nhà xưởng thoát ra. Các tuyến cống dùng cống BTCT hoặc ống nhựa 

HDPE chịu lực D300. Dọc theo các tuyến cống bố trí các ga thu thăm tại những vị trí 

có cống thoát nước thải từ các nhà xưởng thoát ra, độ dốc cống lấy theo độ dốc  dọc 

đường hoặc  độ dốc tối thiểu nếu như độ dốc đường nhỏ hơn độ dốc tối thiểu của cống 

=1/D. Tất cả các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất lợi 

dụng tối đa địa hình để thoát tự chảy về trạm xử lý. 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

1 CỐNG BTCT D300 M 690

2 ỐNG BƠM HDPE DN110 PN8 M 1489

3 ỐNG LỒNG THÉP D150 M 72

4 GIẾNG THĂM D300 CÁI 26

5 TRẠM BƠM CHUYỂN BẬC Q=240M3/NGD TRẠM 1

6 HỐ VAN XẢ KHÍ CÁI 1

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG KHU 1

 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

1 CỐNG BTCT D300 M 2570

2 ỐNG NHỰA HDPE DN200 M 96

3 CÚT VUÔNG 90 DN200 CÁI 3

4 GIẾNG THĂM D300 CÁI 96

5 TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CS 1350M3/NGD TRẠM 1

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG KHU 2
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- Việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau: 

+ Nước chảy trong cống theo nguyên tắc tự chảy. 

+ Tất cả các đường ống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,3m 

trên hè và 0,5m dưới lòng đường tính đến đỉnh cống nhưng không lớn hơn 4 m tính 

đến đáy cống. 

- Hệ thống đường ống thoát nước là hệ thống tự chảy, được tính toán dựa trên 

công thức Chezy. 

Q = V 

Trong đó: 

 Q - Lưu lượng dòng chảy tính toán, m3/s 

  - Diện tích mặt cắt ướt, m2 

 V - Vận tốc trung bình, m/s = C*(R*I)1/2 

Trong đó:  

 C - Hệ số Chezy liên quan đến độ nhám và bán kính thuỷ lực, m1/2/s 

 R  - Bán kính thuỷ lực dựa trên hình dạng ống, m2 

 I   - Độ dốc thuỷ lực 

Theo nghiên cứu của Viện sỹ N.N. Pavloski, hệ số Chezy được tính theo công thức 

sau: 

  C = 1/n*Ry 

Trong đó: 

 y= hàm số của độ nhám và bán kính thuỷ lực 

   =  2,5*n1/2 - 0,13 - 0,75*R1/2 (n1/2 - 0,1) 

 n = độ nhám, phụ thuộc vào từng loại chất liệu ống 

Độ dốc tối thiểu 

 imin = 0,0033 đối với đường ống đường kính D300mm 

Độ đầy tối đa  

  0,6D đối với đường ống D300mm 

Vận tốc cho phép  

 Vmin  0,8m/s đối với đường ống đường kính D300mm 

 Vận tốc lớn nhất trong đường ống   2,5 m/s để tránh gây phá hoại ống. 

Đường ống 

Sử dụng cống D300 (cống BTCT hoặc ống nhựa HDPE chịu lực) 

Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,3m đối với cống trên hè và 0,5m đối với 

cống dưới đường tính từ mặt đất đến đỉnh cống và không quá 4m tính đến đáy cống. 
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Hố ga 

Khoảng cách giữa các hố ga phụ thuộc vào đường kính cống nước thải.  Tối đa 

30m đối với D300mm. Nước thải sau khi thu gom đưa về Trạm xử lý nước thải tập 

trung và được xử lý đến loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT rồi được xả ra mương 

thoát nước giáp ranh giới dự án là kênh Tây Nam – Phấn Động.
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Hình 1.14: Sơ đồ thoát nước thải của khu số 01
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Hình 1.15: Sơ đồ thoát nước thải của khu số 02
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- Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt từ các khu bếp, tắm, vệ 

sinh, nhà ăn của trong Dự án sẽ được xử lý cục bộ trong các bể tự hoại và nước từ các 

bể này chảy ra được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý.  

-  Xử lý sơ bộ nước thải công nghiệp từ các nhà máy thành viên: Chủ dự án sẽ 

khuyến khích giảm thiểu tiêu thụ nước cấp cho sản xuất để tiết kiệm tài nguyên nước 

đồng thời yêu cầu các nhà máy thành viên phải xử lý nước thải cục bộ đạt yêu cầu tiếp 

nhận của Trạm XLNT tập trung trước khi thải vào hệ thống thu gom chung của CCN 

để dẫn về trạm XLNT tập trung của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà.  

- Các nhà máy trước khi xả nước thải ra hệ thống thoát nước thải của cụm công 

nghiệp cần phải xử lý sơ bộ nước thải đảm bảo chất lượng nước thải ra khỏi nhà máy 

đạt tiêu chuẩn hiện hành của cụm công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT cột B). Cụm 

công nghiệp sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.350 m3/ngày.đêm 

đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận dự án. Nguồn tiếp nhận nước thải cụm công nghiệp là kênh Tây Nam, Phấn 

Động. 

 

 

Hình 1.16: Sơ đồ tổ chức thu gom nước thải của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

- Xử lý nước thải tập trung: 

Để đảm bảo khả năng XLNT phát sinh, CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà xây dựng 

trạm XLNT công suất 1.350 m3/ngày.đêm tại khu đất hạ tầng kỹ thuật của CCN. Chi tiết 

công nghệ của trạm XLNT tập trung CCN sẽ được mô tả ở chương 3 của báo cáo này. 
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Hình 1.17: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung
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* Thông số nước thải đầu vào: 

 Nước thải chảy vào trạm xử lý nước thải bao gồm nước thải sản xuất và nước 

thải sinh hoạt. 

 + Các chỉ tiêu ô nhiễm chủ yếu của nước thải sinh hoạt bao gồm: BOD5, COD, 

tổng N, tổng P, dầu mỡ khoáng, Coliform. 

 - Nước thải sản xuất phụ thuộc ngành nghề sản xuất, dự án thu hút các ngành 

nghề như: 

+ Công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, cơ khí chế tạo máy; 

+ Sản xuất linh kiện điện tử; 

+ Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện; 

+ Sản xuất máy phát điện, dây điện; 

+ Các ngành công nghiệp khác. 

Có chỉ tiêu ô nhiễm chủ yếu: COD, dầu mỡ, các kim loại…  

Nước thải của các nhà máy đầu tư vào CCN phải được xử lý sơ bộ đạt cột B của 

QCVN 40: 2011/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung 

của CCN. 

Bảng 1.29: Nồng độ các chất ô nhiễm đầu vào của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

TT Thông số Đơn vị 
Thông số nước thải 

đầu vào 

    (1) 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 50 

3 pH - 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 350 

5 COD mg/l 700 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 250 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,005 

9 Chì mg/l 0,1 

10 Cadimi mg/l 0,05 

11 Crom (VI) mg/l 0,05 

12 Crom (III) mg/l 0,2 
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TT Thông số Đơn vị 
Thông số nước thải 

đầu vào 

    (1) 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,2 

16 Mangan mg/l 0,5 

17 Sắt mg/l 1 

18 Tổng xianua mg/l 0,07 

19 Tổng phenol mg/l 0,1 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 

21 Sunfua mg/l 0,2 

22 Florua mg/l 5 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 48 

24 Tổng nitơ mg/l 60 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 10 

26 
Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước 

mặn, nước lợ) 
mg/l 500 

27 Clo dư mg/l 2 

28 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ mg/l 0,05 

29 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ mg/l 0,3 

30 Tổng PCB mg/l 0,003 

31 Coliform vi khuẩn/100ml 10.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

 

Vị trí đặt trạm xử lý được quy hoạch ở cuối dòng chảy của nguồn tiếp nhận 

nước thải sau xử lý, cuối hướng gió chính của CCN, trong khu HTKT. Trong vòng bán 

kính 10 m đều không có công trình dân dụng nào, đảm bảo khoảng cách an toàn về 
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môi trường của QCVN 01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng. 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt của QCVN 40: 

2011/BTNMT, cột A  với hệ số Kq=0,9, Kf=1,0 sẽ được dẫn từ trạm xử lý qua cống 

hộp BTCT khẩu độ 2x (2,0x2,0) (m) xả kênh Tây Nam, Phấn Động. 

* Hồ sự cố 

 Công ty sẽ thiết kế cơ sở cho hồ sự cố và sẽ tiến hành triển khai xây dựng với 

dung tích của hồ sự cố là 2.700 m3/ngày.đêm. 

1.2.3.3. Hệ thống thu gom, quản lý chất thải 

Xây dựng 02 kho lưu chứa chất thải có tổng diện tích sàn xây dựng 130 m2. 

+ Kho lưu giữ chất thải rắn thông thường: 30 m2. 

+ Kho lưu giữ chất thải nguy hại: 100 m2. 

- Các nhà máy, cơ sở dịch vụ cần phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn, tái sử 

dụng hoặc khuyến khích bán lại cho các nhà máy khác sử dụng để hạn chế nguồn rác 

thải ra môi trường. CTR cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn có khả năng 

tái chế, tái sử dụng (kim loại, thuỷ tinh, giấy, nhựa...) và chất thải rắn thực phẩm (thực 

phẩm thừa, rau, quả, củ...). Hai loại này được để vào bao chứa riêng. Việc phân loại 

chất thải rắn công nghiệp tại nguồn phải được kết hợp đồng thời hai phương thức phân 

loại: 

+ Phân loại CTR tại nguồn (phân loại sơ cấp): Phân loại tại từng phân xưởng sản 

xuất của mỗi cơ sở sản xuất, được thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại công 

đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất phát sinh CTR;  

+ Phân loại CTR tại các khu phân loại tập trung (phân loại thứ cấp): Nhằm tập 

trung một lượng lớn CTR của cùng một loại hình công nghiệp, sử dụng hệ thống máy 

phân loại (quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu..) nhằm nâng cao hiệu quả đạt đuợc, thu 

nhiều lợi nhuận như tiết kiệm năng lượng và nhân công.  

- Đối với CTNH phát sinh từ các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. Các 

CTR còn lại các nhà máy có thể ký hợp đồng với các Công ty chuyên thu gom, xử lý 

tại khu 

- Các nhà máy, cơ sở dịch vụ cần phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn, tái sử 

dụng hoặc khuyến khích bán lại cho các nhà máy khác sử dụng để hạn chế nguồn rác 

thải ra môi trường. CTR cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn có khả năng 

tái chế, tái sử dụng (kim loại, thuỷ tinh, giấy, nhựa...) và chất thải rắn thực phẩm (thực 

phẩm thừa, rau, quả, củ...). Hai loại này được để vào bao chứa riêng. Việc phân loại 

chất thải rắn công nghiệp tại nguồn phải được kết hợp đồng thời hai phương thức phân 

loại: 
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- Phân loại CTR tại nguồn (phân loại sơ cấp): Phân loại tại từng phân xưởng sản 

xuất của mỗi cơ sở sản xuất, được thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại công 

đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất phát sinh CTR; - Phân loại CTR tại các khu 

phân loại tập trung (phân loại thứ cấp): Nhằm tập trung một lượng lớn CTR của cùng 

một loại hình công nghiệp, sử dụng hệ thống máy phân loại (quạt khí, sàng lọc, từ tính, 

cần cẩu..) nhằm nâng cao hiệu quả đạt đuợc, thu nhiều lợi nhuận như tiết kiệm năng 

lượng và nhân công.  

- Đối với CTNH phát sinh từ các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. Các 

CTR còn lại các nhà máy có thể ký hợp đồng với các Công ty chuyên thu gom, xử lý  

- Chất thải trong cụm công nghiệp sẽ được phân loại riêng ngay trong từng nhà 

máy. Việc phân loại phải đảm bảo tách riêng chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất thông 

thường không độc hại ra khỏi chất thải rắn công nghiệp độc hại. Các loại chất thải này 

được tập trung tại vị trí qui định trong từng nhà máy và được thu gom và đem đi chôn 

lấp hoặc xử lý ở nơi khác bởi công ty môi trường đô thị theo hợp đồng với các máy.  

- Đối với các tuyến đường trong cụm công nghiệp sẽ bố trí các thùng rác công 

cộng với khoảng cách 100 m/thùng để thu gom rác sinh hoạt do các cán bộ công nhân 

khi đi bộ trên hè xả ra. Chất thải từ các thùng này sẽ được Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 

định kỳ thu gom đưa ra khỏi cụm công nghiệp. 

- CTNH phát sinh từ vận hành của Nhà điều hành, Trạm xử lý nước thải tập 

trung, các tuyến đường trong CCN,... sẽ được phân loại tại nguồn, thu gom vào các 

thùng chứa có nắp đậy, chuyển về kho CTNH (xây dựng tại khu đất HTKT gần Trạm 

XLNT có diện tích khoảng 100 m²) trước khi chuyển giao hoặc thuê trực tiếp đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý an toàn theo quy định, định kỳ 3 tháng/lần.  

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của Trạm XLNT sẽ được phân định theo 

quy định tại Phụ lục III - Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thành 2 loại: Bùn thải từ công 

đoạn xử lý sinh học và bùn thải từ công đoạn xử lý hóa - lý; được tách bớt ẩm và làm 

khô bằng máy ép bùn và lưu trữ tạm tại công trình Nhà đặt máy ép bùn), thuê vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định về quản lý CTNH. Quy trình thu gom, phân loại, 

xử lý CTNH như sau:  

+ Thu gom và phân loại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  

+ Thùng chứa, bao chứa CTNH được dán nhãn với đầy đủ các thông tin.  

+ Bố trí kho chứa CTNH tại khu đất hạ tầng kỹ thuật (cạnh Trạm XLNT), với 

các điều kiện tuân thủ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
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và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

như: 

Kho chứa được thiết kế đạt chuẩn, sàn bê tông, có vách ngăn chia ô; Kho chứa 

có thiết kế gờ cao 10cm và hố thu có kích thước 20×20×40cm để phòng sự cố tràn chất 

thải dạng lỏng, diện tích 100 m².  

+ Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng, có giấy phép thu gom, vận chuyển 

và xử lý CTNH theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

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

gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

 Sơ đồ quy trình quản lý CTNH của Dự án được trình bày như hình sau:  

  

Hình 1.18: Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại 

 

1.2.4. Các hoạt động của dự án 

Tính chất của dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng CCN để đầu tư đồng bộ và hoàn 

chỉnh hạ tầng kỹ thuật CCN đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo 

quy định địa phương. Do vậy các hoạt động của dự án tương ứng là: 

 - Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng bao gồm các hoạt động:  

+ Giải phóng mặt bằng, Bóc lớp đất hữu cơ, bùn đáy mương;  

+ Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phục vụ dự án; 

 + Thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án: San nền, thi 

công các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp điện, nước, công viên, cây xanh, hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường: Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của CCN; điểm tập kết, trung chuyển chất thải của dự án; - Giai 

đoạn vận hành bao gồm các hoạt động:  

+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào CCN;  

+ Hoạt động của các nhà máy sản xuất trong CCN;  

+ Hoạt động của Ban quản lý CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà;  
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Ngoài ra, định kỳ dự án còn thực hiện các hoạt động duy tu, bảo trì các công 

trình hạ tầng kỹ thuật của dự án như: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, nước thải, 

trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. 

1.2.5. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh học, công 

trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, bồi lắng nhiễm mặn, nhiễm phèn 

Dự án không có các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng 

sinh học, công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, bồi lắng nhiễm mặn, nhiễm 

phèn do dự án thực hiện tại khu vực có địa hình bằng phẳng, chủ yếu là đất canh tác 

nông nghiệp. 

1.2.6. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, các công trình bảo vệ môi 

trường khác 

Dự án thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nên không có công 

trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và công trình bảo vệ môi trường khác. 

1.2.7. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự 

án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Đánh giá việc lựa chọn công nghệ của Dự án: Dự án thuộc loại hình xây dựng cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật nên không có bước lựa chọn công nghệ, Dự án này khi đi vào hoạt 

động Chủ đầu tư sẽ trực tiếp quản lý và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN. 

Đồng thời, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung và định kỳ nạo vét, khơi thông hệ 

thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, chăm sóc cây xanh, bảo trì bảo dưỡng 

các tuyến đường giao thông...  

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

môi trường:  

* Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Phát quang, đào đắp, san lấp mặt bằng: Việc vận chuyển vật liệu đất đắp dùng 

để san lấp, vận chuyển đất đào hữu cơ đổ thải, san gạt, đầm nén các hoạt động này làm 

phát sinh lượng bụi và khí thải vào môi trường. Làm ảnh hưởng tới các phương tiện 

tham gia giao thông và người dân sinh sống dọc các tuyến đường mà xe vận chuyển đi 

qua.  

- Thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án: san nền, thi công các 

hạng mục công trình, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng gây tác động chủ yếu đến 

môi trường không khí xung quanh và dọc tuyến đường vận chuyển chính của dự án;  

- Sinh hoạt của công nhân: Chất thải của công nhân tác động chủ yếu đến môi 

trường đất và nước mặt khu vực.  

* Các hoạt động khi Dự án đi vào hoạt động: Nước thải và chất thải rắn phát sinh 

từ dự án trong quá trình hoạt động nếu không được tổ chức thu gom, xử lý và kiểm 
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soát chặt chẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong dự án mà 

còn tác động đến môi trường xung quanh và khu dân cư lân cận. 

Các hoạt động của Dự án đều được đánh giá đúng, đầy đủ và liệt kê chi tiết thông 

qua các chương, mục của Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng 

dẫn của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

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

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện 

nước, nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện 

nước, nước trong giai đoạn xây dựng của dự án 

a. Nhu cầu nguyên, vật liệu xây dựng 

- Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về định mức xây dựng 

do Bộ Xây dựng ban hành, có hiệu lực ngày 15/10/2021; 

- Căn cứ vào khối lượng hạng mục công trình xây dựng; 

Nguyên vật liệu phục vụ xây dựng dự án như cát, đá, thép, xi măng ... mua trên 

thị trường trên nguyên tắc đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật vật liệu quy định theo tiêu 

chuẩn Việt Nam.  

➢ Nguồn cung cấp nguyên vật liệu san lấp:  

- Đất và các vật liệu được phép sử dụng làm vật liệu san lấp đáp ứng các quy 

định, tiêu chuẩn hiện hành 

 ➢ Nguồn cung cấp nguyên vật liệu thi công xây dựng:  

+ Xi măng: Nguồn cung cấp là các công ty của các đại lý của các công ty thép 

trong nước tại Bắc Ninh và lân cận;  

+ Sắt, thép xây dựng: Nguồn cung cấp là các đại lý của các công ty thép trong 

nước tại Bắc Ninh và lân cận;  

+ Cát vàng, cát đen phục vụ xây dựng: Nguồn cung cấp tại các đại lý của các 

công ty được phép khai thác trong địa bàn và lân cận.  

+ Đá: Nguồn cung cấp thông qua các đại lý của các công ty khai thác đá tại các 

mỏ đá tại các địa phương. 

 + Gạch tuy nen: Nguồn cung cấp tại các nhà máy trên địa bàn Bắc Ninh và lân 

cận.  

- Vật liệu hoàn thiện, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị và vật tư ngành điện, 

nước...: Nguồn cung cấp từ các nhà máy trong nước hoặc các liên doanh thông qua các 

đại lý tại tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên Phong với yêu cầu đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo 

thiết kế. 
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 - Để đảm bảo vật tư, vật liệu xây dựng cung cấp kịp thời cho công trình, đáp 

ứng được yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình. Dự án sẽ sử dụng tối đa nguyên vật 

liệu từ các nguồn cung cấp có sẵn tại địa phương, và tại các đơn vị cung cấp nguyên 

vật liệu xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể là tại địa bàn thành phố Bắc ninh, huyện 

Yên Phong và các khu vực phụ cận.  

➢ Nguồn cung cấp các thiết bị, công nghệ: Các vật liệu, thiết bị, công nghệ 

khác đều sử dụng các chủng loại sản xuất trong nước do các công ty trong nước và các 

công ty liên doanh cung cấp hoặc của nước ngoài thông qua các nhà phân phối tại Việt 

Nam. Các vật liệu, thiết bị này đều được các nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ và đúng 

tiến độ theo đúng chất lượng và giá thành mà nhà sản xuất đưa ra trên thị trường, vận 

chuyển đến chân công trình một cách dễ dàng bằng đường biển hoặc đường bộ thông 

qua mạng lưới các đại lý tại Bắc Ninh. 

- Nguyên vật liệu sử dụng cho giai đoạn xây dựng gồm cát, đá, gạch, thép, xi 

măng, bê tông… được vận chuyển bằng ô tô tải loại (3,5 - 16 tấn) từ các cơ sở vật liệu 

xây dựng trên địa bàn. Cung đường vận chuyển dự kiến 10 km. 

Trong quá trình thực hiện dự án Ban quản lý dự án sẽ cùng với nhà thầu lựa 

chọn các đơn vị có tư cách pháp nhân và có năng lực để cung cấp vật tư thiết bị, 

nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng cho công trình. Các nguyên vật liệu xây 

dựng do các nhà thầu cung đến tận chân công trình, đánh giá tác động môi trường của 

việc khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu đến chân công trình của Dự án thuộc trách 

nhiệm của Đơn vị cung cấp, không thuộc phạm vi của Báo cáo ĐTM này.  

➢ Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu: - Tuyến đường cung cấp nguyên, 

vật liệu, thiết bị công nghệ phục vụ thi công các hạng mục công trình (Tuyến đường 

bộ): Từ nguồn cung cấp nguyên, vật liệu → Khu vực Dự án → Bãi tập kết nguyên vật 

liệu của Dự án.  

Căn cứ quy mô và khối lượng các hạng mục công trình của dự án, các nguyên 

vật liệu, vật tư chính phục vụ thi công các hạng mục công trình của dự án được tổng 

hợp theo bảng sau: 

 Khối lượng san nền đã được tính toán đầy đủ tại Bảng 1.18 và Bảng 1.19 của 

báo cáo này. 

Nguyên vật liệu được sử dụng trong giai đoạn thi công: 

Bảng 1.30: Dự toán khối lượng nguyên vật liệu xây dựng 

TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị Khối lượng Xuất xứ 

1 Cát đen m3 1.019153  Việt Nam 

2 Đá dăm cấp phối loại 1 m3 10.913,84 Việt Nam 
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3 Đá dăm cấp phối loại 2 m3 20.989,72 Việt Nam 

4 Họng cứu hỏa Cái 34 Việt Nam 

5 Đường dây 22KV m 2.911,34 Việt Nam 

6 Đường dây chiếu sáng m 3.529,65 Việt Nam 

7 Tủ điện chiếu sáng tủ 3 Việt Nam 

8 Tủ điện phân phối tủ 4 Việt Nam 

10 Tuyến cáp thông tin liên lạc m 2.551,15 Việt Nam 

11 Tủ cáp phân phối chính cái 1 Việt Nam 

12 Tủ cáp thông tin cái 75 Việt Nam 

13 Tuyến cáp thông tin liên lạc m 2.551,15 Việt Nam 

14 Cống hộp Cái 50 Việt Nam 

15 Bê tông tươi m3 500 Việt Nam 

18 Vữa bê tông m3 300 Việt Nam 

19 Cát đổ bê tông m3 8.520 Việt Nam 

20 Cát mịn m3 25.320 Việt Nam 

21 Que hàn kg 1.711 Việt Nam 

22 Đá m3 15.600 Việt Nam 

23 Đất m3 3.400 Việt Nam 

24 Xi măng PC Tấn 50 Việt Nam 

25 Gạch 200 x200 m2 20 Việt Nam 

26 Gạch 200 x300 m2 11,74 Việt Nam 

27 Gạch 300 x300 m2 21,54 Việt Nam 

28 Gạch 400 x400 m2 9,27 Việt Nam 

29 Gạch chỉ 6,5x 10,5x 22 Viên  130.158 Việt Nam 

30 Gạch không nung 6,5x 10,5x 22 viên 3.663 Việt Nam 

31 Gạch lát xi măng 40 x 40 m2 10,3 Việt Nam 

32 Ván khuôn m3 1.205 Việt Nam 

33 Thép Tấn 2 Việt Nam 

34 Ốc vít Tấn 1 Việt Nam 

35 Sơn Tấn 0,5 Việt Nam 

36 Bê tông nhựa nóng Tấn 100 Việt Nam 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

127 

Bảng 1.31: Khối lượng nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn thi công 

TT Danh mục máy móc, thiết bị Số ca Nhiên liệu 
Định mức 

lít/ca 

Tổng 

(lít dầu) 

1  Cẩu bánh lốp <30 tấn 3000 Dầu Diêzel 36 108000 

2  Cẩu trục bán hơi 6 tấn 1200 Dầu Diêzel 31,5 37800 

3  Máy trộn bê tông 1200 Dầu Diêzel 32,62 43944 

4  Đầm cóc 1000 Dầu Diêzel 32,8 32800 

5  Lu 10 tấn 1800 Dầu Diêzel 26,4 47520 

6  Lu  rung 25 tấn 1600 Dầu Diêzel 67,2 107520 

7  Máy rải 50-60m3/h 1000 Dầu Diêzel 47,9 47900 

8  Máy rải hỗn hợp nhựa bê tông  1000 Dầu Diêzel 63 63000 

9  Ô tô chở bê tông 6500 Dầu Diêzel 6 39000 

10  Ô tô tưới nước 9500 Dầu Diêzel 22,5 213750 

11  Ô tô tự đổ  6500 Dầu Diêzel 45,9 298350 

 Tổng    10.398.584 

 

Nguồn cấp: Dầu Diezel (DO), xăng được mua tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn  

b. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là sử dụng cho hoạt 

động chiếu sáng và hoạt động của một số máy móc thi công xây dựng. Lượng điện sử 

dụng cụ thể được thống kê qua bảng sau:  

Bảng 1.32: Khối lượng điện sử dụng cho các thiết bị máy móc 

TT Máy móc, thiết bị Số ca Định mức (kwh/ca) Tổng (kwh) 

1 Bơm bê tông 3000 48,3 144.900 

2 Máy cắt uốn thép 6000 5,04 30240 

3 Máy hàn 23kw 6000 48,3 289.800 

5 Máy trộn bê tông 3000 10,8 32400 

6 Máy trộn vữa 80 lít 6000 5,28 31680 

   Tổng     529.000 

 

Ngoài ra, lượng điện sử dụng cho hoạt động thắp sáng đèn và sinh hoạt ước tính 

khoảng 30 kwh/ngày. 
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Nguồn cấp: Dự án đấu nối từ đường điện thuộc mạng lưới cấp điện của huyện 

Yên Phong. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước sạch tạm thời của khu vực dự án, được 

sử dụng tại địa phương. 

- Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân: 

Dự kiến tổng số cán bộ, công nhân tham gia hoạt động xây dựng vào thời điểm 

cao điểm khoảng 100 người.  

Định mức sử dụng nước trong giai đoạn này mỗi người là 80 lít/ người/ngày 

(theo Tiêu chuẩn cấp nước được lấy theo định mức tại Quy chuẩn QCXDVN 

01:2021/BXD-Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng). 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là: 80 lít/người.ngày x 100 người x 

100% = 8 m3/ngày.đêm  

- Nước cấp cho quá trình rửa xe: 

 Dự kiến, mỗi ngày tối đa có khoảng 24,5 chuyến xe vận chuyển nguyên liệu 

xây dựng. Lấy định mức sử dụng nước 300 lít/xe (Theo mục 3.4, TCVN 4513:1988 – 

Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước bên trong). Như vậy nhu cầu sử dụng nước cho hoạt 

động rửa xe tại dự án đạt: 

24,5 x 300 = 7.350 lít/ngày đêm = 7,35 m3/ngày đêm. 

 Nước cấp cho quá trình vệ sinh dụng cụ: 

Dự kiến, mỗi ngày công nhân vệ sinh dụng cụ lao động 1 lần/ngày với thời gian 

vệ sinh là 30 phút/lần, sử dụng vòi tưới có đường kính ống từ 20-25mm. Căn cứ theo 

bảng 2, mục 3.5 của TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế đưa ra 

định mức lưu lượng nước tính toán trong một giây để vệ sinh dụng cụ bằng vòi tưới có 

đường kính ống từ 20-25mm là 0,5 lít/giây. Như vậy, lượng nước sử dụng vệ sinh dụng 

cụ lao động trong 30 phút tại dự án là: 

30 phút x 60 giây x 0,5 lít/giây = 900 lít = 0,95 m3/ngày.đêm 

 Nước cấp cho quá trình bảo dưỡng bê tông và làm mát máy móc thiết bị: 

Theo tính toán của chủ dự án, lượng nước cấp cho quá trình bảo dưỡng bê tông 

và làm mát máy móc thiết bị tại dự án khoảng 3 m3/ngày.đêm. 

Nhu cầu sử dụng nước trộn bê tông: 

 Trong quá trình xây dựng, không có hoạt động trộn bê tông thương phẩm tại dự 

án, hai loại bê tông này được các Nhà thầu cung cấp, vận chuyển đến chân công trình. 

 Nhu cầu sử dụng phun nước rửa đường dập bụi: 

Dự kiến, tại dự án sẽ phun nước rửa đường, dập bụi với tần suất 2 lần/ngày, thời 

gian là 1 giờ/lần. Lượng nước sử dụng khoảng 4 m3/ngày đêm. 
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Vậy, tổng lượng nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng tại dự án là: 

                                   QXD = 7,35 + 0,95 + 3 + 4 = 15,3 m3/ngày đêm 

• Như vậy, tổng lượng nước cấp cho giai doạn thi công xây dựng tại dự án khoảng: 

QTB = QSH + QXD = 8 + 15,3 ≈ 23,3 m3/ngày đêm 

 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án được thể hiện ở bảng 1.33 như sau: 

Bảng 1.33: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn triển khai xây dựng 

STT Đối tượng sử dụng 
Tiêu 

chuẩn 
Số lượng 

 Lượng nước sử 

dụng trung 

bình (m3/ng.đ)  

Căn cứ 

1 Sinh hoạt công nhân 
80 

lít/người 

100 

 người 
8 

QCXDVN 

01:2021/BXD 

2 Rửa xe 
300 

lít/xe 

12  

xe 
7,35 

TCVN 

4513:1988 

3 Vệ sinh thiết bị, dụng cụ 
0,5 

lít/giây 

60  

phút 
0,95  

TCVN 

4513:1988 

4 
Bảo dưỡng bê tông và làm 

mát máy móc thiết bị 
  3 Ước tính 

5 Trộn bê tông   0  

6 Phun nước rửa đường  Xe téc 3m3 2lần/ngày 4 Ước tính 

 Tổng    ≈ 23,3  

1.3.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện 

nước, nước trong giai đoạn vận hành của dự án 

1.3.2.1. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước được cấp từ hệ thống trạm cấp nước công suất 

2.100 m3/ngày.đêm, được lấy từ nước sông Cầu. 

Căn cứ theo bảng 1.20 và bảng 1.21 của báo cáo thì nhu cầu sử dụng nước của 

CCN Yên Trung - Thuỵ Hoà là: 

* Khu số 01: 

- Nước cấp cho nhu cầu sử dụng nhà máy, xí nghiệp: 243,9 m3/ngày.đêm 

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân: 46,02 m3/ngày.đêm 

- Nước cấp cho nhà điều hành dịch vụ công cộng: 4,62 m3/ngày.đêm; 

- Nước tưới cây: 34,25 m3/ngày.đêm; 

- Nước cấp cho rửa đường: 5,66 m3/ngày.đêm; 

- Nước cấp cho HTKT: 3,1 m3/ngày.đêm; 

- Nước thất thoát, rò rỉ: 50,64 m3/ngày.đêm; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

130 

- Nước dùng bản thân trạm cấp nước: 24,01 m3/ngày.đêm 

- Nước dùng cho PCCC: 162 m3. 

* Khu số 02: 

- Nước cấp cho nhu cầu sử dụng nhà máy, xí nghiệp: 815,5 m3/ngày.đêm; 

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân: 153,78 m3/ngày.đêm; 

- Nước cấp cho nhà điều hành dịch vụ công cộng: 17,28 m3/ngày.đêm; 

- Nước tưới cây: 102,12 m3/ngày.đêm; 

- Nước cấp cho rửa đường: 20,84 m3/ngày.đêm; 

- Nước cấp cho HTKT: 10,79 m3/ngày.đêm; 

- Nước thất thoát, rò rỉ: 168,03 m3/ngày.đêm; 

- Nước dùng bản thân trạm cấp nước: 89,62 m3/ngày.đêm 

- Nước dùng cho PCCC: 162 m3. 

* Tổng lưu lượng nước sinh hoạt và chữa cháy trung bình cấp cho cả khu số 1 và 

khu số 2 là:  

Qtổng = 412,25 + 1.377,87 + 162 = 1.952,12 (m3/ngày đêm) 

Dự kiến lượng nước dự phòng phát triển cho nhà máy =10% nước sinh hoạt + 

sản xuất: 

QDự phòng = 10%(243,95+46,02+4,62+815,5+153,78+17,28) = 128,12 (m3/ngày đêm) 

Tổng công suất cấp nước: 1952,12+128,12=2.080,24 (m3/ngày đêm) 

1.3.2.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cấp điện cho khu vực dự án dự kiến được đấu nối từ vị trí trạm biến 

110kV Yên Phong 4, xây dựng 01 tuyến đường dây 22kV về cấp điện cho các trạm 

biến áp trong cụm công nghiệp số 1. Từ cụm công nghiệp số 01 xây dựng 01 tuyến 

đường dây 22kV đến cấp điện cho các trạm biến áp trong cụm công nghiệp số 2. 

Theo bảng 1.25 của báo cáo, tổng công suất tính toán của toàn khu vực vào 

khoảng: 11.484Kw/ngày 

Căn cứ vào vị trí, mục đích, chức năng, công suất sử dụng của từng loại phụ tải 

điện, dự kiến xây dựng 18 vị trí đặt trạm biến áp 22/0,4KV. 

1.3.2.3. Nhu cầu sử dụng lao động 

Số lượng lao động trong doanh nghiệp thường được căn cứ vào quy diện tích và 

ngành nghề của cơ sở công nghiệp. Từ chỉ tiêu chiếm đất của lao động theo loại hình 

công nghiệp, ta có thể ước tính được số lao động trong CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà. 

Theo quy hoạch đã được duyệt, CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà sẽ thu hút đầu tư 

các ngành nghề gồm: Công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, cơ khí chế tạo máy; Sản 

xuất linh kiện điện tử; Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện; Sản xuất máy phát 
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điện, dây điện; Các ngành công nghiệp khác. Căn cứ vào thuyết minh dự án đầu tư, 

CCN có tổng số lao động khoảng 3.330 lao động. 

1.3.2.3. Nhu cầu sử dụng hoá chất 

Trong quá trình hoạt động, CCN vận hành trạm XLNT tập trung công suất 1.350 

m3/ngày.đêm và hệ thống xử lý nước cấp công suất 2.100 m3/ngày.đêm . Lượng hoá 

chất dự kiến cho quá trình vận hành được thẻ hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.34: Nhu cầu sử dụng hoá chất của dự án 

TT Tên hoá chất Thành phần hoá học Lượng hoá chất 

sử dụng 

(Kg/tháng) 

Công đoạn hoá 

chất sử dụng 

1 PAC - 1.500 Đông, keo tụ 

2 Polimer - 20 Ép bùn 

3 Mật gỉ đường CH3OH 20 Xử lý sinh học 

4 Nước Javel NaOCl 150 Khử trùng 

5 Axit sunfuric H2SO4 100 Trung hoà 

6 Xút NaOH 100 Trung hoà 

 

1.3.3. Sản phẩm đầu ra của dự án 

 Theo Quyết định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. Quy mô của dự án như sau: 

 - Diện tích sử dụng đất: 460.72231 m2. Trong đó 

 + Diện tích giao thông đối ngoại (đấu nối hạ tầng kỹ thuật): 25.335,02 m2 

+ Diện tích kênh, mương thoát nước: 4.883,08 m2 

+ Diện tích lập cụm công nghiệp quy hoạch: 430.504,18 m2 

Quy mô người lao động dự kiến khoảng:  3.330 lao động. 

1.4. Công nghệ sản xuất vận hành của dự án 

* Hoạt động của dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà” chủ yếu bao 

gồm hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Quy trình chi tiết được thể hiện dưới 

sơ đồ sau: 
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Hình 1.19: Quy trình xây dựng, quản lý hạ tầng CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

Thuyết minh dự án: 

Dự án triển khai gồm 4 bước chính sau: 

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng 

- Giải phóng mặt bằng để chuẩn bị san nền và mở đường; 

- Tiến hành san lấp mặt bằng theo thiết kế; 

- Thi công nền đường sơ bộ theo lộ giới trong CCN. 

Bước 2: Thi công hạ tầng kỹ thuật phần ngầm 

- Tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật phần ngầm đồng bộ các hạng mục Cấp 

nước, Thoát nước, Cấp điện, Thông tin, Hào kỹ thuật và Đường giao thông. 

Bước 3: Thi công hạ tầng kỹ thuật phần nổi. Tiến hành thi công hạ tầng kỹ 

thuật phần nổi đồng bộ các hạng mục như Trạm điện,  Điện chiếu sáng, cây xanh. 

Bước 4: Triển khai mốc giới các lô đất, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 

Sau khi hoàn thiện hạ tầng sẽ cho các đơn vị đến thuê để hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

Bước 5: Sau khi các cơ sở sản xuất lấp đầy CCN, BQL của CCN Yên Trung – 

Thuỵ Hoà chỉ quản lý vận hành của CCN bao gồm: quản lý hạ tầng và hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

Thi công hạ tầng phần ngầm 

Chuẩn bị mặt bằng 

 

Bụi, CTR, 

tiếng ồn, 

nước thải 

Thi công hạ tầng phần nổi 

Triển khai mốc giới  

Cho các cơ sở thuê đất 

Quản lý hạ tầng CCN 
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Công ty xây dựng hạ tầng đi vào hoạt động cho thuê phù hợp với quy hoạch của 

CCN, công ty sẽ bố trí các cán bộ thực hiện việc quản lý, điều hành dự án. Việc vận 

hành dự án, bao gồm cả hoạt động sản xuất và hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng cho 

thuê như vấn đề điện, nước, giao thông, vệ sinh, an ninh, môi trường,... sẽ được thực 

hiện bởi đơn vị thuê.  

Hoạt động sản xuất của đơn vị thuê đất sẽ phát sinh các loại chất thải. Tùy từng 

loại hình sản xuất khác nhau mà thành phần, tải lượng cũng như tác động của chất thải 

là khác nhau. Công ty sẽ yêu cầu đơn vị thuê hạ tầng cam kết về việc đảm bảo hoạt 

động sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cảnh quan xung quanh 

khu vực. Tuy nhiên, tại các nhà máy được đầu tư xây dựng trong CCN là các dự án 

riêng và được thực hiện đánh giá tác động môi trường riêng rẽ nên trong báo cáo môi 

trường này, chúng tôi sẽ không thực hiện đánh giá và dự báo các tác động đến hoạt 

động xây dựng và vận hành các nhà máy thành viên. 

 

Hình 1.20: Tóm tắt quy trình hoạt động 

 của các nhà máy thành viên trong CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

Đặc thù của dự án là kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị sản xuất công 

nghiệp có nhu cầu. Do đó hoạt động tại khu vực chủ yếu là hoạt động sản xuất của các 

đơn vị thứ cấp và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc ở đây. Chủ dự án sẽ quản 

lý, giám sát các công tác bảo vệ môi trường của các Cơ sở trên đồng thời vận hành hệ 

thống xử lý nước thải, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: 

 - Quản lý sử dụng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật của CCN. – 

 Lên kế hoạch bố trí, sắp xếp vị trí, các loại hình sản xuất trong CCN phù hợp 

tránh tác động lớn đến nhau theo chiều hướng xấu. Sắp xếp các loại hình sản xuất của 

đơn vị thứ cấp theo đúng quy hoạch ngành nghề được duyệt tại các lô đất. 

 - Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thứ cấp thực hiện các trách nhiệm liên quan đối 

với CCN (ví dụ như kiểm tra đôn đốc các đơn vị thứ cấp đấu nối nước thải vào đường 

ống thu gom nước thải của CCN..);  
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- Bảo vệ an ninh, trật tự, khối lượng xe ra vào CCN, quét dọn vệ sinh công 

cộng, thu gom rác thải sinh hoạt;  

- Chăm sóc cây xanh, tưới cây, rửa đường tại các khu vực trong khuôn viên dự 

án; 

 - Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN. 

 - Quan trắc môi trường định kỳ. 

 Bùn thải sẽ được lấy mẫu phân tích để xác định thành phần nguy hại và phân 

loại trước khi đem đi xử lý.  

- Các nội dung quản lý khác có liên quan.  

- Các đơn vị thứ cấp có trách nhiệm đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa, nước thải của dự án và xử lý nước thải đầu ra tại đơn vị đạt tiêu chuẩn nước 

đầu vào của trạm XLNT tập trung của CCN.  

Các hoạt động tại dự án làm phát sinh chất thải được thể hiện ở hình dưới đây: 

 

 

Hình 1.21: Các hoạt động chính kèm dòng thải CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 
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Ngoài ra, CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà sẽ áp dụng công nghệ xử lý nước thải 

công suất 1.350 m3/ngày.đêm là công nghệ hoá lý kết hợp sinh học, đảm bảo chất 

lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A  với hệ số Kq=0,9, 

Kf=1,0 sẽ được dẫn từ trạm xử lý qua cống BTCT D500 xả kênh Tây Nam, Phấn 

Động. 

* Yêu cầu công nghệ:  

▪ Công nghệ, thiết bị phù hợp với tính chất nước thải và điều kiện của khu vực. 

▪ Đảm bảo công nghệ hiện đại, tiên tiến để đảm bảo xử lý triệt để nước thải và 

độ ổn định cao.  

▪ Công nghệ và phương pháp thi công đặt nửa chìm, nửa nổi tránh gây mất mỹ 

quan chung của Dự án.  

▪ Công tác vận hành đơn giản, thích hợp với trình độ quản lý của cơ sở, ít phụ 

thuộc vào yếu tố chủ quan của con người. 

 ▪ Chi phí đầu tư và chi phí xử lý nước thải phù hợp, tiết kiệm.  

▪ Công nghệ phù hợp với khả năng xây dựng và lắp đặt của các đơn vị thi công 

trong nước.  

▪ Chủng loại vật tư, thiết bị trong dây chuyền công nghệ phải là loại phổ thông 

để thuận tiện cho việc cung cấp cũng như bảo dưỡng và thay thế sau này.  

▪ Chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra được kiểm soát bằng hệ thống được 

kiểm soát tự động, chặt chẽ qua các thiết bị và công trình, chương trình kiểm soát trực 

tuyến. 

Tóm tắt Quy trình xử lý nước thải: Nước thải được xử lý cục bộ tại các Nhà 

máy → Cống thu gom nước thải → Tác rác thô → trạm bơm → tách rác tính → lắng 

cát → kiểm tra online → Bể điều hòa → Xử lý hoá lý → Bể sinh học SBR → khử 

trùng Clo → Mương đo lưu lượng và quan trắc tự động → Thải ra Kênh Tây Nam – 

Phấn Động. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Giai đoạn triển khai thi công xây dựng 

Công tác chuẩn bị được thực hiện nhằm phục vụ cho hoạt động thi công. Các 

nội dung chính bao gồm: 

 a. Giải phóng mặt bằng  

 Thông báo thu hồi đất: Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất 90 ngày 

đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân 

huyện Yên Phong ban hành thông báo thu hồi đất và được gửi tới từng người có đất bị 

thu hồi. Số dân bị thu hồi đất khoảng 500 hộ. 
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- Thăm dò hiện trường dự án, khu vực xung quanh: Công tác xác định các trở 

ngại như các công trình ngầm, làm việc với các cơ quan chức năng có các công trình 

cắt ngang (đường bộ, mương thoát nước và dây điện), đo đạc diện tích đất, thống kê 

nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, khảo sát đất (thăm dò, khoan, mỏ đất và bãi đổ) và 

xem xét môi trường (các công trình xung quanh, nước ngầm, nước uống, nước phục vụ 

nông nghiệp), làm việc với địa phương...; 

- Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ: Trung tâm phát triển quỹ đất lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và phối hợp với UBND xã Thụy Hòa, Yên 

Trung để tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. 

- Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường,  

hỗ trợ, tái định cư: UBND huyện Yên Phong ra quyết định thu hồi đất, quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. 

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra 

quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, các 

trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng. 

- Cuối cùng, Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ 

dự án để thực hiện các bước tiếp theo. 

b. Rà phá bom mìn 

- Rà phá bom mìn trong phạm vi mặt bằng thi công: Theo Quyết định 

96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, thực hiện công tác rà phá 

bom, mìn, vật nổ và Thông tư số 146/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý 

và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình 

rà phá bom mìn, công tác dò mìn được thực hiện tại và xung quanh khu vực thi công. 

c. Chuẩn bị mặt bằng thi công 

- Phá san ủi mặt bằng thi công: Trên diện tích đất đã được UBND cấp tỉnh thu 

hồi và bàn giao để xây dựng công trình, Chủ Dự án sẽ tiến hành phá dỡ công trình thủy 

lợi...; 

Sau khi măt bằng được bàn giao, công tác chuẩn bị mặt bằng sẽ được tiến hành 

trước hoạt động xây dựng diễn ra. Việc chuẩn bị mặt bằng được triển khai bởi các hộ 

bị ảnh hưởng và nhà thầu xây dựng, các nội dung chính bao gồm: 

- Dọn dẹp mặt bằng thi công: Trên diện tích đất đã được bàn giao, công tác 

chuẩn bị mặt bằng sẽ được tiến hành trước hoạt động xây dựng diễn ra. Việc chuẩn 

bị mặt bằng được triển khai bởi các hộ bị ảnh hưởng và nhà thầu xây dựng, các nội 

dung chính bao gồm: 
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- Dọn dẹp mặt bằng thi công: Trên diện tích đất đã được bàn giao để xây dựng 

công trình, Nhà thầu thi công sẽ tiến hành phá dỡ, dọn dẹp các công trình dân sinh còn 

xót lại, chặt hạ cây cối trong phạm vi công trường; 

- Chuẩn bị công trường thi công, bãi tập kết vật liệu: Bao gồm các hoạt động 

san ủi tạo mặt bằng; lắp đặt các công trình phụ tạm như: văn phòng hiện trường, kho 

vật liệu máy móc, xây dựng nhà ở cho công nhân... 

- Vật tư tập kết theo tiến độ thi công, tổ chức kiểm định và lắp đặt ngay sau khi 

tập kết vật tư, tránh phải lưu kho, lưu bãi. Vật liệu xây dựng được vận chuyển bằng 

đường bộ đến vị trí dự án. 

1.5.2. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Trình tự thi công của dự án được thể hiện qua các bước gồm: 

 - Bước 1: Đào bóc hữu cơ, vét bùn; 

 - Bước 2: Thi công cống, rãnh dọc; 

 - Bước 3: Thi công nền đường; 

 - Bước 4: Thi công mặt đường; 

 - Bước 5: Thi công vỉa hè; 

 - Bước 6: Thi công các hạng mục thoát nước, cấp nước, cấp điện, trạm xử lý 

nước thải và công tác hoàn thiện. 

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục của dự án phục vụ hoạt động có các 

hạng mục công việc được thể hiện như sau: 

* Chuẩn bị nhân lực phục vụ thi công: 

- Nhu cầu về công nhân: Dự kiến số lượng công nhân thường xuyên làm việc tại 

khu vực thi công xây dựng dự án 

- Để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh tại khu vực công trường, nhà thầu sẽ 

ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở. 

 * Chuẩn bị máy móc thi công: 

Các máy móc, thiết bị phục vụ thi công được bố trí hợp lý trong các công tác thi 

công, tránh tình trạng chồng chéo. Vào buổi không làm việc, máy được tập kết vào vị trí 

quy định, xếp gọn gàng để không ảnh hưởng tới mặt bằng thi công tổng thể của công 

trình. 

Các máy móc phục vụ thi công gồm có: Máy cắt thép, máy uốn thép, máy bơm 

nước, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm, máy hàn điện, máy cưa, máy khoan, 

xe lu,…… 

* Biện pháp tổ chức thi công: 

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, Nhà thầu phải phân chia giai đoạn thi công tỉ mỉ, 

hợp lý để tránh tình trạng lộn xộn, chồng chéo trong các công tác thi công. Kết hợp 
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biện pháp tổng lực với biện pháp cuốn chiếu để đảm bảo công trình thi công đạt chất 

lượng cao và tiến độ thi công nhanh nhất. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ thi công công 

trình hợp lý dự kiến tiến hành thi công theo các giai đoạn như sau:   

+ Thi công phần ngầm, phần nổi. 

+ Triển khai mốc giới. 

 Các biện pháp thi công cho từng hạng mục xây dựng của dự án cụ thể như sau: 

a. Biện pháp thi công san nền 

Biện pháp thi công san nền là kết hợp cơ giới và thủ công, cụ thể các bước thực 

hiện như sau:  

+ Công tác định vị và phân chia khu vực san nền: 

 Công tác định vị vị trí thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc 

điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng 

để đánh dấu các vị trí. 

Toàn bộ khu vực dự án được phân chia thành các lô san nền nhỏ. Tuỳ thuộc vào 

biện pháp thi công cụ thể, lực lượng tham gia thi công của đơn vị thi công để bố trí số 

mũi thi công san lấp mặt bằng. 

+ Phương án san nền theo hình thức cuốn chiếu, san nền từng lô đất. 

+ Công tác san nền sơ bộ khu vực dự án: 

- Sử dụng máy đào đắp bờ tại các vị trí mương thoát nước chính sau đó dùng 

máy bơm bơm nước ra khỏi công trường trước khi đào bóc hữu cơ và nạo vét bùn. 

- Đào bỏ lớp đất hữu cơ dày trung bình 30 cm, đối với khu vực ao trũng, kênh 

mương thì đào vét bùn dày 50 cm và nghiệm thu lớp đất bóc hữu cơ bằng máy toàn 

đạc điện tử. Sử dụng máy ủi 110 CV tiến hành đào bỏ lớp đất hữu cơ ra biên ngoài của 

khu vực san nền. Đất hữu cơ được gom đống trên mặt bằng và vận chuyển đến bãi tập 

kết để tận dụng đắp nền khu vực trồng cây xanh. 

- Đắp đất san nền theo từng lớp tiến hành lu lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 0,9 và tiến 

hành nghiệm thu độ chặt của từng lớp. 

- Tiến hành đắp các lớp tiếp theo đến cao độ thiết kế. 

- Nghiệm thu độ chặt và độ dốc san nền. 

- Thi công san phải kết hợp song song với thi công kè chắn, tường rào. 

b. Giao thông 

 Các biện pháp thi công hệ giao thông cụ thể như sau:  

- Biện pháp thi công nền mặt đường:  

+ Đo đạc xác định vị trí mặt bằng thi công trên tuyến;  

+ Đắp nền đường bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu k = 0,95÷0,98;  
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+ Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, bằng ô tô tưới nước 5m3, máy lu 10T, 

máy lu bánh lốp 16T, máy lu rung 25T, máy ủi 108CV, máy san 108CV;  

+ Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, bằng ô tô tưới nước 5m3, máy lu 10T, 

máy lu bánh lốp 16T, máy lu rung 25T, máy rải 50-60 m3/h; 

 + Tưới lớp thấm bám mặt đường;  

+ Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô và bê tông nhựa hạt mịn bằng máy 

đầm bánh hơi tự hành 16T, máy lu 10T và máy rải 130-140CV.  

- Phần bó vỉa, gờ chặn:  

+ Sản xuất bê tông lót móng đá 4×6 M100 bằng máy trộn, đổ thủ công;  

+ Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn bê tông bằng gỗ ván;  

+ Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông đá 1×2 M200 (M250) bằng máy 

trộn, đổ bằng thủ công;  

+ Tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ;  

+ Lắp dựng cấu kiện bê tông.  

- Phần đan rãnh:  

+ Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn bê tông đan rãnh bằng gỗ ván;  

+ Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông đan rãnh đá 1×2 M200 bằng máy 

trộn, đổ bằng thủ công;  

+ Tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn đan rãnh;  

+  Lắp dựng cấu kiện bê tông đan rãnh.  

- Phần vỉa hè:  

+ Đắp cát nền móng công trình K>=0,95. 

 + Làm lớp BT móng đá 4×6 M150 dày 10cm  

+ Láng vữa dày 3cm, lát gạch vỉa hè.  

-  Phần sơn kẻ đường, biển báo, chỉ dẫn:  

+ Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 

2,0mm bằng ô tô thúng 2,5 tấn, lò nấu sơn YHK 3A và thiết bị kẻ sơn vạch;  

+ Đặt biển báo bằng thủ công;  

+ Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn bê tông cột biển báo bằng gỗ ván; 

+ Đổ bê tông lót móng đáy biển báo, bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng 

thủ công.  

+ Đổ bê tông chèn cột biển báo, bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, đá 1×2 M200.  

+ Lắp đặt cột biển báo D90 mua sẵn;  

+ Lắp đặt biển tròn, biển tam giác phản quang mua sẵn; 

+ Gia công biển chỉ dẫn.  
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+ Vận chuyển đất thừa sang phần đắp bằng ô tô tự đổ 7T. 

c. Thi công cấp nước 

 Đào đất đặt đường ống, hố van, có mở mái ta luy bằng máy đào 0,8m3 (cơ giới 

kết hợp thủ công); 

+ Đắp cát nền móng công trình bằng đầm cóc;  

+ Lắp đặt hố van chụp lắp ghép chế tạo sẵn;  

+ Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn hố van bằng gỗ ván;  

+ Lắp dựng cốt thép hố van;  

+ Đổ bê tông trụ đỡ van và tê cút bằng bê tông đổ tại chỗ, BTCT đá 1×2 M200; 

+ Tháo dỡ ván khuôn bê tông trụ đỡ bằng gỗ ván;  

+ Lắp đặt các đường ống cấp nước bằng gang đường kính D150÷500, bao gồm 

van, tê, cút.. và các phụ kiện cần thiết bằng cần trục bánh hơi 6T; 

+ Lắp đặt các họng cứu hỏa D125 dọc theo các tuyến đường, khoảng cách giữa 

các họng cứu hỏa từ 100÷110 m;  

+ Tiến hành thử áp lực các tuyến ống cấp nước bằng máy bơm nước 5CV;  

+ Khử trùng đường ống bằng clo bột sau khi thử áp lực mạng lưới ống; 

+  Tiến hành đắp đất hoàn trả hố móng và nền móng công trình bằng đẩm cóc;  

+ Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường;  

+ Đấu nối mạng lưới với đường ống cấp nước khu vực. 

d. Điện và điện chiếu sáng 

Hệ thống điện chiếu sáng: Bố trí sole hai bên tuyến, hoặc một bên để tăng độ 

rọi đồng đều tuyến đường về ban đêm. Hệ thống cáp chiếu sáng được đặt ngầm bên 

dưới vỉa hè do đó cần kết hợp với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác để tránh chồng 

chéo và đào lên thi công khi hạng mục khác đã được lấp đầy do đó có thể thực hiện 

theo trình tự. Đối với đoạn băng ngang qua đường thì việc thực hiện lắp đặt cáp phải 

được thi công trước khi thi công kết cấu áo đường. Hệ thống cáp ngầm đã đặt xong 

tiến hành xây dựng ngay móng trụ đèn chiếu sáng và hệ thống cáp đã kết nối tới chân 

trụ chỉ chờ đấu nối với hệ thống trụ và đèn ở trên. Việc lắp đặt trụ đèn và bóng đèn sẽ 

thực hiện khi móng trụ và cáp ngầm đặt xong, tùy thuộc vào kế hoạch của đơn vị thi 

công có thể tiến hành lắp đặt ngay hoặc để thuận lợi khi xây dựng xong các hạng mục 

công trình rồi lắp đặt sau cùng. Trình tự thi công và lắp đặt các hạng mục phải đảm 

bảo tuân thủ theo quy định hiện hành bên ngành điện quy định. 

e. Thông tin liên lạc 

 Thi công đào đất, lắp đặt ống nhựa D110 HDPE ngầm dưới đất, đào bằng thủ 

công;  

+ Lắp đặt ống nhựa D110 ngầm đất bằng HDPE;  
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+ Lắp đặt các giá đỡ kỹ thuật chế tạo sẵn thuộc ngoài hào kỹ thuật;  

+ Lắp đặt các cáp đồng,cáp quang đến các tủ nhánh bằng thủ công;  

+ Thi công lắp đặt các hố ga đúc sẵn;  

+ Đắp đất chôn ống bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu k =0,85;  

+ Vận chuyển phần đất thừa sang phần đắp, bằng ô tô tự đổ 7T. 

f. Thi công cây xanh 

 Việc thi công hố trồng cây phải được thực hiện trước khi lát gạch vỉa hè, còn 

đối với trồng cây có thể thực hiện luôn hoặc trồng sau tùy thuộc vào kế hoạch triển 

khai của đơn vị thi công.  

+ Tiến hành đào hố trồng cây theo kích thước thiết kế bằng thủ công (có thể kết 

hợp cơ giới).  

+ Tiến hành đổ đất trồng cây vào hố.  

+ Trồng cây xanh vào hố trồng cây.  

+ Lấp đất trồng cây, đóng cọc và rào kẽm gai bảo vệ cây xanh. 

g. Thi công thoát nước mưa 

Phần thoát nước mưa thuộc tuyến đường  

+ Đào mương thoát nước, cống bằng máy đào 1,25m3 và máy ủi 110CV, đào 

bằng thủ công kết hợp cơ giới.  

+ Đệm lớp đệm đáy cống, đầm chặt bằng máy đầm cóc, K =0,95;  

+ Lắp đặt các đế cống, cống tròn, BTCT dài 6m bằng cần trục bánh hơi 6T;  

+ Nối ống bằng gioăng cao su.  

+ Tận dụng đất đào, đắp đất mang cống thi công bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu 

K=0,95; 

+ Thi công xây dựng các hố ga thăm, khớp nối các tuyến cống thoát nước mưa, 

Ga thu ga thăm cấu tạo bằng bê tông cốt thép, nắp ga thăm và tấm thu nước. Thành ga 

giếng và cổ ga giếng đổ tại chỗ, tấm đan và đáy ga giếng đúc sẵn.  

+ Thi công xây dựng các Cửa xả bằng BTCT. Tùy từng cửa xả có mái gia cố 

như thiết kế kè bờ kênh hoặc kè hồ tương ứng;  

+ Thi công xây dựng hệ thống cống qua đường bằng cống hộp, lót móng xây 

bằng đá hộc, bê tông móng bằng bê tông thương phẩm hoặc thủ công BT đá 1×2 

M200. Cửa xả bằng BTCT đường kính thép ≤ 10mm, bê tông sản xuất bằng máy trộn 

250l, đổ bằng thủ công, đá 1×2 M200;  

+ Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 7T, sang phần đắp đường. 

- Phần thoát mương thoát nước mưa  

+ Đắp nền đường mặt kè bằng thủ công kết hợp cơ giới.  
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+ Đào móng kênh mương chân khay kè bằng máy đào 0,8 m3 và máy ủi 110CV 

trên đất cấp I;  

+ Đào vét đất bằng thủ công;  

+ Vận chuyển đất thừa, hữu cơ bằng ô tô tự đổ 7T;  

+ Đổ bê tông chân khay kè bằng máy trộn, đổ bằng thủ công;  

+ Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên dày 10cm sau khi đã lèn ép bằng ô tô 

tưới nước 5m3 và máy lu 8,5T;  

+ Xây móng kè đá hộc bằng vữa XM M75;  

+ Xếp đá khan, không chit mạch, đá 4×6 bằng thủ công;  

+ Đổ bê tông kè, bằng bê tông thương phẩm, đổ bằng cần cẩu đá 4×6 M200;  

+ Đắp cát nền móng công trình bằng cát đen. 

g. Thi công thoát nước thải 

- Phần cống thoát nước thải:  

+  Đào ống đặt đường ống có mở mái taluy bằng thủ công;  

+ Đắp cát móng đường cống bằng cát đắp;  

+ Lắp đặt ống thoát nước thải, nối bằng vành đai, bằng cần trục bánh hơi 6T;  

+ Lắp đặt đế cống BTCT đúc sẵn;  

+ Đắp đất nền móng công trình bằng đất tận dụng;  

+ Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường.  

- Phần ga thăm (sử dụng ga thăm BTCT):  

+ Đào xúc đất bằng máy đào 0,4m3 và máy ủi 110CV (30% đào thủ công);  

+ Đắp đất chân hố móng bằng máy Đầm bánh hơi tự hành 9T và máy ủi 108CV; 

+ Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường, đất cấp III;  

+ Đổ bê tông lót móng đáy hố ga bằng bê tông M100, đá 4×6, bê tông đổ tại 

chỗ, đổ thủ công bằng máy trộn bê tông 250l;  

+ Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn hố ga bằng gỗ ván;  

+ Lắp dựng cốt thép bê tông hố ga;  

+ Đổ bê tông móng cống ngang đường bằng bê tông M250, đá 2×4, bê tông đổ 

tại chỗ, đổ thủ công bằng máy trộn bê tông 250l;  

+ Tháo dỡ ván khuôn bê tông móng cống ngang đường bằng gỗ ván;  

+ Trát trong, ngoài hố ga bằng vữa xi măng M100 dày 20cm;  

+ Đắp đất nền móng công trình bằng đất tận dụng;  

+ Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường;  

+ Lắp đặt nắp hố ga bằng gang chế tạo sẵn và lưới chắn rác. 

- Biện pháp thi công Trạm xử lý nước thải:  
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+ Đào xúc đất bằng máy đào 0,4m3 và máy ủi 110CV (đào cơ giới kết hợp thủ 

công);  

+ Đắp đất chân hố móng bằng máy Đấm bánh hơi tự hành 9T và máy ủi 108CV; 

+ Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường, đất cấp III;  

+ Đổ bê tông lót móng đáy bể hợp khối bằng bê tông M100, đá 4×6, bê tông đổ 

tại chỗ, đổ thủ công bằng máy trộn bê tông 250l; 

+ Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn bê tông bể hợp khối bằng gỗ ván;  

+ Lắp dựng cốt thép bê tông bể hợp khối;  

+ Đổ bê tông bể hợp khối bằng bê tông M250, đá 2×4, bê tông đổ tại chỗ, đổ 

thủ công bằng máy trộn bê tông 250l. 

+ Tháo dỡ ván khuôn bê tông bể hợp khối bằng gỗ ván;  

+ Trát trong, ngoài thành bể bằng vữa xi măng M100 dày 20cm;  

+ Đắp đất nền móng công trình bằng đất tận dụng;  

+ Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường;  

+ Xây dựng kết cấu nhà phía trên bể hợp khối. 

+ Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, điện động lực, điện chiếu sáng, điện 

điều khiển và các trang thiết bị máy móc khác;  

+ Thử áp lực và vận hành thử nghiệm hệ thống trạm xử lý nước thải. 

- Thi công hồ sự cố 

 Theo kết quả khảo sát địa chất công trình của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà thì 

với chiều sâu của hồ sinh học, hồ sự cố là tương đối dễ dàng. Công tác đào hồ này sử 

dụng máy móc đào theo từng phần và tổ chức xây dựng kè bằng đá.  

+ Hồ sự cố sẽ được thi công đào vào mùa khô  

+ Đất thừa từ quá trình đào hồ này được tận dụng để trồng cây xanh. 

h. Biện pháp thi công hoàn trả kênh mương 

 Thi công hoàn trả kênh vào mùa khô, tránh những ngày mưa bão, ngày cung 

cấp nước tưới của khu vực. 

 + Công tác định vị: Công tác định vị tim kênh mương trên thực địa được thực 

hiện bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước xép để xác định. 

 + Công tác thi công: Đào hố móng đến cao trình thiết kế. Thi công kênh mương 

theo phương pháp phân đoạn. Trước khi mở móng cần phải đóng cọc, chăng dây định 

vị tuyến, sau đó xác định độ sâu đáy kênh theo thiết kế. 

 Xây mố đỡ hoặc đặt đệm mố đỡ, kiểm tra độ dộc đáy kênh: 

 - Công tác bê tông: Việc gia công cốt thép, lắp đặt vào công trình phải thực hiện 

theo thiết kế và tuân thủ các quy định kỹ thuật trong tiêu chuẩn. 
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 - Công tác ván khuôn: Ván khuôn dùng chế tạo kênh bê tông có thể sử dụng ván 

khuôn có chiều dày từ 2-2,5 cm. Số lượng bộ cốp pha định hình tuỳ thuộc đội thợ xây 

dựng, tiến độ yêu cầu. 

1.5.3. Tổ chức thi công 

* Tổng mặt bằng tổ chức thi công của Dự án được bố trí gồm các công trình 

sau: 

- 01 khu lán trại phục vụ ăn ở sinh hoạt điều hành thi công;  

- 01 Bãi tập kết nguyên vật liệu; 

 - 01 bãi tập kết đất đá, chất thải xây dựng;  

- 01 nhà kho lưu trữ CTTT;  

- 01 nhà kho lưu trữ CTNH;  

- 06 nhà vệ sinh lưu động;  

- 01 cầu rửa xe ra vào công trường. 

* Dự kiến các bãi đổ thải trong giai đoạn thi công xây dựng:  

- Đối với đất bóc hữu cơ, thực vật phát quang chủ dự án sẽ sẽ ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng và được cấp phép vận chuyển đổ thải, xử lý theo đúng quy định. 

 - Đối với khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh sẽ được tận dụng để phục 

vụ san nền cho dự án, phần còn lại Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

và được cấp phép vận chuyển đổ đi theo đúng quy định.  

- Vị trí các bãi tập kết nguyên vật liệu, bãi thải đất đã được bố trí ở phía Đông 

khu dự án. 

* Vị trí đổ thải 

Vị trí đổ phế thải xây dựng của dự án là bãi đổ thải tại Bắc Ninh (Công ty 

TNHH  xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng tại 

tỉnh Bắc Giang để thu gom và vận chuyển. Hợp đồng được đính kèm phụ lục của báo 

cáo này). 

 Tuyến đường vận chuyển chất thải xây dựng của dự án khoảng 50 Km. 

- Vận chuyển và đổ thải: chất thải xây dựng sẽ được thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo đúng quy định tại Thông tư số 08:2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây 

dựng, cụ thể: 

 + Đối với cỏ dại, cây bụi: được thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định 

tại Thông tư số 08:2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng 

 + Đối với đất thải: nền đất CCN chủ yếu là đất nông nghiệp, có độ dinh dưỡng, 

phù sa lớn nên phù hợp cho việc trồng cây xanh tại CCN. Vì vậy, toàn bộ đất thải từ 

quá trình đào móng công trình của dự án sẽ được thu gom, tái sử dụng trồng cây xanh 

tại CCN.  
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Lưu ý, các đống chất thải sẽ được lưu chứa tại khu vực cuối hướng gió, che phủ 

bạt kín, đậy gạch 4 góc để hạn chế bụi khi chưa sử dụng.  

+ Đối với chất thải rắn xây dựng: các loại chất thải có khả năng tái chế như sắt, 

thép, gỗ thừa,... sẽ được tập kết vào 1 khu vực riêng trên công trường, che phủ bằng 

bạt kín và định kỳ bán lại cho đơn vị có chức năng tái chế; các loại chất thải không có 

khả 

năng tái chế như vữa, xi măng, gạch vỡ,... sẽ được thu gom, tận dụng làm vật liệu san 

lấp cho các công trình xây dựng hoặc chôn lấp trong bãi chôn lấp chất thải rắn xây 

dựng đã được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch (các hoạt động đổ thải chỉ thực hiện 

sau khi Chủ dự án đạt được thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức, cá nhân có quyền 

quản lý, sử dụng khu đất tiếp nhận chất thải rắn xây dựng trên).  

 

1.5.4. Danh mục máy móc thiết bị 

1.5.4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án, một số máy 

móc thiết bị tham gia trong giai đoạn này được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hoạt động để 

đảm bảo an toàn lao động và ít gây ảnh hưởng tới môi trường. 

Danh mục các máy móc, thiết bị chính của dự án được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 1.35: Danh sách máy móc thiết bị phục vụ trong giai đoạn thi công 

STT Loại máy 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Xuất xứ 
Tình 

trạng 

Năm sản 

xuất 

1 Búa căn khí nén 3 Việt Nam Cũ, 85% 2019 

2 Cần trục bánh hơi 25T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

3 Cần trục ô tô 1T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

4 Cần trục ôtô 10T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

5 Đầm bàn 1Kw 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

6 Đầm cóc 1 Việt Nam Cũ, 85% 2019 

7 Đầm dùi 1,5 KW 1 Việt Nam Cũ, 85% 2019 

8 Máy cắt uốn cắt thép 5KW 1 Việt Nam Cũ, 85% 2019 

9 Máy đào 0,8m3 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

10 Máy đào 1,25m3 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

11 Máy đào 1,6m3 2 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

12 Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

13 Máy đầm bánh hơi tự hành 25T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 
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STT Loại máy 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Xuất xứ 
Tình 

trạng 

Năm sản 

xuất 

14 Máy khoan 2,5kw 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

15 Máy khoan 4,5KW 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

16 Máy lu 10T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

17 Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh hơi) 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

18 Máy lu rung 25T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

19 Máy nén khí điêzen 600m3/h 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

20 Máy rải 130-140CV 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

21 Máy rải 50-60m3/h 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

22 Máy san 108CV 3 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

23 Máy trộn bê tông 250l 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

24 Máy trộn vữa 80l 1 Việt Nam Cũ, 85% 2019 

25 Máy ủi 108CV 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

26 Ô tô tự đổ 10tấn 5 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

27 Ô tô tự đổ 12tấn 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

28 Ô tô tưới nước 5m3 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

29 Ô tô tưới nhựa 7T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

30 Ô tô thùng 12T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

31 Ô tô thùng 2,5Tấn 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

32 Ô tô vận tải thùng 2.5 tấn 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

33 Ô tô vận tải thùng 7tấn 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

34 Tời điện 5T 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

36 Máy hàn 1 Trung Quốc Cũ, 85% 2019 

 

1.5.4.2. Trong giai đoạn vận hành dự án 

Ngoài các thiết bị máy móc văn phòng, trong giai đoạn vận hành danh mục máy 

móc thiết bị của Nhà máy cho năm hoạt động hoạt động ổn định dự kiến của nhà máy 

như sau: 

Bảng 1.36: Nhu cầu máy móc của dự án khi dự án đi vào hoạt động 

   STT Tên, chủng loại Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình trạng 

Năm sản 

xuất 

- Trạm quan trắc online Hệ thống 1 Nhật Bản Mới, 100% 2023 

- Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 1 Châu Âu/Đài Mới, 100% 2023 
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Loan, Việt Nam 

- Hệ thống nước cấp 
Hệ thống 

1 
Châu Âu/Đài 

Loan, Việt Nam 
Mới, 100% 2023 

- Máy phát điện dự phòng Cái 01 Nhật Bản Mới, 100% 2023 
 

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

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- Tiến độ thực hiện Dự án:  

+ Qúy II năm 2023 triển khai thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật.  

+ Quý III năm 2024 thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư tại CCN. 

1.6.2. Tổng mức đầu tư của dự án 

Tổng vốn đầu tư của dự án là: 783.952.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi ba tỷ, 

chín trăm năm mươi hai triệu đồng) 

Trong đó. Vốn tự có của doanh nghiệp: 235.185.600.000 đồng; 

Vốn vay ngân hàng và huy động theo quy định của pháp luật: Còn lại 

Bảng 1.37: Tổng vốn đầu tư của dự án 

Đơn vị: đồng 

STT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 

 Giá trị 

trước thuế  
 Thuế VAT  

 Giá trị 

sau thuế  

I Chi phí GPMB   
         

237.000.000.000  
  

           

237.000.000.000  

II Chi phí xây dựng Gxd 
         

327.607.801.957  

          

32.760.780.196  

           

360.368.582.153  

III Chi phí thiết bị Gtb 
            

24.528.371.045  

            

2.452.837.105  

             

26.981.208.150  

IV 

Các chi phí quản lý 

dự án, chi phí tư 

vấn, chi phí khác, 

lãi vay 

  
            

52.820.425.950  

            

5.282.042.595  

             

58.102.468.545  

V 

CHI PHÍ DỰ 

PHÒNG CỦA DỰ 

ÁN 

  
            

64.195.659.895  

            

4.049.565.990  

             

68.245.225.885  

VI 
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ  
  

         

706.152.258.848  

          

44.545.225.885  

           

750.697.484.733  

   LÀM TRÒN    
         

706.152.259.000  

          

44.545.226.000  

           

750.697.485.000  

 

+ Trong đó vốn cho công tác bảo vệ môi trường hàng năm: 5.000.000.000 VNĐ 

(Năm tỷ Việt Nam đồng) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
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1.6.3.1. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án giai đoạn thi công xây dựng 

Việc triển khai thi công xây dựng các hạng mục của nhà máy do chủ đầu tư thuê 

đơn vị nhà thầu xây dựng thực hiện. 

- Nhu cầu về công nhân: Số lượng công nhân thường xuyên làm việc tại khu vực 

thi công xây dựng nhà máy dự kiến dao động khoảng 50 người (tùy từng thời điểm). 

Nhà thầu sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân lao động tại địa phương, có điều kiện tự túc 

ăn ở. 

- Trách nhiệm của chủ đầu tư: Quản lý, giám sát hoạt động thi công. 

- Trách nhiệm nhà thầu thi công: Tiến hành thi công các hạng mục nhà máy đảm 

bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường 

khu vực thi công. Hoạt động thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của các nhà máy gần khu vực thi công, đảm bảo an toàn cho công trình hiện 

hữu xung quanh công trình. Đảm bảo phân luồng thi công hợp lý và an toàn trong 

công trình. 

 

Hình 1.22: Sơ đồ tổ chức thi công của dự án 

1.6.3.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án giai đoạn đi vào vận hành  

Tổ chức bộ máy và thực hiện dự án giai đoạn vận hành sản xuất tương đối đơn 

giản và hiệu quả bao gồm: Giám đốc điều hành quản lý chung toàn bộ Công ty; Bộ 

phận hành chính; Bộ phận kỹ thuật, phòng Tài vụ, vật tư, kinh doanh và Bộ phận công 

nhân trực tiếp thực hiện dự án. 
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Hình 1.23: Sơ đồ tổ chức vận hành của dự án 

a. Lao động 

- Lao động của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà dự kiến 3.330 người. 

Tất cả lao động làm việc tại dự án được tuyển chọn và thuê phù hợp với luật lao 

động của Việt Nam và các quy định có liên quan. Đặc biệt khi đi vào hoạt động, dự án 

sẽ tổ chức tiến hành đào tạo cho tất cả các nhân viên và sẽ thường xuyên duy trì 

chương trình đào tạo toàn diện, định kỳ. 

b. Thời gian làm việc 

Thời gian làm việc trong giai đoạn vận hành của dự án: 

Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng tương đương 312 ngày/năm. 

CÔNG TY  

Giám đốc 

Phòng Hành chính 

- Kế toán, tài chính 

- Hành chính quản trị 

- Nhân sự 

 

 

 

 

 

 

Phòng Quan hệ khách hàng 

- Tiếp nhận các dự án đầu tư vào 

CCN, hỗ trợ các nhà đầu tư 

- Kinh doanh hạ tầng 

- Chuyển giao công nghệ 

- Bảo vệ CCN, quan hệ với các 

cơ quan và nhân dân địa phương 

 

Phòng Xây dựng 

- Xây dựng hạ tầng và 

công trình 

- Vận hành, duy tu, bảo 

dưỡng công trình hạ 

tầng 

- Kiểm soát, bảo vệ 

môi trường trong CCN 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

 2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 

Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” thuộc 2 xã (Yên Trung và xã 

Thuỵ Hoà), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân, trên diện tích khoảng 46,07 ha. 

 Vị trí của dự án được xác định theo Quyết định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 

tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên 

Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ký ngày 31/8/2022. Có vị trí tiếp 

giáp như sau: 

 - Khu số 1: Diện tích 11,36 ha thuộc xã Yên Trung 

+ Phía Đông giáp ruộng canh tác (được quy hoạch là đất dự trữ phát triển); 

+ Phía Tây giáp ruộng canh tác (được quy hoạch là đất công cộng đô thị); 

+ Phía Bắc giáp khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng; 

+ Phía Nam giáp ruộng canh tác (quy hoạch là đất cây xanh đô thị). 

- Khu số 2: Diện tích 34,72 ha (Trong đó, xã Yên Trung có diện tích là 8,24 ha; 

xã Thuỵ Hoà có diện tích 26,48 ha): 

+ Phía Đông giáp tuyến đường tỉnh lộ ĐT.277B quy hoạch; 

+ Phía Tây giáp ruộng canh tác và khu dân cư hiện trạng thôn Trung Lạc, xã Yên 

Trung; 

+ Phía Bắc giáp khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng; 

+ Phía Nam giáp ruộng canh tác (quy hoạch là đất dự trữ phát triển). 

2.1.1.2. Điều kiện về địa chất 

Đặc điểm địa chất công trình tại khu vực dự án theo Báo cáo khảo sát địa 

chất công trình CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà do Công ty Khảo sát và Xây dựng thực 

hiện cho thấy: 

+ Lớp 1: sét pha, màu xám nâu, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng, bề 

dày trung bình 0,7m 

+ Lớp 1a: bùn sét pha, màu xám đen, xám ghi; lẫn vật chất hữu cơ, rễ cây, bề 

dày thay đổi từ 0,2 – 0,4m 
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+ Lớp 2: sét pha, màu xám nâu, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm, bề dày trung 

bình 1,5m 

• Độ ẩm tự nhiên: 31% 

• Dung trọng tự nhiên: 1,85 g/cm3 

• Tỷ trọng: 2,69  

• Hệ số nén lún: 0,047 cm2/kg. 

+ Lớp 3: sét pha, màu nâu đỏ, nâu vàng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng, bề 

dày trung bình 2,5m 

• Độ ẩm tự nhiên: 27,8% 

• Dung trọng tự nhiên: 1,91 g/cm3 

• Tỷ trọng: 2,7 

• Hệ số nén lún: 0,033 cm2/kg. 

+ Lớp thấu kính A: bùn sét, màu xám đen, phạm vi phân bố rộng nhưng bề dày 

nhỏ 0,47m 

• Độ ẩm tự nhiên: 53,2% 

• Dung trọng tự nhiên: 1,68 g/cm3 

• Tỷ trọng: 2,65  

• Hệ số nén lún: 0,086 cm2/kg. 

+ Lớp 4:  sét màu xám trắng, xám vàng trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy, bề 

dày trung bình 2,7m 

• Độ ẩm tự nhiên: 40,4% 

• Dung trọng tự nhiên: 1,78 g/cm3 

• Tỷ trọng: 2,68 

• Hệ số nén lún: 0,062 cm2/kg. 

+ Lớp 5: bùn sét pha, màu xám đen, xám ghi chứa vật chất hữu cơ, , bề dày 

chưa xác định do hố khoan kết thúc ở độ sâu 7m. 

• Độ ẩm tự nhiên: 51,7% 

• Dung trọng tự nhiên: 1,63 g/cm3 

• Tỷ trọng: 2,63 

• Hệ số nén lún: 0,076 cm2/kg. 

+ Lớp thấu kính B: sét pha màu xám ghi 

• Độ ẩm tự nhiên: 29,6% 

• Dung trọng tự nhiên: 1,85 g/cm3 

• Tỷ trọng: 2,63 

• Hệ số nén lún: 0,044 cm2/kg. 
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Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất khu vực thực hiện dự án có thể thấy nền 

địa chất khu vực kém, cường độ chịu tải nhỏ, vì vậy cần lưu khi xử lý nền móng công 

trình dự án. 

* Địa chất thủy văn 

Theo bản đồ phân bố địa chất thủy văn tỉnh Bắc Ninh (tỷ lệ 1:50.000), khu vực 

dự án nằm trong khoảnh V của bản đồ. Đặc điểm của khoảnh này như sau: 

- Chiều sâu nóc tầng dao động từ 13 – 18m 

- Chiều dày tầng chứa nước dao động từ 24,5 – 41,9m; trung bình là 33,2m 

Theo Báo cáo khảo sát địa chất công trình CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà, cho thấy: 

- Mực nước tĩnh: 1,38m 

- Mực nước động: 1,88m 

- Lưu lượng nước: 28,8 m3/giờ 

- Trị số hạ thấp : 0,5m 

2.1.1.2. Điều kiện khí tượng 

CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà nằm trong vùng có khí hậu mang tính chất đặc 

trưng của vùng khí hậu gió mùa: mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, mùa đông lạnh ít mưa.  

Hiện tại khu vực chưa có các hiện tượng thời tiết bất thường như lũ quét, sạt lở, 

ngập lụt đáng kể nào. 

- Điều kiện khí tượng có ảnh hưởng rất lớn đến tác động qua lại của dự án, nó 

có tác dụng làm cộng hưởng thêm hay giảm đi các thành phần ô nhiễm phát sinh do dự 

án hoạt động. Đặc biệt là quá trình lan truyền và chuyển hoá các chất ô nhiễm phụ 

thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu tại khu vực. Các yếu tố đó là: 

+ Nhiệt độ không khí. 

+ Độ ẩm không khí. 

+ Lượng mưa. 

+ Tốc độ gió và hướng gió. 

+ Nắng và bức xạ 

1. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô 

nhiễm trong không khí; đồng thời nó có liên quan đến quá trình bay hơi của các chất 

hữu cơ. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí là những yếu tố gây ảnh 

hưởng đáng kể đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh.  
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Bảng 2.1 Nhiệt độ không khí trung bình từ năm 2017 – 2021 

Đơn vị: oC 

TT Các tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tháng 1 14,3 14,9 16,8 17,3 17,8 

2 Tháng 2 15,9 19,6 16,6 18,9 18,1 

3 Tháng 3 20,1 23,5 19,4 21,3 20,8 

4 Tháng 4 25,6 24,5 25,0 24,8 25,3 

5 Tháng 5 28,6 28,1 28,6 29,8 29,5 

6 Tháng 6 29,7 29,3 29,7 30,2 31,4 

7 Tháng 7 29,1 28,5 29,7 29,7 30,1 

8 Tháng 8 29,0 28,7 28,6 29,6 30,2 

9 Tháng 9 27,4 26,7 28,7 28,2 28,6 

10 Tháng 10 26,1 25,0 26,3 26,4 26,7 

11 Tháng 11 22,7 22,3 22,2 24,1 24,8 

12 Tháng 12 18,1 15,2 16,6 17,9 17,2 

Trung bình 23,9 23,8 24,0 24,9 25,0 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc) 

Nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng từ 23oC đến 25oC. Về mùa đông, 

nhiệt độ trung bình là 18,9oC. Các tháng lạnh nhất trong năm là tháng 1, 2. Nhiệt độ 

thấp nhất tới 6 - 8oC. Về mùa hè nhiệt độ trung bình là 27oC. Các tháng nóng nhất 

trong năm là tháng 6,7. Nhiệt độ cao nhất đến 36 - 38oC. 

2. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí là một trong những yếu tố cần thiết khi đánh giá mức độ tác 

động tới môi trường không khí của dự án. Đây là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự 

phát tán, lan truyền các chất gây ô nhiễm.  

Bảng 2.2 Độ ẩm tương đối trung bình từ năm 2017 – 2021 

Đơn vị: % 

TT 
Các 

tháng 

Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tháng 1 85 82 74 81 82 

2 Tháng 2 86 85 81 85 85 

3 Tháng 3 86 82 92 90 91 

4 Tháng 4 85 84 88 80 86 
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TT 
Các 

tháng 

Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

5 Tháng 5 83 83 81 81 82 

6 Tháng 6 82 78 82 80 80 

7 Tháng 7 84 84 83 77 81 

8 Tháng 8 83 85 85 81 84 

9 Tháng 9 81 85 83 85 83 

10 Tháng 10 78 76 79 77 78 

11 Tháng 11 83 76 83 83 82 

12 Tháng 12 81 73 65 81 81 

Trung bình 83,1 81,1 81,3 81,8 82,9 

 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc  

Nhìn chung độ ẩm không khí trung bình hàng năm khu vực Bắc Ninhkhông lớn, 

dao động từ 81,1 – 82,9%. Diễn biến độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa nên trong 1 năm 

thường có 2 thời kỳ, một thời kỳ độ ẩm cao và một thời kỳ độ ẩm thấp. Độ ẩm thấp 

nhất vào tháng 12 năm 2018 (65%) và cao nhất vào tháng 3 năm 2018 (92%). 

3. Lượng mưa 

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí, pha loãng, thúc đẩy quá trình 

chuyển hóa các chất ô nhiễm trong nước. Lượng mưa lớn thì mức độ giảm ô nhiễm 

giảm. Vì vậy, vào mùa mưa mức độ ô nhiễm thấp hơn mùa khô. Lượng mưa trung bình 

các tháng tại khu vực dự án từ năm 2017 – 2021 được thể hiện trong Bảng 2.3 

- Lượng mưa trung bình năm   : 134,6 cm 

- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất  : 387 cm 

- Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất  : 61 cm 

- Số ngày mưa trong năm                                 : 145 

Bảng 2.3 Lượng mưa khu vực thực hiện dự án (sông Cầu) 

Đơn vị: cm 

TT Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tháng 1 79 83 86 83 84 

2 Tháng 2 77 84 79 78 79 

3 Tháng 3 74 61 67 61 62 

4 Tháng 4 93 89 103 92 85 

5 Tháng 5 158 144 128 134 130 

6 Tháng 6 168 171 121 114 135 
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7 Tháng 7 251 277 208 105 120 

8 Tháng 8 387 351 202 223 236 

9 Tháng 9 165 250 236 202 210 

10 Tháng 10 154 119 142 153 140 

11 Tháng 11 93 93 114 113 112 

12 Tháng 12 94 82 68 88 87 

Trung bình 149,4 150,3 129,5 120,5 123,3 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc) 

4. Tốc độ gió và hướng gió 

Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền các chất ô 

nhiễm trong không khí và làm xáo trộn các chất ô nhiễm trong nước. Tốc độ gió càng 

lớn thì chất ô nhiễm trong không khí lan tỏa càng xa nguồn ô nhiễm và nồng độ chất ô 

nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch. Ngược lại khi tốc độ gió càng nhỏ 

hoặc không có gió thì chất ô nhiễm sẽ bao trùm xuống mặt đất ngay cạnh chân các 

nguồn thải, làm cho nồng độ chất ô nhiễm trong không khí xung quanh nguồn thải sẽ 

đạt giá trị lớn nhất. Hướng gió thay đổi làm cho mức độ ô nhiễm và khu vực ô nhiễm 

cũng biến đổi theo. 

 Thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, hàng năm vào mùa mưa bão khu vực Dự 

án cũng chịu ảnh hưởng của các trận bão tương tự. Hàng năm thường xảy ra 3 - 4 trận 

bão gây ảnh hưởng đến khu vực, bão có tốc độ gió 20 - 30 m/s và thường kèm theo 

mưa lớn kéo dài nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân 

dân trong vùng. Hướng gió chủ đạo là gió Đông và Đông Bắc, mùa hạ có gió Nam và 

Đông Nam.  

- Tốc độ gió trung bình trong năm : 1,8m/s 

- Tốc độ gió lớn nhất trong năm  : 3,2m/s 

Bảng 2.4. Tốc độ gió tại Bắc Ninh từ năm 2017 – 2021 (m/s) 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 1,2 2,3 2,2 2,4 2,5 2,2 2,0 1,9 1,7 1,8 1,6 2,1 

2018 1,3 2,4 2,5 2,0 2,2 2,1 2,0 1,6 1,6 2,5 2,6 2,2 

2019 1,2 2,3 2,5 2,4 2,1 2,0 2,1 1,3 1,6 2,7 1,5 2,1 

2020 1,2 1,6 1,7 2,2 2,1 2,0 2,0 1,8 1,9 2,9 3,2 2,1 

2021 1,4 1,2 2,3 2,3 2,1 2,2 1,7 1,8 2,5 4,6 2,5 2,3 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc,  2017) 

5. Nắng và bức xạ 
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Bức xạ mặt trời và nắng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ 

nhiệt trong vùng, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất 

ô nhiễm.  

Bảng 2.5. Số giờ nắng các tháng tại Bắc Ninh từ năm 2017 – 2021 

Đơn vị: giờ 

TT Các tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tháng 1 4,2 12,1 9,8 12,7 12,9 

2 Tháng 2 11,8 43,6 13,7 40,5 41,5 

3 Tháng 3 21,5 80,4 25,9 33,7 35,8 

4 Tháng 4 105,3 74,5 125,9 132,4 133,2 

5 Tháng 5 171,8 162,7 189,4 221,4 220,9 

6 Tháng 6 101,8 180,9 135,7 209,6 210,1 

7 Tháng 7 165,6 137,0 149,8 153,0 154,1 

8 Tháng 8 189,8 152,2 138,2 177,2 176,8 

9 Tháng 9 136,9 115,8 192,2 134,0 136,2 

10 Tháng 10 116,1 151,0 182,8 179,5 180,0 

11 Tháng 11 88,7 80,7 92,0 87,2 86,2 

12 Tháng 12 32,0 164,7 102,3 48,5 49,6 

 Cả năm 1145,5 1355,6 1357,7 1429,7 1437,3 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc) 

Chế độ nắng liên quan chặt chẽ với chế độ bức xạ và tình trạng mây là nguyên 

nhân dẫn đến sự chuyển hóa các chất ô nhiễm và là tác nhân gây ra quá trình chuyển 

hóa các chất từ trạng thái này sang trạng thái khác như các phản ứng quang hóa hoặc 

do các loại vi sinh vật sống nhờ vào năng lượng ánh sáng mặt trời để chuyển hóa chất 

tạo ra năng lượng sống. Tầng bức xạ trung bình hàng ngày ở Bắc Ninh là 100 – 120 

Kcal/cm2, các tháng có bức xạ cao nhất là các tháng mùa hè (tháng 6, 7) và thấp nhất 

là các tháng mùa đông. Chế độ bức xạ mặt trời tương đối ổn định qua các năm.  

- Số giờ nắng trong năm: 1.355 - 1.437 giờ/năm. 

- Số giờ nắng trong ngày: 4 - 5 giờ/ngày. 

- Bức xạ: Lượng bức xạ bình quân: 125,4 Kcal/cm2. 

6. Độ bền vững khí quyển 

Độ bền vững khí quyển xác định theo tốc độ gió và bức xạ mặt trời vào ban 

ngày và độ che phủ mây vào ban đêm. Khu vực Bắc Ninh có lượng mây trung bình 

năm vào khoảng 7,5/10. Thời kỳ nhiều mây nhất là vào cuối mùa Đông, tháng cực đại 
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là tháng 3, lượng mây trung bình là 9/10, ít mây nhất là 4 tháng cuối năm, tháng đạt 

cực tiểu là tháng 10, 11, lượng mây trung bình chỉ 6/10. Phân loại độ bền vững khí 

quyển được thể hiện trong bảng 2.7 

Bảng 2.6. Phân loại độ bền vững khí quyển (Pasquill, 1961) 

Tốc độ gió 

tại độ cao 

10m (m/s) 

Bức xạ mặt trời ban ngày 
Độ mây che phủ  

ban đêm 

Mạnh (Độ 

cao mặt trời 

> 60) 

Trung bình 

(Độ cao mặt 

trời 35 – 60) 

Yếu (Độ cao 

mặt trời 15 

– 35) 

Ít mây 

<4/8 

Nhiều mây 

>4/8 

<2 

2 – 3 

3 – 5 

5 – 6 

>6 

A 

A – B 

B 

C 

C 

A – B 

B 

B – C 

C – D 

D 

B 

C 

C 

D 

D 

- 

E 

D 

D 

D 

- 

F 

E 

D 

D 

Ghi chú:  A – Rất không bền vững   D – Trung hòa 

  B – Không bền vững loại trung bình E – Bền vững trung bình 

  C – Không bền vững loại yếu  F – Bền vững 

Độ bền vững loại A, B, C diễn ra trong điều kiện khí quyển không ổn định. Đối 

với khu vực Bắc Ninh, ban đêm độ bền vững khí quyển thuộc loại D, E. Vào những 

ngày nắng và tốc độ gió nhỏ, độ bền vững khí quyển thuộc loại B, B – C, ngày có mây 

là C. 

Nhận xét: Khu vực thực hiện dự án có điều kiện khí tượng thủy văn ổn định, 

không có các hiện tượng thời tiết bất thường nên ít có khả năng ảnh hưởng đến hoạt 

động của dự án. 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn 

Nước thải phát sinh từ CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà sau khi được xử lý đạt 

QCVN 40:2011 cột A (Kf= 1,0; Kq= 0,9) và nước mưa chảy tràn sẽ chảy vào mương 

thoát nước nằm giữa CCN. Theo hệ thống kênh thủy lợi thoát ra kênh Tây Nam – Phấn 

Động. Sau khi qua trạm bơm Phấn Động được thoát về sông Cầu. 

Nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng của dự án là sông Cầu. Đặc điểm, chế độ 

thủy văn cũng như lưu lượng dòng chảy của sông được trình bày như sau: 

Lưu vực sông Cầu có dòng chính là sông Cầu với chiều dài 290 km bắt nguồn 

từ núi Văn Ôn (Vạn On) ở độ cao 1.170 m và đổ vào sông Thái Bình ở Phả Lại. Trong 

lưu vực sông Cầu có tới 26 phụ lưu cấp một với tổng chiều dài 670 km và 41 phụ lưu 

cấp hai với tổng chiều dài 645 km và hàng trăm km sông cấp ba, bốn và các sông suối 

ngắn dưới 10 km. Lưu vực sông Cầu nằm trong vùng mưa lớn (1.500-2.700 mm/năm) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A3_L%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
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của các tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Tổng lưu lượng nước hàng năm đạt đến 4,2 tỷ 

m³. Sông Cầu được điều tiết bằng hồ Núi Cốc trên sông Công (một chi lưu của nó) với 

dung tích hàng trăm triệu m³. 

Chế độ thủy văn của các sông trong lưu vực sông Cầu được chia thành 2 mùa: 

Mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 và chiếm 70-80% tổng lưu lượng dòng 

chảy trong năm. 

Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, chỉ chiếm 20-30% tổng lưu lượng 

dòng chảy của năm. 

Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng trong năm chênh lệch nhau tới 10 

lần, mực nước cao và thấp nhất chênh nhau khá lớn, có thể tới 5–6 m. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo 

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống và các đơn vị có liên 

quan lên phương án không để xảy ra tình trạng úng ngập CCN, đảm bảo môi trường 

đầu tư; về lâu dài sở Nông nghiệp & PTNT, Ban quản lý các KCN và các đơn vị, 

địa phương có liên quan xem xét đấu nối với kênh, mương thủy lợi đảm thoát nước 

thuận lợi và triệt để. 

* Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên 

Nhìn chung, khu vực thực hiện dự án có điều kiện tự nhiên ổn định, các thông 

số khí tượng ổn định, trong khu vực chưa có hiện tượng lũ lụt, sạt lở, ngập úng, bão, 

động đất,… nên rất thuận lợi cho việc thực hiện dự án đặc biệt là các vấn đề môi 

trường. Địa hình khu vực thuận lợi cho khả năng tiêu thoát nước, điều kiện địa chất 

cho phép thi công các công trình cao tầng. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội  

2.1.2.1. Điều kiện kinh tế xã hội huyện Yên Phong 

Huyện Yên Phong từ lâu đã được coi là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh. 

Huyện Yên Phong nằm trên Quốc lộ 18 (tuyến đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long). 

Nếu Bắc Ninh nằm tại vị trí chiến lược trong tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải 

Phòng – Quảng Ninh, thì huyện Yên Phong là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn 

hàng đầu của tỉnh. Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như: KCN Yên Phong 

1, KCN Yên Phong 1 mở rộng, KCN Yên Phong 2 (gồm KCN Yên Phong 2C và KCN 

VSIP Bắc Ninh 2). Những thương hiệu lớn với số vốn đầu tư hàng tỷ USD như 

Samsung, Orion, Hansol, Dawol… đều được đặt tại các KCN của huyện Yên Phong. 

Với mục tiêu quy hoạch là xây dựng đô thị Yên Phong đạt tiêu chí đô thị loại 

IV, làm cơ sở thành lập thị xã trước năm 2025. Đô thị Yên Phong cũng được định 

hướng đạt tiêu chí đô thị loại III hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn quận khi tỉnh Bắc Ninh 

trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_K%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_N%C3%BAi_C%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
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Dân số Yên Phong đến năm 2025 dự báo sẽ khoảng 225,000-255,000 người, 

đến năm 2035 là khoảng 300,000-320, 000 người, tăng mạnh so với số liệu 192,647 

người vào tháng 4/2019. 

Quy hoạch đi trước 

Yên Phong luôn xác định công tác quy hoạch đi trước làm cơ sở xây dựng hạ 

tầng, thu hút đầu tư để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Những năm gần đây, 

Yên Phong đã nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, đô thị và đã đạt 

được những kết quả vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. 

Vị trí địa lý 

Huyện Yên Phong là một huyện đồng bằng, nằm ở phía tây tỉnh Bắc Ninh, 

thuộc vùng Châu thổ Sông Hồng. 

Huyện Yên Phong có diện tích 96,9km2. Theo thống kê năm 2020, Yên Phong 

có dân số 202,634 người, mật độ dân số 2,090 người/ km2. Vị trí địa lý của huyện Yên 

Phong như sau: 

Phía Bắc lấy sông Cầu làm giới hạn, Yên Phong giáp với hai huyện Hiệp Hoà 

và Việt Yên (tỉnh Bắc Giang). 

Phía Nam giáp huyện Đông Anh (TP Hà Nội), huyện Từ Sơn, huyện Tiên Du 

(tỉnh Bắc Ninh). 

Phía Đông giáp thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) 

Phía Tây lấy sông Cà Lồ làm giới hạn, Yên Phong giáp huyện Đông Anh, huyện 

Sóc Sơn (TP Hà Nội). 

Đơn vị hành chính 

Huyện Yên Phong có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm: 

Thị trấn Chờ (huyện lỵ) 

13 xã: Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Thọ, Đông Tiến, Hoà Tiến, Long Châu, 

Tam Đa, Tam Giang, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa, Văn Môn, Yên phụ, Yên Trung. 

Phát triển hạ tầng giao thông, tạo đòn bẩy kinh tế 

Huyện Yên Phong có hệ thống giao thông đường bộ phát triển: quốc lộ 1A, 18, 

3B, cùng với nhiều tuyến tỉnh lộ: 295, 286, 276, 277. Đây là yếu tố tạo thuận lợi trong 

giao lưu, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với các địa phương trong và ngoài tỉnh. 

Giao thông là huyết mạch của mọi nền kinh tế. Với Yên Phong, phát triển hạ 

tầng giao thông chính là tạo đòn bẩy quan trọng phát triển kinh tế – xã hội của huyện. 

Chính vì vậy, mấy năm trở lại đây, Yên Phong đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng 

giao thông. Yên Phong tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn, hiện đại, vừa hội tụ về 

thành phố Bắc Ninh vừa lan toả mạnh mẽ vào mạng lưới giao thông trong vùng kinh tế 
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trọng điểm phía Bắc. Yên Phong đã nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường trọng yếu 

như: 

+ Quốc lộ 18 kết nối Yên Phong với sân bay quốc tế Nội Bài và các cửa khẩu, 

cảng biển quốc tế như Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận; 

+ Quốc lộ 3 kết nối Yên Phong với Hà Nội, Thái Nguyên hay các tuyến 

đường tỉnh; 

+ Nút giao nối KCN Yên Phong I với Quốc lộ 18; 

+ Các tuyến đường tỉnh ĐT277, ĐT277B, ĐT285B, ĐT286, ĐT287, ĐT295, 

…kết nối huyện Yên Phong với nhiều huyện trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh. 

Lợi thế về giao thông 

Với lợi thế lớn về giao thông, góp phần tạo điều kiện cho các phương tiện vận 

chuyển hàng hoá và đưa đón công nhân lao động ra vào KCN thuận lợi. Đây là tiền đề 

cho huyện ngày càng phát triển và trở thành “Tâm điểm vàng” của Trung tâm sản xuất 

công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 

Khu công nghiệp huyện Yên Phong – Bắc Ninh – mở rộng không gian đô 

thị hiện đại 

Với mục tiêu trở thành quận khi tỉnh Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung 

ương, huyện Yên Phong dành cho nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cao chất 

lượng cơ sở hạ tầng, cuộc sống người dân và mở rộng không gian đô thị. 

Nhằm tăng tỷ lệ đô thị, huyện Yên Phong đã phát triển các khu đô thị và các 

điểm dân cư tập trung từng bước hiện đại. Hiện tại huyện đang tập trung nguồn lực 

thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thi trấn Chờ và đô thị Yên Phong với 

diện tích quy hoạch hơn 9,690 ha, mở rộng gấp 3.5 lần so với trước đây. 

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng đô thị Yên Phong đạt tiêu chí đô thị loại IV, 

làm cơ sở thành lập thị xã trước năm 2025. Đây là khu vực phát triển đô thị công 

nghiệp, dịch vụ; trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và 

công nghiệp phụ trợ; trung tâm phát triển thương mại dịch vụ cho công nghiệp, là 

trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá của tỉnh. Đô thị Yên Phong cũng được định 

hướng đạt tiêu chí đô thị loại III hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn quận khi tỉnh Bắc Ninh 

trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong đó, nhiều khu đô thị quy mô lớn: 

+ Khu đô thị Kim Đô Policity với tổng diện tích gia đoạn 1 là 246ha, sẽ mở 

rộng lên 500ha tại xã Yên Phụ; 

+ Khu đô thị mở rộng thị trấn Chờ diện tích 75ha; 

+ Quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050(4,571ha); 
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+ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch văn hoá, dịch vụ tổng hợp Five Build 

(100ha)… 

Từng bước nâng cấp hạ tầng đô thị; huyện ưu tiên kinh phí để đầu tư cải tạo hệ 

thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng; trồng cỏ dải phân cách tại một số tuyến phố. 

Mục tiêu của huyện trong giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục xây dựng nông thôn mới 

nâng cao; theo hướng bền vững gắn với phát triển đô thị. Cùng đó, đẩy mạnh, nâng 

cao chất lượng đời sống nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Yên Phong hướng 

tới đô thị văn minh, hiện đại. 

Một số chỉ số kinh tế huyện Yên Phong 

Bức tranh kinh tế chung năm 2020 

Năm 2020 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020-

2025 của huyện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự 

lãnh đạo đúng đắn; điều hành tích cực của UBND huyện và sự đồng thuận của nhân 

dân trong huyện; nên các nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2020 cơ bản hoàn 

thành theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

+ GRDP năm 2020 ước đạt 135,058 tỷ đồng, tăng 2.3 lần so với năm 2015; 

Thu, chi ngân sách huyện ước đạt 2,051.089 tỷ đồng; đạt 245% so với dự toán 

tỉnh giao, đạt 230% dự toán huyện xây dựng; 

+ Thu nhập bình quân ước đạt 74.832 triệu đồng/người/năm; tăng 8.8% so với 

năm 2019; 

+ Tỷ lệ hộ nghèo 1.13%; hộ cận nghèo 1.68% theo tiêu chí tiếp cận đa chiều 

giai đoạn 2016-2020; 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1,235.213 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 

10.1% so với năm 2019 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 914,967.133 tỷ đồng, 

tăng 2.6% so với năm 2019. 

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp, song huyện Yên Phong đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch 

vừa phát triển kinh tế – xã hội. 

Dưới đây là một số kết quả đạt được: 

+ Giá trị tổng sản phẩm gia tăng ước đạt hơn 3,088 tỷ đồng, tăng 6.2% so với 

cùng kỳ năm 2020 

+ Tổng thu ngân sách huyện ước đạt hơn 1,605 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm; 

+ Chi ngân sách huyện ước đạt 50% dự toán năm; 

Mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 
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+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%/ năm; 

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 99.5 triệu đồng/năm; 

+ Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông – lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 5.3% 

công nghiệp và xây dựng 69.6%, dịch vụ 25.1%; 

+ Thu ngân sách tăng bình quân 12%/năm; 

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm trên 35% GRDP hàng năm 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng/ha/năm; 

+ Hàng năm giải quyết việc làm mới cho hơn 3,500 lao động; 

+ Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…. 

Phát triển khu công nghiệp huyện Yên Phong – Bắc Ninh 

Những năm trở lại đây, huyện Yên Phong đang phát triển mạnh mẽ bất động 

sản công nghiệp. Yên Phong là nơi xây dựng những KCN có quy mô lớn của miền Bắc 

như KCN Yên Phong I; KCN Yên Phong II, hứa hẹn đón hàng trăm ngàn lao động đến 

làm việc. Các KCN của huyện hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh; tăng cường các 

ngành sản xuất công nghệ sản xuất công nghệ cao; nên xoá bỏ nỗi lo ô nhiễm của 

người dân. 

KCN tập trung Yên Phong I thu hút 121 dự án FDI với tổng số vốn gần 10.3 tỷ 

USD; 33 dự án trong nước với tổng số vốn gần 3,750 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 

104,340 lao động 

(16,613 lao động người Bắc Ninh; 9,600 lao động người Yên Phong). 

Cụm công nghiệp Đông Thọ thu hút 43 doanh nghiệp vào đầu tư với tổng mức 

hơn 2,600 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 5,500 lao động. 

Hiện khu công nghiệp Yên Phong II-C, KCN VSIP Bắc Ninh II, Khu tiểu thủ 

công nghiệp Đông Phong; Cụm công nghiệp Yên Trung – Đông Tiến, Cụm công 

nghiệp Yên Trung – Đông Tiến; Cụm công nghiệp làng nghề Trung Nghĩa – Đông 

Thọ, Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá- Văn Môn; đang tiếp tục được triển khai 

hứa hẹn mở ra nhiều thời cơ; và vận hội mới cho kinh tế-xã hội của huyện Yên Phong 

bứt phá và tăng tốc. 

2.1.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội xã Yên Trung 

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2022 của xã Yên Trung 

về cơ bản đạt được những kết quả như sau: 

Về giá trị thu nhập kinh tế 6 tháng cuối năm 2022 đạt 114,88 tỷ đồng, tăng 3,66 

tỷ so với 6 tháng đầu năm 2021, tăng 3,1%. Cơ cấu kinh tế nông thôn, nông nghiệp 

chiếm 33% công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 34% dịch vụ thương mại chiếm 

33%. Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm đạt 17,5 triệu đồng/ người 

* Nông nghiệp 
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Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 37,1 tỷ đồng tăng 6% trong đó: giá trị trồng 

trọt đạt 19,8 tỷ đồng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 

17,3 tỷ đồng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019.  

Về trồng trọt: Xã tập trung chỉ đạo gieo cấy đảm bảo cơ cấu, đúng thời vụ, đến 

ngày 25 tháng 2 đã cơ bản gieo cấy khép kín diện tích bằng quy trình mạ sân và gieo 

thẳng. Cơ cấu đạt 60% diện tích lúa chất lượng cao tăng giá trị hàng hóa, 40% diện 

tích lúa cao sản trong lúa lai chiếm 50% đạt năng suất cao. Chủ động điều tiết nước 

kịp thời, không để úng hạn, công tác diệt chuột, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả, 

đã hạn chế sâu bệnh và thiệt hại, năng suất lúa vụ chiêm xuân ước đạt 63 tạ/ha. 

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngoài diện tích đã được chuyển đổi, được 

cấp trên phê duyệt cho chuyển đổi là 17,3 ha và đang đề nghị cho chuyển đổi tiếp 29,4 

ha, để tạo hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân trên diện tích canh tác 6 tháng đầu 

năm ước đạt 55 triệu/ha.  

 Về chăn nuôi: Thường xuyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm, tổ chức tiêm phòng dịch theo đúng kế hoạch, phun thuốc khử trùng 

tiêu độc cho các hộ chăn nuôi, nên đã ngăn chặn dịch bệnh xảy ra. 

Đầu năm 2022 thị trường tiêu thụ tốt, giá cả tăng cao nên đàn gia súc gia cầm 

phát triển mạnh. Đàn lợn có 2.860 con (tăng 320 con so với cùng kỳ năm 2015). Đàn 

gia cầm có 38.200 con tăng 900 con so với cùng kỳ năm 2018. Đàn trâu bò có 140 con 

tăng 15 con so với năm 2021. 

Về nuôi trồng thủy sản đã tận dụng diện tích ao hồ nước mặt, cải tạo để nuôi 

trồng thủy sản theo hướng thâm canh tăng năng suất. 

* Công nghiệp - dịch vụ - thương mại 

Trong địa bàn xã có các doanh nghiệp duy trì hoạt động tốt, 1 doanh nghiệp đang 

xây dựng nhà máy, các doanh nghiệp đang hoạt động đã thu hút lao động, tạo việc làm 

cho hàng trăm lao động địa phương vào làm việc cho thu nhập ổn định, thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế của địa phương, ngoài ra các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát 

triển mạnh mẽ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 

39,38 tỷ đồng. Dịch vụ thương mại đạt 38,4 tỷ đồng. 

*Giao thông thủy lợi 

Giao thông:Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các trục đường làng, 

ngõ xóm được cải tạo nâng cấp, được sự hỗ trợ về cơ chế của UBND tỉnh, của Huyện 

cho nhân dân làm đường giao thông trong thôn xóm, về xi măng và cát vàng đồng thời 

huy động sự đóng góp của nhân dân. Đến nay trong toàn xã có 98% là đường bê tông. 

Đối với đường ra đồng đã cải tạp mở rộng các tuyến đường phục vụ sản xuất được 
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247m, các trục chính mở rộng tạo nòng lề đường làm tiền đề cho nâng cấp các trục 

đường ra đồng bê tông cứng. 

Thủy lợi: Để đồng bộ với việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng, đã quy hoạch, cải 

tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, đảm bảo tưới tiêu 

kịp thời, các cơ sở tổ chức đào đắp, dọn vớt bèo khơi thông dòng chảy, chủ động 

phòng chống bão úng, xảy ra. 

2.1.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội xã Thuỵ Hoà 

* Công tác y tế, dân số 

Luôn duy trì tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, duy trì chế đọ 

thường trực tại trạm y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh hoạt động mạng 

lưới y tế từ trạm đến các thôn xóm, thực hiện tốt chương trình y tế cộng đồng, tích cực 

tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra vệ sinh phòng dịch, không để tình trạng dịch bệnh 

xảy ra trên địa bàn, tổ chức khám chữa bệnh cho 1.325 lượt người, điều trị ngoại trú 

cho 1.550 lượt người, tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trong độ tuổi đạt 95%. 

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức 0,6%. 

* Giáo dục 

Địa phương luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, nâng 

cao chất lượng toàn diện, phấn đấu đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. 

Mầm non có 13 lớp đã huy động được 315 cháu đến trường đạt 65%, riêng độ 

tuổi 5 tuổi đạt 100%, 

Tiểu học có 407 học sinh. Trường luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua xây 

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc 

gia. 

THCS có 256 học sinh với số lớp là 8 lớp học. Phấn đấu đạt tiêu chí trường 

chuẩn quốc gia vào năm 2016. 

* Các thông tin tuyên truyền và chính sách xã hội 

Quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh, nâng cao chất lượng tin 

bài, duy trì thời lượng tiếp âm của đài trung ương, đài tỉnh, đài huyện nhằm kịp thời 

phổ biến chính sách pháp luật và nhiệm vụ chính trị của địa phương 

Tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững 04/4 làng văn hóa có 

93% hộ dân được công nhận gia đình văn hóa. 

Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định, quan tâm, 

chăm lo các đối tượng người có công, các đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, người 

nghèo, chi trả trợ cấp cho đủ và đúng đối tượng. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

165 

 ( Nguồn: trích Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

của UBND xã Thuỵ Hoà). 

2.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học khu 

vực thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực thực hiện dự án, 

Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện lấy mẫu, phân tích chất lượng môi 

trường tại dự án. Cụ thể như sau: 

- Khu vực tiếp giáp do đó chúng tôi chỉ tiến hành đánh giá môi trường không 

khí nền tại khu vực dự án nhằm đánh giá chất lượng môi trường nền để có phương án 

xử lý trong quá trình thực hiện dự án. Để đánh giá tổng quát về môi trường không khí 

nền tại khu đất chúng tôi tiến hành đánh giá môi trường không khí tại 02 điểm đặc 

trưng của khu đất là khu vực đầu và cuối dự án. 

- Giáp phía Đông Bắc dự án có mương thoát nước là nguồn tiếp nhận nước thải 

của dự án do vậy lấy 01 mẫu nước tại mương để đánh giá hiện trạng chất lượng nước 

mặt của dự án khi dự án đi vào hoạt động. 

a. Điều kiện thời tiết, thời gian lấy mẫu  

- Điều kiện thời tiết khi lấy mẫu: Trời không mưa, gió nhẹ; 

- Thời gian lấy mẫu và phân tích trong 03 đợt, cụ thể: 

+ Đợt 1 lấy mẫu ngày 16/12/2022;  

+ Đợt 2 lấy mẫu ngày 17/12/2022;  

+ Đợt 3 lấy mẫu ngày 19/12/2022. 

b. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường 

 b.1. Hiện trạng môi trường không khí xung quanh 

Chất lượng không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án được đánh giá 

thông qua quan trắc chi tiết tại 02 vị trí khác nhau trong khu vực dự án vào 03 đợt 

quan trắc. Vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích được đưa ra như sau: 

Bảng 2.7: Vị trí lấy mẫu và ký hiệu mẫu không khí xung quanh 

TT Ký hiệu Vị trí đo mẫu 

1 KK1 Khu vực đầu dự án (khu đất số 01) 

2 KK2 Khu vực cuối dự án (Khu đất số 02) 

 

Bảng 2.8: Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm không khí khu vực dự án 

(Đợt 1: Ngày 16/12/2022) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm QCVN 05 

:2013/BTNMT K1 K2 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm QCVN 05 

:2013/BTNMT K1 K2 

1.  Nhiệt độ oC QCVN 

46:2012/BTNMT 

21,3 21,6 - 

2.  Độ ẩm % 67,2 67,5 - 

3.  Tốc độ gió m/s HD.TB.05 0,4 0,4 - 

4.  
Bụi lơ lửng 

(TSP) mg/m3 TCVN 5067:1995 0,16 0,115 0,3 

5.  CO mg/m3 QTPT/KK/CO/07 2,87 3,06 30 

6.  SO2
 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,068 0,064 0,35 

7.  NO2
 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,062 0,060 0,2 

8.  Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 62,3 65,6 70(1) 

 

(Đợt 2: Ngày 17/12/2022) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm QCVN 05 

:2013/BTNMT K1 K2 

1.  Nhiệt độ oC QCVN 

46:2012/BTNMT 

22,2 22,3 - 

2.  Độ ẩm % 57,3 56,2 - 

3.  Tốc độ gió m/s HD.TB.05 0,4 0,4 - 

4.  
Bụi lơ lửng 

(TSP) mg/m3 TCVN 5067:1995 0,114 0,116 0,3 

5.  CO mg/m3 QTPT/KK/CO/07 2,91 2,85 30 

6.  SO2
 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,063 0,066 0,35 

7.  NO2
 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,063 0,061 0,2 

8.  Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 64,2 61,1 70(1) 

 

(Đợt 3: Ngày 19/12/2022) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm QCVN 05 

:2013/BTNMT K1 K2 

1.  Nhiệt độ oC QCVN 

46:2012/BTNMT 

19,9 19,7 - 

2.  Độ ẩm % 58,1 55,3 - 

3.  Tốc độ gió m/s HD.TB.05 0,4 0,4 - 

4.  
Bụi lơ lửng 

(TSP) mg/m3 TCVN 5067:1995 0,116 0,114 0,3 

5.  CO mg/m3 QTPT/KK/CO/07 2,84 3,04 30 

6.  SO2
 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,061 0,065 0,35 

7.  NO2
 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,062 0,059 0,2 

8.  Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 66,5 62,1 70(1) 

 

* Ghi chú: - Tiêu chuẩn so sánh: 

+ (-): Không quy định. 
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+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh (trung bình 01 giờ). 

* Nhận xét: 

Chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án qua các đợt phân tích chưa có 

dấu hiệu ô nhiễm, các kết quả đo đều nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép. 

Như vậy, chất lượng môi trường không khí khu vực dự án tương đối tốt, đảm bảo cho 

các hoạt động của dự án và sức khỏe của người lao động. 

b.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước 

Chất lượng nước khu vực thực hiện dự án được đánh giá thông qua quan trắc 

chi tiết tại 01 vị trí gần khu vực dự án vào 03 đợt quan trắc. Vị trí lấy mẫu và kết quả 

phân tích được đưa ra như sau: 

Bảng 2.9: Vị trí lấy mẫu và ký hiệu mẫu nước mặt 

TT Ký hiệu Vị trí đo mẫu 

1 NM1 Mẫu nước mặt tại khu vực phía Đông Bắc dự án 

 

Kết quả phân tích mẫu nước mặt khu vực phía Tây Bắc của dự án như sau: 

Bảng 2.10: Kết quả phân tích nước mặt khu vực dự án 

(Đợt 1: Ngày 16/12/2022) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Phương pháp  

thử nghiệm 

Kết quả  

thử nghiệm 

QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT 

NM B1 

1.  pH - TCVN 6492:2011 7,17 5,5-9 

2.  Oxy hòa tan (DO) mg/l TCVN 7325:2004 4,52 ≥ 4 

3.  
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l TCVN 6625:2000 29 50 

4.  COD mg/l 
SMEWW 5220 

C:2017 
24,6 30 

5.  BOD5 (20oC) mg/l TCVN 6001-1:2008 12,3 15 

6.  Amoni (tính theo N) mg/l 
SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 
0,17 0,9 

7.  Nitrat (tính theo N) mg/l TCVN 6180:1996 1,43 10 

8.  
Photphat (Tính theo 

P) 
mg/l TCVN 6202:2008 0,17 0,3 

9.  Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 2.400 7500 
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(Đợt 2: Ngày 17/12/2022) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Phương pháp  

thử nghiệm 

Kết quả  

thử nghiệm 

QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT 

NM B1 

10.  pH - TCVN 6492:2011 7,27 5,5-9 

11.  Oxy hòa tan (DO) mg/l TCVN 7325:2004 4,61 ≥ 4 

12.  
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l TCVN 6625:2000 31 50 

13.  COD mg/l 
SMEWW 5220 

C:2017 
24,3 30 

14.  BOD5 (20oC) mg/l TCVN 6001-1:2008 12,2 15 

15.  Amoni (tính theo N) mg/l 
SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 
0,14 0,9 

16.  Nitrat (tính theo N) mg/l TCVN 6180:1996 1,61 10 

17.  
Photphat (Tính theo 

P) 
mg/l TCVN 6202:2008 0,17 0,3 

18.  Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 2.300 7500 

 

(Đợt 3: Ngày 19/12/2022) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Phương pháp  

thử nghiệm 

Kết quả  

thử nghiệm 

QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT 

NM B1 

19.  pH - TCVN 6492:2011 7,31 5,5-9 

20.  Oxy hòa tan (DO) mg/l TCVN 7325:2004 4,69 ≥ 4 

21.  
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l TCVN 6625:2000 30 50 

22.  COD mg/l 
SMEWW 5220 

C:2017 
25,3 30 

23.  BOD5 (20oC) mg/l TCVN 6001-1:2008 12,5 15 

24.  Amoni (tính theo N) mg/l 
SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 
0,15 0,9 

25.  Nitrat (tính theo N) mg/l TCVN 6180:1996 1,50 10 

26.  
Photphat (Tính theo 

P) 
mg/l TCVN 6202:2008 0,17 0,3 

27.  Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 2.300 7500 
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Ghi chú: 

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

nước mặt. 

Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- (-): Không có quy định. 

  Nhận xét: 

Đối chiếu chất lượng nước phân tích với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 

cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. 

 b.3. Kết quả phân tích môi trường đất của dự án 

Chất lượng đất khu vực thực hiện dự án được đánh giá thông qua quan trắc chi 

tiết tại 01 vị trí trong khu vực dự án vào 03 đợt quan trắc. Vị trí lấy mẫu và kết quả 

phân tích được đưa ra như sau: 

Bảng 2.11: Vị trí lấy mẫu và ký hiệu mẫu nước mặt 

TT Ký hiệu Vị trí đo mẫu 

1 D1 Mẫu đất giữa khu vực thực hiện dự án 

  

 Kết quả phân tích được thể hiện tại bảng sau 
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Bảng 2.14: Kết quả phân tích đất khu vực dự án 

(Đợt 1: Ngày 16/12/2022) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả  

thử 

nghiệm 

QCVN 03-MT 

:2015/BTNMT 

Đất công 

nghiệp 

1.  Asen (As) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3114B:2017 
<0,16 25 

2.  Cadimi (Cd) mg/kg 
TCVN 6496:2009 

+SMEWW 3111B:2017 
1,54 10 

3.  Chì (Pb) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
3,73 300 

4.  Đồng (Cu) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
7,79 300 

5.  Kẽm (Zn) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
11,42 300 

 

(Đợt 2: Ngày 17/12/2022) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả  

thử 

nghiệm 

QCVN 03-MT 

:2015/BTNMT 

Đất công 

nghiệp 

1.  Asen (As) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3114B:2017 
<0,16 25 

2.  Cadimi (Cd) mg/kg 
TCVN 6496:2009 

+SMEWW 3111B:2017 
1,49 10 

3.  Chì (Pb) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
3,83 300 

4.  Đồng (Cu) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
7,97 300 

5.  Kẽm (Zn) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
11,17 300 

 

(Đợt 3: Ngày 19/12/2022) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Kết quả  

thử 

nghiệm 

QCVN 03-MT 

:2015/BTNMT 

Đất công 

nghiệp 

1.  Asen (As) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3114B:2017 
<0,16 25 

2.  Cadimi (Cd) mg/kg 
TCVN 6496:2009 

+SMEWW 3111B:2017 
1,40 10 

3.  Chì (Pb) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
3,72 300 

4.  Đồng (Cu) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
8,20 300 

5.  Kẽm (Zn) mg/kg 
US EPA Method 3050B 

+SMEWW 3111B:2017 
10,77 300 
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Quy chuẩn so sánh:  

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

phép của kim loại nặng trong đất. 

- Các chỉ tiêu phân tích mẫu đất đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 03-

MT:2015/BTNMT đối với đất công nghiệp. 

Từ các kết quả đo đạc, cho thấy chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự 

án là khá tốt. 

2.2.2. Hiện trạng về tài nguyên sinh vật 

 - Hệ động, thực vật trong khu vực dự án.  

+ Động vật: Chủ yếu là động vật thuộc hệ sinh thái đồng ruộng như cá, tôm, 

cua, ốc ếch, và các loài bò sát. Khu vực dự án không có loài nào quý hiếm cần được 

bảo tồn. 

+ Thực vật: Chủ yếu là thực vật thái đồng ruộng như lúa nước, cây hoa màu và 

cỏ dại, trong đó lúa nước là chiếm tỷ lệ cao nhất. Khu vực dự án không có loài thực 

vật nào quý hiếm cần được bảo tồn. 

a. Động vật 

- Bò sát, ếch nhái: Từ kết quả khảo sát, nghiên cứu và tham khảo tài liệu nghiên 

cứu trước đây cho thấy, khu hệ Bò sát và ếch nhái gồm: Thạch sùng đuôi sần 

Hemidactylus frenatus, Rắn sãi thường Amphiesma stolata, Ngóe Limnonectes 

limnocharis, Ếch cây mép trắng Polypedates leucomystax.  

- Cá: Trong quá trình điều tra, nghiên cứu ngoài thực địa và tài liệu tham khảo 

chúng tôi thấy có một số loài bống như: Bống tròn Acentrogobius Bleker thuộc phân 

họ bống trắng Gobiinea; Bống đá: Rhinogobius Gill thuộc họ Bống đá: Gobionellinae. 

Trong khu vực dự án có một số hộ đào ao nuôi cá, các giống cá nuôi ở đây chủ yếu là 

giống cá phục vụ cho nhu cầu yếu phẩm hàng ngày như: Cá Trắm đen 

Mylopharyngodon Peters; cá Trắm cỏ: Ctenopharyngodon Steindacher; cá Chép 

Cyprinus Linneaeus; cá Diếc Carassius Nilsson; cá Trôi Cirrhinus Oken; cá Trê Clarias 

Scopoli và cá Rô phi Oreochromis Gunther.  

- Côn trùng:  

+ Côn trùng có hại: Côn trùng ở đây chủ yếu là những côn trùng hại nông 

nghiệp: Đó là các loại bọ xít hại lúa thuộc họ Coreidae, Pentatomidae, Tettigoniella 

ferruginea; các loài cánh cứng như hại bầu bí, mướp…như Aulacophora femoralis, A. 

Cattigarensis, Cassida circumdata thuộc họ Chrysomelidae hại đậu đỗ như các loài 

thuộc họ Meloidae; một số côn trùng hại chè như loài xén tóc đậu cành chè Bachisa 

fortunei (Carambycidae), các loài bọ xít thuộc họ Miridae. Ngoài ra còn các loài bướm 

hại rau thuộc họ bướm cải (Piceridae), các loài bướm thuộc họ bướm nhảy 
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(Hesperidae) nhưng chưa thấy chúng gây hại lớn cho cây trồng nông nghiệp. Các loài 

côn trùng ăn thực vật (cây rằng và cây bụi) phần lớn các loài cánh cứng như họ 

Cerambycidae, Chrysoelidae, các loài bướm (Lepidoptera), các loài bọ xít 

(Heteroptera), các loài côn trùng thuộc bộ cánh giống (Homoptera).  

+ Côn trùng có lợi: Côn trùng có lợi trong khu vực nghiên cứu thường gặp 

trước hết là các loài ong mật: Ong mật ở đây thường gặp chỉ có 2 loài: Apis cerana và 

A.dorsata (Apidae), chúng cho mật, phấn hoa làm thức uống bồi bổ sức khỏe cho con 

người, nhộng của chúng là một loại thực phẩm rất tốt. Các loài ong mật khác là 

Bombus montivagus (Apidae), Amegilla zonata, Anthopora pulcherrima, Xylocopa 

basalis, X.collaris và X.verticalis (Anthophoridea) thụ phấn cho hoa. Nọc của các loài 

ong này và các loài thuộc họ ong vàng (Vespidae) có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh 

về khớp (Vespa spp., Polisstes spp). Các loài côn trùng ký sinh trong vùng thường gặp 

họ Ichneumonidae (Hymenoptera), chúng ký sinh trong sâu và nhộng các loài côn 

trùng có hại thực vật. Các loài côn trùng ăn thịt có các loài côn trùng cánh cứng thuộc 

họ Carabidae, Coccinellidae (trừ một số loài hại thực vật Epilachma spp. 

(Epilachninae), Cicindelidae (Coleooptera), các loài ong thuộc họ ong vàng 

(Vespidae), các loài bọ xít thuộc họ Reduviidae (Heteroptera). Các loài côn trùng sử 

dụng phân thực vật làm thức ăn thuộc họ bọ hung (Scarabaeidae) có loài (Synapisis 

spp., Catharsius spp., Copris spp, Onitis spp. Onthophagus sp.) có ở khu vực nghiên 

cứu. 

b. Thực vật 

* Lúa nước và hoa màu: Đây là các quần xã cây trồng chính. Lúa được trồng 2 

vụ một năm. Các cây màu chính có ngô, khoai, các loại đậu, vừng, lạc, sắn, trồng vụ 

đông có khoai tây…  

* Hệ sinh thái khu dân cư là hệ sinh thái dân cư nông thôn.  

* Cây che mát: Gồm có bang, dừa cạn, phượng, điệp… 

Nói chung tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái ở đây nghèo nàn và không có các 

loài động thực vật quý hiếm, chủ yếu là tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái do con 

người tạo ra nên tính ổn định và bền vững không cao, ít có giá trị về mặt sinh thái. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án, kết hợp với quá 

trình khảo sát thực địa, đồng thời với quá trình làm việc, tham vấn chính quyền và dân 

cư địa phương, báo cáo ĐTM nhận dạng ban đầu về các đối tượng bị tác động, các yếu 

tố nhậy cảm về môi trường tại khu vực thực hiện dự án CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

như sau: 
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- Giao thông: Dự án tiếp giáp với đường Quốc lộ 18 đây là tuyến đường huyết 

mạch nối các tỉnh Bắc Bộ và kết nối các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 5, 

Quốc lộ 37, Quốc lộ 39, Quốc lộ 21, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Do đó, mỗi 

ngày tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường này.  

- Dân cư: Dự án nằm giáp khu dân cư thôn Trung Lạc (về phía Tây). Các hộ dân 

này chủ yếu làm công nhân trong các nhà máy trong địa bàn, một số làm nghề buôn 

bán nhỏ lẻ tại địa phương, một số trồng trọt, canh tác,...  

Ngoài ra, xung quanh dự án còn có các đối tượng sau:  

+ Gần khu vực dự án còn có các Công ty, nhà máy trong KCN Yên Phong 1 mở 

rộng (nằm sát tại khu số 01 của dự án). 

+ Không có các công trình văn hóa, di tích lịch sử, các khu danh lam thắng cảnh 

mang yếu tố tâm linh hay các khu dự trữ, bảo vệ động vật quý hiếm.  

- Hiện trạng thoát nước: Hệ thống thoát nước hiện trạng là hệ thống kênh 

mương tưới tiêu tự chảy về phía cống thoát nước. Hiện tại, hệ thống thoát nước của 

khu vực chưa được xây dựng kiên cố và chưa phân rõ làm 02 hệ thống (nước mưa và 

nước thải), mương cấp nước và mương thoát nước là một. Toàn bộ nước thải sinh hoạt 

từ các hộ dân và nước mưa của khu vực được thoát theo phương thức tự chảy. 

Gần khu vực dự án có sông Cầu chảy qua, giúp tiêu úng vào mùa lũ, cung cấp 

cho một số nhà máy nước sinh hoạt, cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp 

của một số xã của huyện Yên Phong. Ngoài ra, xung quanh dự án còn có các kênh 

mương tưới tiêu nội đồng, có nhiệm vụ điều tiết nước tưới tiêu cho đồng ruộng của các 

thôn: Trung Lạc,… 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Theo phân tích tại Chương 1 thì dự án phù hợp về vị trí địa điểm và các quy 

hoạch có liên quan. Ưu, nhược điểm về vị trí của dự án được nhận định như sau: 

2.4.1. Sự phù hợp về địa điểm thực hiện dự án 

Dự án CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà tại xã Yên Trung và xã Thuỵ Hoà, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được đánh giá là phù hợp về địa điểm thực hiện cụ thể như 

sau: 

- CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà phù hợp với các quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh về 

phát triển CCN (Việc thành lập và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Yên Trung - 

Thụy Hòa phù hợp với quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn 

Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định 

số 1326/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong 
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đển năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng nông 

thôn mới xã Yên Trung, huyện Yên Phong, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 

xã Yên Trung, Thụy hòa và các quyết định khác có liên quan; Việc thành lập và đầu tư 

xây dựng cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa phù hợp với quyết định số 

1369/QĐ-TTG ngày 17/10/2018 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và 

quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt bổ 

sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 

2030). 

Khu đất xây dựng CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà có nhiều thuận lợi về GPMB do 

chiếm tỷ lệ lớn là đất nông nghiệp, ít dân cư dân cư sinh sống.  

- Khu đất thực hiện dự án CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà có vị tri giao thống hết 

sức thuận lợi như: Nối đường quốc Lộ 18. Với lợi thế giao thông vô cùng thuận lợi 

như vậy sẽ là lợi thế mạnh mẽ để thu hút đầu tư, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực đầu tư 

công nghệ cao.  

- Liền kề với dự án CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà ở phía Bắc là KCN Yên Phong 

số 1 mở rộng. Các khu, cụm công nghiệp này sẽ cùng với CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà 

để tạo thành động lực, thế mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh nói chung.  

- Hệ thống cơ sở HTKT tại khu vực dự án tương đối hoàn thiện. 

- Dân cư, lao động tại tỉnh Bắc Ninh vốn có tính hiếu học, cần cù, chăm chỉ. 

Hơn nữa, lực lượng lao động của huyện Yên Phong luôn dồi dào, sẵn sàng cung cấp 

cho các nhà đầu tư vào CCN. 

2.4.2. Sự chưa phù hợp về thực hiện dự án 

Như đã phân tích ở trên, lợi thế về vị trí của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà là rất 

lớn, rất ít có những sự chưa phù hợp, chỉ có một vài nhược điểm như sau: 

- Khu đất triển khai CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà bị chia cắt thành 02 khu vực 

riêng biệt (Khu  số 01 và khu số 02). Do đó, khi đầu tư CCN sẽ phải tốn kém chi phí 

đầu tư kết nối HTKT giữa các phân khu cũng như chi phí vận hành sau này.  

- Tập trung nhiều CCN, KCN cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh trong việc thu hút 

đầu tư vào nơi đây. 
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CHƯƠNG 3 

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

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Hoạt động triển khai dự án sẽ phát sinh nguồn thải tiềm ẩn tác động tiêu cực 

đến môi trường tự nhiên, đối tượng tiếp nhận. Do đó, việc đánh giá tác động môi 

trường được thực hiện theo từng giai đoạn triển khai dự án và được cụ thể hóa cho 

từng nguồn tác động, đến từng đối tượng bị tác động. Mỗi tác động được đánh giá một 

cách cụ thể, chi tiết về mức độ, quy mô, không gian và thời gian, so sánh, đối chiếu 

với các tiêu chuẩn hiện hành. Các tác động được đánh giá theo các thành phần môi 

trường cụ thể và dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra trong quá trình 

thực hiện, cụ thể: 

- Giai đoạn chuẩn bị dự án  

- Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.  

- Giai đoạn vận hành ổn định của dự án. 

3.1. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công xây dựng 

 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

 3.1.1.1.  Nguồn gây tác động 

 a. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Do đặc thù của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, do đó quá trình san nền là 

một hạng mục trong quá trình thi công xây dựng. Do đó, hoạt động san nền được đánh 

giá trong giai đoạn thi công xây dựng. Tại mục này chỉ tập trung đánh giá, dự báo các 

tác động do quá trình giải phóng mặt bằng gây ra. 

Do đặc thù khu vực xây dựng CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà là: đất nhà máy, xí 

nghiệp đã có là: Đất trồng lúa nước với diện tích khoảng 27,26 ha chiếm 59,18%; Đất hoa 

màu với diện tích 0,83 ha chiếm 1,80%; Đất mặt nước với diện tích khoảng 11,55 ha chiếm 

25,07%; Có một số công trình tạm nằm rải rác ở trong khu vực nghiên cứu có diện tích 

0,13ha, chiếm 0,28%; Có một số các ngôi mộ nằm rải rác và tập trung tại khu vực phía Bắc 

của dự án. Diện tích các khu mộ tập trung khoảng 262,54m2, chiếm khoảng 0,06% diện tích 

toàn khu. Đất HTKT (bãi rác) có diện tích 388,59 m2, chiếm khoảng 0,08%, hiện đang là 

nơi tập trung rác của dân cư lân cận 

Vì vậy, thực hiện dự án không cần thực hiện công tác di dân và tái định cư, chỉ 

tiến hành đền bù đất đai, hoa màu. Trách nhiệm đền bù và GPMB cũng thuộc chính 
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quyền tỉnh Bắc Ninh (Ban đền bù và GPMT huyện Yên Phong), Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại Phú Xuân sẽ tiến hành nhận đất sạch để thực hiện dự án. Sau khi 

nhận mặt bằng sạch, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ tổ chức 

dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị cho các công tác san nền và thi công. Cây cối trên mặt 

bằng dự án cũng chỉ là các loại cây cối nhỏ, chủ yếu là cây lúa, rau mầu và cũng được 

thu dọn thủ công. 

Các hoạt động trên sẽ phát sinh chất thải, gây tác động tiêu cực đến chất lượng 

môi trường đất, nước, không khí của khu vực. 

 Tuy nhiên, các tác động này chỉ mang tính nhất thời, ngắn và phụ thuộc vào 

từng hạng mục công việc của dự án, cụ thể như sau:  

- Bụi và khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình quá trình vận chuyển đổ bỏ 

phế thải {phế thải đổ bỏ chỉ là các xác thực vật, rác thải từ bãi rác tạm; phế thải xây 

dựng được sử dụng để san nền tại chỗ}.  

- Nước thải chủ yếu là từ sinh hoạt của công nhân tham gia dọn dẹp mặt bằng. 

 - CTR sinh ra trong quá trình chủ yếu là cây cối phát quang từ ruộng đồng và 

CTRSH và CTR phát sinh từ bãi rác tạm.  

- CTNH: Quá trình phá dỡ dọn dẹp mặt bằng có thể phát sinh một lượng CTNH 

như: vỏ bao bì, chai lọ,… đựng thuốc men cho quá trình nuôi trồng trọt. Các hoạt động 

của dự án và các nguồn thải tương ứng trong giai đoạn dọn dẹp được thể hiện tại bảng 

dưới đây: 

Bảng 3.1: Nguồn gây tác động liên quan 

 đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

TT Nguồn gây tác động Các chất ô nhiễm 

1 Hoạt động dọn dẹp mặt 

bằng 

- Khí thải của phương tiện máy móc: Bụi, CO, SOx, NOx;  

- Tiếng ồn, độ rung 

- CTR: Xác thực vật, gỗ vụn, CTR xây dựng, rác thải sinh 

hoạt từ bãi rác tạm; 

 - CTNH: Bao bì, chai lọ đựng các loại hóa chất, thuốc men 

trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi 

2 Hoạt động vận chuyển 

phế thải 

- Quá trình dọn dẹp mặt bằng chỉ phát sinh cây cối thực vật, 

rác thải sinh hoạt từ bãi rác tạm, phế thải phát sinh và được 

vận chuyển bằng đường bộ.  

- Khí thải của phương tiện vận chuyển: bụi,  CO, SOx, NOx 

3 Hoạt động của công 

nhân 

- Nước thải sinh hoạt; 

- CTR sinh hoạt. 
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b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn dọn dẹp mặt 

bằng Dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.2: Nguồn gây tác động không liên  

quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

TT Nguồn gây tác động Các tác động không liên quan đến chất thải 

1 Hoạt động quy hoạch 

CCN, lập dự án đầu tư, 

lập báo cáo ĐTM 

- Tác động đến tâm lý của người dân vùng dự án, người dân 

dự án sẽ lo lắng về việc họ bị thu hồi đất canh tác nông 

nghiệp và buộc phải chuyển đổi nghề nghiệp (khoảng 500 hộ 

với 1.300 người bị ảnh hưởng trực tiếp).  

- Tạo ra các dư luận không tốt trong xã hội: có khả năng xảy 

ra các luồng thông tin không chính xác, mang tính chất 

không hợp tác, chống đối trong dư luận quần chúng nhân 

dân. 

- Trục lợi từ dự án: Có thể phát sinh một số các hoạt động 

trục lợi từ dự án như: hoạt động tham ô, tham nhũng từ quá 

trình đền bù và GPMB, trục lợi từ các cá nhân không tốt,…  

2 Hoạt động rà phá bom 

mìn 

- Đe dọa tính mạng và sức khỏe của những người tham gia  

- Các loại bom mìn, vật liệu nổ còn sót (đa phần là sắt, thép, 

kim loại,…), sẽ được xử lý an toàn theo quy định của pháp 

luật. 

 

3.1.1.2.  Dự báo, đánh giá các tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

3.1.1.2.1. Các tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị 

dự án 

a. Đánh giá phương án lựa chọn vị trí CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà  

a.1. Sự phù hợp  

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

dựng và một số tiêu chí khác thì các tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng Cụm công 

nghiệp tập trung và so sánh với CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà như sau: 
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Bảng 3.3: Tiêu chí lựa chọn cụm công nghiệp tập trung theo QCVN 01:2021/BXD và so sánh với Dự án 

TT Tiêu chí lựa chọn Đối với CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà Nhận 

xét 

1 Phù hợp với quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch 

phát triển không gian, quy hoạch phát triển ngành và 

các quy hoạch khác có liên quan đã được cơ quan 

QLNN có thẩm quyền phê duyệt. 

- CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà phù hợp với các quy hoạch sau: “Quy hoạch phát 

triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030”, nằm trong “Kế hoạch sử dụng đất huyện yên Phong”.  

- Về vị trí CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà: Tại QCVN 01:2021/BXD - mục 2.5 

(Yêu cầu về khu công nghiệp - khu chế xuất và khu công nghệ cao) không quy 

định khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) đối với dự án KCN/CCN. Tuy 

nhiên, ở khoảng cách tối thiểu với khu dân cư là 20 m (khu dân cư thôn Trung 

Lạc) đảm bảo hạn chế được các tác động từ CCN đến các khu dân cư. 

Đạt 

2 Đảm bảo khả năng mở rộng khi có nhu cầu CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà đã được thành lập với quy mô là 46,07 ha. Phía 

Nam CCN còn có nhiều diện tích có thể mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, 

việc mở rộng diện tích còn phụ lục vào tỷ lệ lấp đầy của CCN nói riêng và của 

tỉnh Bắc Ninh nói chung nhằm tránh lãnh phí nguồn tài nguyên đất  

 Vì vậy, khả năng mở rộng diện tích cho CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà khi có 

nhu cầu là hoàn toàn khả thi. 

Đạt 

3 Gần nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất và liên hệ 

thuận tiện với các thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiêu 

chí này nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển để hạ 

- Dự án nằm tiếp giáp với tuyến đường cao tốc QL18, Quốc lộ 18 đi cảng Cái 

Lân- Quảng Ninh; Quốc lộ 18 đi sân bay Nội Bài. Toàn bộ các phương án vận 

chuyển VLXD phục vụ cho công trường thi công đều được thực hiện bằng 

Đạt 
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giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. đường bộ. 

 - CCN nằm gần các tuyến đường bộ cao tốc đã hoạt động nên sẽ rất thuận tiện 

trong việc vận chuyển hàng hóa qua đường bộ.  

- Hiện nay xung quanh dự án có rất nhiều các nguồn cung cấp VLXD như: 

gạch nung, cát, sắt thép, bê tông nhựa nóng,... và sử dụng đường bộ để vận 

chuyển.  

- Nằm gần trung tâm giáo dục - đào tạo lớn của cả nước là Hà Nội, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Thái Bình... nên việc tuyển dụng cán bộ, lao động với trình độ 

học thức và tay nghề cao sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn các vùng khác.  

- Dự án nằm gần thị trường tiêu thụ lớn của miền Bắc là Hà Nội, Quảng Ninh, 

Hải Phòng,... nên sẽ có tính cạnh tranh về giá cả sản phẩm do giảm thiểu tối đa 

được chi phí vận chuyển. 

 - Dự án nằm trong một quần thể KCN/CCN của tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thái 

Nguyên, Bắc Giang…, có kết nối rất thuận tiện về đường bộ,… và tạo thành 1 

chuỗi các KCN/CCN đồng bộ, có khả năng tạo mặt bằng cho các chuỗi nhà 

máy hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. 

4 Đảm bảo yêu cầu cung cấp điện, nước , khí đốt,... 

cho các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thứ cấp 

Nguồn cung cấp điện, nước và các nguyên liệu, nhiên liệu cho hoạt động của 

CCN được đánh giá là thuận lợi.  

Hiện tại khu vực CCN đã có hệ thống cung cấp điện quốc gia.  

Về cung cấp nước sạch: CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà sẽ đầu tư xây dựng hệ 

thống xử lý nước cấp công suất 2.100 m3/ngày.đêm, được lấy từ nguồn nước 

Đạt 
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sông Cầu 

Ngoài ra, các nguồn cung cấp nhiên liệu khác phục vụ sản xuất như: than, khí 

đốt thuận tiện từ Quảng Ninh (than) hoặc cảng Hải Phòng (khí đốt) có thể đáp 

ứng nhu cầu sản xuất ổn định cho CCN trong thời gian dài. Nguồn điện cung 

cấp cho các nhà máy công nghiệp trong CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà được ổn 

định. 

5 Đảm bảo các điều kiện về khí hậu, địa chất - thuỷ văn 

cho các công trình xây dựng và sức khỏe của công 

nhân lao động. Mặt đất nên có độ dốc từ 0,3 - 3%, 

hạn chế ở độ dốc 3 - 5% (trong điều kiện công nghiệp 

tuyển khoáng cho phép đến 10%). Cường độ chịu 

nén của đất xây dựng tối thiểu đạt 1,5 kg/cm2. Mức 

nước dưới đất thấp, giảm chi phí xử lý nền móng 

công trình và tránh bị ngập lụt. Đất phải ổn định ở 

mọi cấp động đất và khu vực ít bị xảy ra động đất 

- Điều kiện khí hậu - thuỷ văn tại khu vực huyện Yên Phong (đã nêu tại 

Chương 2) thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp cũng như sinh hoạt của 

cán bộ công nhân lao động và làm việc trong CCN. 

 - Theo kết quả khảo sát địa chất công trình đã trình bày tại Chương 2 cho thấy 

địa chất của công trình phù hợp để xây dựng các Nhà máy, xí nghiệp công 

nghiệp . 

 - Khu vực dự án ít xảy ra tình trạng động đất nên thích hợp để xây dựng các 

nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. 

Đạt 

6 Phù hợp trong việc cấp nước sạch và xử lý nước thải - Nước sạch cung cấp cho Dự án sẽ được lấy từ hệ thống xử lý nước cấp công 

suất 2.100 m3/ngày.đêm, được lấy từ nguồn nước sông Cầu 

  Nhu cầu cấp nước sạch cho CCN được đảm bảo theo từng giai đoạn phân 

kỳ đầu tư thực hiện.  

- Các tuyến mương thủy lợi thoát nước chính tại khu vực dự án được giữ 

nguyên hướng tuyến nên việc thoát nước mưa, nước thải sau khi xử lý là rất 

Đạt 
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thuận lợi (cuối cùng thoát ra kênh Tây Nam Phấn Động, sau đó thoát ra sông 

Cầu). Cao độ san nền của dự án phù hợp để nước thải xả tự nhiên ra sông Cầu 

trong mọi trường hợp, kể cả mưa lũ có tính đến kịch bản biến đổi khí hậu. 

7 Không xây dựng CCN trên các khu đất có các công 

trình là di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

khu du lịch,... 

- Khu vực không có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, 

khu nghỉ dưỡng nên sự phát triển công nghiệp tại khu vực này sẽ không gây tác 

động nhiều đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật. - Khu vực dự án chủ yếu là 

ruộng trồng lúa 2 vụ. Kết quả khảo sát tại Chương 2 cho thấy không có loài 

thực vật, động vật nào nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật. 

Đạt 

8 Không có khoáng sản dưới lòng đất, không có các 

công trình ngầm ổn định xung quanh. 

Khảo sát sơ bộ dưới lòng đất không có khoáng sản cũng như các công trình 

ngầm 

Đạt 

9 Phù hợp trong việc thu hút các nhà đầu tư Tỉnh Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội 

- Hải Phòng - Quảng Ninh) nên có tiềm năng thu hút các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước.  

- Do nằm gần thủ đô Hà Nội nên CCN sẽ có tiềm năng thu hút các nhà đầu tư 

lớn. 

 - Tỉnh Bắc Ninh từ lâu đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết là một 

điểm đầu tư hấp dẫn với môi trường đầu tư chuyên nghiệp, nhanh chóng và 

hiệu quả 

Đạt 
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10 Ngành nghề của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà - Các nhóm ngành thu hút vào CCN được đánh giá là phù hợp với“Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030” đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt  

- Trong các nhóm thu hút đầu tư vào CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà trên không 

có ngành thuộc diện tạm dừng thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh 

Đạt 
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a.2. Sự không phù hợp  

- Ảnh hưởng đến sinh kế do diện tích sản xuất nuôi trồng bị thu hồi: 

Khu vực thực hiện dự án CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà sẽ chiếm dụng trực tiếp 

diện tích đất trồng trọt (trồng lúa 2 vụ và hoa màu) lên tới 27,26 ha.  

Việc thay đổi mục đích của đất này sẽ tác động đến đời sống của nhân dân đang 

sinh kế bởi diện tích này. Theo kết quả thống kê sơ bộ thì mức độ ảnh hưởng như sau:  

+ Số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất: 500 hộ để thực hiện dự án.  

+ Số người bị ảnh hưởng trực tiếp và buộc phải chuyển đổi nghề: 3.000 người.  

 Như vậy, thực hiện dự án có ảnh hưởng khá lớn đến tình hình đời sống KT-

XH, sinh kế của nhân dân các xã Yên Trung, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong. 

- Tạo ra lực lượng lao động dư thừa  

Việc thu hồi 27,26 ha đất canh tác nông nghiệp sẽ tạo ra cho các xã Yên Trung, 

xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong khoảng 1.300 người dư thừa, buộc phải chuyển đổi 

sang nghề nghiệp khác và nhiều lao động không trực tiếp khác bị ảnh hưởng theo.  

Tuy nhiên, theo điều tra nhanh của báo cáo ĐTM cho thấy họ đều nằm trong độ 

tuổi lao động và sẽ được thu hút vào làm việc, lao động trong các nhà máy, xí nghiệp 

công nghiệp khi CCN (CCN sẽ tạo cơ hội việc làm cho khoảng 3.330 người khi đi vào 

hoạt động thì lượng lao động nông nghiệp bị chuyển đổi nghề là 1.300 người sẽ giải 

quyết được). Qua quá trình tham vấn cộng đồng thì nhân dân trong xã cũng rất trông 

mong để có thể làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, cơ sở dịch vụ 

trong CCN và họ hy vọng cuộc sống của họ tốt hơn hiện nay, hoặc những người hiện 

đang đi làm tại tỉnh/thành khác (đặc biệt tại các tỉnh phía Nam) cũng muốn về quê 

hơng để làm việc và sinh sống.  

- Tạo ra sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào CCN  

Việc thành lập nhiều KCN/CCN trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ nói chung, tỉnh 

Bắc Ninh nói riêng sẽ tạo ra nhiều sự cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư và cho thuê 

đất sản xuất. Đôi khi, vì những lợi ích kinh tế trước mắt mà các chủ đầu tư KCN/CCN 

sẽ sẵn sàng đón nhận các nhà máy, xí nghiệp có các ngành sản xuất gây ô nhiễm môi 

trường hoặc không phù hợp với tính chất của CCN đã được chấp thuận đầu tư. Tuy 

nhiên, khi xét xét chấp thuận chủ trương dự án các KCN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ 

tướng Chính phủ cũng xem xét rất kỹ điều kiện để đầu tư KCN và phải đảm bảo tỷ lệ 

lấp đầy KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải đạt trên 80% diện tích.  

b. Những ưu thế nổi trội của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

Khu vực xây dựng CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà có điều kiện địa lý tương đối 

thuận lợi trong mối quan hệ vùng, kết nối với các khu vực xung quanh trong và ngoài 

nước. Với hệ thống giao thông đường bộ vô cùng thuận lợi, CCN có khả tiếp cận dễ 
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dàng với bên ngoài và thuận lợi trong việc vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm 

từ mọi nơi:  

- Vùng hấp dẫn thứ 1: Với hành lang đường bộ Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà 

Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc), thì khu vực phía Tây và Tây Nam Trung 

Quốc (đặc biệt là khu vực nằm sâu trong lục địa) là các thị trường giàu tiềm năng và là 

vùng hấp dẫn đầu tiên của CCN.  

Vùng hấp dẫn thứ 2: Với đường biển - thông qua cảng biển xung quanh như: 

Cảng biển Hải Phòng, cảng nước sâu Cái Lân dễ dàng tiếp cận với đường hàng hải 

quốc tế nối Châu Á với Châu Âu và đặc biệt là với các nước khu vực Đông Nam châu 

Á.  

- Vùng hấp dẫn thứ 3: Với tuyến đường hàng không - thông qua sân bay Quốc 

tế Nội Bài, có khả năng kết nối nhanh chóng và thuận lợi với toàn thế giới. 

c. Đánh giá quy hoạch của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

c.1. So sánh với các quy chuẩn có liên quan về tỷ lệ các loại đất CCN 

 So sánh phương án quy hoạch CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà với QCVN 

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

Bảng 3.4: So sánh phương án quy hoạch CCN với tiêu chuẩn quy hoạch KCN 

TT Loại đất Tỷ lệ (%) QCVN 01: 

2021/BXD (%) 

Nhận xét 

1 Đất xây dựng nhà máy 70,32 ≤79 Đạt 

2 Đất cây xanh 10,56 ≥10 Đạt 

3 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1,61 ≥10 Đạt 

4 Đất giao thông, bãi đỗ xe 15,39 ≥10 Đạt 
 

Nhận xét: 

- Đối với đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp tại CCN chiếm 70,32 

%, thấp hơn QCVN 01:2021/BXD (tối đa sau khi trừ lùi diện tích giao thông, cây 

xanh, các khu kỹ thuật là 79%). 

- Đối với đất xây dựng các công trình đầu mối HTKT là 1,60%, cao hơn QCVN 

01:2021/BXD (tối thiểu là 1%). 

- Tổng diện tích trồng cây xanh và mặt nước của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

là: 10,56 ha, cao hơn QCVN 01:2021/BXD (tối thiểu là 10%). 

- Đối với đất xây dựng các công trình giao thông, bãi đỗ xe là 15,39%, cao hơn 

QCVN 01:2021/BXD (tối thiểu là 10%). 

c.2. Về khoảng cách an toàn môi trường 
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- Khoảng cách ATMT từ CCN đến khu dân cư xung quanh: Khu dân cư gần 

nhất với dự án CCN là thôn Trung Lạc đều có khoảng cách là 20 m.  

Tại QCVN 01:2021/BXD - mục 2.5 (Yêu cầu về khu công nghiệp - khu chế 

xuất và khu công nghệ cao) không quy định khoảng cách an toàn môi trừờng (ATMT) 

đối với dự án KCN/CCN. Ở khoảng cách tối thiểu với khu dân cư là 20 m đảm bảo 

hạn chế được các tác động từ CCN đến các khu dân cư. Tuy nhiên, khi tiếp nhận các 

nhà đầu tư thứ cấp, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ căn cứ vào 

tính chất của từng dự án, bố trí các cơ sở sản xuất, kho tàng tuân thủ khoảng cách 

ATMT theo các quy định của Bộ KHCN và các văn bản pháp luật về môi trường. 

Trường hợp Bộ KHCN và các văn bản pháp luật về môi trường cho có quy định cụ thể, 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ sử dụng công cụ đánh giá tác 

động môi trường hoặc tham chiếu các giá trị trong phụ lục 3 của TCVN 4449-1987 để 

xác định khoảng cách ATMT theo đúng quy định tại QCVN 01:2021/ BXD. 

- Về khoảng cách ATMT đối với Nhà máy XLNT: Nhà máy XLNT sẽ được xây 

dựng tại lô đất có ký hiệu HTKT, diện tích 1.549,24 m2. Khoảng cách gần nhất từ 

hàng rào của Nhà máy XLNT đến khu vực dân cư gần nhất (thôn Trung Lạc) là 1000 

m, từ công trình xử lý nước thải bên trong là 250(m). Khoảng cách này đảm bảo theo 

quy định tại bảng 2.22, QCVN 01:2021/BXD (Đối với Nhà máy XLNT theo phương 

pháp cơ học, hóa lý và sinh học được xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử 

lý mùi QC quy định khoảng cách tối thiểu là 15m đối với công suất trạm từ 500-5.000 

m3 /ng.đêm). Về hướng gió, khu dân cư thôn Trung Lạc không bị ảnh hưởng bởi mùi 

hôi thối trong quá trình hoạt động do thôn này nằm về phía Tây của Nhà máy XLNT 

tập trung. 

c.3. Về hành lang bảo vệ nguồn nước 

- Đối với kênh Tây Nam Phấn Động: Khoảng cách từ ranh giới CCN đến bờ 

mương này trung bình là 5,0m. Đây là tuyến kênh tưới và tiêu thoát nước nội đồng, 

nằm ngoài ranh giới CCN, không chạy qua hoặc được quy hoạch chạy qua các khu đô 

thị, khu dân cư nên không có quy định về phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước theo 

quy định tại Điều 9, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ.  

- Đối với sông Cầu: Sông Cầu nằm ngoài ranh giới của dự án. Ranh giới quy 

hoạch CCN (Khu số 01 và khu số 02) cách mép kênh chính trạm sông Cầu này tối 

thiểu là 30(m). Khoảng cách này đảm bảo yêu cầu về phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 

nước từ CCN đến sông Quảng Lãng theo quy định tại Điều 9 - Nghị định số 

43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ  

  Vì vậy, CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà đảm bảo các khoảng cách an toàn đến 

các nguồn nước mặt tại khu vực. 
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d. Đánh giá phương án quy hoạch CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

d.1. Sự phù hợp 

- Tuyến đường giao thông giữa CCN và các khu vực lân cận được kết nối với 

nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế;  

- Các lô đất đều có định hướng kết nối với mặt đường giao thông nhằm tận 

dụng tối đa việc giao thương đi lại, tránh lãng phí trong việc đầu tư xây dựng.  

- Hệ thống cây xanh được bố trí bao quanh khu vực đất công nghiệp tạo cảnh 

quan sinh động, thoáng đãng góp phần cải thiện môi trường không khí khu vực dự án. 

- Diện tích các lô đất trong CCN xây dựng, bố trí linh hoạt nhằm thu hút đa 

dạng nhà đầu tư.  Trên cơ sở tính chất ngành nghề của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà đã 

được xác định, các bài học kinh nghiệm đối với các CCN tương tự và trước nhu cầu 

thực tế của các doanh nghiệp đầu tư, đất xây dựng các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp 

được chia thành các lô với các tiêu chí như sau:  

+ Diện tích các lô đất từ 25 ha và một số lô có thể > 5ha để đáp ứng nhà đầu tư 

có nhu cầu sử dụng đất lớn.  

+ Chiều rộng các lô đất khoảng từ 100150m.  

+ Chiều sâu các lô từ 180250m. Trong quá trình thu hút đầu tư sau này, tuỳ 

theo nhu cầu cụ thể của từng Nhà đầu tư, quy mô của mỗi lô có thể thay đổi linh hoạt 

để đáp ứng. Tuy nhiên, công tác chia lô thu hút đầu tư sẽ đảm bảo khả năng chịu tải, 

đáp ứng của hệ thống HTKT của cả CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà. 

+ Bố trí các khu vực hạ tầng kỹ thuật hợp lý, thuận tiện cho việc thu gom, xử lý 

và tiêu thoát nước thải của CCN. 

 Đánh giá, phương án quy hoạch CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà đã tận dụng 

được tối đa các lợi thế về địa hình, cảnh quan. Phương án quy hoạch giao thông, cấp 

thoát nước, phân khu chức năng hợp lý về cơ cấu và tổ chức quản lý. Ngoài ra, chính 

quyền tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị có liên quan (cấp điện,...) cam kết sẽ đảm bảo xây 

dựng hệ thống giao thông đến hàng rào CCN, cam kết đền bù và GPMB,... Đây là 

những lợi thế rất lớn của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phú Xuân khi thực 

hiện dự án. 

d.2. Sự chưa phù hợp 

Bên cạnh những khía cạnh hợp lý trong công tác quy hoạch CCN Yên Trung – 

Thuỵ Hoà còn tồn tại một số bất hợp lý như sau:  

- Do tính chất của dự án là phát triển hạ tầng CCN nên việc xác định chính xác 

ngành nghề cũng như bố trí các nhà máy, xí nghiệp chưa thể xác định chính xác trong 

giai đoạn lập báo cáo ĐTM này. Chính vì vậy, công tác thu hút đầu tư và bố trí nhà 
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máy xí nghiệp sẽ được tiếp tục nghiên cứu và thực hiện trong thực tế để hạn chế tối đa 

sự ô nhiễm chéo.  

- Do tính chất của CCN là khá đa dạng nên phân khu sản xuất theo từng nhóm 

ngành nghề nếu không được tiếp tục nghiên cứu kỹ trong giai đoạn tiếp theo sẽ gây ra 

các tác động qua lại giữa các xí nghiệp, nhà máy.  

e. Đánh giá tác động của việc đền bù và giải phóng mặt bằng 

Mặc dù công tác thu hồi đất để thực hiện dự án không nằm trong phạm vi dự án 

cũng như báo cáo ĐTM nhưng để thấy được các tác động do quá trình này, báo cáo 

ĐTM sẽ đánh giá và dự báo sơ bộ các tác động môi trường như sau: 

e.1. Tác động đến các hộ gia đình bị thu hồi đất 

Theo kết quả điều tra sơ bộ của báo cáo ĐTM thì trong phạm vi 2 xã Yên Trung 

và xã Thuỵ Hoà sẽ có tới 500 hộ gia đình bị thu hồi đất và các hộ này sẽ bị ảnh hưởng 

trực tiếp, các ảnh hưởng cụ thể như sau:  

- Trong các diện tích đất bị thu hồi thì đáng quan tâm nhất là diện tích đang 

trồng lúa bị thu hồi. Kết quả phỏng vấn khoảng 100/500 hộ dân bị thu hồi đất trực tiếp 

(thực hiện khi tham vấn ý kiến cộng đồng) cho thấy bình quân diện tích đất trồng trọt 

của mỗi hộ bị thu hồi một phần. 

 - Với giá bồi thường đất, vật kiến trúc, hoa màu và các khoản hỗ trợ tại tỉnh 

Bắc Ninh theo đơn giá năm 2022 (theo tiến độ thực hiện dự án) thì bình quân mỗi hộ 

sẽ được bồi thường khoảng 300-500 triệu đồng. Tuy nhiên, mức tiền bồi thường của 

các hộ dân sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào diện tích đất bị thu hồi của hộ dân đó cũng 

như là vị trí của các thửa đất bị thu hồi. 

 - Tính toán sơ bộ thì tiền bồi thường của các hộ dao động trong khoảng từ 100 

triệu đến hơn 500 triệu.  

Những hộ nào có diện tích đất canh tác bị thu hồi nhiều thì số tiền đền bù về đất 

và các khoản hỗ trợ sẽ được nhiều hơn các hộ có diện tích thu hồi ít. Ngoài ra, trên 

diện tích thu hồi của các hộ gia đình có khối lượng hoa màu và vật kiến trúc khác nhau 

nên số tiền bồi cũng khác nhau. Một nguyên nhân nữa dẫn đến sự chênh lệch tiền bồi 

thường giữa các hộ các khoản hỗ trợ. Những hộ gia đình nào có nhiều người sống 

bằng nghề nông nghiệp thì số tiền hỗ trợ ổn định đời sống sẽ nhiều hơn các hộ có ít 

khẩu. 

- Các hộ gia đình này sẽ mất đất sản xuất, cụ thể là đất trồng trọt và như vậy là 

họ mất đi sinh kế hàng ngày. Bị mất đất sản xuất sẽ ảnh hưởng ngay từ quá trình hoạt 

động chuẩn bị dự án khi họ bắt đầu tiếp cận được thông tin bị thu hồi đất để triển khai 

dự án. Với tâm lý lo ngại bất an sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt và sản xuất 

hàng ngày của các hộ gia đình này.  
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- Khi đất sản xuất của họ bị thu hồi thì dẫn đến sinh kế của các hộ gia đình bị 

thay đổi. Vấn đề thay đổi sinh kế sẽ kéo theo nhiều các tác động khác ảnh hưởng đến 

đời sống của dân cư như: thay đổi việc làm dẫn đến thay đổi nơi ở, quan hệ họ hàng 

láng xóm, láng giềng cũng như phải thay đổi các thói quen, lối sống thường ngày. 

e.2. Tác động đến thu nhập việc làm của người dân 

- Việc thu hồi đất trồng trọt tại khu vực 2 xã (Yên Trung và Thuỵ Hoà) khi thực 

hiện dự án sẽ tác động tới chuyển đổi nghề nghiệp của người dân.  

Trước quá trình chuyển đổi sử dụng đất phục vụ xây dựng dự án, người dân ở 

đây chủ yếu sinh sống bằng hoạt động trồng trọt (trồng lúa chiếm chủ đạo).  

- Kết quả điều tra về lao động, việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất (100/500 

hộ bị ảnh hưởng) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án cho thấy số người trong độ 

tuổi lao động chính thức là chiếm 55,9%. Trong đó, số lao động trẻ, từ 15 đến 30 tuổi 

chiếm tỷ lệ khoảng 34,5%. Số lao động từ 35 tuổi trở lên chiếm khoảng 21,1%.  

Như vậy, những người này dễ dàng tìm được việc làm mới do họ vẫn đang 

trong độ tuổi lao động để được tuyển dụng vào các công ty, xí nghiệp,… trong các nhà 

máy, xí nghiệp công nghiệp trong CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà (nhu cầu sử dụng lao 

động của cả CCN khoảng là 3.330 người).  

- Khi diện tích đất trồng lúa trên bị thu hồi bản thân họ cũng khó có thể đi nơi 

khác tìm việc làm vì đa số ở tuổi này đã có gia đình và là trụ cột kinh tế chính trong 

gia đình. Đối với nghề nông thì nhiều khi người lao động trên 60 tuổi vẫn có thể tham 

gia vào lao động nông nghiệp, thế nhưng để chuyển đổi sang nghề phi nông nghiệp thì 

đây là số lao động ít có khả năng thích nghi với nghề mới nhất. Tuy nhiên, số người 

này lại chiếm tỷ lệ rất lớn, tới 34,1%. Mặt khác, bản thân những người lao động ở đây 

cũng chưa kịp chuẩn bị để tìm nghề mới về tư tưởng, ý thức để sẵn sàng tìm việc làm 

mới, hoặc tham gia học việc để làm nghề mới sau khi bị thu hồi đất. Họ trông chờ 

nhiều vào số tiền đền bù của Nhà nước, và vào hỗ trợ việc làm của chủ đầu tư, hoặc 

của chính quyền địa phương. Chính vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan 

đó, hầu hết người dân ở đây không có khả năng nhanh chóng tìm kiếm việc làm mới 

và có thu nhập ổn định cho mình. Tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng, gây ảnh 

hưởng đến thu nhập và đời sống của nhiều gia đình. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

kéo theo quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo việc làm theo xu hướng gia 

tăng lao động ngành dịch vụ, kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp. 

- Sau khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án, do có sự thay đổi lớn về 

lượng tiền sở hữu của người dân, chủ yếu thu được từ tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 

đất bị thu hồi, nên tài sản cũng là nhân tố có sự biến động lớn trong mỗi hộ dân. Tài 
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sản thay đổi trước hết là kết quả của việc sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi 

đất nông nghiệp của người dân. 

 - Số tiền mà các hộ sử dụng phục vụ các mục đích là khác nhau. Điều tra nhanh 

khoảng 100/500 hộ bị ảnh hưởng thì cho thấy, họ khá hy vọng vào khoản tiền này để 

xây dựng và sửa chữa nhà cửa, mua sắm các thiết bị phục vụ trong sinh hoạt,...  

Việc vay tiền xây nhà trước rồi dùng tiền đền bù trả nợ sau đã và đang là cách 

nghĩ chung của rất nhiều người dân tại dự án này nói riêng. Đối với nhiều hộ dân, mặc 

dù về bề ngoài thì tài sản trong gia đình có được sắm sửa thêm, được trang bị hiện đại, 

nhưng trên thực tế, trong số đó có nhiều hộ gia đình hiện nay làm chỉ đủ ăn chứ không 

có tích lũy, một số sống bằng tiền làm thuê, cuộc sống không ổn định, thu nhập không 

đều và đây là nguy cơ tiềm ẩn của tệ nạn xã hội. 

Việc thu hồi đất canh tác của các hộ dân sẽ tạo ra một lực lượng lao động dư 

thừa có tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội của khu vực. Điều này gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của người dân, nhất là những hộ thuần nông và 

những hộ bị mất hoàn toàn đất nông nghiệp, đồng thời không tránh khỏi việc phát sinh 

những tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, xét về lâu dài việc triển khai dự án đem lại những tác 

động tích cực như: tạo ra sự đa dạng ngành nghề, phát triển một số ngành nghề mới, 

tăng cường hệ thống dịch vụ,… góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong 

khu vực. 

e.3. Tác động do mất diện tích đất nông nghiệp 

Khi thực hiện dự án sẽ tiến hành thu hồi đất nông nghiệp hiện đang trồng lúa 

chiếm tỷ lệ lớn, là: Đất trồng lúa nước với diện tích khoảng 27,26 ha chiếm 59,18%; 

Đất hoa màu với diện tích 0,83 ha chiếm 1,80%; Đất mặt nước với diện tích khoảng 

11,55 ha chiếm 25,07%; Có một số công trình tạm nằm rải rác ở trong khu vực nghiên 

cứu có diện tích 0,13ha, chiếm 0,28%; Có một số các ngôi mộ nằm rải rác và tập trung 

tại khu vực phía Bắc của dự án. Diện tích các khu mộ tập trung khoảng 262,54m2, 

chiếm khoảng 0,06% diện tích toàn khu. Đất HTKT (bãi rác) có diện tích 388,59 m2, 

chiếm khoảng 0,08%, hiện đang là nơi tập trung rác của dân cư lân cận, để chuyển 

sang đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, cơ sở dịch vụ trong CCN. Việc thu 

hồi diện tích lớn này sẽ có các tác động sau: 

- Tác động do việc suy giảm diện tích đất trồng trọt, mặt nước và sẽ dẫn đến suy 

giảm nguồn nước ngầm.  

- Phá hủy diện tích đất trồng trọt sẽ làm suy giảm hoặc thậm chí mất đi sự đa 

dạng sinh học của khu vực. Tuy nhiên, như đã trình bày tại Chương 2, hệ sinh thái tại 

khu vực chủ yếu là hệ sinh thái nghèo, đơn giản nên mức độ ảnh hưởng khi chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất ở mức thấp. 
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Mặt khác, đất đai là tư liệu sản xuất không tái tạo được nên việc mất đất sản 

xuất nông nghiệp đồng nghĩa ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài nhất là đối với diện tích 

đất màu mỡ và điều kiện canh tác thuận chiếm tỷ lệ không nhiều như khu vực dự án.  

Khó khăn thứ nhất là định hướng tiền đền bù sao cho hợp lý và hiệu quả 

Do nhân dân trong vùng hầu hết làm nông nghiệp, trình độ tương đối thấp với 

số tiền khá lớn trong tay từ đền bù, việc định hướng sử dụng cho cuộc sống tương lai 

sẽ có nhiều hạn chế. Nếu không có một định hướng thích hợp, số tiền này ẽ không 

được sử dụng một cách hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sau này của 

người dân. 

Khó khăn thứ hai là công tác đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân 

Sau khi giải tỏa bàn giao đất lại cho dự án, đất canh tác bị ít đi dẫn đến vấn đề 

thay đổi ngành nghề là điều không tránh khỏi. Trình độ văn hóa thấp cộng với độ tuổi 

trung bình tương đối cao của người lao động sẽ là nguyên nhân gây tác động xấu đến 

quá trình đào tạo ngành nghề. Nếu không cơ sự xem xét kỹ lưỡng đến khả năng 

chuyển đổi nghề nghiệp  hoặc tìm kiếm công việc phù hợp thì khi triển khai thực hiện 

sẽ làm gia tăng khả năng thất nghiệp đối với các hộ dân này. 

Khi tham vấn người dân và chính quyền địa phương có dự án đi qua, được biết 

việc thực hiện dự án rất được lãnh đạo người dân trong các xã quan tâm. Đa số người 

dân đều phần nào hiểu được những lợi ích do dự án mang lại nên rất ủng hộ. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó điều mà lãnh đạo địa phương và người dân quan tâm lo lắng nhất 

chính là việc chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo cuộc sống lâu dài cho gia đình. 

Khó khăn thứ 3 là việc phát sinh các khiếu nại từ phía người dân trong quá 

trình thực hiện đền bù 

Trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, nếu không có sự tham khảo ý 

kiến của người dân có thể sẽ gặp vướng mắc khi triển khai do sự không phù hợp với 

các chính sách đền bù không phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời việc triển khai 

thông báo rộng rãi phương án đền bù xuống các hộ nếu không bị ảnh hưởng nếu không 

được thực hiện nghiêm túc sẽ gây tâm lý hoang mang và bất hợp tác từ phía người dân. 

Công tác giải tỏa, đền bù nếu không được thực hiện một cách hợp lý và đúng 

với phương án đã được phê duyệt sẽ gây tranh chấp giữ các hộ dân, giữa hộ dân với 

chính quyền địa phương, hậu quả vừa làm chậm tiến độ triển khai dự án, vừa ảnh 

hưởng đến đời sống và gây mệt mỏi cho nhân dân. 

Việc phát sinh khiếu nại từ phía người dân là điều khó tránh khỏi và có nhiều 

khả năng xảy ra quá trình xây dựng và triển khai phương án đền bù không được giám 

sát một cách chặt chẽ. 

f. Tác động của việc rà phá bom mìn 
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Việc rà soát bom mìn là cần thiết phải thực hiện nhằm tháo dỡ bom mìn, đạn 

dược còn sót lại sau chiến tranh trên khu vực dự án nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối 

cho giai đoạn xây dựng và hoạt động của CCN sau này. Bộ Quốc phòng hoặc quân sự 

của tỉnh Bắc Ninh sẽ chỉ đạo thực hiện việc này. Tác động chính của hoạt động rà soát 

bom mìn là nếu trong trường hợp bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trên khu vực dự 

án, thì cần phải tháo gỡ an toàn hoặc cho nổ tiêu hủy trực tiếp trên khu vực dự án, nên 

có thể làm phát sinh loại chất thải đặc thù là bom mìn, đạn dược tháo gỡ, hoặc có thể 

gây ra những tiếng nổ, sự rung động và chấn động lớn, có ảnh hưởng tới các CCN lân 

cận, cũng như làm tăng khả năng ngập úng cục bộ (các hố đào bom mìn), khả năng xói 

mòn, rửa trôi đất trên khu vực dự án. 

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, phỏng vấn dân cư địa phương do Chủ đầu tư và 

đơn vị tư vấn lập ĐTM thực hiện, thì những người dân cho biết ở khu vực dự án chưa 

có hiện tượng đào bới bom mìn, súng đạn đem đi bán, hoặc cũng chưa phát hiện được 

bom mìn, đạn dược còn sót lại ở khu vực này. Do đó, có thể dự báo là tác động này sẽ 

xảy ra ở mức độ ít ảnh hưởng và dễ khắc phục. 

g. Tác động đến do lấn chiếm các yếu tố tâm linh 

- Ảnh hưởng do di dời mộ 

Theo thống kê có khoảng 253 ngôi mộ thuộc diện cần phải di dời, đối tượng bị 

tác động chính là thân nhân của những ngôi mộ này. Theo kết quả điều tra khảo sát số 

lượng các ngôi mộ thuộc phạm vi Dự án cần phải di dời là 84 ngôi mộ đất và 169 ngôi 

mộ xây. Như vậy, phần lớn các ngôi mộ ở đây đều đã được cải táng. Theo kết quả họp 

và phỏng vấn, thân nhân của các ngôi mộ đều không phản đối chủ trương xây dựng Dự 

án. 

Việc phần lớn các mộ là các mộ xây (đã cải táng), số còn lại cũng là nhà những 

mộ đã có thời gian chôn cất khá lâu, không phát sinh mộ mới trong phạm vi quy hoạch 

Dự án đây được xem là một thuận lợi đối với công tác di dời GPMB. Đối với các gia 

đình người Việt thì việc di dời mồ mả khá phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian do 

các yếu tố tâm linh và tín ngưỡng, tập quán, chính vì vậy chi phí cho việc di dời không 

chỉ bao gồm chi phí cho công tác phá dỡ, di dời, xây mới mà còn cả chi phí cho các 

công việc cúng lễ, chờ đợi ngày tháng tốt để di dời, nếu không lường trước những vấn 

đề này rất dễ gây ra những mâu thuẫn giữa người bị ảnh hưởng và những người thi 

công, dẫn đến kéo dài tiến độ thời gian GPMB. Việc di dời ngôi mộ của này sẽ được di 

chuyển đến nơi di chuyển tập trung chôn cất của từng địa phương hoặc theo nhu cầu 

của gia đình họ trên phương án thống nhất giữa gia đình và chính quyền địa phương. 

Mặt khác, trong quá trình di chuyển 253 ngôi mộ dẫn đến vấn đề xuất hiện chất 

thải rắn đó là các tiểu bị vỡ. Đây là các chất trơ môi trường, Chất thải này sẽ phải được 
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thu gom và thuê đơn vị có chức năng mang đi xử lý. 

h. Tác động do thay đổi mục đích sử dụng đất đến an ninh lương thực, nuôi 

trồng thuỷ sản và hệ thống thuỷ lợi  

h.1. Tác động đến an ninh lương thực  

- Khi tiến hành dự án sẽ phải thu hồi 27,26 ha đất trồng lúa 2 vụ và 0,18 ha đất 

trồng màu. Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp huyện Yên Phong thì năng suất lúa 

trung bình trên địa bàn là 8,0 tạ/ha vào năm 2021. 

+ Như vậy, khi tiến hành thu hồi diện tích đất lúa này sẽ làm giảm sản lượng lúa 

như sau: 800 kg/ha × 27,26 ha × 2,0 vụ = 43,616 tấn lúa/năm, làm tròn là 44 tấn/năm 

- Đối với đất trồng màu: Lấy mức thiệt hại lớn nhất là cây ngô, cây lạc với năng 

suất bình quân 2,1 tấn/ha.  

+ Như vậy, khi tiến hành thu hồi diện tích đất hoa màu này sẽ làm giảm sản 

lượng đất hoa màu như sau: 2,1 tấn × 0,18 ha = 0,378 tấn/năm, làm tròn là 0,4 tấn/năm 

 Như vậy, việc triển khai dự án sẽ làm suy giảm khoảng 44 tấn lúa/năm và 0,4 

tấn hoa màu, tương đương khoảng 4.884.000.000 đồng/năm (tính giá lúa, hoa màu 

11.000 đồng/kg tại thời điểm hiện tại).  

Nếu so giá trị này với sản xuất công nghiệp mà CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà  

mang lại cho thấy đầu tư hạ tầng CCN cao hơn nhiều lần so với trồng lúa hiện nay.  

 Như vậy, quá trình chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang công nghiệp 

của dự án sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực nhưng so với tình hình sản 

xuất lúa gạo nói chung của tỉnh Bắc Ninh và toàn quốc thì tỷ lệ giảm này không đáng 

kể. Mặt khác, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án được đánh giá là phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. 

h.2. Tác động đến nuôi trồng thuỷ sản 

Khi tiến hành dự án sẽ phải thu hồi khoảng 11,55 ha đất ao hồ, mương máng 

thủy lợi. Diện tích đất ao hồ tại dự án thấp (1,0 ha), chỉ tiến hành nuôi thủy sản, ngan 

vịt hoặc tích nước phục vụ trồng trọt. Tại khu vực thực hiện dự án không có nguồn lợi 

thủy sản mang tính đặc trưng riêng. Theo thống kê của Phòng nông nghiệp huyện Yên 

Phong thì năng suất nuôi trồng thuỷ sản hiện nay tại khu vực là 2,27 tấn/ha/năm. Như 

vậy, lượng thuỷ sản sụt giảm là: 1,0 ha  2,27 tấn/ha = 2,27 tấn/năm. So với sản lượng 

nuôi trồng thủy sản của huyện Yên Phong năm 2021 là 2.500 tấn thì lượng suy giảm 

thiểu là không đáng kể. 

h.3. Tác động đến hệ thống thuỷ lợi 

Khi thực hiện dự án sẽ phải xóa bỏ một số kênh mương thủy lợi để bố trí mặt 

bằng CCN được đồng nhất. Việc cải mương có thể gây ra ảnh hưởng nhất định tới chất 

lượng nước vào thời kỳ đầu do một phần nhỏ đất cát bị cuốn theo dòng nước làm gia 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

193 

tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước và có thể gây nên bồi lắng cục bộ 

đối với nguồn tiếp nhận. 

Việc di chuyển mương sẽ tiềm ẩn khả năng gây ra gián đoạn cung cấp nước 

tưới vào mùa khô và tiêu nước vào mùa mưa tưới tiêu cho nông nghiệp, ngăn chặn 

dòng chảy kênh mương vào các ao hồ., do đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân. 

Tuy nhiên, ngay trong quá trình TKCS, Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân đã phối hợp với các đơn vị chức năng (Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy 

lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống) để có phương án 

hoàn trả kênh mương, cống thoát của kênh Bắc Trịnh Xá. Khi thực hiện CCN Yên 

Trung- Thuỵ Hoà nếu thực hiện theo đúng phương án này sẽ đảm bảo công tác cấp 

nước tưới cho diện tích ruộng phía Nam, thoát nước mưa cho CCN. Theo kế hoạch 

triển khai dự án thì công tác hoàn trả kênh mương, cống,... cho hệ thống thủy lợi sẽ 

được thực hiện trước khi tiến hành thi công xây dựng HTKT CCN. 

 Như vậy, dự án CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà được hình thành sẽ không gây 

tác động xấu đến nguồn nước mặt, đảm bảo nguồn nước tưới và tiêu thoát nước cho 

các diện tích đất nông nghiệp còn lại xung quanh khu vực quy hoạch. 

i. Tác động đến sự biến đổi giá cả đất đai 

 Sự hình thành cụm công nghiệp tại đây về tâm lý nhiều người sẽ mong muốn 

được di chuyển làm nhà bám sát mặt đường để kinh doanh buôn bán. Như vậy, sẽ có sự 

mua bán chuyển nhượng đất đai cở khu vực ven dự án và yếu tố này sẽ tác động mạnh 

mẽ làm cho giá cả đất đai có xu hướng gia tăng. Một vấn đề nữa là giá cả đền bù đất đai, 

nhà cửa.... của tỉnh, thành phố khác nhau. Dẫn đến sự không hài lòng với người dân bị 

tác động, dẫn tới nảy sinh nhiều khúc mắc cho người dân, dẫn tới tình trạng giải phóng 

mặt bằng bị chậm trễ, không kịp tiến độ. Đây cũng là tác động cần quan tâm để giải 

quyết. 

j. Tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho dự án phải tiến hành dọn cây 

cối, trảm cỏ. Điều này ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học của khu vực 

dự án, nhất là đối với hệ sinh thái có tính đa dạng kém như hệ sinh thái nông nghiệp nơi 

đây.  

- Đối hệ động vật: tiếng ồn, độ rung từ các thiết bị máy móc, xe vận chuyển của dự 

án trong quá trình giải phóng mặt bằng sẽ tác động xấu đến việc cư trú ổn định cũng như 

sự sinh tồn phát triển của các loài động vật đang sinh sống cách khu vực dự án > 10 m 

(chi tiết đánh giá trong mục Tác động tới môi trường do tiếng ồn và rung). Hệ động vật 

tại khu vực này chủ yếu là những động vật phổ biến trong như: Rắn... Không có động vật 
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quý hiếm trong phạm vi dự án. Vì vậy, tác động của dự án đến hệ động vật trong khu vực 

lân cận là không đáng kể. 

- Đối với hệ thực vật: Quá trình giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh lượng thực bì 

khá lớn, nếu thực bì phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng không được thu 

gom, vận chuyển đúng nơi quy định sẽ cuối theo nước mưa vào hệ thống thoát nước 

trong khu vực, gây tắc nghẽn dòng chảy, càng làm vấn đề ngập úng trong khu vực dự 

án và vùng phụ cận càng trở lên trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát 

triển của hệ thực vật trong khu vực. 

Tuy nhiên, do dự án thực hiện tại địa điểm chủ yếu là đất trồng lúa không đi qua 

khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia nên không có loài quý hiếm hay loài đặc hữu. Do 

vậy, các tác động đến hệ sinh thái trong chuẩn bị dự án là không lớn. 

Đối với tác động đến khí hậu, dự án phải chuyển đổi khoảng 27,26 ha đất trồng 

lúa 2 vụ và 0,18 ha đất trồng màu sang đất hạ tầng CCN điều này cũng là một trong 

những nguyên nhân làm ảnh hưởng xấu đến khí hậu của khu vực do làm mất quá trình 

hấp thụ khí thải Cacbon của cây lúa (cường độ quang hợp thuần của cây lúa vào 

khoảng 40-50 mg CO2/dm2 /giờ)  

Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi là khá nhỏ để có thể tính 

đến các ảnh hưởng đối với khí hậu, tác động chủ yếu từ việc gia tăng hàm lượng khí 

thải nhà kính từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong CCN ra môi trường. Mặt 

khác, hiện nay, tất cả các nhà máy khi đi vào hoạt động đều phải xử lý khí thải đạt tiêu 

chuẩn cho phép của QCVN hiện hành trước khi xả ra ngoài môi trường (đều này được 

cam kết trước khi các nhà máy đi vào hoạt động). Như vậy, các tác động của việc 

chuyển đổi đất nông nghiệp tới biến đổi khí hậu là nhỏ và có thể kiểm soát. 

3.1.1.2.2. Các tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

Dự án đầu tư xây dựng “Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà” trên diện 

tích là trên diện tích khoảng 46,07 ha. Hiện trạng khu đất là Trong khu vực quy hoạch 

chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp với diện tích khoảng 28,09 ha; Trong đó: Đất 

trồng lúa nước với diện tích khoảng 27,26 ha chiếm 59,18%; Đất hoa màu với diện 

tích 0,83 ha chiếm 1,80%; Đất mặt nước với diện tích khoảng 11,55 ha chiếm 25,07%; 

Có một số công trình tạm nằm rải rác ở trong khu vực nghiên cứu có diện tích 0,13ha, 

chiếm 0,28%; Có một số các ngôi mộ nằm rải rác và tập trung tại khu vực phía Bắc 

của dự án. Diện tích các khu mộ tập trung khoảng 262,54m2, chiếm khoảng 0,06% 

diện tích toàn khu. Đất HTKT (bãi rác) có diện tích 388,59 m2, chiếm khoảng 0,08%, 

hiện đang là nơi tập trung rác của dân cư lân cận... Do vậy, bước vào giai đoạn giải 

phóng mặt bằng cần phá dỡ các công trình và san lấp mặt bằng 

a. Các nguồn gây ra tác động 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

195 

Các hoạt động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng của dự án như: phá dỡ công 

trình, san lấp, lu đầm bề mặt có thể tạo ra các nguồn gây ô nhiễm môi trường bao gồm: 

- Bụi và khí thải: 

+ Bụi phát sinh trong quá trình trong quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ quá 

trình san lấp mặt bằng; 

+ Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào dự án: quá trình nhiên liệu bị 

đốt cháy sẽ làm phát sinh các khí thải như: bụi khói, CO, SO2, NO2, VOC,… 

- Nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia 

giai đoạn chuẩn bị, san lấp mặt bằng dự án. 

+ Nước thải thi công xây dựng 

+ Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn trên bề mặt khu vực thực hiện dự án; 

- Chất thải rắn: 

+ Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động phá dỡ các công trình cũ như: 

gạch vụn, sắt thép, bê tông, nhà vệ sinh, rác thải… 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia 

quá trình giải phóng, san lấp mặt bằng. 

+ Chất thải nguy hại 

- Tiếng ồn, rung động phát sinh từ các hoạt động của phương tiện máy móc thi công; 

- Tác động đến nước mặt, tác động đến môi trường đất. 

b. Tải lượng 

b.1. Nước thải 

 - Nước thải sinh hoạt 

Số lượng công nhân tham gia giai đoạn chuẩn bị, san lấp mặt bằng của mỗi công 

trường là 100 người. Định mức sử dụng nước trong giai đoạn này mỗi người là 80 lít/ 

người/ngày (theo Tiêu chuẩn cấp nước được lấy theo định mức tại Quy chuẩn 

QCXDVN 01:2021/BXD-Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng). 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là: 80 lít/người.ngày x 100 người x 

100% = 8 m3/ngày.đêm  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước cấp (căn cứ theo Điểm a, 

khoản 1, điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP) => Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình sẽ đạt khoảng Q = 8 m3/ngày 

Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt chứa nhiều các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi sinh vật gây bệnh như: Ecoli, Coliform, Samonella…Thành phần đặc trưng của 

nước thải sinh hoạt có thể tham khảo theo tính toán của WHO nêu trong bảng sau: 
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Bảng 3.5: Chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (định mức cho 1 người) 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD (Dicromate) 72 – 102 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 

4 Dầu mỡ 10 – 30 

5 Nitrat (tính theo N) 6 – 12 

6 Amoni (tính theo N) 2,4 – 4,8 

7 Phosphat (tính theo P) 0,8 – 4,0 

8 Tổng Coliform (MPN/100ml) 106 – 109 

Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993 

Với khoảng 100 công nhân làm công tác giải phóng mặt bằng và san nền thì khối 

lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính như sau: 

Tải lượng các chất ô nhiễm  =  Số người   hệ số ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm = Tổng lượng chất ô nhiễm/tổng lượng nước thải.  

Bảng 3.6: Khối lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P 

Hệ số ô nhiễm                

(g/người/ngày) 

Min 45 72 70 6 0,8 

Max 54 102 145 12 4 

Số người sử dụng (người) 100 

Tải lượng các chất ô 

nhiễm (g/ngày) 

Min  4500 7200 7000 600 80 

Max 5400 10200 14500 1200 400 

Lượng nước thải (m3) 8 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/l) 

Min 450 720 700 60 8 

Max 540 1020 1450 120 40 

QCVN 14: 2008/BTNMT, cột 

A 
30 50 50 20 4 

(Nguồn WHO -1993 và đơn vị tư vấn tổng hợp năm 2023) 

Ghi chú: 

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

sinh hoạt; 

Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt khi chưa qua xử lý vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 14: 2008/BTNMT nhiều 

lần. Trong trường hợp, nước thải sinh hoạt chưa qua thu gom, xử lý sơ bộ mà thải trực 
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tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước nguồn tiếp 

nhận như tăng độ đục, gây hiện tượng phú dưỡng, làm chết sinh vật thủy sinh, làm mất 

cân bằng sinh thái môi trường nước. Nước thải sinh hoạt là môi trường sống tốt cho vi 

sinh vật, mang mầm mống các bệnh đường ruột như tiêu chảy, kiết lỵ, tả cho con 

người và động vật. 

- Nước mưa chảy tràn 

Giai đoạn chuẩn bị, san lấp mặt bằng diễn ra trong khoảng thời gian kéo dài. 

Khi thực hiện san lấp mặt bằng dưới điều kiện trời mưa nước mưa cuốn qua khu vực 

thi công sẽ cuốn theo hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, khi chảy ra ao, mương sẽ làm 

tăng độ đục của môi trường nước mặt. Tính toán lượng nước mưa chảy qua khu vực 

dự án như sau: 

Theo Trạm khí tượng - thủy văn quốc gia, lượng mưa trung bình năm 2021 tại 

khu vực dự án là 1.618mm. Số ngày mưa là 145 ngày. Lấy trung bình 1.618 mm/145 

ngày ≈ 11,16 mm/ngày ≈ 0,465 mm/giờ 

Theo Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức 

Hạ, lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án được tính toán theo phương pháp 

cường độ giới hạn như sau: 

Công thức tính toán lưu lượng cực đại nước mưa chảy tràn:  

Q = 0,278 x K x I x A 

(Theo Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức Hạ) 

Trong đó: 

Q: lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/s) 

K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất ((chọn K= 0,6 tính cho 

mặt đất nền của công trường xây dựng dự án chủ yếu là nền đất).  

I: Cường độ mưa trung bình trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất. I= 

80 mm/h ~ 2,2*10-5 m/s. 

A: diện tích khu vực (m2) 

Tính lượng mưa trong ngày mưa lớn nhất tại khu vực dự án:  

Q = 0,278 x 0,6 x 2,2.10-5x 460.722,31 = 1,69 m3/s 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: 

Bảng 3.8: Tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn 

Nguồn thải Đơn vị Tổng Nitơ Tổng photpho BOD5 COD TSS 

Nước mưa 

chảy tràn 
Kg/km2/năm 875 105 4,725 31,150 64,05 
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Nguồn: Giáo trình thoát nước và xử lý nước thải. NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội 

 

Nước mưa chảy tràn sẽ chảy theo độ dốc của địa hình chảy vào các cống thu 

gom dọc tuyến. Lượng nước mưa chảy tràn này nếu không có biện pháp kiểm soát tốt 

sẽ làm gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng ở nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải thi công 

- Nước thải rửa xe: 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, tất cả các xe vận chuyển chất thải phát quang và 

đất đào hữu cơ trước khi ra khỏi công trường đều được rửa để hạn chế bụi đất và chất 

thải bám trên bánh xe. Lượng nước rửa cho mỗi xe khoảng 300 lít/xe (căn cứ theo 

TCVN 4513:1988)  

=> Lượng nước rửa xe lớn nhất tại dự án trong hoạt động giải phóng mặt bằng 

ước tính đạt khoảng 35,1 m3/ngày đêm (mỗi ngày có 117 chuyến xe vận chuyển chất 

thải).  

Lượng nước rửa xe bằng 80% lượng nước cấp (căn cứ Điểm a, khoản 2, điều 39, 

ghị định 80:2014/NĐ-CP) như vậy lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe tại dự 

án trong hoạt động giải phóng mặt bằng lớn nhất đạt khoảng 2,8 m3/ngày đêm. Nước rửa 

xe có thể bị nhiễm bẩn bởi dầu, mỡ, vụn vật liệu xây dựng.  

Nước thải rửa xe chứa hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao tạo 

quá trình phân huỷ kỵ khí gây mùi hôi thối trong hệ thống thoát nước mặt. Hàm lượng 

cặn lơ lửng trong nước cao khi lắng đọng tại các hố ga, trên tuyến cống cản trở dòng 

chảy. Tuy nhiên lượng nước thải này tạo ra rất ít và chỉ tập trung tại một thời điểm nhất 

định (thường vào cuối ngày làm việc) và chỉ phát sinh trong thời ngắn (khoảng 03 

tháng).  

* Đối tượng, phạm vi tác động 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước mặt, cảnh quan môi trường 

- Phạm vi bị tác động: Khu vực tiến hành dự án giải phóng mặt bằng. 

- Mức độ tác động: Nhỏ, ngắn hạn. 

* Chất thải rắn 

 - Chất thải từ hoạt động phá dỡ giải phóng mặt bằng 

 Chất thải rắn trong giai đoạn này bao gồm: 

- Cây cối tầng phủ 

Dự án sử dụng phát quang thủ công để thu dọn mặt bằng, tiến hành nhanh gọn 

để phục vụ thi công, đảm bảo tiến độ dự án. Dự án thu hồi diện tích trồng cây hoa 

màu, trồng lúa là 280.921,88 m2 (Theo số liệu thống kê tại Mục 1.1.3, chương 1). 

Khối lượng sinh khối thực vật còn sót lại được tính theo công thức: 
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M= S x k         

 Trong đó: M: khối lượng sinh khối thực vật, kg. 

 S: Diện tích khu vực tính toán 280.921,88  m2 (bao gồm diện tích 

đất cỏ, rải rác cây bóng mát) 

 k: Hệ số sinh khối thực vật, k = 0,2 kg/m2  

 Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1m2 loại 

thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau:  

Bảng 3.9: Sinh khối của 1 m2 loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (kg/m2) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán cây 
Tổng 

Cây bụi 0,065 0,054 0,050 0,03 0,001 0,2 

(Nguồn: Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để tính toán năng lượng sinh khối 

thực vật tại Việt Nam” - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) 

Do đó, lấy K = 0,2 kg/m2. 

Thay vào công thức tính toán được khối lượng sinh khối thực vật trên khu vực 

thực hiện Dự án: M =  280.921,88  x 0,2 = 140.460,94 kg ~ 140 tấn(1). 

- Đối với rác, bùn hữu cơ 

Theo số liệu tại Bảng 1.18 và bảng 1.19 của chương 1, lượng lớp đất hữu cơ 

thải cần đổ bỏ là 123.132,64 m3 (tức 160.072,432 tấn với tỷ trọng đất d=1,3 tấn/m3) (2). 

- Đối với nhà tạm 

 Toàn bộ công trình cần phá bỏ 14 ngôi nhà (Trong đó có 11 ngôi nhà tạm và 3 

ngôi nhà gạch). Ước tính lượng phá bỏ khoảng 200 tấn (3). 

- Đối với rác thải từ bãi rác 

Dựa vào số liệu điều tra thực tế về hiện trạng rác thải và trong quá trình giải 

phóng mặt bằng sẽ cần khoảng 5.400 tấn (4) chất thải từ khu vực bãi rác.  

Vậy, tổng lượng chất thải phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật và 

lớp đất hữu cơ tại dự án trong hoạt động giải phóng mặt bằng khoảng: 

(1) + (2) (1) + (3) (1) + (4)    = 160.072,432 + 140 + 200 + 5.400 ≈ 165.812 tấn 

Toàn bộ phần chất thải từ hoạt động phát quang sẽ được nạo vét và vận chuyển 

đến khu vực đổ thải theo chỉ định của Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong.  

Với khối lượng 165.812 tấn chất thải thì cần sử dụng số lượng xe tải 16 tấn vận 

chuyển là 10.363 chuyến đổ bỏ. Dự kiến thời gian vận chuyển chất thải trong hoạt 

động giải phóng mặt bằng trong vòng 3 tháng như vậy số lượng xe vận chuyển chất 

thải khoảng 117 xe/ngày. 

* Đối tượng, phạm vi tác động 
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- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước mặt, cảnh quan môi trường 

- Phạm vi bị tác động: Khu vực tiến hành dự án giải phóng mặt bằng  và khu 

vực đổ thải. Về mặt không gian, các chất thải loại này phát sinh rải rác hầu như khắp 

dọc tuyến. Thời gian phát sinh các phế thải loại này chuẩn bị mặt bằng. 

- Mức độ tác động: Nhỏ, ngắn hạn 

* Đánh giá tác động 

- Toàn bộ phần chất thải từ hoạt động giải phóng mặt bằng sẽ được nạo vét và 

vận chuyển đổ bỏ tại bãi chất thải của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nếu chất thải 

phát sinh tại dự án không được quản lý tốt sẽ tràn ra đường gây tắc ngẽn giao thông, 

tắc nghẽn hệ thống thoát nước khu vực và phát sinh bụi dọc tuyến đường mà xe vận 

chuyển đi qua do cuốn vào các phương tiện giao thông qua lại gây ảnh hưởng tới an 

toàn giao thông cũng như đời sống dân cư và cơ sở kinh doanh dịch vụ trong phạm vi 

khoảng 100m từ công trường. Do vậy đối tượng chịu tác động sẽ là sức khỏe của công 

nhân thi công, người tham gia giao thông trên đường ĐT.277. 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong hoạt động giải phóng mặt bằng, dự án phát sinh một lượng chất thải rắn 

sinh hoạt từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng như: thức ăn thừa, vỏ 

hoa quả, các loại giấy gói, túi nilon, …. Dựa theo định mức chất thải sinh hoạt phát 

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

tính cho khu đô thị loại III- IV là 0,9 kg/người/ngày. 

Rác thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân: Ước tính lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là 0,9 kg/người/ngày. Vậy lượng rác 

thải sinh hoạt phát sinh từ 100 cán bộ, công nhân viên trong khu vực dự án trong giai 

đoạn này sẽ là 0,9 x 100 = 90 (kg/ngày). 

Thành phần các loại rác thải sinh hoạt này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy 

nếu không được thu gom, xử lý thích hợp thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cán bộ công 

nhân thi công trên công trường, cụ thể: 

+ Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý triệt để khi phân hủy sẽ là 

nguyên nhân phát sinh mùi khó chịu, ô nhiễm môi trường nước, đất, làm mất mỹ quan, 

cảnh quan môi trường khu vực. 

+ Làm tăng độ đục nước khi có mưa lớn, nước mưa kéo theo bùn cát từ bề mặt 

có thể gây ra hiện tượng tắc đường ống dẫn nước khu vực Dự án. 

+ Là ổ chứa dịch bệnh do các chất thải có chứa thành phần hữu cơ dễ phân huỷ, 

các vi sinh vật dễ lây nhiễm như các bệnh: Tả, lị, thương hàn. sốt vi rút,... 

Tuy nhiên, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công xây dựng thực hiện tốt công tác 

thu gom trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng đem đi xử lý theo quy định. 
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Do đó, mức độ tác động do chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn này tới môi trường chỉ ở 

mức trung bình. 

- Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng chủ yếu là 

bóng đèn huỳnh quang, dầu mỡ, giẻ lau dính dầu. 

Theo ước tính của chủ dự án khối lượng chất thải nguy hại từ quá trình giải 

phóng mặt bằng như sau: 

Bảng 3.10: Tổng hợp chất thải nguy hại  

phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng 

Stt Loại CTNH Mã CTNH 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
16 01 06 kg 10 

2 Pin, ắc quy chì thải  19 06 01 kg 20 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 kg 15 

Tổng 45 

 

Chủ dự án cam kết thu gom và lưu trữ trong thùng có dán mã CTNH và thuê 

đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển và xử lý. 

* Bụi, khí thải 

- Nguồn gây tác động: 

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công và tạo mặt bằng của dự án sẽ 

kéo theo các ảnh hưởng đến môi trường. Nguồn khí thải trong giai đoạn này chủ yếu là 

hoạt động của các máy móc tham gia phá dỡ và vận chuyển vật liệu phá dỡ, đất cát và 

khí thải từ các phương tiện máy móc tham gia phá dỡ. 

- Đối tượng, phạm vi tác động 

+ Đối tượng bị tác động là người dân quanh khu vực dự án 

+ Phạm vi tác động: Các hộ dân quanh khu vực dự án. 

(i) Đánh giá tác động do bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển chất thải  

Theo số liệu tính toán tại mục 1.3, chương 1, số lượng xe vận chuyển chất thải 

khoảng 117 xe/ngày tức 234 lượt xe/ngày. Thời gian vận chuyển chất thải khoảng 

15h/ngày, vậy số lượt xe vận chuyển khoảng 16 lượt xe/h. 

Trong quá trình vận chuyển chất thải phát quang và đất đào hữu cơ phát sinh bụi 

trong quá trình vận chuyển và khí thải từ xe vận chuyển. 
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Để có thể ước tính được tải lượng bụi và các khí thải phát sinh, sử dụng phương 

pháp tính toán theo Hệ số ô nhiễm do cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ 

chức Y tế Thế giới - WHO ban hành áp dụng chung cho các loại xe có tải trọng 3,5 - 

16 tấn, chạy ngoài thành phố. 

Bảng 3.11: Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Các loại xe 
Khoảng cách  

di chuyển 

Bụi lơ lửng 

(TSP) (kg) 

SO2  

(kg) 

NOx  

(kg) 

CO  

(kg) 

VOC 

(kg) 

Hệ số ô nhiễm trung 

bình 
1000 km 0,9 4,15.S 14,4 2,9 0,8 

(Ghi chú: S - phần trăm hàm lượng Lưu huỳnh trong xăng, dầu, S = 0,05%) 

Cung đường vận chuyển chất thải phát quang khoảng 5km. Khi đó, tải lượng 

các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển chất thải phát quang được tính toán như 

sau: 

Q = Hệ số ô nhiễm × quãng đường vận chuyển × số lượt xe/h 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là: 

Bảng 3.12: Tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện 

 vận chuyển chất thải trong hoạt động giải phóng mặt bằng 

Stt 
Chỉ 

tiêu 

Lượt 

xe/h 

Quãng đường 

vận chuyển (km) 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/1000 

km) 

Tải lượng 

(kg/h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 16 5 0,9 0,072 0,02 

2 SO2 16 5 4,15.S 0,06225x10-3 0,0048 

3 NO2 16 5 14,4 1,152 0,32 

4 CO 16 5 2,9 0,232 0,064 

5 VOC 16 5 0,8 0,064 0,01 

 

Theo các tài liệu nghiên cứu về môi trường không khí thì nồng độ chất ô nhiễm tại 

điểm bất kỳ trong không khí ở hai bên đường giao thông do nguồn đường phát thải liên 

tục, có thể xác định gần đúng theo công thức của Sutton. Mô hình khuếch tán Sutton: 
 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m3 
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E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s) (E được tính toán ở phần trên). 

z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. 

z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ 

ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m; 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u = 0,43m/s (kết quả trung bình đo 

kiểm môi trường nền tại dự án trong 3 đợt quan trắc) 

 z
: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố 

ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 

thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với 

nguồn thải (tim đường) được thể hiện như sau: 

Bảng 3.13: Nồng độ khí thải từ các phương tiện  

vận chuyển chất thải hoạt động giải phóng mặt bằng 

STT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

z 

(m) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

VOC 

(µg/m3) 

1 5 1,72 32,48 4,35 178,11 79,34 30,65 

2 10 2,85 21,15 3,36 73,38 35,60 14,60 

3 15 3,83 16,83 3,57 46,53 24,66 10,34 

4 20 4,72 15,28 3,47 38,22 19,42 8,23 

5 30 6,35 14,53 3,43 27,69 14,07 6,02 

6 50 9,22 14,15 3,28 18,76 9,53 4,10 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
Trung bình 1h 300 350 200 30.000 - 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, 

nhận thấy rằng nồng độ khí thải và bụi phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải 

vận chuyển chất thải đều thấp hơn so với quy chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và mức 
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độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm trên tuyến đường vận chuyển và khu vực dự 

án, xung quanh dự án là không đáng kể. Mặc dù vậy, trong quá trình vận chuyển, một 

phần chất thải rơi vãi trên đường bị nghiền nát và cuốn theo khi có phương tiện chạy 

qua, xe vận chuyển không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, không được che chắn, chở 

quá tải trọng quy định, chạy tốc độ nhanh,... có thể gây ô nhiễm môi trường không khí, 

ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị dọc tuyến đường vận chuyển. 

Tuy nhiên, các tác động này cũng sẽ chấm dứt khi hoàn thành hoạt động (3 

tháng), các tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông đến các công trình dọc 

hai bên tuyến và trên tuyến đường vận chuyển có thể được khắc phục theo ngày nhờ 

lực lượng lao công đồng thời các giải pháp giảm thiểu của chủ dự án. 

(ii) Bụi, khí thải từ phương tiện thi công  

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, khí thải phát sinh do hoạt động của các 

máy móc thiết bị cơ giới trên công trường như máy ủi, máy xúc, khí thải từ các 

phương tiện này có chứa các chất ô nhiễm là SOx, NOx, CO, VOC và bụi.  

Như đã tính toán trên, nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại dự án trong giai đoạn giải 

phóng mặt bằng đạt 28500 lít tương đương 23,94 tấn dầu (trọng lượng riêng của dầu 

DO 0,84kg/lít). Thời gian giải phóng mặt bằng là 5 tháng, mỗi ngày hoạt động 15h, 

như vậy lượng dầu sử dụng đạt 0,01 tấn dầu/h. 

Căn cứ theo tài liệu của WHO về lượng phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với 

động cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải như sau: SO2: 2,8kg; NO2: 12,3kg; CO: 

0,05kg; Bụi: 0,94kg. Tải lượng các khí thải ô nhiễm phát thải từ máy móc thi công trong 

hoạt động giải phóng mặt bằng được tính toán trong bảng sau: 

Bảng 3.14: Tải lượng chất ô nhiễm do các máy móc hoạt động  

trên công trường trong hoạt động giải phóng mặt bằng 

TT 
Thông số 

 ô nhiễm 

Hệ số tải lượng 

(kg/tấn dầu) 

Tải lượng 

(kg/h) 

Tải lượng 

(µg/s.m2) 

1 Bụi 0,94 0,001692 0,00000188 

2 SO2 2,8 0,00504 0,0000056 

3 NO2 12,3 0,02214 0,0000246 

4 CO 0,05 0,00009 0,0000001 
 

Giả thiết mức phát thải ổn định theo thời gian và phân bố đều trên toàn bộ diện 

tích dự án là 250.000m2, thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án được tính 

ứng với nguồn phát thải là diện rộng theo công thức sau: 
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(Nguồn: Theo Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng. NXB Khoa học và kỹ thuật) 

Tính toán tương tự ước tính nồng độ các chất ô nhiễm được nêu trong bảng sau: 

Bảng 3.15: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động 

của máy móc thiết bị trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 

Nồng độ  

các chất ô nhiễm 
Đơn vị Bụi SO2 NOx CO 

Mức thải do sử dụng 

nhiên liệu (M) 
µg/s 2610 778 34,17 1389 

Tải lượng, Es µg/s.m2 0,0000188 0,000056 0,000246 0,000001 

Môi trường nền Cvào µg /m3 109,1667 3330 68,16667 75,33333 

Nồng độ tổng cộng C µg /m3 155,3 238 180 18203 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
µg /m3 300 350 200 30.000 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

Nhận xét: 

Như vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải phát sinh 

trong quá trình hoạt động của các thiết bị, máy móc là không đáng kể. 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí phát thải từ các phương tiện cơ giới, 

máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình giải phóng mặt bằng còn phụ thuộc rất nhiều 

vào số lượng phương tiện thi công, tình trạng máy móc thiết bị, hướng gió, mật độ tập 

trung máy móc hoạt động. Tuy vậy, các nguồn phát thải khí độc hại này thuộc dạng 

nguồn thấp, khả năng phát tán đi xa rất kém. Do vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ và 

ảnh hưởng đến vùng cuối hướng gió và tác động trực tiếp đến người công nhân đang 

làm việc trên công trường. 

* Tác động đến môi trường đất 

Ở giai đoạn này môi trường đất ít bị chịu tác động bởi vì thành phần các chất thải 

của chúng chủ yếu là thực vật.... Các thành phần chất thải này đa phần là chất trơ với môi 

trường nên sẽ tận dụng trong quá trình san lấp hoặc được nhà thầu thuê đơn vị thu gom. 

Dầu mỡ sinh ra từ quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị phá dỡ vận chuyển. 

Khi ngấm vào đất dầu mỡ sẽ gây ra tác động hủy diệt lớn tới động vật và vi sinh vật 

đất. Do tính chất khó thấm và khó phân hủy dầu mỡ ngăn cản sự hô hấp của động vật, 

giảm khả năng hút chất dinh dưỡng của cây. Đất bị ô nhiễm dầu mỡ làm cho cây trồng 
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sinh trưởng kém, vi sinh vật đất bị tiêu diệt không còn khả năng phân giải chất hữu cơ 

thành chất dinh dưỡng dễ tiêu với cây trồng. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng các máy móc cơ giới trong việc phá dỡ nhà cửa, san 

ủi tạo mặt bằng tại một số vị trí thi công sẽ dẫn đến hiện tượng bị đất nén. Điều này sẽ 

ảnh hưởng không tốt đến kết cấu đất, gây suy thoái đất.... Các hoạt động gây nén đất 

được ghi nhận nhiểu tại các vị trí thi công cầu, các vị trí tập kết nguyên liệu... nơi mà 

diện tích đất bị chiếm dụng tạm thời. 

* Tác động đến môi trường nước mặt 

Ô nhiễm nước mặt do dầu mỡ của các phương tiện phá dỡ, vận chuyển nguyên 

vật liệu thải ngấm xuống đất nước mưa sẽ cuốn trôi xuống nguồn nước 

Các chất thải rắn do phá dỡ, chặt hạ cây cối nếu không được thu gom và bị bỏ 

lại hoặc đem đổ xuống các thủy vực tự nhiên có nguy cơ dẫn đến phát sinh các tác 

động xấu đến chất lượng và cảnh quan môi trường nước. 

Diện tích cây xanh, thảm thực vật khu vực GPMB đường bị chặt bỏ lại sẽ làm 

gia tăng  quá trình xói mòn đất, tăng độ đục, chất rắn lơ lửng trong nước. Ngoài ra đất 

đá thải có thể tiêu diệt thảm thực vật tại chỗ và gây thêm xói mòn. 

Việc tạo dựng mặt bằng phục vụ công trình phụ trợ, thiết lập đường công vụ có 

thể dẫn tới san lấp ao hồ, các vũng đất trũng.... Công tác san lấp này có thể ảnh hưởng 

tiêu cực đến chất lượng nước như: vùi lấp hệ sinh thái nước, gia tăng độ đục, gia tăng 

TSS trong nước. 

- Tác động xói mòn do mưa: 

Khu vực lập Dự án có địa hình tương đối bằng phẳng. Cao độ nền trung bình 

của khu vực vào khoảng 3,5 – 5,5m, dốc thoải dần. Vì vậy, khu vực dự án có nguy cơ 

bị xói mòn do nước mưa lớn khi toàn bộ thảm thực vật trên mặt đất bị phát quang. 

Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện vào mùa khô, lượng mưa 

tương đối thấp, nên nước mưa sẽ tự thấm xuống đất, không tạo dòng chảy lớn trên bề 

mặt đất. 

Vì vậy, quá trình dọn dẹp, phát quang thảm thực vật sẽ không gây ra nguy cơ 

xói mòn trong khu vực. 

* Tiếng ồn 

Các hoạt động đào đất, san nền sẽ phát sinh tiếng ồn từ các phương tiện tham 

gia thi công. 

Mức ồn từ các máy móc, thiết bị tham gia hoạt động giải phóng mặt bằng như sau: 
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Bảng 3.16: Mức ồn từ các máy móc, thiết bị tham gia hoạt động giải phóng mặt bằng 

Stt Thiết bị thi công 
Mức ồn ở điểm cách máy 2 m 

(dBA) 

1 Máy xúc  72-93 

2 Máy ủi 80 

3 Máy đào 0,8m3 82-89 

4 Máy lu 10T 84-93 

5 Ô tô tải 15 tấn 80-89 

QCVN 24:2016/BYT 85 

QCVN 26:2010/BTNMT (6h-21h) 70 

QCVN 26:2010/BTNMT (21h-6h) 55 
 

Như vậy tiếng ồn sinh ra do các phương tiện giao thông và máy móc, thiết bị 

tham gia giải phóng mặt bằng vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT 

do vậy chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tại mục sau của báo cáo. 

Tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sinh hoạt, làm việc và sức 

khỏe của công nhân thi công. Dự án nằm cách xa khu dân cư (cách khoảng 800m về 

phía Bắc dự án) nên hoạt động này không tác động đến cộng đồng dân cư khu vực. 

 * Độ rung 

 Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ gây ra rung động lớn từ các máy móc, 

thiết bị tham gia phá dỡ. Cụ thể:  

Bảng 3.17: Mức rung của các thiết bị 

Stt Loại máy móc 
Cách nguồn gây rung 

10m 

Cách nguồn gây rung 

30m 

1 Máy xúc 77 67 

2 Máy ủi đất 79 69 

3 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

4 Máy đào đất 80 71 

 QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thường, 6h - 21h): 75dB 

(Nguồn: USEPA, 1971) 

Các số liệu cho thấy ở khoảng cách 10m so với nguồn rung thì độ rung là rất 

lớn, vượt quy chuẩn cho phép; ở khoảng cách 30 m độ rung của hầu hết các loại máy 

móc đều giảm xuống dưới mức cho phép. Như vậy, đối tượng chịu tác động chính là 

lực lượng lao động trực tiếp điều khiển máy móc thi công và làm việc trên công 
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trường. Dự án nằm cách xa khu dân cư (cách khoảng 20m về phía Bắc dự án) nên hoạt 

động này không tác động đến cộng đồng dân cư khu vực.  

Mức độ tác động tới sức khỏe con người phụ thuộc vào mức độ rung động. Khi 

cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động có tần số thấp 

nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc 

càng mạnh. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác mệt mỏi quá mức 

dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp, làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra di lệch các nội 

tạng trong ổ bụng… Do đó Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động trên. 

3.1.1.2.3. Các tác động khác và rủi ro, sự cố trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

- Tác động đến môi trường xã hội 

Quá trình tháo dỡ các hạng mục công trình hiện trạng, san nền khu vực dự án có 

thể gây nên những tác động tới môi trường kinh tế xã hội như sau:  

+ Quá trình phá dỡ các hạng mục công trình hiện trạng, quá trình bóc tách nền 

và san lấp sẽ phát sinh tiếng ồn, độ rung do hoạt động của các phương tiện máy móc 

trên công trường, hoạt động của quá trình bốc xếp vật liệu thải lên các phương tiện vận 

chuyển, hay hoạt động của các phương tiện ra vào công trường,… ít nhiều gây ảnh 

hưởng đến nhân dân xung quanh khu vực, đặt biệt là các khu dân cư liền kề với dự án 

+ Quá trình thi công thực hiện dự án sẽ thu hút 100 lao động thi công công 

trình. Điều này dẫn đến gia tăng dân số trong khu vực dự án, phát sinh các tệ nạn xã 

hội (cờ bạc, trộm cắp,...), xung đột giữa nhân dân khu vực và công nhân xây dựng do 

khác biệt về phong tục tập quán. Một số vấn đề có tính chất xã hội đó là vấn đề an ninh 

trong thời gian triển khai thi công, nhiều loại vật tư, thiết bị được tập trung tại công 

trường vì vậy cần phải bảo vệ đề phòng trường hợp kẻ gian lấy cắp các thiết bị sẽ ảnh 

hưởng đến tiến độ dự án. 

- Tác động đến giao thông khu vực 

Quá trình san lấp mặt bằng sẽ cần huy động số lượng lớn vật liệu san lấp. Do 

vậy, quá trình vận chuyển vật liệu san lấp sẽ làm gia tăng mật độ các phương tiện lưu 

thông trên dọc tuyến đường vận chuyển. Đặc biệt, cung đường vận chuyển là đường 

Quốc lộ 18 – đây là tuyến đường hiện thường xuyên có mật độ phương tiện giao thông 

cao nên vấn đề ùn tắc và tai nạn là rất dễ xảy ra. Để giảm thiểu những tác động tiêu 

cực đến giao thông khu vực, chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp vận chuyển thích hợp 

tại mục 3.1.2 của chương này. Như vậy, việc triển khai các công tác giải phóng mặt 

bằng sẽ phát sinh ra các nguồn thải là điều không tránh khỏi, tuy nhiên trong quá trình 

thực hiện chủ dự án sẽ nhận diện các nguồn thải và đưa ra các biện pháp giảm thiểu 

tương ứng. 

- Tai nạn giao thông 
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Trong quá trình san lấp mặt bằng, để vận chuyển vật liệu san lấp, chủ thầu sẽ sử 

dụng xe ô tô tải trọng lớn góp phần làm tăng lưu lượng xe tham gia giao thông trên 

đường, gây ô nhiễm bụi, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến việc 

đi lại của người dân địa phương.  

+ Làm hư hỏng tuyến đường mà các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng đi qua do chở quá tải trọng cho phép.  

+ Khi vận chuyển vật liệu san lấp, nếu không được che chắn cẳn thận rất dễ 

vương vãi xuống lòng đường, tạo các mô đất và gây lầy hóa, trơn trượt khi trời mưa, 

ảnh hưởng tới hoạt động giao thông trên tuyến đường xe vận chuyển đi qua. 

- Tai nạn lao động 

Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động rất đa dạng, có thể các tai nạn trong quá 

trình phá dỡ các công trình, tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển bùn đất thải; 

hoặc tại nạn đối với người đi đường (gạch vỡ, sắt thép rơi vào người hoặc vật liệu rơi 

xuống đường gây trơn, trượt…). Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra tai nạn giao 

thông trên công trường gồm:  

+ Vận chuyển máy móc, thiết bị có thể dẫn đến tai giao thông;  

+ Khi tháo dỡ, lắp đặt các máy móc, thiết bị có thể bị rơi, gây tai nạn...  

+ Tai nạn trong quá trình thi công do thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động hoặc 

thiếu cẩn trọng trong thi công. 

+ Thời tiết nắng nóng, công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục 

và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ của công nhân, gây tình trạng mệt 

mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường.  

+ Công tác giám sát kỹ thuật không tốt sẽ rất dễ xảy ra các sự cố gây tai nạn 

cho người thi công và thiệt hại tài sản. Như vậy, các rủi ro về tai nạn lao động và tai 

nạn giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tính mạng của 

công nhân, gây tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có người gặp nạn. 

- Sự cố do sự phản đối của cộng đồng dân cư khi lựa chọn vị trí thực hiện dự án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà đã được phê duyệt 

quy hoạch vào tháng 8/2022 và đã tiến hành công bố quy hoạch công khai. Từ khi 

công bố quy hoạch 1/500 và đền bù, GPMB dự án cho đến nay (tháng 3/2023), chính 

quyền địa phương/huyện/tỉnh Bắc Ninh cũng chưa nhận được phản ánh, khiến nại có 

liên quan. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án tiếp theo, Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Phú Xuân có thể gặp sự phản đối của cộng đồng dân cư do họ lo ngại sẽ 

bị mất đất đang trồng trọt vì đang là kế sinh nhai của họ. Thông thường, các dự án 

nhậy cảm với môi trường thường gặp phải sự phản đối rất mạnh như: dự án nhà máy 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

210 

nhiệt điện, dự án khu xử lý rác thải, dự án nghĩa trang, hóa chất, vật liệu nổ,... từ phía 

cộng đồng dân ngay bước đầu tiên. Sự cố này nếu xảy ra sẽ khiến kéo dài thời gian 

chuẩn bị cho dự án, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương nói 

chung và tốn kém kinh phí, thời gian của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, với sự tuyên 

truyền, vận động tốt của chính quyền địa phương thì đa số nhân dân đều ủng hộ việc 

triển khai dự án. Họ nhận thức rằng khi CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà đi vào hoạt động 

sẽ thu hút nhiều nhà máy, xí nghiệp công nghiệp cũng như nhiều người đến đây sinh 

sống. Họ sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong Nhà máy, xí nghiệp CCN và có mức sống 

tốt hơn và đất đai của họ cũng có giá trị hơn, bung ra nhiều ngành nghề kinh doanh 

dịch vụ. 

- Sự cố trong công tác đền bù và GPMB 

 Khi thực hiện dự án sẽ phải thu hồi đất và trách nhiệm này thuộc về chính 

quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh và do Ban đền bù, GPMB huyện Yên Phong thực 

hiện, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân chỉ tiến hành nhận đất sạch 

để triển khai dự án. Việc thu hồi đất có thể sẽ gặp phải sự phản đối của dân cư khi mà 

giữa chính quyền và nhân dân không thống nhất được phương thức và giá đền bù 

GPMB. Đã có rất nhiều dự án không triển khai được hoặc quá trình triển khai rất chậm 

do không giải phóng được mặt bằng. Sự cố này cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra đối 

với dự án này. Khi thực hiện đền bù và GPMB, nhiều hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng, mặc 

dù có thể đại đa số các hộ đều ủng hộ song có thể có một vài hộ cá biệt không ủng hộ 

hoặc cố tình gây khó khăn. Khi xảy ra sự cố này sẽ dẫn đến dự án được chậm triển 

khai, gây thiệt hại cho Nhà đầu tư.  

Ngoài ra, việc không nhất với phương án đền bù và GPMB khi thực hiện dự án 

còn có thể dẫn đến tình trạng khiếu kiện tập trung đông người, gây mất trật tự và an 

toàn xã hội. Những người khiếu kiện thường đi đông người, sử dụng người già và trẻ 

em để gây sức ép với chính quyền và nhà đầu tư. Đôi khi, một số trường hợp đặc biệt 

còn xảy ra xô sát giữa Nhà đầu tư và những người khiếu kiện đó.  

- Sự cố trong công tác rà phá bom mìn 

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom 

mìn sau chiến tranh, tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hiện vẫn còn 6,6 triệu ha bị ô 

nhiễm bom mìn với khoảng 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đến nay, 

có khoảng 100.000 nạn nhân bom mìn, trong đó có 40.000 người chết, hơn 60.000 

người bị thương. Mỗi năm Chính phủ phải chi hàng trăm tỷ đồng cho việc rà phá bom 

mìn, cấp cứu và hỗ trợ nạn nhân...  

Khu vực huyện Đan Phượng cũng là một trong những khu vực bị đánh phá ác 

liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy, công tác rà phá bom mìn là bắt buộc 
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khi thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện công việc này luôn có thể xảy ra sự cố 

khi mà bom mìn, vật liệu nổ còn tồn dư gây nổ Sự cố này nếu có xảy ra sẽ ảnh hưởng 

và đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tham gia rà phá bom mìn và vật liệu nổ. Tuy 

nhiên, với công nghệ hiện đại cộng với sự tiên tiến của thiết bị máy móc, trình độ kỹ 

thuật nên lực lượng công binh Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể làm chủ trong công 

tác phá dỡ bom mìn và vật liệu nổ. Vì vậy, các ca tai nạn trong trường hợp này mặc dù 

có xảy ra những tần suất thấp. 

3.1.2. Đề xuất các biện pháp công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

triển khai xây dựng dự án 

3.1.2.1. Nhóm các biện pháp BVMT sẽ được lồng ghép và đưa vào giai đoạn 

thiết kế thi công và các giai đoạn tiếp theo trong quá trình thực hiện dự án 

a. Các biện pháp BVMT sẽ lồng ghép trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi 

công 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân hiệu quả của việc BVMT 

ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư đến các giai đoạn thực hiện tiếp theo (thi công xây 

dựng và đưa dự án vào hoạt động), đồng thời đã có những tính toán cụ thể, hợp lý cho 

công tác BVMT khu vực triển khai dự án. Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi 

công dự án, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ áp dụng các biện 

pháp tổng hợp nhằm phòng ngừa ô nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức 

công tác BVMT trong những giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn thi công xây 

dựng. Các biện pháp sẽ bao gồm: 

 - Nghiên cứu chi tiết về vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm dòng chảy, chế độ thủy 

văn của hệ thống kênh mương (sông cầu, kênh Tây Nam Phấn Động, kênh Bắc Trịnh 

xá), các trạm bơm để đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi, hạn chế trong việc tổ chức 

thi công, nhất là các công trình phải thi công và hoạt động thường xuyên dưới nước.  

- Nghiên cứu chi tiết và đánh giá các yếu tố thuận lợi về khí hậu, thời tiết, thủy 

văn (mực nước, cao độ, dòng chảy,...) để bố trí các công trình BVMT trong giai đoạn 

thi công phù hợp nhất. 

 - Thực hiện các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa lượng đất 

cần đào đắp, đổ thải ra ngoài cũng như vận chuyển từ nơi khác về, nhằm hạn chế ô 

nhiễm môi trường không khí. 

 - Tạo dòng chảy thoát nước tự nhiên theo địa hình, phòng ngừa các hiện tượng 

ngập úng trong quá trình thi công xây dựng cơ sở HTKT của dự án. 

b. Phân cụm các nhà máy trong CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà  

CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà có quy mô tương đối lớn (chỉ tính riêng phần diện 

tích công nghiệp là 43,05 ha) và sẽ tập trung nhiều loại hình sản xuất công nghiệp 
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(Công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, cơ khí chế tạo máy; Sản xuất linh kiện điện tử; 

Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện; Sản xuất máy phát điện, dây điện; Các 

ngành công nghiệp khác).  

Khi bố trí các nhà máy, xí nghiệp vào CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà: Công ty 

TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh và 

các cơ quan có liên quan khác sẽ xem xét khía cạnh môi trường trong việc lựa chọn vị 

trí lô đất cụ thể.  

Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp có đặc điểm gần giống nhau về công nghệ 

sản xuất, đặc tính khí thải, nước thải,… sẽ được bố trí gần nhau và tạo thành cụm 

riêng. Việc bố trí này sẽ tuân thủ phương án quy hoạch ngành nghề đã được cấp. 

 - Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp phát sinh nhiều bụi, khí độc (hơi ga, 

khói bụi, ồn, muội than,...) sẽ được bố trí ở cuối hướng gió chủ đạo (bố trí ở khu vực 

phía Tây Nam và Tây Bắc CCN), cuối các xưởng khác.  

- Khi tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp, Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Phú Xuân sẽ yêu cầu các nhà đầu tư bố trí các hạng mục công trình trong từng nhà 

máy, xí nghiệp công nghiệp như sau để phù hợp với quy hoạch CCN 

 + Tách riêng các khu sản xuất, phụ trợ, kho bãi, hành chính và trồng cây xanh 

ngăn cách khu hành chính và các công trình nhậy cảm khác và xung quanh mỗi nhà 

máy, xí nghiệp công nghiệp.  

+ Ống thải khí, thông gió của các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp sẽ được bố trí 

ở khu vực phù hợp, không ảnh hưởng đến các nhà máy, xí nghiệp và công trình xung 

quanh.  

+ Các công trình xây dựng sẽ được chiếu sáng và thông gió tự nhiên tốt nhất. 

Để thuận lợi cho việc này thì các cửa sổ và cửa mái phải hướng về phía có ánh sáng 

nhiều (hướng Bắc - Nam). Vấn đề thông gió cũng cần tổ chức hướng mặt nhà về phía 

có gió thoáng mát (hướng Đông Bắc, hoặc Nam, Tây Nam). Góc hướng gió nghiêng 

thổi vào mặt nhà tối thiểu là 450 .  

+ Các phân xưởng và kho chứa nguyên liệu dễ bốc cháy, độc hại thì sẽ bố trí 

cuối hướng gió chủ đạo và cách các công trình khác theo quy định về phòng cháy chữa 

cháy. 

+ Kho, bãi nguyên liệu, bán thành phẩm, kho linh kiện, phù tùng,... sẽ bố trí gần 

cổng ra - vào của luồng hàng, đồng thời phải nằm gần các nhà máy, xí nghiệp gia công 

chế biến. Kho, bãi thành phẩm cũng nên bố trí hợp lý luồng hàng để tránh tình trạng 

các loại xe cộ vận chuyển cắt ngang hoặc chồng chéo với luồng người, gây rối mạng 

lưới giao thông vận chuyển và tai nạn giao thông.  
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+ Các khu vệ sinh cần bố trí thuận tiện, trên tuyến đi lại của cán bộ công nhân. 

Khoảng cách từ khu làm việc đến khu vệ sinh không quá 300m.  

+ Các trạm y tế cần bố trí ở nơi tập trung đông lao động hoặc nơi thường xuyên 

xảy ra tai nạn lao động. 

 + Trạm điện, máy phát điện dự phòng, Nhà máy XLNT tập trung, thu gom và 

xử lý rác thải là những nơi phát sinh khí thải độc hại, gây mùi khó chịu nên được bố trí 

về phía cuối hướng gió chủ đạo. Việc bố trí từng hạng mục công trình trong mỗi nhà 

máy, xí nghiệp công nghiệp sẽ được thể hiện tại Quy hoạch mặt bằng tổng thể chi tiết 

của từng nhà máy. Sở Xây dựng, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định và quản lý quy 

hoạch này. Theo quy định, các doanh nghiệp sẽ được Sở Xây dựng, Sở Công thương 

cấp quyết định phê duyệt quy hoạch, trong đó yêu cầu rõ về diện tích, tầng cao, hệ số 

sử dụng đất,…  

Trên đây là những cơ bản về khía cạnh môi trường mà Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại Phú Xuân sẽ quan tâm trong việc sắp xếp, thu hút các doanh 

nghiệp vào CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà. Tuy nhiên trong thực tế, vấn đề này còn gặp 

nhiều khó khăn do các chiều hướng ưu tiên có khả năng gây cản trở lẫn nhau. Chẳng 

hạn như các nhà máy chế biến nông - lâm - thủy sản được ưu tiên bố trí ở đầu hướng 

gió chủ đạo trong khu vực, song chính các nhà máy này lại có thể gây ô nhiễm môi 

trường không khí đối với các nhà máy khác. CCN sẽ chỉ tiếp nhận các ngành nghề phù 

hợp với quy hoạch của CCN cũng như tính chất của CCN được nêu tại báo cáo ĐTM 

này. Riêng đối với những dự án đầu tư vào CCN mà không nằm trong danh mục ngành 

nghề đã được quy hoạch hoặc chưa thật sự phù hợp với phân khu chức năng của CCN 

thì Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân, các cơ quan chức năng tỉnh 

Bắc Ninh sẽ xem xét các tác động môi trường của dự án, tổ chức xin ý kiến các cơ 

quan có thẩm quyền trước khi chấp thuận địa điểm đầu tư theo quy định của pháp luật 

có liên quan 

c. Khoảng cách bố trí và cấp độ công trình  

Khoảng cách bố trí giữa các cụm nhà máy hoặc giữa các nhà máy với nhau là 

một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo cho sự thông thoáng giữa các công trình, góp 

phần đáng kể trong việc BVMT. Mặt khác, khoảng cách giữa các công trình sẽ hạn chế 

được sự lan truyền và cộng hưởng của các chất ô nhiễm trong CCN, không tạo vùng 

gió quẩn lắng đọng các chất ô nhiễm, chống lây lan hỏa hoạn và dễ ứng cứu khi có sự 

cố.  

Khoảng lùi xây dựng: Các công trình phải xây dựng cách hàng rào tối thiểu 5m 

để đảm bảo các yêu cầu về PCCC. 

d. Vùng đệm vệ sinh công nghiệp  
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Vùng đệm vệ sinh công nghiệp là vùng cách ly giữa CCN với khu dân cư xung 

quanh.  

- Tại QCVN 01:2021/BXD - mục 2.5 (Yêu cầu về khu công nghiệp - khu chế 

xuất và khu công nghệ cao) không quy định khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) 

đối với dự án KCN/CCN.  

- Khi tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp, Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân sẽ căn cứ vào tính chất của từng dự án, bố trí các cơ sở sản xuất, kho 

tàng tuân thủ khoảng cách ATMT theo các quy định của Bộ KHCN và các văn bản 

pháp luật về môi trường. Trường hợp Bộ KHCN và các văn bản pháp luật về môi 

trường cho có quy định cụ thể, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ 

sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường hoặc tham chiếu các giá trị trong phụ 

lục 3 của TCVN 4449-1987 để xác định khoảng cách ATMT theo đúng quy định tại 

QCVN 01:2021/ BXD. 

e. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm thị giác từ thiết kế kiến trúc cảnh quan 

và phân khu chức năng trong CCN  

Công trình nhà xưởng công nghiệp có kiến trúc đẹp, hài hòa với khu vực xung 

quanh sẽ hạn chế được tình trạng ô nhiễm thị giác. Tuy nhiên, có một vài công trình tại 

dự án như: trạm biến áp, khu vực nhà chứa rác thải, Nhà máy XLNT,… sẽ có các biện 

pháp sau để giảm thiểu ô nhiễm thị giác. 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo môi trường chung 

 - Khu vực xung quanh các trạm biến áp sẽ được xây dựng tường bao che kín 

với khu vực xung quanh. 

 - Trồng cây xanh xung quanh các khu vực này để cảnh tạo cảnh quan và góp 

phần BVMT, cải thiện chất lượng môi trường. 

3.1.2.1.2. Biện pháp công bố công khai các thông tin về dự án, phương án thi 

công và phương án BVMT  

Trước khi dự án khởi công xây dựng, Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Phú Xuân sẽ công bố công khai những nội dung theo từng giai đoạn sau:  

- Phạm vi, quy mô công trình và tính chất của công trình; 

 - Tiến độ thi công xây dựng: Cụ thể về thời gian khởi công và thời gian kết 

thúc công việc; 

 - Các thông tin về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân, các nhà 

thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế và nhà thầu giám sát thi công: Địa chỉ, số điện 

thoại của người chịu trách nhiệm chính; 

 - Công khai Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án theo quy định của 

pháp luật; 
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 - Cử người đại diện để phối hợp với chính quyền địa phương, công an địa 

phương, các đoàn thể và các khu dân cư trong mọi công việc tại công trường, tiếp thu 

các ý kiến phản ánh từ cộng đồng dân cư, cơ quan xung quanh.  

- Yêu cầu các Nhà thầu thi công phải liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa 

phương, tổ dân phố, cơ quan công an để tiếp nhận các phản ánh về công tác BVMT 

khi triển khai dự án, kịp thời giải quyết các thắc mắc đó; 

 - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân hoặc Nhà thầu thi công 

(nếu được ủy quyền) sẽ thông báo bằng văn bản cho cộng đồng dân cư xung quanh 

(gửi đến trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố), các cơ quan, tổ chức về kế hoạch thi 

công, đặc biệt là các công việc phát sinh tiếng ồn, bụi, khói để dân cư có kế hoạch 

trong sinh hoạt hàng ngày. 

3.1.2.1.3. Các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình rà phá bom mìn 

 Sau khi nhận được mặt bằng sạch, Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Phú Xuân sẽ tiến hành rà phá bom mìn trên diện tích 46,07 ha (Các đơn vị có đầy đủ 

năng lực theo quy định của pháp luật thuộc ngành quốc phòng sẽ được Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Phú Xuân thuê thực hiện dịch vụ. Phương án cơ bản rà phá 

bom mìn và vật liệu nổ tại khu vực CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà về cơ bản như sau: 

a. Rà phá bom, mìn, vật nổ dưới nước 

 - Dò tìm dưới nước bằng máy dò bom đến độ sâu 0,5m và từ 0,5  5m.  

- Đánh dấu tín hiệu dưới nước (nếu có).  

- Lặn kiểm tra, xử lý tín hiệu  

- Huỷ bom mìn, vật nổ tìm được (nếu có).  

b. Rà phá bom, mìn, vật nổ trên cạn 

 - Phát dọn mặt bằng sơ bộ phục vụ công việc 

 - Dò tìm bom mìn, vật nổ trên cạn đến độ sâu 0,3m bằng máy dò mìn 

 - Đào đất xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 0,3m.  

- Dò tìm bom mìn, vật nổ trên cạn từ 0,3m - 3m và đến 5m bằng máy dò bom. 

 - Đào đất xử lý tín hiệu (nếu có) 

 - Huỷ bom mìn, vật nổ tìm được. 

3.1.2.1.4. Hoàn thành các công tác thỏa thuận chi tiết, xin phép các cơ quan 

chức năng có liên quan  

Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công cũng như xin phép phê duyệt phương 

án thi công, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ thỏa thuận với các 

đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan về những nội dung có liên quan. Sau khi có 

chấp thuận, đồng ý của các đơn vị có liên quan, Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân mới chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ 
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việc thực hiện đó. Trong quá trình thi công xây dựng tại các hạng mục có liên quan 

đến các đơn vị khác, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ phối hợp 

chặt chẽ với các đơn vị này để đảm bảo quá trình thi công xây dựng không ảnh hưởng 

đến các công trình có liên quan. 

3.1.2.1.5. Khuyến nghị các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá 

trình thu hồi đất và GPMB  

Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình thu hồi đất và 

GPMB sẽ do đơn vị thực hiện (huyện Yên Phong) công việc triển khai thực hiện. Như 

vậy, trong phạm vi báo cáo ĐTM chỉ khuyến nghị các biện pháp, cụ thể như sau:  

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động từ việc thu hồi đất canh tác  

- Cơ quan chịu trách nhiệm thu hồi đất cùng với chính quyền địa phương, tổ 

chức dân cư cơ sở thường xuyên tổ chức đối thoại để từ đó lắng nghe, hiểu các tâm tư, 

nguyện vọng của nhân dân và tìm ra cách giải quyết hợp lý. 

 - Cơ quan chịu trách nhiệm thu hồi đất sẽ thực hiện quá trình đền bù, giải 

phóng mặt bằng, thu hồi đất theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương.  

- Cơ quan chịu trách nhiệm thu hồi đất sẽ thực hiện quá trình đền bù, GPMB, 

thu hồi đất công khai, dân chủ, minh bạch. 

- Cơ quan chịu trách nhiệm thu hồi đất lắng nghe và giải quyết thấu đáo, đúng 

quy định của pháp luật mọi thắc mắc, khiếu kiện của dân cư. 

 - Trong trường hợp có sự bất đồng giữa dân cư và cơ quan thu hồi đất về 

phương án, chính sách bồi thường và GPMB, cơ quan thu hồi đất sẽ chịu tổ chức tuyên 

truyền, vận động cũng như các biện pháp khác để đạt được sự đồng thuận trong dân cư 

cao. 

 - Báo cáo với các cơ quan chức năng cấp trên về những nguy cơ xảy ra xung 

đột, các tổ chức cá nhân có các hành vi kích động, xúi giục dân cư biểu tình, gây rối 

trật tự an toàn xã hội. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động của các hộ gia đình bị mất đất  

Do trách nhiệm đền bù và GPMB thuộc về chính quyền huyện Yên Phong nên 

các biện pháp mà Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân trình bày sau chỉ 

mang tính chất hỗ trợ:  

- Công tác thu hồi đất thực hiện dự án sẽ được chính quyền địa phương thông 

báo trước để bà con nhân dân không tiến hành sản xuất, thả nuôi vụ tiếp theo. 

 - Công tác thu hồi đất sản xuất đều được tiến hành sau khi nhân dân thu hoạch 

hết vụ thả nuôi, trồng trọt. 
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 - Chủ dự án sẽ cùng tham gia cùng với chính quyền địa phương để vận động 

dân cư sớm bàn giao mặt bằng dự án.  

c. Các biện pháp chuyển đổi sinh kế cho nhân dân bị mất đất  

- Chủ dự án sẽ tạo điều kiện và đề nghị các nhà thầu thi công tiếp nhận lao động 

địa phương vào làm việc trong quá trình thi công dự án. Công ty sẽ coi yếu tố khi các 

nhà thầu sử dụng lao động địa phương là một trong những điểm cộng khi lựa chọn nhà 

thầu triển khai dự án. 

 - Chủ dự án sẽ tạo điều kiện để thu hút con em các gia đình bị mất đất vào làm 

việc ngay tại bộ máy của dự án trong quá trình thi công xây dựng cũng như là quá 

trình hoạt động sau này.  

- Chủ dự án sẽ hỗ trợ và cùng với chính quyền địa phương để tổ chức đối thoại 

công khai với các lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của họ khi không còn tư liệu sản xuất để kịp thời các những biện pháp phù hợp 

nhằm góp phần thực hiện thắng lợi dự án với những mục đích, tiến độ đã đề ra. 

d. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, 

cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi  

- Chủ dự án sẽ tạo điều kiện và đề nghị các nhà thầu thi công tiếp nhận lao động 

địa phương vào làm việc trong khu vực dự án và sẽ coi yếu tố này là một trong những 

tiêu chí để lựa chọn nhà thầu.  

- Tạo điều kiện, khuyến khích người lao động bị mất đất vào làm việc ngay 

tại bộ máy của dự án trong quá trình thi công xây dựng cũng như quá trình hoạt 

động sau này.  

- Chủ dự án sẽ hỗ trợ và cùng với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại 

công khai với các lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp để nắm nắt nguyện vọng, 

mong muốn của họ khi không còn tư liệu sản xuất để kịp thời có các biện pháp phù 

hợp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi dự án với những mục đích, tiến độ đã đề ra 

3.1.2.1.6. Biện pháp thay thế, hoàn trả kênh mương, đảm bảo cấp, tiêu thoát 

nước cho khu vực xung quanh 

Với mục đích ngăn ngừa các tác động không đáng có, gây xáo trộn các hoạt 

động kinh tế cũng như đời sống người dân do việc chiếm dụng cơ sở hạ tầng. Đối 

với các thiệt hại vật kiến trúc (nhà ở,…) và công trình, các hộ bị thiệt hại sẽ được 

hưởng các quyền lợi: 

- Cam kết bảo đảm không làm gián đoạn nguồn điện của người dân 

+ Cung cấp đầy đủ kinh phí: Dự án đảm bảo cung cấp đầy đủ kinh phí di dời hệ 

thống điện (đã được tính trong tổng mức đầu tư của Dự án). 

- Cam kết đảm bảo không làm gián đoạn nguồn nước tưới: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

218 

+ Thực hiện đúng quy trình thiết kế: mương tạm sẽ được làm trước khi thực hiện 

công tác chuẩn bị mặt bằng. Sau khi hoàn tất, chuyển nguồn nước từ mương cũ sang 

mương mới, thi công cống tại vị trí mương cũ. Sau khi đã hoàn tất cống, chuyển dòng 

nước về hệ thống kênh ban đầu và hoàn nguyên vùng đất làm mương tạm. 

+ Cung cấp đầy đủ kinh phí: Dự án đảm bảo cung cấp đầy đủ kinh phí khi tiến 

hành cải mương (đã được tính trong tổng mức đầu tư của Dự án). 

- Nằm giữa Dự án (Không thuộc phạm vi dự án) là tuyến đường ĐT.277 rộng 

48,5. Đây là tuyến giao thông đối ngoại của CCN trong giai đoạn hoạt động.  

- Trong khu vực dự án tại khu số 01 có tuyến kênh tưới Bắc Trịnh Xá đi qua khu 

đất dự án với các nội dung như sau: 

+ Hướng tuyến: Chạy dọc theo ranh giới phía Nam của dự án, phù hợp với đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận (huyện Yên Phong) đến năm 

2035, tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt tại quyết định 528/QĐ- UBND ngày 10/12/2-21 

của UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh. 

Thông số kỹ thuật của tuyến kênh: Lưu lượng thiết kế Qtk = 2,19 m3/s, chiều 

rộng đáy kênh Bk = 0,85m; hệ số mái kênh m= 1,00; Chiều cao cột nước thiết kế Htk= 

1,47m; độ dốc i= 2,0x 10-4, cao trình đáy kênh thiết kế đầu đoạn là (+4,17) theo gốc 

cao độ Quốc gia. 

Giải pháp xây dựng: kênh hình thang, đáy kênh và gia cố đảm bảo ổn định công 

trình. Bờ kênh hai bên làm đường quản lý, trong đó: Bờ tả có chiều rộng tối thiểu 

2,0m, có thể kết hợp làm vỉa hè giao thông; bờ hữu rộng tối thiểu 1,0m. 

Tại vị trí giao cắt giữa các kênh với tuyến đường giao thông của KCN Yên Phong 

1 mở rộng: Thiết kế phương án cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ cống đảm bảo 

nhiệm vụ tiêu thoát nước. 

3.1.2.1.7. Biện pháp di dời mồ mả 

- Mức độ bồi thường để di dời mồ mả là toàn bộ chi phí đào, dời chuyển, cải 

táng, mua đất để di dời mồ mả và các chi phí liên quan khác. Bồi thường di dời mồ mả 

bằng tiền mặt sẽ được chi trả cho hộ có mồ mả phải di dời. Ngoài ra chính quyền địa 

phương sẽ hỗ trợ vị trí chôn cất để người dân thuận tiện trong việc di dời. 

- Các công trình kèm theo khác ngoài phần chính của mộ sẽ được bồi thường 

phù hợp với những thiệt hại đó. 

Mục đích là hạn chế các tác động xã hội do di dời 253 ngôi mộ (169 mộ xây và 

84 mộ đất) và 01 ngôi miếu, các biện pháp giảm thiểu bao gồm: 

- Dự án sẽ ưu tiên hình thức các hộ tự di dời mộ đến nơi mới tùy theo phong tục 

cụ thể của từng vùng. Các chất thải từ mộ (hung táng) phải được xử lý theo các quy 

định của Nghị định của Chính phủ số 08: 2022/BTNMT. 
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- Ngay từ khi có chủ trương thu hồi đất thì UBND cấp xã nơi có đất đã phải 

khoanh vùng thu hồi đất, đặc biệt hạn chế, nghiêm cấm việc chôn cất mộ mới trong 

vùng quy hoạch. 

- Chính quyền địa phương cần phải thông báo và niêm yết công khai và lấy ý 

kiến của người có mộ phải di chuyển. 

- Thông báo sớm: thông báo sớm thời gian GPMB ít nhất 06 tháng cho thân 

nhân các ngôi mộ để họ tiến hành các nghi lễ cần thiết. 

- Bồi thường, hỗ trợ: bồi thường và hỗ trợ kinh phí hợp lý cho việc di dời, vận 

chuyển và chôn lấp mộ mới. 

- Thống nhất được với các hộ có mộ về cách thức di dời mồ mả có thể hài hòa 

lợi ích của cả hai như: Đối với những mồ mả đã cải táng thì thống nhất di dời theo kế 

hoạch; Đối với những mồ mả chưa cải táng thì có thể hoãn việc di dời thêm một thời 

gian đến khi nào có thể đủ điều kiện để cất cải táng, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, 

vừa không ảnh hưởng đến phong tục, tín ngưỡng tâm linh của người dân. 

Ngoài ra, các mộ vô thừa nhận và miếu sẽ được chính quyền địa phương di dời 

đến nghĩa trạng lân cận. 

Ưu điểm của biện pháp trên là để người dân tự nguyện thực hiện việc di chuyển 

cho phù hợp với phong tục, tập quán tại địa phương, từng gia đình tránh những xung 

đột về tôn giáo và tín ngưỡng. Tiếp theo, việc có quy hoạch và sự thống nhất với địa 

phương sẽ đảm bảo không phát sinh thêm những ngôi mộ mới, thông thường việc di 

dời những ngôi mộ mới là hết sức phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được của các biện 

pháp nêu trên phụ thuộc phần lớn vào sự hợp tác của chính quyền và người dân địa 

phương, bao gồm cả việc di dời và xử lý chất thải sau di dời. 

3.1.2.1.8. Biện pháp ảnh hưởng đến giao thông 

Các giải pháp khuyến khích để tránh ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong 

giai đoạn này gồm: 

Tránh tập kết máy móc, thiết bị phá dỡ gây cản trở giao thông 

Không được để các phế thải từ quá trình thi công tràn ra đường; 

Nếu xảy ra tình trạng phế thải tràn ra đường cần phải thu dọn để tránh cản trở 

giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông 

Cần đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo hạn chế tốc độ khi diễn ra hoạt động 

phá dỡ. 

Bố trí nhân lực để phân luồng giao thông 

Các xe chuyên chở phế thải, vật liệu thải cần được che phủ, tránh gây ùn tắc đổ 

ra đường. 

Hiệu quả của giải pháp:  
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Như vậy, với mục tiêu và nguyên tắc của kế hoạch GPMB là đảm bảo đúng 

thời gian trưng dụng đất cho việc thực thi dự án, giảm thiểu những tác động xấu có 

thể có của công tác GPMB không tự nguyện cũng như cung cấp khuôn khổ về chính 

sách đãi ngộ, tăng cường năng lực của những người bị ảnh hưởng bởi dự án, cải thiện 

điều kiện sống trước đây của họ, khả năng thu nhập và sản xuất, hoặc ít nhất cũng 

hoàn trả lại điều kiện ngang bằng như trước khi có dự án. Vấn đề đền bù được giải 

quyết hợp lý theo Luật định và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương về công 

trình, ruộng vườn, hoa màu... Thuận lợi về điều kiện hành chính, kinh tế và sinh hoạt 

truyền thống của người dân.  

3.1.2.9. Các biện pháp giảm thiểu tác động từ việc tháo dỡ các hạng mục công 

trình, bóc tách nền và san lấp mặt bằng 

a. Khí thải 

*Biện pháp giảm thiểu bụi  

Để giảm ô nhiễm do bụi chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp tuân thủ theo 

đúng các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về đảm bảo trật tự, an 

toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại tỉnh Bắc Ninh 

cụ thể như sau:  

+ Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập 

trung vào cùng một thời điểm. 

- Tiến hành san lấp phân tán trên diện tích dự án để chia nhỏ máy móc thi công 

nhằm không tập trung gây ô nhiễm môi trường đồng thời đẩy nhanh thời gian san lấp. 

- Tận dụng tối đa đất đào làm đất đắp. Lập kế hoạch thi công san lấp hợp lý và 

tính toán trước khối lượng đất đào, đắp cần thiết. Trên cơ sở đó đất sau khi được đào 

lên sẽ vận chuyển ngay đến các vị trí cần san lấp để tránh lãng phí, rơi vãi đất đắp và 

tránh sự phát tán bụi, đất san lấp vào môi trường.  

+ Xe vận tải chuyên chở vật liệu, phế thải phải được phủ kín bạt nilon, tránh rơi 

vãi xi măng, cát sỏi, gạch, bụi và các vụn vật liệu phế thải.  

+ Tiến hành san ủi đất cát san lấp ngay sau khi đổ xuống để giảm sự khuếch tán 

của vật liệu do tác động của gió. 

+ Trong những ngày nắng nóng, hanh khô thường xuyên phun nước lại khu vực 

công trường, tưới rửa đường để hạn chế bụi theo gió bay vào không khí. Thường thu 

dọn nguyên vật liệu rơi vãi trên đường hoặc thuê đơn vị môi trường khu vực thu dọn 

thường xuyên giảm lượng cát bụi. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do máy móc thiết bị 

Như đã phân tích và đánh giá tác động tại mục 3.1.1, bụi và khí thải phát sinh 

do máy móc thi công chỉ ảnh hưởng trong phạm vi khu vực dự án. Do đó Chủ đầu 
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tư sẽ áp dụng những biện pháp sau đây để ngăn ngừa hạn chế tác động của bụi, khí 

thải: 

- Cam kết sử dụng nhiên liệu dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,5%S). 

- Bố trí máy móc thi công phân tán, không tập trung để tận dụng khả năng tự pha 

loãng của môi trường không khí xung quanh.  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

- Các phương tiện máy móc thiết bị sử dụng loại hiện đại, đảm bảo đủ các điều 

kiện vận hành. 

- Xe tải vận hành phải được đăng kiểm và dùng xe mới để hạn chế phát sinh bụi, 

khí thải gây ô nhiễm. 

b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn này sẽ được thu gom 

và xử lý bằng bể tự hoại lưu động của dự án, đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn 

nước khu vực.  

Chủ thầu xây dựng sẽ bố trí 05 nhà vệ sinh lưu động tại công trường (tương 

đương với 05 nhà vệ sinh 2 buồng, tính cho 25 người/nhà vệ sinh) 

Đặc điểm của của 01 nhà vệ sinh lưu động mà chủ thầu xây dựng dự kiến lắp 

đặt như sau: 

Kích thước: Rộng x sâu x cao = 900 x 1300 x 2420 (mm) 

Vật liệu: Composite nguyên khối và sơn màu 

Tính năng: Gọn nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt 

Bể chứa nước thải: 1000 lít 

Bể dự trữ: 800 lít (sử dụng 100 lượt) 

Trong quá trình sử dụng có thể bổ sung các chế phẩm E.M theo định kỳ để tăng 

cường quá trình phân hủy chất thải. Chất thải phát sinh được xử lý theo quy định. 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt, cần áp dụng thêm một 

số các biện pháp sau: Tổ chức nhân lực hợp lý cho từng giai đoạn thi công; Lập nội 

quy công trường và nghiêm cấm phóng uế bừa bãi,… gây ô nhiễm môi trường và mất 

vệ sinh chung; 

Định kỳ, sẽ thuê đơn vị có chức năng hút và mang đi xử lý. 

* Nước mưa chảy tràn 

Xây dựng mương rãnh thoát nước mưa tạm trong giai đoạn này, đảm bảo nước 

mưa chảy tràn trong khu vực được thu và thoát tốt, đảm bảo không xảy ra ứ đọng, 

ngập úng, bồi lắng trong khu vực thi công. Do khu vực chủ yếu là đất cát nên khả năng 
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tiêu thoát nước sẽ rất tốt nên vấn đề ngập úng cục bộ tại một số vùng khi trời mưa là 

không đáng kể. 

* Nước thải thi công 

Không thực hiện thay dầu hay sửa chữa tại khu vực thi công để hạn chế tới mức 

thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành phần độc hại ra môi trường 

nước làm ô nhiễm môi trường nước. Trong trường hợp bất khả kháng, trong trường 

hợp bất khả kháng các loại dầu máy được thu gom, lưu trữ tại công trường (thùng phi 

200 lít, có nắp, dán nhãn có bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển). Lượng dầu máy 

này được thu gom và lưu giữ trong khu vực khu chứa CTNH tạm thời đã được quy 

định tại công trường). Chất thải được hướng dẫn quy định và thuê đơn vị có chức năng 

đến thu gom và mang đi xử lý. 

 Các kho chứa tạm và kho chứa nguyên vật liệu được che chắn cẩn thận để hạn 

chế bị cuốn trôi vào nguồn nước. 

 Các phương tiện hoạt động trên công trường khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay 

dầu được đưa đến các gara chuyên nghiệp để xử lý hạn chế phát sinh nước thải trên 

công trường thi công. 

 Dự án có Bố trí 01 khu rửa xe tại cổng ra vào công trường. Nước thải từ quá 

trình rửa các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công sẽ được đưa vào bể lắng 02 

ngăn thể tích 30 m3 có kích thước (2x3,0x2,5)m, sau đó nước được tận dụng lại để rửa 

xe không thải ra môi trường. Dầu mỡ phát sinh được lọc bằng lưới vải chuyên dụng. 

Định kỳ khoảng 01 lần/2 tuần sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm dầu mỡ này được xử 

lý như chất thải nguy hại; định kỳ 1 lần/2 tuần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát 

nước hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Bùn lắng sau khi được nạo 

vét sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ theo đúng quy định. 

Khi kết thúc hoạt động thi công, toàn bộ nước thải, bùn lắng được Chủ đầu tư dự án 

thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng thường xuyên đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định.  

 Đối với hố lắng sau khi xây dựng được trám lấp và cầu rửa xe sẽ được phá dỡ 

để hoàn trả mặt bằng. 

 (2) Vị trí và thời gian thực hiện: 

+ Vị trí thực hiện: Toàn bộ phạm vi của dự án 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công 

(3) Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu và tác động tàn dư: 

Các biện pháp nêu trên đều là những biện pháp dễ thực hiện và có hiệu quả cao 

yêu cầu vật tư không lớn. Để tăng hiệu quả của biện pháp đề xuất, chủ dự án sẽ giám 

sát chặt chẽ các nhà thầu xây dựng để tác động tàn dư là không đáng kể. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

223 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản và dễ thực hiện. 

c.Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 

(1) Mô tả các giải pháp thực hiện 

Hoạt động quản lý và xử lý chất thải rắn sẽ được thực hiện theo quy định. Đồng 

thời để giảm thiểu các nguồn tác động này, chủ dự án thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

- Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để giảm phát sinh chất 

thải rắn trên đường vận chuyển. 

- Thành lập tổ vệ sinh (02 người) chuyên thu gom các loại chất thải rắn phát sinh 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải phát sinh hợp lý. 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị dự án được 

thu gom và phân loại ngay tại nguồn vào các thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy. 

 - Trang bị 03 thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy, dung tích 100 lít/thùng để 

lưu chứa các chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị dự án.  

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức 

năng trong địa bàn huyện, định kỳ đến thu gom, vận chuyển, xử lý.  

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công nhân xây dựng trong công tác giữ 

gìn vệ sinh công trường xây dựng, vứt rác đúng nơi quy định.  

- Bố trí cán bộ chỉ huy công trường thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác 

vệ sinh môi trường tại đây. 

* Chất thải xây dựng: 

**Nguyên tắc thực hiện: Quá trình phá dỡ đến đâu sẽ dọn dẹp mặt bằng, tách 

riêng các loại chất thải, tận dụng vật liệu xây dựng từ quá trình phá dỡ làm vật liệu san 

lấp.  

**Biện pháp xử lý cụ thể:  

- Đối với chất thải là gạch vỡ, tường vôi, sắt thép phế liệu từ quá trình bóc tách, 

phá dỡ các công trình: được phân loại tại nguồn, đối với các chất thải có khả năng tái 

chế (sắt thép phế liệu) sẽ được thu gom lưu chứa vào container 20 feet, sau đó bán cho 

đơn vị th gom có chức năng. 

 Còn đối với các chất thải không có khả năng tái chế (gạch vỡ, tường vôi,...): 

tận dụng để san lấp mặt bằng dự án.  

- Đối với lớp thảm thực vật phát quang: Công ty sẽ tiến hành hợp đồng với đơn 

vị chức năng để đảm bảo thu gom, quản lý và xử lý theo quy định. 

 - Đối với đất thải: đất nền khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp 

trồng lúa và hoa màu của bà con trước đây nên có độ dinh dưỡng cao, do đó, chủ dự án 
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đề xuất giải pháp sau: một phần đất được sử dụng để san lấp trên toàn bộ mặt bằng dự 

án, phần đất lúa, hoa màu còn lại sẽ được tận dụng để bồi đắp thêm vào các khu vực 

trồng cây xanh. Vì vậy, không đổ thải ra môi trường. Lưu ý, chất thải khi chưa sử dụng 

sẽ được lưu chứa phù hợp trên công trường, che phủ bằng bạt kín. 

d. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn này chất thải nguy hại không đáng kể, tuy nhiên những thành phần 

rác thải được xem là có tính chất nguy hại cho môi trường và sức khỏe như thùng chứa 

sơn, giẻ lau dính xăng dầu do vệ sinh máy móc thiết bị. Lượng chất thải nguy hại sẽ được 

chủ đầu tư thu gom vào thùng chứa chất thải nguy hại, lưu giữ riêng và tập kết thu gom 

chung với rác thải nguy hại của giai đoạn xây dựng sau này để xử lý đúng quy định. 

e. Phương án bồi thường hỗ trợ 

- Biện pháp giảm thiểu hiệu quả nhất là thực hiện tốt phương án bồi thường hỗ trợ 

đất nông nghiệp của người dân. Trong đó chính sách đền bù được soạn thảo theo hướng 

ưu tiên chính sách của nhà tài trợ Ngân hàng thế giới (WB) với việc đền bù, hỗ trợ sẽ thực 

hiện cho mọi đối tượng bị ảnh hưởng nằm trong danh sách đền bù có trước ngày công bố 

thu hồi đất và giá được tính theo giá thay thế. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp làm giảm thiểu các tác động môi trường trong 

quá trình hoạt động của dự án. 

- Trồng dải cây xanh bao quanh dự án. 

- Ứng phó sự cố môi trường, đền bù thiệt hại thỏa đáng trong trường hợp ảnh 

hưởng xấu đến khu dân cư. 

f. Tiếng ồn 

- Sử dụng các phương tiện vận tải hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo các 

thông số kỹ thuật. Tuyệt đối không sử dụng các phương tiện quá cũ.  

- Thường xuyên bảo dưỡng, tra dầu mỡ cho động cơ, kiểm tra định kỳ để phát 

hiện hỏng hóc và sửa chữa, khắc phục kịp thời, hạn chế tiếng ồn, độ rung phát sinh.  

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển, tốc độ từ 5-10 km/giờ và 

theo sự điều phối của cán bộ giám sát công trường. 

 - Lập nội quy đối với các phương tiện vận chuyển phải tắt máy khi dừng đỗ 

trước công trường dự án và tuyệt đối không được rú còi trong đêm. 

- Dự án chỉ cho phép sử dụng các thiết bị có mức phát ồn thấp, tắt các thiết bị 

máy móc, phương tiện thi công khi không hoạt động.  

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết.  

- Trang bị bảo hộ lao động, nút tai chống ồn cho công nhân lao động. 

 - Trong quá trình phá dỡ, chủ thầu tiến hành phá dỡ từng tòa nhà theo nguyên 

tắc lần lượt từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong để tránh tiếng ồn, rung cộng hưởng. 
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g. Tai nạn lao động 

- Trước khi tháo dỡ công trình phải tiến hành khảo sát đánh giá đúng tình trạng 

của nền móng, tường cột, dầm, sàn trần và các kết cấu khác của công trình.  

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện nếu đảm bảo an toàn mới sử dụng. Trong 

trường hợp không xử lý được phải cắt bỏ hệ thống cũ thay bằng đường dây điện mới 

để phục vụ thi công. 

 - Có biện pháp chống đỡ các kết cấu có khả năng sụp đổ bất ngờ khi tháo dỡ 

công trình hoặc tháo dỡ các bộ phận có liên quan đến kết cấu đó.  

- Khu vực tháo dỡ phải có rào ngăn và biểm cấm người và xe cộ qua lại, ban 

đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. Khi cần thiết phải có người cảnh giới giám sát an toàn 

công việc phá dỡ.  

- Ngoài ra bộ phận trực tiếp quản lý thi công phá dỡ đưa ra quy định cấm tháo 

dỡ trong một số trường hợp sau:  

+ Khi có gió cấp 5 trở lên.  

+ Khi đang có người làm việc bên dưới khu vực đang tháo dỡ mà chưa có biện 

pháp che chắn an toàn.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị an toàn khi thi công trên cao, thi 

công tại các vị trí nguy hiểm.  

- Thành lập Ban an toàn lao động thường xuyên kiểm tra công tác an toàn thi 

công trên công trường. 

 - Giới hạn tốc độ điều tiết phương tiện ra vào công trường một cách hợp lý.  

- Kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị, máy móc trước khi vận hành và định 

kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công 

- Bố trí thời gian nghỉ giải lao, cung cấp đầy đủ nước uống cho công nhân đặc 

biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng.  

f. Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực  

- Chủ thầu tuyển dụng công nhân làm việc tại địa phương để tránh xảy ra hiện 

tượng xung đột do khác nhau về phong tục tập quán. 

 - Công nhân ra vào công trường phải được sự đồng ý của cán bộ quản lý công 

trường hay bảo vệ để tránh gây xung đột với công nhân đang làm việc trong dự án.  

- Yêu cầu đơn vị thi công đề ra nội quy lao động, nghiêm cấm công nhân uống 

rượu, đánh bạc trên công trường, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền, còn tái diễn sẽ đuổi việc. 

- Chủ thầu sẽ phối hợp với lực lượng công an địa phương để có biện pháp ngăn 

chặn các vấn đề xung đột gây mất an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án.  

g. Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực  

- Thực hiện nghiêm quy định về thời gian vận chuyển. 
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 - Xe chở đúng trọng tải quy định.  

- Bố trí hệ thống biển báo hiệu đường bộ và rào chắn khu vực thi công.  

- Bố trí riêng rẽ lối vào, lối ra cho các phương tiện vận chuyển.  

- Bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn giao thông theo đúng quy định trong 

suốt quá trình diễn ra hoạt động của dự án. 

 - Dọn dẹp sạch phế thải, bùn đất rơi vãi từ các phương tiện vận tải của dự án 

trên tuyến đường vận chuyển.  

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều 

tiết hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ùn tắc.  

h. Giảm thiểu tác động đến các hộ dân xung quanh dự án 

 - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều 

tiết hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ùn tắc.  

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, tránh tiến hành thi công phá dỡ vào các giờ 

cao điểm, thời gian nghỉ trưa của người dân. 

 - Che phủ bạt kín các xe vận chuyển chất thải ra ngoài công trường, rửa bánh 

xe trước khi ra ngoài công trường, tránh rơi vãi vật liệu thải ra tuyến đường vận 

chuyển.  

- Dự án chỉ cho phép sử dụng các thiết bị có mức phát ồn thấp, tắt các thiết bị 

máy móc, phương tiện thi công khi không hoạt động. 

g. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, sự cố do sự phản đối của cộng 

đồng dân cư 

Để có thể giảm thiểu được rủi ro này, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, với cộng đồng dân cư để họ hiểu rõ về 

hoạt động của dự án cũng như là lợi ích mà dự án đem lại cho cuộc sống của họ cũng 

như toàn thể cộng đồng. 

 - Lắng nghe và giải thích các ý kiến thắc mắc về dự án.  

i. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, sự cố trong công tác đền bù và 

GPMB  

- Phối hợp với chính quyền địa phương, với cộng đồng dân cư để tổ chức tuyên 

truyền về chính sách đền bù theo quy định của pháp luật.  

- Lắng nghe và giải thích các ý kiến thắc mắc về công tác đền bù và GPMB.  

j. Sự cố trong công tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót  

- Chủ dự án sẽ thuê các đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng hoặc quân sự 

tỉnh Bắc Ninh để tiến hành cho công tác này.  

- Phối với các đơn vị này và chính quyền địa phương để đảm bảo công tác an 

toàn trong quá trình rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót.  
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- Khi xảy ra sự cố sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

+ Tổ chức cứu chữa người  

+ Tổ chức bảo vệ hiện trường, cấm người ra vào hiện trường  

+ Phối hợp các với cơ quan chức năng trong việc khắc phục hậu quả. 

3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn xây dựng dự án 

Trong giai đoạn xây dựng dự án: Dự án CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà được thực 

hiện trên diện tích 46,07 ha, được thực hiện thành 1 giai đoạn. Thời gian thi công xây 

dựng hệ thống HTKT cho CCN dự kiến kéo dài 18 tháng.Với khối lượng VLXD và 

phương tiện xe - máy thi công cần thiết đã được nêu tại Chương 1 cộng với việc tập 

trung trung bình khoảng 200 nhân công xây dựng, tất cả các yếu tố này có thể gây tác 

động tiêu cực tới môi trường không chỉ cho khu vực xây dựng mà cả cho khu vực dân 

cư xung quanh. 

 Các tác động gây ảnh hưởng xấu cho con người và môi trường trong quá trình 

xây dựng bao gồm: Tác động do ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, rung động, 

tác động do ô nhiễm môi trường nước, tác động do ô nhiễm môi trường đất, tai nạn lao 

động, nguy cơ sự cố và rủi ro môi trường; các tác động đến môi trường xã hội như 

trộm cắp, đánh nhau, bệnh xã hội, ngộ độc thức ăn… do tập trung thêm khoảng 100 

lao động,... Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục công 

trình HTKT cho CCN sẽ gây nhiều tác động, ảnh hưởng đến môi trường.  

Các công việc thực hiện trong giai đoạn thi công phần bao gồm: 

- Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống xử lý nước thải 

- Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà điều hành  

- Xât dựng hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện, giao thông… 

- Vận chuyển đất đào đắp, nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, vật tư… phục 

vụ thi công dự án. 

- Lắp đặt thiết bị. 

a. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải 

*  Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

+ Do hoạt động đào đắp, san gạt 

+ Do hoạt động thi nhà điều hành 

+ Do thi công đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, điện 

+ Chất thải rắn do chiếm dụng đất làm lán trại, bãi tập kết vật liệu và máy móc 

thi công. 

+ Chất thải rắn phát sinh do hoạt động chuyên chở vật liệu. 

+ Chất thải rắn từ sinh hoạt của công nhân. 

* Nguồn phát sinh nước thải: 
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+ Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng: Nước thải từ quá trình thi công 

xây dựng, làm mát thiết bị, vật liệu thải, dầu mỡ... 

+ Nước thải sinh hoạt tại các lán trại của công nhân xây dựng; 

* Nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn và rung động: 

+ Quá trình vận chuyển vật liệu cho xây dựng làm phát sinh bụi đất, bụi cát, khí 

thải, tiếng ồn và rung động. 

+ Từ hoạt động của máy móc thi công xây dựng trên công trường. 

b. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

- Tác động tới chất lượng cuộc sống, trật tự xã hội do tập trung công nhân. 

- Ảnh hưởng tới giao thông đi lại của người dân trong vùng và lưu thông giữa 

các vùng với nhau qua khu vực dự án, làm gia tăng các rủi ro về tai nạn giao thông… 

c. Đối tượng chịu tác động 

 Đối tượng chịu ảnh hưởng bởi những tác động nêu trên trực tiếp là cán bộ, công 

nhân viên làm việc trên công trường, các hộ dân thuộc khu dân cư thôn lân cận dự án. 

Các tác động liên quan đến chất thải được tóm tắt trong bảng sau: 
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Bảng 3.18: Phân tích các nguồn gây tác động tiềm ẩn (có và không  có phát sinh chất thải)  

đến môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án 

TT Nguồn gây tác động Chất thải phát sinh Yếu tố môi trường bị 

ảnh hưởng 

Phạm vi ảnh hưởng Thời gian ảnh hưởng 

1 Hoạt động của các loại phương 

tiện và thiết bị thi công 

Tiếng ồn 

Bụi, khí thải 

Chất thải nhiễm dầu 

Không khí 

Nước  

Giao thông 

Từ khu vực xây dựng 

dự án và lân cận 

Trong thời gian san 

lấp và xử lý nền 

2 Công tác thi công các hạng mục 

công trình 

Tiếng ồn 

Bụi, khí thải 

Chất thải rắn 

Chất thải nhiễm dầu, chất thải 

nguy hại (hóa chất, sơn…) 

- Không khí 

- Nước  

Tại khu vực xây dựng 

dự án và vùng lân cận 

Trong thời gian thi 

công 

3 Phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng 

- Tiếng ồn 

- Bụi, khí thải 

- Chất thải nhiễm dầu 

- Không khí 

- Nước + hệ thủy sinh 

- Giao thông  

Tại khu vực xây dựng 

dự án và vùng lân cận 

Trong thời gian thi 

công 

4 Sinh hoạt của công nhân xây 

dựng 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt 

Không khí 

Nước + hệ thủy sinh 

Đất 

Xã hội 

Tại khu vực xây dựng 

dự án và vùng lân cận 

Trong thời gian thi 

công 
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3.1.3.1. Đánh giá tác động liên quan đến chất thải 

3.1.3.1.1. Đánh giá tác động liên quan khí thải trong quá trình thi công 

Trong quá trình xây dựng ô nhiễm không khí phát sinh do các nguồn sau: bụi, 

khí độc (SO2, NOx, CO, HC, Pb....) từ các thiết bị xây dựng và hoạt động đào xới đất. 

Trong quá trình thi công tuyến đường các thiết bị xây dựng sẽ gây ô nhiễm không khí 

như búa máy, xe vận tải chuyên chở nguyên vật liệu,... Do hầu hết các máy móc đều sử 

dụng xăng hoặc dầu làm nguyên liệu nên chúng thải ra bụi (TSP), SO2, NOx, CO, HC 

vào môi trường không khí. 

Vì vậy, ô nhiễm không khí do thiết bị thi công là hoạt động thi công là đáng kể. 

Tuy nhiên tác động ô nhiễm không khí này chỉ mang tình cục bộ và tạm thời. 

Sự hoạt động thi công của các phương tiện thi công cơ giới còn thải ra một 

lượng khí thải cộng với sự đi lại của các phương tiện giao thông trong khu vực này 

có thể gây ra sự ô nhiễm đáng kể cho môi trường không khí khu vực dự án. Các hạt 

bụi có kích thước lớn sẽ rơi xuống ở khoảng cách không xa công trường thi công, các 

hạt bụi có kích thước nhỏ sẽ khuếch tán trên diện tích rộng hơn. Việc đổ đất thải 

không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại nơi đổ mà còn ảnh hưởng tới khu vực xung 

quanh dọc tuyến đường. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Tác động của hoạt động thi công đến chất lượng không khí 

Sức khỏe cộng đồng/ kinh tế - xã hội 

Bụi lơ lửng tổng số - TSP,  

các khí gây ô nhiễm 

Tác động 

nhân văn 

Tác động hóa 

lý 

Hoạt 

động 

thi 

công  

Đào, 

đắp 

Thi 

công 

cấp 

nước 

Thi 

công 

thoát 

nước 

Thi 

công 

đường 

Thi công các 

công trình 

nhà điều 

hành 

Vận 

chuyển 
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* Nguồn gây tác động 

Nguồn gây tác động trong quá trình thi công xây dựng như sau: 

- Bụi từ quá trình đào, đắp; 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển đất, 

cát và nguyên liệu xây dựng; 

- Khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công 

- Bụi, khí thải sinh ra từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng 

- Khí thải từ hoạt động hàn 

- Khí thải từ hoạt động sơn 

- Bụi và khí thải từ hoạt động thi công xây dựng đường nội bộ 

- Khí thải từ khu vực giữ chất thải, khu nhà vệ sinh. 

* Tải lượng thải 

(i) Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện thi công san nền 

Hoạt động vận chuyển vật liệu san lấp sẽ phát sinh bụi và các chất khí CO, 

NOx, SOx,... là sản phẩm cháy của quá trình đốt cháy nhiên liệu là dầu diezen trong 

động cơ xe tải. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, mật độ xe, 

lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe vận chuyển và lượng nhiên liệu tiêu thụ. 

 Theo số liệu trình bày tại mục 1.3 chương 1, tổng lượng vật liệu phục vụ cho 

quá trình đắp nền giai đoạn giải phóng mặt bằng tại dự án là 890.112 m3, tương đương 

1.157.145 tấn cát san nền. Với khối lượng 1.157.145 tấn cát thì cần sử dụng số lượng 

xe tải 32 tấn vận chuyển nguyên vật liệu là 58.573 chuyến xe ra vào khuôn viên dự án. 

Dự kiến hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trong vòng 3 tháng. Như vậy số lượng 

xe vận chuyển vật liệu san nền khoảng 391 xe/ngày tức 782 lượt xe/ngày. Thời gian 

hoạt động 15h/ngày tức trung bình 52 lượt xe/giờ. 

 Cung đường vận chuyển trung bình khoảng 10km. Hiện nay, Việt Nam chưa có 

tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải khí của từng loại phương tiện vận chuyển. Để có 

thể ước tính tải lượng bụi và các khí thải phát sinh, có thể sử dụng phương pháp tính 

toán theo Hệ số ô nhiễm do cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế 

Thế giới - WHO ban hành. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

232 

 

Bảng 3.19. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 - 16 tấn 

Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

Khí NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 14,4 14,4 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

(Ghi chú: S - phần trăm hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu = 0,05%) 

Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị được tính toán như sau (áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe có tải 

trọng 3,5-16 tấn chạy ngoài thành phố). 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/h 

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh đạt:  

Bảng 3.20: Tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện  

vận chuyển vật liệu san nền trong hoạt động giải phóng mặt bằng 

Stt 
Chỉ 

tiêu 

Lượt 

xe/h 

Quãng đường 

vận chuyển 

(km) 

Tải lượng 

(kg/1000 km) 

Tải 

lượng 

(kg/h) 

Tải 

lượng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 52 10 0,9 0,0234 0,065 

2 SO2 52 10 0,21 0,0558 0,015 

3 NO2 52 10 14,4 3,068 0,085 

4 CO 52 10 2,9 1,56 0,433 

5 VOC 52 10 0,8 0,676 0,188 

Theo các tài liệu nghiên cứu về môi trường không khí thì nồng độ chất ô nhiễm tại 

điểm bất kỳ trong không khí ở hai bên đường giao thông do nguồn đường phát thải liên tục, 

có thể xác định gần đúng theo công thức của Sutton. Mô hình khuyếch tán Sutton: 
 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m3 
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E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s) (E được tính toán ở phần trên). 

z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. 

z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ 

ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m; 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u = 0,43m/s (lấy bằng giá trị tốc độ 

gió trung bình trong 03 đợt quan trắc) 

 z
: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố 

ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 

thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với 

nguồn thải (tim đường) được thể hiện như sau: 

Bảng 3.21: Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển  

vật liệu san nền trong hoạt động giải phóng mặt bằng 

TT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

z 

(m) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2  

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

VOC 

(µg/m3) 

1 5 1,72 1,72 120,13 16,65 317,21 122,88 

2 10 2,85 2,85 76,22 14,48 142,36 58,56 

3 15 3,83 3,83 66,61 13,75 98,61 41,47 

4 20 4,72 4,72 62,51 13,37 77,66 33,00 

5 30 6,35 6,35 58,78 1,.98 56,27 24,14 

6 50 9,22 9,22 56,07 12,64 38,12 16,45 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
Trung bình 1h 300 350 200 30.000 - 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ phương tiện vận 

chuyển vật liệu san nền trong hoạt động giải phóng mặt bằng tại một điểm bất kỳ tại 
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khu vực dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển tính từ tim đường khoảng cách từ 5 

- 50m cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT trung bình trong 1 giờ. Nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm từ hoạt 

động này của dự án là không đáng kể.  

Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc tại công trường. 

(ii)Bụi phát sinh do hoạt động đào đắp, san nền 

Theo Air Chief - Cục môi trường Mỹ năm 1995 thì hệ số ô nhiễm bụi (E) 

khuếch tán từ quá trình đào đắp san nền mặt bằng thi công được tính dựa trên công 

thức: 

3.1

4.1

)
2

(

)
2.2

(

**16.0
M

U

kE =  

Trong đó: E: là hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

            k: cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0.35-0.5 (chọn k=0,5) 

 U: tốc độ gió trung bình (m/s), lấy u = 0,43m/s (lấy bằng giá trị tốc độ 

gió trung bình trong 03 đợt quan trắc) 

             M: độ ẩm trung bình của vật liệu, giả thiết M=20 (%)  

 Ta tính được hệ số ô nhiễm E = 0,0004 kg/tấn 

Với hệ số phát thải tối đa của bụi từ hoạt động san đắp nền khoảng 0,0004 kg/tấn thì: 

+ Tổng lượng bụi phát sinh từ quá trình đào lớp đất hữu cơ là 157881 tấn x 

0,0004 kg/tấn = 63,15 kg (khối lượng lớp đất hữu cơ là 121.446,60 m3, tỷ trọng của đất 

là d=1,3 tấn/m3). Tổng số ngày thi công đào đất hữu cơ khoảng 3 tháng tức lượng bụi 

phát sinh đạt 0,7 kg/ngày. 

+ Tổng lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền là: 1.157.145 tấn cát để san nền 

x 0,0004 kg/tấn = 351,433 kg. Tổng số ngày thi công san đắp nền khoảng 5 tháng tức 

lượng bụi phát sinh đạt 2,34 kg/ngày. 

Vậy tổng lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp san nền trong hoạt động giải 

phóng mặt bằng tại dự án là: 0,7 + 2,34 = 3,04 kg/ngày. 

Như vậy có thể thấy tải lượng bụi phát sinh từ quá trình san đắp nền của dự án 

rất nhỏ. Bụi từ hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia bốc xếp, các 

hộ dân cách xa khu vực dự án (khoảng 800m) do vậy không chịu ảnh hưởng.  

(iii) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc, thiết bị 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị sẽ phát sinh 

bụi và các chất khí CO, NOx, SOx,... là sản phẩm cháy của quá trình đốt cháy nhiên 
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liệu là dầu diezen trong động cơ xe tải. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất 

lượng đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe vận chuyển và 

lượng nhiên liệu tiêu thụ. 

 Theo số liệu trình bày tại mục 1.3.1.1 chương 1, tổng lượng nguyên vật liệu 

phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng tại dự án khoảng 15281,226 tấn nguyên vật 

liệu các loại. Với khối lượng 480.661,657 tấn nguyên vật liệu thì cần sử dụng số lượng 

xe tải 15 tấn vận chuyển nguyên vật liệu là 1.019 chuyến xe ra vào khuôn viên dự án. 

Dự kiến giai đoạn thi công xây dựng diễn ra trong vòng 13 tháng như vậy số lượng xe 

vận chuyển nguyên vật liệu khoảng 3 xe/ngày tức 6 lượt xe/ngày. Thời gian hoạt động 

8h/ngày tức trung bình 1 lượt xe/giờ. 

 Ngoài ra dự án sẽ tiến hành vận chuyển máy móc thiết bị phục vụ thi công xây 

dựng và máy móc, thiết bị dự kiến lắp đặt tại dự án. Quá trình vận chuyển chủ yếu 

diễn ra trong những ngày đầu của quá trình thi công các hạng mục công trình và quá 

trình lắp đặt máy móc, thiết bị. 

Với số lượng máy móc thiết bị được liệt kê ở chương I, dự kiến vào thời điểm 

cao điểm mỗi ngày có khoảng 8 xe vận chuyển tức trung bình 1 xe/giờ tức 2 lượt 

xe/giờ ra vào dự án. 

 => Như vậy tại dự án mỗi giờ có khoảng 03 lượt xe/h vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc, thiết bị. 

 Cung đường vận chuyển trung bình khoảng 10km. Hiện nay, Việt Nam chưa có 

tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải khí của từng loại phương tiện vận chuyển. Để có 

thể ước tính tải lượng bụi và các khí thải phát sinh, có thể sử dụng phương pháp tính 

toán theo Hệ số ô nhiễm do cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế 

Thế giới - WHO ban hành. 

Bảng 3.22: Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 - 16 tấn 

Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

Khí NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 14,4 14,4 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

(Ghi chú: S - phần trăm hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu = 0,05%) 
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Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị được tính toán như sau (áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe có tải 

trọng 3,5-16 tấn chạy ngoài thành phố). 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/h 

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh đạt:  

Bảng 3.23: Tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương  

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị  

Stt Chỉ tiêu 
Lượt 

xe/h 

Quãng 

đường vận 

chuyển (km) 

Tải lượng 

(kg/1000 

km) 

Tải 

lượng 

(kg/h) 

Tải lượng 

(µg/m.s) 

1 Bụi 3 10 0,9 0,027 0,0075 

2 SO2 3 10 0,21 0,0063 0,0018 

3 NO2 3 10 14,4 0,432 0,12 

4 CO 3 10 2,9 0,087 0,0242 

5 VOC 3 10 0,8 0,024 0,0067 

Theo các tài liệu nghiên cứu về môi trường không khí thì nồng độ chất ô nhiễm tại 

điểm bất kỳ trong không khí ở hai bên đường giao thông do nguồn đường phát thải liên tục, 

có thể xác định gần đúng theo công thức của Sutton. Mô hình khuyếch tán Sutton: 
 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m3 

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s) (E được tính toán ở phần trên). 

z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. 

z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ 

ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m; 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u = 0,43m/s (lấy bằng giá trị tốc độ 

gió trung bình tại 03 đợt quan trắc) 

 z
: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). 
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Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố 

ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 

thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với 

nguồn thải (tim đường) được thể hiện như sau: 

Bảng 3.24: Nồng độ khí thải từ các phương tiện  

vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị theo khoảng cách 

TT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

z 

 (m) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

VOC 

(µg/m3) 

1 5 1,72 0,0139 0,0006 0,0879 0,0177 0,0044 

2 10 2,85 0,0088 0,0003 0,0395 0,0080 0,0021 

3 15 3,83 0,0077 0,0002 0,0273 0,0055 0,0015 

4 20 4,72 0,0072 0,0002 0,0215 0,0043 0,0012 

5 30 6,35 0,0068 0,0001 0,0156 0,0031 0,0009 

6 50 9,22 0,0065 0,0001 0,0106 0,0021 0,0006 

QCVN 

05:2013/

BTNMT 

Trung bình 1h 300 350 200 30.000 - 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai 

bên tuyến đường vận chuyển tính từ tim đường khoảng cách từ 5 - 50m cho thấy tất cả 

các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT trung bình 

trong 1 giờ. Nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc, thiết bị của dự án là không đáng kể.  

- Quy mô tác động: 

+ Thời gian: Trong suốt thời gian thi công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết 

bị (khoảng 13 tháng) 

+ Không gian: dọc hai bên tuyến đường vận chuyển (đường ĐT277) và công 

trường thi công. 

- Đối tượng chịu tác động: Người dân sống dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển 

và công nhân làm việc tại công trường. 

d. Bụi, khí thải sinh ra từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng 

Theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới 

(Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral guideliness, environment 

World Bank, Washington D.C, 8/1991) hệ số ô nhiễm được tính bằng công thức: 
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( )
( ) 4,1

3,1

2/

2,2/
16,0

M

U
kE =       

Trong đó:  

E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

k - Cấu trúc hạt có giá trị trung bình của vật liệu (k = 0,35); 

U - Tốc độ gió trung bình (m/s), lấy u = 2,5 m/s; 

M - Độ ẩm trung bình của vật liệu của vật liệu san nền (M cát = 3%). 

 Hệ số phát thải này đã được tính cho toàn bộ cung đường vận chuyển và đưa đi 

sử dụng, bao gồm: 

 Đổ cát sỏi thành đống; 

 Xe cộ đi lại trong khu vực chứa nguyên vật liệu; 

 Gió cuốn trên bề mặt đống vật liệu và vùng đất xung quanh 

 Lấy vật liệu đi để sử dụng 

 Tính toán có được hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,87 kg/tấn 

+ Lượng bụi phát sinh là: 480.661,657 

480.661,657 tấn x 0,87 kg/tấn = 420.343,77 kg 

Với diện tích của dự án là 998.979 m2 và thời gian thi công trong 25 tháng thì 

khối lượng bụi phát sinh do hoạt động bốc dỡ là: 

420.343,77 * 106 / (998.979 * 25*26*24*3600) = 0,03 (mg/m.s) 

Mô hình Sutton được sử dụng để đánh giá sự phát tán bụi do hoạt động lưu trữ 

vật liệu gây ra dựa trên mức độ phát thải và dữ liệu sẵn có thời tiết của khu vực. 

Trị số khuếch tán chất ô nhiễm σz theo phương đúng (z) với độ ổn định cả khí 

quyển tại khu vực A-B được xác định theo công thức 

σz = 0,53 x0,73 

Trong đó: x – khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió 

thổi, m. Kết quả đánh giá sự phát tán theo chiều gió được thể hiện như sau: 

Bảng 3.25: Kết quả tính toán nồng độ phát tán của bụi theo chiều gió 

Khí thải 

(µg/m3) 

Khoảng cách theo hướng gió thổi (m) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trong 24h) 
5 10 25 50 

Bụi  310 145 68 42 200 

 

Từ kết quả dự báo nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp và phạm vi lan 

truyền chất này, có thể thấy rằng: Môi trường không khí xung quanh khu vực thi công 
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có hàm lượng vượt giới hạn cho phép ở khoảng cách 5 m. Ở khoảng cách này chưa 

ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận dự án.  

Mặt khác, Đây là nguồn phát sinh bụi đáng chú ý, nếu không có các biện pháp 

quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm bụi cục bộ trong phạm vi khu vực xây dựng nhà máy. Do 

tính chất của bụi dễ sa lắng nên chúng không phát tán ra môi trường xung quanh chỉ 

ảnh hưởng đến công nhân lao động trên công trường. 

Do vậy, nguyên vật liệu xây dựng cần được che phủ khi vận chuyển, lưu trữ, 

hạn chế tích trữ nguyên vật liệu xây dựng tại công trường, khi xây dựng không dàn 

trải, xây dựng đến đâu xong đến đó sẽ hạn chế được lượng bụi phát tán ra môi trường 

bên ngoài. 

e. Khí thải từ hoạt động hàn 

Quá trình hàn để liên kết các điểm nối trong kết cấu thép cho qua đổ bê tông 

trần, mái... Mặc dù quá trình hàn thực hiện không thường xuyên và mức độ thao tác 

nhỏ, nhưng các loại hóa chất trong que hàn sẽ cháy và phát sinh khói hàn có chứa các 

chất độc hại như MnO, Fe2O3, Cr2O3,... có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe 

công nhân lao động. có thể  ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe công nhân lao 

động. Thành phần bụi khói một số loại que hàn và tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh 

trong quá trình hàn được thể hiện ở bảng 3.26 và 3.27. 

Bảng 3.62: Thành phần bụi khói của một số loại que hàn 

TT Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

1 Que hàn bazo 

UONI (13/4S) 

1,1 ÷ 8,8/4,2 7,03 ÷ 7,1 

/7,06 

3,3 ÷ 62,2/ 

47,2 

0,002 ÷ 0,02/ 

0,001 

2 Que hàn Autstent 

bazo 

- 0,29 ÷0,37/ 

0,33 

89,9 ÷96,5/ 

93,1 

- 

(Nguồn: Ngô Lê Thông – Công nghệ hàn điện nóng chảy, 1988) 

Bảng 3.27: Tải lượng chất ô nhiễm trong quá trình hàn (mg/ 1 que hàn) 

TT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn, mm 

2,5 3,25 4,0 5,0 6,0 

1 
Khói hàn (chứa nhiều chất ô 

nhiễm) 
285 508 706 1.100 1.578 

2 CO 10 15 25 35 50 

3 NOx 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng – Môi trường không khí, 2001)  

Trong quá trình xây dựng, Dự án có sử công nghệ hàn TIG (Tungsten inert gas) 

hay hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ (Gas tungsten 
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arc welding -GTAW) là quá trình hàn nóng chảy, trong đó nguồn nhiệt điện cung cấp 

bởi hồ quang được tạo thành giữa điện cực không nóng chảy và vũng hàn. Vùng hồ 

quang được bảo vệ bằng môi trường khí trơ (Ar, He hoặc Ar + He) để ngăn cản những 

tác động có hại của oxi và nitơ trong không khí. Điện cực không nóng chảy thường 

dùng là volfram, nên phương pháp hàn này tiếng Anh gọi là hàn TIG (Tungsten Inert 

Gas). 

Nguyên lý hàn TIG: Hồ quang trong hàn TIG có nhiệt độ rất cao có thể đạt tới 

hơn 6100 độ C. Kim loại mối hàn có thể tạo thành chỉ từ kim loại cơ bản khi hàn 

những chi tiết mỏng với liên kết gấp mép, hoặc được bổ sung từ que hàn phụ. Toàn bộ 

vũng hàn được bao bọc bởi khí trơ thổi ra từ chụp khí. 

Khí thải từ quá trình hàn TIG là khói hàn và các khí CO, NOx. Bản chất của 

khói hàn là hỗn hợp phức tạp của các oxit kim loại. Khói hàn được hình thành khi kim 

loại được làm nóng đến nhiệt độ điểm sôi, bay hơi và ngưng tụ thành các hạt rất mịn 

(hạt rắn) có kích thước rất nhỏ. Bụi khói hàn là bụi keo nhỏ mịn, được hình thành từ 

hợp kim của thiếc và chì bị nung nóng. Thành phần của khói hàn là hợp kim của chì và 

thiếc, các hạt thường nhỏ có kích thước từ 0,01- 1µm. Các hạt có kích cỡ dưới 5 

micromet tồn tại lâu trong không khí và khi chúng ta hít phải: Một lượng nhỏ chì 

nhiễm vào cơ thể cũng khiến gây nguy hiểm cho cơ thể người. Chì can thiệp với một 

loạt các quá trình cơ thể và gây độc cho nhiều cơ quan và các mô bao gồm cả tim, 

xương, ruột, thận, và các hệ thống sinh sản và thần kinh. Nó cản trở sự phát triển của 

hệ thần kinh và do đó đặc biệt độc hại đối với trẻ em, gây ra khả năng học tập lâu dài 

và rối loạn hành vi. 

Theo tính toán mỗi ngày trong quá trình xây dựng sẽ sử dụng khoảng 0,64 kg 

que hàn. Đường kính que hàn ước tính khoảng 2,5 mm và 20 que/kg tương đương 

với mức sử dụng là 12,8 que/ngày có thể dự báo lượng khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn như sau: 

+ Khói hàn: 12,8 x 285 = 3.648 mg/ngày 

+ CO: 12,8 x 10  = 128 mg/ngày 

+ NOx: 12,8 x 12 = 153,6 mg/ngày 

Như vậy, khí độc hại từ công đoạn hàn phát sinh trong quá trình thi công là rất 

lớn và liên tục. Chúng lại ảnh hưởng trực tiếp đến công nhận thực hiện công đoạn hàn 

và những công nhân khác trên công trường do tính độc hại rất cao. Vì thế, chủ đầu tư 

phối hợp với đơn vị thi công xây dựng cũng cần có những biện pháp giảm thiểu tác 

động của nguồn thải này. 

f. Khí thải từ hoạt động sơn 
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Trong quá trình thi công có hoạt động sơn nhà điều hành. Khi sơn với thành 

phần là Epoxi sẽ làm bay hơi hợp chất hydocacbon ra ngoài môi trường. 

Khí VOCs có trong sơn:  Phát sinh từ quá trình bay hơi, phân tử khí VOCs tách 

khỏi dung dịch sơn, tan lẫn vào không khí trong khu vực khi thực hiện quá trình sơn. 

VOCs thực chất là là các hóa chất có gốc carbon, bay hơi rất nhanh. Khi đã lẫn 

vào không khí, nhiều loại VOCs có khả năng liên kết lại với nhau hoặc nối kết với các 

phần tử khác trong không khí. Một số hỗn hợp có nguồn gốc thiên nhiên, một số khác 

không độc hại lắm.  

Ước tính hiệu suất sơn bằng súng phun sơn nằm trong khoảng từ 60 - 85%. Do 

vậy, lượng dung dịch sơn thất thoát ra môi trường sẽ nằm trong khoảng 15% - 40% 

(dung môi dùng để pha sơn có thành phần chủ yếu là các chất dễ bay hơi). 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì hệ số phát thải khí VOCs là 260 kg/tấn 

(Nguồn: Air emission inventories and controls, WHO, 1993: trang 3 - 9). Như vậy với 

lượng sơn nhà máy trong quá trình xây dựng là 500 kg (sơn trong khoảng 15 ngày) thì 

lượng VOCs thoát ra môi trường sẽ là: 

1 tấn sơn/tháng x 260 kg/1 tấn sơn = 260 kg VOCs/tháng = 10 kg/ngày 

CVOCs (µg/m3) = tải lượng VOCs (kg/ngày) x 106/(24 x V) 

  Trong đó:  V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án. V= S x H (m3) 

                      Với: S là diện tích khu vực dự án (S = 9.910 m2) 

H: chiều cao đo các thông số khí tượng (H = 10 m) 

CVOCs (mg/m3) = 12,613 

Đây là một lượng khí thải không nhỏ nếu không có biện pháp thu hồi thì lâu dài 

sẽ có ảnh hưởng đến người lao động và môi trường xung quanh. Đặc biệt, quá trình 

sơn sẽ gây mùi khó chịu lan tỏa khắp khu vực dân cư xung quanh dự án. Tuy nhiên, 

lượng sơn này thực hiện trong thời gian ngắn và thực hiện sơn dự án với lượng sơn 

không độc hại. Do đó, hầu như không ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. 

g. Bụi và khí thải từ hoạt động thi công xây dựng đường nội bộ 

 Tổng diện tích sân đường nội bộ làm mới 100%, trong đó khoảng 80 % sẽ được 

đổ asphan, phần còn lại đổ bê tông hoặc lát gạch con sâu. Dự án sử dụng asphan và bê 

tông thương phẩm, không tiến hành hoạt động nấu, trộn bê tông, asphan tại dự án. Do 

vậy, các nguồn ô nhiễm từ hoạt động thi công xây dựng đường nội bộ chủ yếu là từ: 

 Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu (đất, đá, bê tông asphan) 

 Hoạt động trải nhựa đường. Hoạt động này sẽ làm phát sinh ô nhiễm gồm 

 + Bụi từ hoạt động trải nhựa (Bụi PM10, PM2.5) 

 + Hơi kim loại; 

 + Các khí: CO, NOx, SO2, các hợp chất hữu cơ bay hơi (Benzen, Toluen, 
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andehyde và Cadimium…) 

 Nhìn chung, quá trình trải nhựa đường thường phát sinh ô nhiễm với nồng độ 

cao. Tuy nhiên, thời gian thực hiện ngắn và diện tích làm đường là không lớn nên tác 

động từ hoạt động này chủ yếu ảnh hưởng tới người lao động. 

 h. Khí thải từ khu vực giữ chất thải, khu nhà vệ sinh 

 Từ khu vực thùng chứa, nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt hoặc khu vệ sinh công 

cộng của khu vực thi công, tại các vị trí phân loại, lưu giữ tạm thời trước lúc đưua đi 

xử lý tập trung, trong điều kiện ẩm thấp,… có thể phát sinh quá trình lên men và sự 

phân hủy hữu cơ diễn ra làm phát sinh các mùi hôi thối (các khí N2, CH4, CO2, 

H2S…), mùi phát sinh làm cho người làm việc gần vị trí này hoặc đi qua cảm thấy khó 

chịu, mệt mỏi và còn gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. 

* Nhận xét chung 

 Hoạt động thi công xây dựng của giai đoạn sẽ làm phát sinh bụi, khí thải từ hoạt 

động đào đất, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

hoặc các hoạt động khác như sơn, hàn… Khả năng ảnh hưởng của các nguồn này như 

sau: 

 - Đối với người lao động: Bị ảnh hưởng bởi bụi từ quá trình đào xới đất, quá 

trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công; khí thải từ hoạt động của máy móc, quá trình 

sơn, hàn…; 

 Đối với người dân: Do khu vực dân cư cách xa dự án nên người dân chỉ bị ảnh 

hưởng của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; 

 Nhìn chung, trong quá trình thi công xây dựng của dự án trong giai đoạn thì 

nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí đáng chú ý nhất là bụi và khí thải từ các 

phương tiện vận chuyển, từ các thiết bị thi công xây dựng. 

 Đánh giá chung 

- Tác động của bụi: 

Bụi đất trên công trường gây tác động xấu tới công nhân cũng như cả quá trình 

xây dựng. Với các hạt bụi kích thước lớn nhỏ khác nhau, mang theo nhiều vi khuẩn 

nên khi bám vào da sẽ gây bít lỗ chân lông, viêm da; nếu bay vào mắt sẽ ảnh hưởng 

đến thị giác, dễ bị các bệnh về mắt, và sẽ gây ra các bệnh về hô hấp nếu hít phải. 

Ngoài ra, hàm lượng bụi trên công trường cao cũng dẫn đến làm gia tăng nền 

nhiệt độ của môi trường làm việc do khả năng hấp thụ nhiệt độ của các hạt bụi, đặc 

biệt là bụi silicat. 

- Tác động của khí thải của phương tiện vận tải: 
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Hoạt động của các phương tiện giao thông gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi 

trường một cách nghiêm trọng. Sau đây là một số tác hại cơ bản của khí thải phương 

tiện giao thông tới sức khoẻ và môi trường. 

Ôxit cácbon (CO): là chất khí không màu, không thấy được, được tạo ra khi 

nhiên liệu chứa cácbon cháy không hết – đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ con 

người. Đặc biệt nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh tim.  

Ôxit nitơ (NO): là một dạng hợp chất, ôxit nitơ được người ta quan tâm đến 

nhiều do tác hại của nó tới môi trường, sức khoẻ con người và cộng đồng. Điôxit nitơ 

(NO2) gắn liền với việc gia tăng ô nhiễm đường hô hấp, làm nghẽn thở ở người mắc 

bệnh hen, và giảm chức năng của phổi. Đối với trẻ em, người ta chỉ ra rằng chỉ tiếp 

xúc với NO2 trong thời gian ngắn cũng dẫn đến một loạt các vấn đề đường hô hấp; chủ 

yếu là ho, chảy nước mũi và đau họng. 

Các dạng ôxit nitơ (NOx) cũng góp phần lắng đọng axit, điều này làm hư hại 

cây cối ở vùng cao và làm tăng nồng độ axit ở các hồ và sông suối, làm hư hại nghiêm 

trọng tới sinh vật dưới nước. Cuối cùng khí thải NOx có thể góp phần làm tăng lượng 

bụi hạt bằng cách chuyển thành axit nitric trong không khí và tạo thành hạt nitrat. 

Các chất ôxy hoá quang hoá: Tầng đối lưu của khí quyển, thành phần chính của 

sương mù, được hình hành bởi các phản ứng hoá học phức tạp của các hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi và NOx dưới tác động của sức nóng và ánh sáng mặt trời. 

Ngoài ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, chất oxy hóa quang hóa còn có tác 

động bất lợi đến môi trường bằng nhiều cách. Đó là làm giảm năng suất thu hoạch cây 

trồng, hoa quả, rau cỏ, và rừng trồng; ảnh hưởng đến hệ sinh thải thảm thực vật trong 

các công viên; làm hư hại thảm cỏ, vườn hoa nơi đô thị và cây cối; giảm năng suất cây 

con và rừng; tăng khả năng côn trùng gây hại cho cây; làm hư hỏng vật liệu; và suy 

giảm tầm nhìn. 

Độc tố dạng hơi trong không khí: Ngoài việc góp phần làm tăng chất oxy hóa 

quang hóa, khí thải hyđro cácbon (HC) có chứa chất ô nhiễm độc hại trong không khí 

có thể tác động đáng kể đến sức khoẻ cộng đồng. 

Khí thải điêzen: trên cơ sở mối quan hệ giữa ung thư phổi và tiếp xúc với bụi 

hạt điêzen ở một nhóm công nhân nhất định do nghề nghiệp thường xuyên phải tiếp 

xúc, Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (USEPA) đã kết luận rằng bụi hạt từ điêzen là 

chất có khả năng gây ung thư cho con người. Khoảng 30 nghiên cứu dịch tễ trên từng 

cá nhân cho thấy nguy cơ bị ung thư phổi tăng từ 20-89% trong số những người được 

nghiên cứu, tuỳ theo nghiên cứu. Kết quả phân tích tổng hợp các kết quả nghiên cứu 

đáng tin cậy cho thấy rằng nguy cơ ung thư phổi tăng từ 33 – 47%. Tuy nhiên không 

phải tất cả các nghiên cứu đều chứng mình được là mối nguy hiểm sẽ tăng, nhưng có 
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một sự thật là đa số các nghiên cứu dịch tễ đã lưu ý về độ nguy hiểm tăng, rõ ràng 

chứng minh cho kết luận rằng tiếp xúc với khí thải điêzen có nguy cơ ung thư cho con 

người. 

- Tác động của khí hàn: 

Quá trình hàn sinh ra các hạt nhỏ li ti bị phát tán vào không khí, tùy thuộc vào 

kích cỡ của các hạt này mà thời gian tồn tại của chúng trong không khí và khả năng 

thâm nhập vào sâu trong cơ thể con người là khác nhau. 

 Các hạt có kích cỡ trên 100 micromet không tồn tại lâu trong không khí thường 

chúng sẽ rơi xuống xung quang vũng hàn ngay sau khi bị phát tán vào không khí. 

 Các hạt có kích cỡ từ 30 micromet đến 100 micromet tồn tại không lâu trong 

không khí, chúng ta có thể hít phải xong nó sẽ bị lọc bởi màng nhày ở mũi. 

 Các hạt có kích cỡ từ 5 đến 30 micromet dễ dàng thoát qua được hệ thống lọc 

tại mũi, và vào được khí quản tuy nhiên chúng sẽ bị giữ lại bởi các các hệ thống lọc 

của cơ thể tại đây. 

Hàn nóng chảy có sinh ra hơi kim loại, khi còn người hít phải sẽ gây ra hiện 

tượng cúm kim loại gây sốt, đau đầu với hầu hết kim loại cơ thể người có thể tự hồi 

phục tuy nhiên nếu nhiễm một số kim loại như cadimi thì bắt buộc phải có sự can thiệp 

quả y tế nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề. 

3.1.3.1.2. Đánh giá tác động liên quan nước thải trong quá trình thi công 

* Nguồn phát sinh 

Trong giai đoạn này, nguồn phát sinh chất ô nhiễm gây ảnh hưởng tới môi trường nước 

gồm có: 

 - Nước thải sinh hoạt: Từ hoạt động của lực lượng công nhân xây dựng; 

 - Nước thải xây dựng: Nước rửa đá, cát, sỏi, máy móc thiết bị xây dựng; 

 - Nước mưa chảy tràn trong  khu vực dự án cuốn theo cặn bẩn, dầu mỡ rơi vãi 

trên công trường do các phương tiện thi công gây ra. 

 Nguồn gốc ô nhiễm và chất chỉ thị ô nhiễm môi trường nước sau: 

Bảng 3.28: Nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường nước và chất ô nhiễm chỉ thị 

TT Nguồn gốc ô nhiễm Chất ô nhiễm chỉ thị 

1  Nước mưa chảy tràn Chất rắn lơ lửng, kim loại nặng do rửa trôi, dầu mỡ nhiên 

liệu từ quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị, xác thực vật 

2 Nước thải sinh hoạt Chất rắn lơ lửng, các hợp chất hữu cơ (BOD5, COD, hợp 

chất nito, photpo) và vi khuẩn 

3 Nước thải xây dựng Chất rắn lơ lửng, cát 

  

* Tải lượng thải 
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a. Nước thải sinh hoạt 

Tác động đến môi trường nước do quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu do 

nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu 

trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu 

cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). 

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa lượng lớn các khuẩn E.Coli 

và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt nếu không được 

xử lý.  

Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

xây dựng được tính toán theo định mức cấp nước bình quân mỗi công nhân của Tiêu 

chuẩn cấp nước được lấy theo định mức tại Quy chuẩn QCXDVN 01:2021/BXD-

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng là 80 lít/người/ngày. Dự kiến 

trung bình mỗi ngày có khoảng 100 công nhân, như vậy lượng nước cấp cho sinh 

hoạt khoảng là: 

Qnước cấp sinh hoạt = 100  x 80  = 8.000 lít/ngày = 8 m3/ngày 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước cấp (căn cứ theo 

Điểm a, khoản 1, điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP) => Lưu lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình sẽ đạt khoảng Q = 8 

m3/ngày.  

Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt chứa nhiều các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi sinh vật gây bệnh như: Ecoli, Coliform, Samonella… 

- Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán theo công thức:  

Tải lượng các chất ô nhiễm (g/ngày) = Lượng chất bẩn tính cho 01 người 

(g/người/ngày) x số người (người) 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực dự 

án được tính dựa vào khối lượng chất ô nhiễm, số lượng công nhân, lưu lượng nước 

thải, kết quả được trình bày trong bảng sau đây: 

Bảng 3.29: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Định mức TB 

1 BOD5 

g/người/ngày 

45 – 54 

2 COD 72 – 102 

3 Chất rắn lơ lửng 70 – 145 

4 Tổng nitơ 6 -12 

5 Amoni 3,6 – 7,2 
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6 Tổng Photpho 0,6 – 4,5 

7 Nitrit  0 – 0,6 

8 Dầu mỡ 10-30 

9 Tổng Coliform MPN/100 ml 106-109 

(Ghi chú: Nguyễn Xuân Nguyên. Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, NXB KH & 

KT, 2003 và tính toán) 

Theo bảng trên, có thể ước tính tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải 

sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình như sau: 

Bảng 3.30: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong  

nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14: 

2008/BTNMt, cột A 

1 BOD5 4.500-5.400 1.000-1.200 30 

2 COD 7.200-10.200 1.600-2.267 50 

3 Chất rắn lơ lửng 7.000-14.500 1.556-3.222 50 

4 Tổng nitơ 600-1200 133-267 20 

5 Amoni 60-450 13,3-100 5 

6 Tổng Photpho 360-720 80-160 4 

7 Nitrit  0-60 0-13 10 

8 Tổng dầu mỡ khoáng 1.000-3.000 222-667 5 

9 Tổng Coliform 
106-109  

MPN/100 ml 

106-109 

MPN/100 ml 
3.000 

 

Ghi chú: Ghi chú: 

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

sinh hoạt; 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, các chỉ tiêu trong nước thải của cán bộ, 

công nhân nếu không được xử lý đều vượt Tiêu chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMTM, cột 

A.  

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng, 

các chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh. Nếu như lượng nước thải này không được thu 

gom, xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường xung 

quanh, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của thủy vực tiếp nhận cũng như sức khỏe của 

người dân khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Quá trình tác động kéo dài trong suốt 

thời gian thi công, xây dựng dự án. Các tác động gây ra do nước thải sinh hoạt có thể 

liệt kê như: 
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+ Nồng độ chất rắn lơ lửng cao làm tăng độ đục ở thủy vực tiếp nhận, gây ảnh 

hưởng tới việc di chuyển và kiếm ăn của các loài thủy sinh vật sống trong thủy vực đó. 

+ Nồng độ các chất hữu cơ cao trong nước thải làm giảm lượng oxy tự do trong 

nước. Đồng thời, chất hữu cơ cũng thúc đẩy sự phát triển của các loại tảo trên bề mặt 

thủy vực gây nên tượng phú dưỡng. 

+ Bên cạnh đó, sự có mặt một số lượng lớn các loài vi khuẩn Coli và một số 

loại vi khuẩn đường ruột gây bệnh khác trong nước có thể xâm nhập vào các nguồn 

thức ăn như rau, củ, quả khi được tưới hoặc rửa bằng nước bị ô nhiễm từ đó xâm nhập 

vào cơ thể người và gây ra các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy cấp, dịch tả… 

* Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua công trường thi công có thể cuốn theo đất, cát làm 

tăng độ đục, gây bồi lắng, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thoát, điều hòa nước của 

nguồn tiếp nhận. 

Theo tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 51:2008, lượng nước mưa chảy tràn trên khu 

vực dự án được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức: 

Q = C x F x q (l/s) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng tính toán (l/s) 

F: Diện tích thu nước tính toán. F =46,07 ha. 

C: Hệ số dòng chảy (đối với công trường đang thi công lấy trung bình = 0,95). 

Q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

q = A.(1+C.log(P))/(t+b)n 

Trong đó : 

P : Chu kỳ ngập lụt tức thời, P = 5 năm ; 

A, b, C, n, t : Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại khu vực dự án ; 

Đối với một trận mưa tính toán, chu kỳ ngập lụt tức thời P = 5 ; A = 5500 ; b = 

19 ; C = 0,45 ; n = 0,82 (tham số đặc trưng cho khu vực Bắc Ninh). 

T = 1 ngày = 1.440 phút thì cường độ mưa là : 

q = 5500.(1+0,45.log(5))/(1440+19)0,82 = 18,39 l/s.ha 

Vậy lưu lượng nước mưa tại khu vực dự án là: 

Q = 18,39 x 46,07 x 0,95 ≈ 804,86 (lít/s) (hay 0,8 (m3/s) 

Thành phần, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được Tổ chức 

Y tế Thế giới thống kê theo bảng sau: 
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Bảng 3.31: Thành phần nước mưa chảy tràn 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 10 – 20 

2 COD mg/l 10 – 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Tổng photpho mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution -WHO, 1993) 

Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt 

như dầu, mỡ, bụi, đất, cát, v.v. của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không 

mưa. Lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công 

thức sau:  

G =  Mmax[1-exp(-kz.T)].F 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, Giáo trình quản lý môi trường nước, Nxb KH & KT, Hà Nội, 

2002)  

Trong đó:  

- Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án, Mmax = 220 kg/ha 

- kz: Hệ số động lực tích lũy chất bẩn ở trong khu vực dự án, kz = 0,3/ngày 

- T: Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 15 ngày 

- F: Diện tích khu vực dự án: 46,07 ha 

Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại dự án là 281,3 kg trên 

diện tích 46,07 ha. Lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án, 

gây tác động không nhỏ tới đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước trong khu 

vực. Nước mưa chảy tràn từ dự án có khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

cũng như khả năng tiêu thoát nước. Tuy nhiên, lưu lượng nước mưa phụ thuộc nhiều 

vào chế độ khí hậu của khu vực và thường chỉ tập trung vào một số tháng trong năm 

(thường là từ tháng 6 đến tháng 8). Trong thời gian này lượng nước mưa của toàn khu 

vực cũng lớn nên nồng độ chất ô nhiễm giảm nhanh, khả năng gây ra các ảnh hưởng 

xấu là không đáng kể. 

* Nước thải xây dựng 

 Nước thải thi công 

Theo tính toán tại bảng 1.21 của mục 1.3.1 của chương 1: Trong quá trình thi 

công có các loại nước thải phát sinh như sau: 

- Nước thải rửa xe: 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, tất cả các xe vận chuyển trước khi ra khỏi công 

trường đều được rửa để hạn chế bụi đất trên bánh xe. Theo bảng 1.21, chương 1 lượng 
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nước rửa xe là 7,35 m3/ngày.đêm và lượng nước từ quá trình rửa dụng cụ thi công là 

0,95 m3/ngày.đêm. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công 

xây dựng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.32: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng 

TT Loại nước thải 
COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS  

(mg/l) 

1 Nước thải bảo dưỡng máy móc  20 - 30  - 50 - 80 

2 
Nước thải vệ sinh máy móc, dụng cụ 

thi công (rửa xe)  
50 - 80 1,0 - 2,0 150 - 200 

3 Nước thải làm mát máy 10 - 20 0,5 - 1,0 10 - 15 

4 QCVN 40: 2011/BTNMT 100 5 100 

Nguồn: (Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2002)   

Kết quả phân tích chất lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây 

dựng của viện khoa học và kỹ thuật môi trường – Đại học Xây dựng Hà Nội cho 

thấy, một số chỉ tiêu chất lượng nước thải trong quá trình thi công xây dựng nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 40: 2011/BTNMT (gồm COD, dầu mỡ). Riêng 

các chỉ tiêu như SS vượt giới hạn cho phép. Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu 

thi công sẽ lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước thi công và được kiểm soát bằng 

các van, vòi khóa. Lượng nước thải phát sinh từ thi công xây dựng nhìn chung không 

nhiều, không đáng lo ngại. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất 

cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng. Nước thải phát sinh từ quá trình xây 

dựng sẽ được thu gom, xử lý và thoát ra của kênh Tây Nam – Phấn Động. Do nước 

thải phát sinh từ quá trình xây dựng có hàm lượng SS cao, có chứa dầu mỡ khoáng 

nên nếu không được xử lý hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của khu 

vực, gây bồi lắng làm ách tắc dòng chảy. Tác động này được đánh giá là tiêu cực 

nhưng có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ thuật thể hiện trong phần sau của báo 

cáo. 

 Nước phun dập bụi, rửa đường 

Vào những ngày nắng nóng, chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công thuê xe phun 

nước dập bụi trên các tuyến thi công.  

Theo ước tính phun nước dập bụi, rửa đường 2 lần/ngày với thời gian là 1 giờ/lần. 

Lượng nước sử dụng khoảng 4 m3/ngày thì lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp 

tức đạt khoảng 3,2 m3/ngày.đêm (Căn cứ Điểm a, khoản 2, điều 39, Nghị định 80:2014/NĐ-

CP về thoát nước và xử lý nước thải).  
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Nước phun dập bụi, rửa đường có thành phần chủ yếu là bụi đất, cát sẽ chảy về 

các rãnh thu gom nước dọc các tuyến đường, dọc theo đường rãnh thu gom có các hố 

ga lắng cặn, đất, cát. Nước sau đó theo đường cống chảy về hệ thống thoát nước. 

*Đánh giá tác động 

Các loại nước thải phát sinh tại khu vực thi công nếu không được xử lý mà thải 

trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ra những tác hại không những đối với thuỷ vực tiếp 

nhận mà còn gián tiếp tác động lên những thành phần môi trường khác.  

* Các tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải: 

- Chất rắn lơ lửng (SS): Nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, làm nước 

biến màu và mất ôxy, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái thuỷ vực của nguồn nước tiếp nhận, gây bồi lắng nguồn tiếp nhận, 

tác động gián tiếp tới nhu cầu sử dụng nước tại thuỷ vực tiếp nhận cho các mục đích khác. 

- Các chất dinh dưỡng như N, P gây phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất 

lượng nước và đời sống thuỷ sinh. 

- Dầu mỡ có khả năng loang thành màng mỏng che phủ mặt thoáng của nước 

gây cản trở sự trao đổi ôxy của nước, cản trở quá trình quang học của các loài thực vật 

trong nước, giảm khả năng thoát khí cacbonic và các khí độc khác ra khỏi nước dẫn 

đến là chết các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước. 

- Vi sinh vật gây bệnh: Các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải theo dòng 

nước phát tán đi xa, là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường tiêu hoá như: tả, lỵ, 

thương hàn,... 

Sự ô nhiễm nguồn nước mặt gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nhất là 

những khu vực gần nguồn tiếp nhận nước thải. 

* Đối tượng và quy mô chịu tác động của nước thải phát sinh trong giai đoạn 

xây dựng 

- Đối tượng bị tác động trực tiếp là hệ thống cống thoát nước mưa, hệ thống thu 

gom nước thải của CCN; 

- Quy mô tác động:  

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước thải, nước mưa của dự án sẽ thoát ra 

hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải của CCN  

Các loại nước thải phát sinh tại khu vực thi công nếu không được xử lý mà thải 

trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ra những tác hại không những đối với thuỷ vực tiếp 

nhận mà còn gián tiếp tác động lên những thành phần môi trường khác. Tác động của 

các chất ô nhễm trong nước thải bao gồm: 
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- Chất rắn lơ lửng (SS): nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, làm nước 

biến màu và mất ôxy, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái thuỷ vực của nguồn nước tiếp nhận, gây bồi lắng nguồn tiếp nhận, 

tác động gián tiếp tới nhu cầu sử dụng nước tại thuỷ vực tiếp nhận cho các mục đích khác. 

- Các chất dinh dưỡng như N, P gây phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất 

lượng nước và đời sống thuỷ sinh. 

- Dầu mỡ có khả năng loang thành màng mỏng che phủ mặt thoáng của nước 

gây cản trở sự trao đổi ôxy của nước, cản trở quá trình quang học của các loài thực vật 

trong nước, giảm khả năng thoát khí cacbonic và các khí độc khác ra khỏi nước dẫn 

đến làm chết các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước. 

- Vi sinh vật gây bệnh: Các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải theo 

dòng nước phát tán đi xa, là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường tiêu hoá như: 

tả, lỵ, thương hàn, ... 

Sự ô nhiễm nguồn nước mặt gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nhất là 

những khu vực gần nguồn tiếp nhận nước thải. Vì thế chủ dự án dự kiến sẽ có các biện 

pháp thu gom và xử lý để đảm bảo nguồn nước thải phát sinh tại giai đoạn xây dựng 

của dự án khi thải ra nguồn tiếp nhận không ảnh hưởng lớn đến hệ thống thoát nước 

mưa, hệ thống thu gom nước thải của CCN. 

 

3.1.3.1.3. Đánh giá tác động liên quan chất thải rắn trong quá trình thi công 

* Nguồn gây tác động 

 - Hoạt động của khu vực lán trại của công nhân phát sinh rác thải sinh hoạt; 

 - Hoạt động thi công phát sinh bùn đất thải, chất thải rắn thi công; 

 - Hoạt động bảo dưỡng và vệ sinh máy móc, phương tiện phát sinh dầu thải và 

chất thải dính dầu. 

* Tải lượng 

a. Tác động do chất thải rắn thi công  

CTR thi công phát sinh trong mỗi hạng mục thi công của Dự án và chủ yếu là 

trong thi công các kết cấu gạch, bê tông,… sẽ phát sinh các loại chất thải như gạch đá 

vụn, cặn vữa, bê tông thừa,... Việc dự báo lượng loại chất thải theo mỗi hạng mục thi 

công hầu như không thể thực hiện được do phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong quá 

trình thi công, loại hình vật liệu, kinh nghiệm thi công,... Kinh nghiệm cho thấy, lượng 

của chúng không lớn nhưng xuất hiện hằng ngày trong suốt thời gian thi công.  
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Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ môi trường - ENTEC (2009), tỷ lệ vật 

liệu trong xây dựng bị hao hụt và chuyển thành dạng chất thải trong hoạt động thi công 

được xác định như sau:  

Bảng 3.33: Tỷ lệ hao hụt vật liệu trong thi công xây dựng 

TT Loại vật liệu 
Khối lượng nguyên vật liệu hao 

hụt, rơi vãi (kg/ngày) 

1 Cát vàng 3,5 

2  Cát mịn 6,5 

3 Gạch 43,4 

4 Đá các loại 25,5 

5 Sắt, thép 2,02 

6 Xi măng 10,5 

(Nguồn : Công ty Cổ phần EVR Việt Nam tổng hợp dự theo Trung tâm Công nghệ môi 

trường - ENTEC (2009), năm 2021)  

Dựa trên tỷ lệ thất thoát này, có thể lượng hóa ở mức độ tương đối khối lượng 

các loại hình chất thải rắn thi công sau khi có dự toán khối lượng công trình, làm cơ sở 

cho việc lập kế hoạch thu gom và xử lý phù hợp.   

b. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Định mức chất thải sinh hoạt phát sinh tính trung bình là 0,9 kg/người/ngày 

(Nguồn: QCVN 01: 2019/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, 

tính cho khu đô thị loại II – IV). 

Do thời gian thi công là 1 ca/người/ngày nên dự kiến lượng chất thải phát sinh 

trung bình khoảng 0,9 kg/người/ngày. Khi đó, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng 

ngày là 90 kg/ngày. 

Thành phần loại chất thải này gồm loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ 

(thức ăn thừa) và các loại khó phân huỷ như vỏ hộp thải, nilon, giấy, chai lọ nhựa và 

thủy tinh, gỗ, nhựa, rau củ quả,... Đây là loại chất thải phát sinh hằng ngày trong suốt 

giai đoạn thi công.  

Do chất thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ lớn nên có thể bị phân hủy 

yếm khí nếu thời gian lưu trữ dài. Sản phẩm của quá trình phân hủy này là các khí độc, 

mùi khó chịu như Metan, Mercaptan, H2S, NH3,… và nước rỉ từ rác. Khi thải vào môi 

trường, các chất thải này sẽ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp 

chất vô cơ, hữu cơ độc hại gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các 

sinh vật thủy sinh trong nước. Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý 

triệt để có thể gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và làm 

mất mỹ quan khu vực Dự án.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

253 

Bên cạnh chất thải sinh hoạt còn có bùn (dạng bùn lỏng) phát sinh từ dòng nước 

đen của bể tự hoại di động. Thành phần chủ yếu của bùn thải là các loại cặn lắng, chất 

bẩn phân hủy từ phân, giấy vệ sinh,... và nước. Nhà thầu sẽ thực hiện thuê đơn vị chức 

năng vận chuyển xử lý định kỳ theo quy định.  

 c. Tác động do chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh và tải lượng ô nhiễm: 

 Từ các hoạt động của máy móc trên công trường (thay dầu, ắc quy chì thải,…) 

xây dựng (sơn, hàn,…). Chất thải nguy hại phát sinh bao gồm dầu thải, ắc quy chì thải, 

giẻ lau dính dầu, bã sơn thải, que hàn thải,… 

 Lượng chất thải chủ yếu phát sinh vào giai đoạn hoàn thiện công trình 

 - Giẻ lau, găng tay dính dầu: Theo kinh nghiệm của nhà thầu xây dựng, bình 

quân phát sinh khoảng 0,1 kg/ngày lượng giẻ lau, găng tay dính dầu thải: 0,1 kg x 30 

ngày = 3 kg/tháng. 

 Do đó, lượng giẻ lau gang tay dính dầu phát sinh trong giai đoạn xây dựng là 18 

kg (trong 06 tháng) 

 - Dầu mỡ thải bỏ: Các xe tham gia quá trình thi công, khi hết dầu hoặc đến thời 

kỳ thay dầu, chủ xe sẽ chuyển đến gara để thay. Do đó, không phát sinh dầu mỡ thải 

bỏ trong quá trình xây dựng. 

 - Đầu mẩu que hàn: Theo kinh nghiệm của nhà thầu xây dựng, lượng que hàn 

phát thải chiếm 1% lượng sử dụng. Do đó, lượng que hàn thải phát sinh trong quá trình 

xây dựng khoảng 24 kg. 

 - Bã sơn tường thải: Theo kinh nghiệm thực tế, lượng bả sơn thải và thất thoát 

chiếm 5% lượng sử dụng và lượng thùng sơn chiếm 5% trọng lượng sơn. Do đó lượng 

bả sơn phát sinh khoảng 200 kg và thùng sơn thải phát sinh khoảng 200 kg. 

 - Bóng đèn huỳnh quang thải: Theo kinh nghiệm của nhà thầu xây dựng, lượng 

bóng đèn hỏng thải bỏ khoảng 5 kg/ giai đoạn xây dựng 

 Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng của Nhà máy 

được tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 3.34: Dự kiến lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Thành phần Mã CTNH Khối lượng (Kg) 

1 Giẻ lau găng tay dính dầu 180201 6 

2 Đầu mẩu que hàn thải 07 0401 24 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5 
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4 Bả sơn tường thải 08 01 01 200 

5 Thùng đựng sơn, dầu thải 18 01 02 200 

Khối lượng chất thải nguy hại khá nhiều nên mức độ tác động của việc thu 

gom, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại rất cần thiết. Các thành phần nguy hại chứa 

trong chất thải là nguyên nhân gây tích lũy các chất độc trong môi trường đất, nước 

ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Mức độ tác động của các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng có những 

ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường dự án. Mức độ ảnh hưởng được đánh giá qua các 

cấp độ khác nhau. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.35: Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường 

 của các hoạt động giai đoạn thi công xây dựng 

Stt Hoạt động 

Tác động 

Không 

khí 
Nước Đất 

TN 

 sinh học 

Sức 

khỏe 

KT-

XH 

1 San nền +++ +++ + + ++ + 

2 

Vận chuyển nguyên vật 

liệu, máy móc, thiết bị, chất 

thải 

++ + + + ++ ++ 

3 Máy móc, thiết bị thi công + + + + ++ + 

4 
Các hoạt động thi công xây 

dựng 
++ ++ + + ++ ++ 

 Ghi chú:  

+ : Ít tác động 

++ : Tác động trung bình 

+++ : Tác động mạnh 

3.1.3.2. Đánh giá tác động không liên quan chất thải trong quá trình thi công 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án được trình bày tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 3.36: Nguồn gây tác động không liên  

quan đến chất thải giai đoạn thi công xây dựng 

TT Nguồn gây tác động 

1 Hoạt động của máy móc, thiết bị, phương tiện thi công xây dựng gây tiếng ồn, độ 

rung 

2 Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của các phương tiện vận tải trên các tuyến 
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đường có thể gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông 

3 Do tập trung các phương tiện thi công nhiều trong một thời gian thi công sẽ gây 

xuống cấp đường trên các tuyến vận chuyển nguyên, vật liệu thi công 

4 Hoạt động thi công xây dựng có thể gây ra các sự cố tai nạn lao động cho công nhân 

và người dân trên tuyến vận chuyển 

5 Tập trung công nhân trên khu vực thi công làm nảy sinh các mâu thuẫn xã hội giữa 

công nhân thi công và công nhân làm việc tại đây 

 

 

a. Tiếng ồn 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị sẽ phát sinh tiếng ồn 

từ xe vận chuyển. Tiếng ồn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người tham gia giao thông 

và các hộ dân 2 bên tuyến đường vận chuyển, người tham gia giao thông trên các 

tuyến đường. 

 - Trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình, tiếng ồn phát sinh chủ yếu 

từ hoạt động của các máy móc, thiết bị,… 

Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền 

âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần 

kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

Để đánh giá khả năng giảm ồn đối với khoảng cách sử dụng công thức sau: 

Leq = E.L. + 10.log(U.F.) - 20 log (D/50) - 10.G.log(D/50) (3.1) 

 E.L. độ ồn của từng thiết bị cách nguồn ồn 15,24m (50 feet) 

G: hằng số phụ thuộc vào địa hình và dạng đất. Ở đây dạng đất cứng nên chọn G = 0. 

D: khoảng cách so với thiết bị (feet) 

U.F. hằng số tương ứng tần suất làm việc của thiết bị, giả sử thiết bị làm việc 

hết công suất U.F. = 1 

Bảng 3.37: Giới hạn ồn của một số máy móc, thiết bị 

Đơn vị: dBA 

Stt  Thiết bị 

Độ ồn cách 15m 
Độ ồn 

cách 150m 

Độ ồn 

cách 200m 

Độ ồn cách 

300m Tài liệu 

(1) 

Tài liệu 

(2) 

1 Máy xúc - 72 - 84 52-64 50-62 46-58 

2 Máy ủi 93 - 73 71 67 

3 Máy san - 80-93 60-73 58-71 54-67 

4 Xe lu rung - 72 - 74 52-54 50-52 46-48 
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5 Máy kéo - 77 - 96 57-76 55-74 51-70 

6 Xe tải - 82 - 94 62-74 60-72 56-68 

7 Cần trục  - 76-87 56-67 54-65 50-61 

8 Máy đầm - 72-74 52-54 50-52 46-48 

9 Máy lát đường - 87-88,5 67-69 65-67 61-63 

10 Máy nén khí  80 75-87 55-67 53-65 49-61 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 dBA 

(Nguồn: Tài liệu (1) Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự; tài liệu (2) - Mackernize. 

L.da, năm 1985) 

Kết quả tính toán mức ồn suy giảm theo khoảng cách tại bảng trên cho thấy ở 

khoảng cách 15m tất cả các thiết bị thi công đã thống kê ở trên đều phát sinh mức ồn 

cao hơn giới hạn cho phép sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động trên 

công trường. Tiếng ồn sinh ra do máy móc, thiết bị trong giai đoạn thi công xây dựng 

không nằm trong giới hạn cho phép đối với môi trường xung quanh ở khoảng cách 

300m từ nguồn phát sinh. 

 Đối tượng bị tác động 

Như vậy các đối tượng nằm trong bán kính 300m từ khu vực dự án sẽ chịu tác 

động bởi tiếng ồn. Cụ thể: cán bộ, công nhân làm việc tại công trường; các hộ dân nằm 

hai bên tuyến đường xe tải vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải đi qua. Tuy nhiên, 

hoạt động của máy móc, thiết bị không liên tục trên công trường, nên mức độ phát sinh 

tiếng ồn sẽ không kéo dài. 

Theo thống kê của Viện Bảo hộ lao động Việt Nam thì tiếng ồn tùy theo mức độ 

sẽ ảnh hưởng đến tai (gây mệt mỏi thính giác, ù tai, giảm thính lực, điếc nghề 

nghiệp,…); tác động đến hệ thần kinh trung ương và các chức năng cơ thể (tăng nhịp 

thở, giảm thị lực, chóng mặt, buồn nôn,…) do vậy khi thi công sẽ trang bị bảo hộ lao 

động cho công nhân trực tiếp vận hành thiết bị này và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động khác. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do độ rung 

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các loại 

phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị.  

Để đánh giá độ rung theo khoảng cách sử dụng công thức của Hiệp hội xây 

dựng cầu đường Thụy Sỹ như sau: 

Lv (D) = LV (1m) - 30*log(D) 

Trong đó: 
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Lv (D): Mức rung của thiết bị ở khoảng cách Dm 

LV (1m): Mức rung của thiết bị ở khoảng cách 1m 

D: Khoảng cách tính bằng m từ nguồn gây rung. 

Bảng 3.38: Giới hạn rung của các thiết bị 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung, dB 

Nguồn rung cách 1m Nguồn rung cách 3m 

1 Xe lu 58 43,7 

2 Máy đầm 87 72,7 

3 Máy ủi 87 72,7 

4 Máy kéo 87 72,7 

5 Máy lát đường 87 72,7 

6 Xe tải 15T 86 71,7 

7 Xe tưới nước 58 43,7 

8 Máy bơm nước 87 72,7 

 QCVN 27:2010/BTNMT (Khu vực thông thường, 6h - 21h): 75dB 

(Nguồn: D.J.Martin. 1980, J.F. Wiss. 1974, J.F. Wiss. 1967, David A. Towers. 1995) 

Kết quả ở bảng trên cho thấy khoảng cách ≥ 3m mức rung đảm bảo giới hạn 

cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT, do vậy đối tượng chịu tác động bởi độ rung 

chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp với máy thi công trên công trường.  

c. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự khu vực 

❖ Tác động tích cực 

- Tạo công ăn, việc làm một cách trực tiếp hay gián tiếp cho người dân địa 

phương (khoảng 100 lao động). 

- Kích thích các ngành thương mại, dịch vụ phát triển tại khu vực. 

❖ Tác động tiêu cực 

 Tác động đến hệ thống giao thông của khu vực 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ dự án sử dụng các xe tải loại 15 tấn phục 

vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải ra vào dự án. Ngoài ra còn có xe máy 

của công nhân ra vào công trường. Hoạt động của xe tải, xe máy ra vào dự án sẽ gây ra 

các tác động tiêu cực về giao thông khu vực. Các tác động từ quá trình này gồm: 

- Nếu các xe vận chuyển chở quá tải và lưu thông quá tốc độ cho phép gây ảnh 

hưởng tới chất lượng các tuyến đường (như hỏng, sụt lún,...).  

- Gia tăng số lượng lớn các phương tiện tham gia giao thông gây ảnh hưởng đến 

quá trình giao thông trong khu vực, làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người 

và phương tiện tham gia trên tuyến đường, gây ách tắc giao thông. Việc ùn tắc giao 
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thông sẽ gây sự khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại của người dân 

xung quanh. 

- Gây tai nạn giao thông: Tai nạn giao thông phụ thuộc nhiều vào khả năng điều 

khiển của người lái xe, nếu không chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông có thể 

gây ra tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người lái xe và có thể 

gây nguy hiểm cho người dân xung quanh tuyến đường vận chuyển, xung quanh dự án. 

- Với 100 lao động thường xuyên ra vào công trường sẽ gia tăng áp lực giao 

thông cho khu vực dự án. 

- Việc vận chuyển chất thải nếu không che phủ cẩn thận làm rơi vãi vật liệu ra 

đường đi làm mất an toàn tới người tham gia giao thông. 

 Tác động đến sức khỏe cộng đồng 

Cộng đồng dân cư lân cận có thể bị ảnh hưởng với các tác động phát sinh từ 

hoạt động xây dựng các hạng mục công trình, vận chuyển nguyên vật liệu, vận 

chuyển chất thải đi đổ thải. Đối tượng chịu tác động chính là các hộ dân cư sống 

dọc tuyến đường vận chuyển và những người tham gia giao thông trên tuyến 

đường. Các tác động bao gồm:  

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Bụi, khí thải, mùi hôi. 

Các tác nhân trên có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, giảm 

năng suất lao động, giảm khả năng tập trung đối với các cán bộ, nhân viên. 

 Tác động đến an ninh trật tự khu vực 

Ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực do tập trung đông công nhân từ địa 

phương khác đến làm việc, từ đó có thể gây ra nhiều mâu thuẫn giữa công nhân và 

nhân dân khu vực. Việc tập trung nhiều người từ nơi khác đến cũng là nguyên nhân 

nảy sinh các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.  

d. Tác động đến nguồn tiếp nhận 

- Rác thải sinh hoạt và nguyên vật liệu (cát, đá,…) quản lý chưa tốt, khi mưa 

to hoặc trong quá trình rửa nguyên vật liệu, máy móc bị cuốn trôi vào kênh Tây 

Nam – Phấn Động gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước tại Tây Nam – 

Phấn Động, sông Cầu 

- Ngoài ra bụi phát sinh từ quá trình triển khai dự án phát tán vào môi trường 

không khí khi gặp trời mưa sẽ cuốn theo nước mưa hoặc theo gió cuốn xuống dòng 

chảy làm tăng độ đục dòng chảy; lắng đọng tại mương thoát nước gây cản trở dòng 

chảy, gây ngập úng cho khu vực. 

- Nước thải của dự án được dẫn xả ra Tây Nam – Phấn Động sau đó chảy ra sông 

Cầu. Nước thải của dự án chứa hàm lượng cặn lơ lửng lớn do vậy nếu không được xử 
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lý đạt yêu cầu sẽ gia tăng hàm lượng cặn lơ lửng làm tắc nghẽn, cản trở dòng chảy, gây 

ngập úng khu vực. 

- Việc thi công xây dựng dự án có thể làm giảm thiểu chất lượng nguồn nước và 

đời sống thủy sinh tại Tây Nam – Phấn Động. 

 Ngập úng trong giai đoạn xây dựng dự án gây ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ 

thi công dự án, gây ô nhiễm môi trường nước và khó khăn cho sinh hoạt của khu vực 

dân cư xung quanh. Tuy nhiên Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác 

động từ bụi; xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra Tây Nam – Phấn Động; thu 

gom, vận chuyển rác thải thường xuyên và bố trí kho chứa nguyên vật liệu trong 

khuôn viên dự án do vậy sẽ hạn chế ảnh hưởng tới Tây Nam – Phấn Động. 

e. Tác động đến công trình liền kề của dự án 

* Các công trình dân cư Liền kề với khu vực công trường xây dựng là các thôn 

Trung lạc. Hoạt động thi công dự án sẽ gây tác động đến các khu dân cư này như sau:  

- Tác động do tiếng ồn và rung động: Khác với các khu dân cư hoặc công trình 

nhậy cảm khác, các dự án, công trình liền kề này không giới hạn các hoạt động thi 

công xây dựng HTKT CCN. 

 - Tác động do bụi: Quá trình này chủ yếu gây ra khi không che chắn hoặc do gió 

to.  

- Tác động do ngập úng: Không xảy ra do cos của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

tương đương với cos của khu dân cư hiện có. Hoạt động của dự án không làm lấp đi 

các hệ thống thoát nước hiện có của khu vực. 

 

f.Tác động đến người công nhân trực tiếp thi công trên công trường  

 * Ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc Quá trình thi công xây dựng, 

vận chuyển VLXD, hoạt động thi công,... được thực hiện bằng thủ công hoặc bằng 

cơ giới, có khả năng gây ra những ảnh hưởng đến 100 người lao động thường 

xuyên trên công trường tại mỗi giai đoạn thi công nếu không được trang bị đầy đủ 

các phương tiện BHLĐ. 

  Các tác động có thể tóm tắt như sau: 

  - Các ảnh hưởng ô nhiễm do bụi, khí thải: Gây ra các bệnh bụi phổi, các bệnh về 

đường hô hấp, các bệnh về mắt.  

 - Các ảnh hưởng do tiếng ồn: Ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thính giác và một số 

cơ quan khác trong cơ thể. Trong quá trình thi công công nhân sẽ được trang bị các 

thiết bị chống ồn như: nút tai, mũ bảo hiểm,... nên các ảnh hưởng này không lớn.  

 - Các ảnh hưởng ô nhiễm do nhiệt lên người lao động: Người lao động sẽ bị 

ảnh hưởng bởi bức xạ nhiệt từ các thiết bị thi công và bức xạ mặt trời. Các bức xạ 
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này sẽ làm cho con người nhanh chóng bị mệt mỏi, khát nước, gây nhức đầu chóng 

mặt làm giảm năng suất lao động. Các tác động này là không thể tránh khỏi khi thi 

công vào mùa hè.  

 -  Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển đi lại có thể dân tới 

các tai nạn giao thông.  

 - Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng khả năng gây tai nạn lao 

động do trượt té từ tháp khoan, cần cẩu, các dàn giáo, cột điện,... trong quá trình lắp 

đặt và tháo dỡ, từ các công tác thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị lên 

cao. 

  - Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng xảy ra tai nạn 

lao động có thể tăng cao, do đất trơn dẫn đến trượt ngã cho người lao động các sự cố 

về điện dễ xảy ra hơn. 

 * Tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội từ khu vực lán trại công nhân  

 Khu vực lán trại công nhân sẽ tập trung khoảng 100 lao động ăn ở (khoảng 50% 

số lao động tại công trường) trong quá trình thi công xây dựng 18 tháng (tính cả san 

nền) nên sẽ gây ra các tác động đến môi trường, rác thải, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, 

bệnh dịch,...  

 - NTSH: Phát sinh từ khu vực lán trại như đã tính toán tại các phần trên thì 

trung bình hàng ngày sẽ phát sinh khoảng 8 m3 /ng.đêm. Trong NTSH chứa nhiều 

thành phần ô nhiễm môi trường.  

 - Rác thải: Rác thải phát sinh từ khu vực lán trại chủ yếu là CTRSH với tổng 

lượng phát sinh là: 90 kg/ng.đêm. Trong CTRSH phát sinh từ khu vực lán trại có ít 

chất thải nguy hại. Lượng rác thải này phần lớn là chất thải hữu cơ, phân hủy nhanh 

chóng trong môi trường nên thường gây ra mùi hôi thối, thu hút ruồi, muỗi,...  

 - Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua khu vực lán trại có thể cuốn 

theo một số rác thải bẩn và gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa và gây mất VSMT 

khu vực xung quanh.  

 - Tệ nạn xã hội: Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra ở khu vực lán trại công 

nhân khi tập trung đông nguời. Do trình độ văn hóa, xã hội, pháp luật,... của công 

nhân lao động không cao nên hay xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội như: cờ bạc, lô đề, 

trộm cắp vặt,...  

 - Tình hình an ninh trật tự: Do tập trung đông người (100 công nhân xây dựng, 

trong đó có 100 người ăn ở tại công trường), và việc không khai báo đầy đủ với cơ 

quan công an, chính quyền địa phương về công tác tạm vắng, tạm trú,... nên có khả 

năng xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Ngoài ra, lối sống, thói quen,... của công 
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nhân xây dựng thường khác với nhân dân bản xứ nên có khả năng xảy ra xung đột, xô 

sát.  

 - Dịch bệnh: Khu vực ăn ở của công nhân thường là các lán trại tạm, điều kiện 

vệ sinh, nước sạch,... thường thiếu thốn, cộng với việc có nhiều nguời từ nơi khác 

chuyển đến, sống tập trung nên khả năng lây nhiễm các dịch bệnh là có khả năng xảy 

ra. Một số loại dịch bệnh thường gặp như: sốt xuất huyết, cúm H5N1, H7N9,.. và gần 

đây nhất là đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam và trên thế 

giới.  

 *Lan truyền bệnh giữa công nhân và người dân địa phương 

  Khu vực dự án nằm gần như cách biệt với khu dân cư tập trung đông đúc. Tuy 

nhiên, nếu điều kiện vệ sinh kém tại các khu lán trại công nhân và do tiếp xúc hàng 

ngày giữa công nhân và người dân địa phương, việc lan truyền các loại bệnh vẫn có 

thể xảy ra giữa công nhân với người dân địa phương. Vấn đề này có thể xảy ra khi số 

lượng công nhân tập trung đông. Tác động này được đánh giá là nhỏ do khu vực lán 

trại sẽ được xây dựng xa khu dân cư tập trung và tất cả công nhân sẽ được nhắc nhở về 

ý thức phòng ngừa dịch bệnh. 

 * Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương 

  Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương 

có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

  - Khác nhau về tập quán;  

 - Chênh lệch về thu nhập;  

 - Sự xâm phạm của công nhân đối với các di tích lịch sử, văn hoá truyền thống 

của người dân địa phương. Tác động này được đánh giá là nhỏ do lực lượng công nhân 

chính làm việc tại công trường là những người chuyên nghiệp, tuân thủ tốt các kỷ luật 

của công trường, ngoài ra các công việc phụ và không yêu cầu cầu kỹ thuật, nhà thầu 

sẽ tuyển công nhân tại chính địa phương do đó họ đều hiểu tập quán và truyền thống 

của địa phương. Hơn nữa, công nhân xây dựng sẽ sống trong các lán trại tách biệt với 

các khu dân cư hoặc sinh sống trong nhà của họ nên tiếp xúc giữa công nhân và người 

dân địa phương sẽ được hạn chế. 

g. Tác động đến môi trường từ các bãi tập kết nguyên vật liệu và xe máy thi công  

 * Tác động đến môi trường từ các bãi tập kết nguyên vật liệu Theo từng giai 

đoạn thi công, tại khu vực dự án sẽ có một số bãi tập kết VLXD như: cát, đá, sắt 

thép,... tác động từ các bãi tập kết VLXD như sau:  

 - Bụi: Bụi sẽ phát sinh từ các bãi tập kết cát do gió to và thời tiết hanh khô. 
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  - Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua các bãi tập kết nguyên VLXD 

sẽ cuốn theo đất, cát xuống hệ thống thoát nước mưa và có khả năng gây tắc nghẽn hệ 

thống này.  

 - Các tác động khác: Việc tập kết các nguyên VLXD tại công trường còn gây ra 

các tác động khác ngoài mong muốn như:  

 + Gây cản trở giao thông và tai nạn giao thông  

 + Gây mất mỹ quan khu vực 

  + Gây cảnh trở đến các hoạt động sinh hoạt bình thường của nhân dân. 

 * Tác động đến môi trường từ các bãi tập kết xe - máy thi công  

 Như đã trình bày tại Chương 1, các nhà thầu thi công chỉ đưa đủ xe - máy, 

phương tiện thi công đủ để đáp ứng tiến độ thi công của dự án nên tại dự án không có 

bãi tập kết xe - máy thi công lớn.  

 Tại công trường không bố trí trạm sửa, bảo dưỡng xe máy thi công.  

 Ngoài ra, với đặc tính của dự án là thi công xây dựng hệ thống HTKT nên 

lượng xe - máy thi công huy động không lớn.  

 Một số xe - máy thi công được tập kết ngay trong công trường xây dựng cũng 

không mang lại các tác động đến môi trường và xã hội lớn. 

h.Tác động cộng hưởng khi thi công đồng thời với các dự án xung quanh Xung quanh 

 Khu vực thi công dự án CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà hiện không có các dự án 

triển khai đồng thời: 

  - Dự án đường vành đai 4, dự án mới khởi công xây dựng. 

   Do đó, tác động cộng hưởng từ các dự án xung quanh không đáng lo ngại. 

Dự án được thực hiện trên phạm vi và quy mô lớn nên các tác động cộng hưởng, nếu 

có cũng được giảm nhẹ. 

i. Dự báo, đánh giá tác động đến đa dạng sinh học  

 Giai đoạn thi công xây dựng của dự án là giai đoạn có nhiều tác động tiêu 

cực đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật do làm thay 

đổi nhiều diện tích đất đang canh tác lúa và trồng trọt (26,07 ha) có thể gây ra các 

tác động như sau: -  

 Làm mất nơi cư trú của một số nhóm cá thể và ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ 

sinh thái.  

 - Các chất thải của con người trong thời gian thi công có ảnh hưởng đến vệ sinh 

môi trường và làm ô nhiễm nguồn nước. Những hoạt động trên sẽ làm suy thoái thảm 

thực vật dẫn đến xói mòn rửa trôigây ảnh hưởng tiêu cực đến các hệ sinh thái nông 

nghiệp vùng xung quanh. Bên cạnh đó phải kể đến sự tập trung của công nhân xây 

dựng, các phương tiện cơ giới thi công sẽ gây ra tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến các loài 
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chim, bò sát trong khu vực lân cận. Nhiều loài sẽ di chuyển ra xa nơi thi công công 

trình, quy luật di chuyển theo các hướng khác nhau 

 - Các loài chim, có vùng hoạt động rộng, di chuyển nhanh, phản ứng nhạy cảm 

với các tác động quấy nhiễu sẽ di chuyển đến những khu vực xa, yên tĩnh, nhiều loài 

có thể di chuyển tới các khu vực của các huyện giáp ranh để sinh sống; 

  - Các loài sống gần khu vực dân cư như một số bò sát, ếch nhái, loài thú nhỏ,... 

lúc đầu chúng sẽ di chuyển không xa khu vực công trình, thường tìm đến những khu ít 

bị tác động để sinh sống, khi công trình hoàn thành, sự ồn ào ban đầu lắng xuống các 

loài này sẽ dần dần trở lại quanh khu vực để kiếm ăn. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho 

thấy tại khu vực không có các loài động thực vật quí hiếm cần bảo vệ. Do đó có thể 

nói, việc xây dựng dự án có thể làm thay đổi hệ sinh thái khu vực, nhưng mức độ tác 

động không lớn. 

j. Dự báo, đánh giá tác động đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp khu vực xung 

quanh dự án  

 Tại khu vực phía Tây của khu số 1 và 2: Các hoạt động sản xuất nông nghiệp 

không bị tác động do dự án đã xây dựng hoàn trả kênh mương. Các ruộng canh tác 

nông nghiệp này vẫn được duy trì bình thường như trước khi có CCN. 

k. Đánh giá, dự báo tác động do các yếu tố khác  

 * Tác động tới địa chất khu vực  

 Theo tài liệu địa chất trình bày tại Chương 2, nền địa chất khu vực thực hiện dự 

án đảm bảo thuận lợi cho việc xây dựng các công trình.  

 Đối với hạng mục hồ sự cố của Nhà máy XLNT có dung tích 2.700 m3, tương 

đương 2.700 tấn sẽ không gây chất tải lớn tại khu vực. CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà 

được thực hiện tại khu vực đồng bằng, địa chất tại khu vực dự án không có đứt gẫy, 

không có cấu tạo hang Car-tơ nên việc gia tăng hồ này không ảnh hưởng đến các yếu 

tố khác như: gia tăng động đất, sụt lún bất thường,... Hơn nữa, hồ sự cố luôn để trống 

để đảm bảo chức năng lưu giữ nước thải 2 ngày khi Nhà máy XLNT tập trung gặp sự 

cố. 

 * Tác động tới mục đích sử dụng đất 

  Quá trình thi công xây dựng tác động tương đối lớn tới môi trường đất, cụ thể 

như làm mất lớp phụ bề mặt; xói mòn đất bề mặt do các hoạt động san gạt, đào đắp; 

chiếm dụng đất tạm thời hay vĩnh viễn phục vụ cho các hoạt động thi công; thay đổi 

mục đích sử dụng đất từ đất canh tác lúa sang đất công nghiệp; thay đổi cảnh quan 

thiên nhiên và khu vực. 

 * Tác động do thu hồi sinh cảnh Khi thực hiện dự án CCN Yên Trung- Thuỵ 

Hoà sẽ phải thu hồi 46,07 ha. Khu vực thực hiện dự án được đánh giá là khu vực đồng 
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ruộng “thẳng cánh cò bay”, khá yên bình, điển hình cho vùng nông thôn khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ. Tại khu vực không có danh lam, thắng cảnh, cảnh quan mang tính độc 

đáo, hoang sơ,… Khi thực hiện dự án thì cảnh quan đồng ruộng này không còn nữa, 

thay vào đó là các nhà máy, công trình công nghiệp, dịch vụ và đây được coi là sự 

đánh đổi đáng có để tạo điều kiện phát triển KT-XH của khu vực, nâng cao mức sống 

cho dân cư, tạo ra các nguồn thu cho NSNN để tái đầu tư phát triển. 

l.Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tự nhiên và hệ thống HTKT của khu vực 

trong giai đoạn thi công  

 * Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tự nhiên  

 Như đã trình bày ở các nội dung trên thì mức chịu tải của môi trường tự nhiên 

khu vực dự án đang ở mức trung bình.  

 Thống kê môi trường nước mặt tại sông Cầu đều chỉ ra tình trạng ô nhiễm môi 

trường bắt đầu gia tăng trong các năm gần đây. Đối với các hoạt động thi công xây 

dựng dự án sẽ tập kết nhiều xe - máy thi công, công nhân lao động, các hoạt động thi 

công xây dựng,... và chắc chắn sẽ gây ô nhiễm môi trường hơn so hiện trạng hiện nay. 

  * Đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống HTKT Các hoạt động vận chuyển 

vật liệu thi công xây dựng dự án chủ yếu được thông qua QL 18, đặc b iệt là các đường 

làng, đường dân sinh. Các yếu tố khác về khả năng cấp nước sạch, cấp điện đã được 

phân tích và đánh giá ở các nội dung trước. Các yếu tố này hoàn toàn có khả năng đáp 

ứng trong giai đoạn thi công xây dựng CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà. Khả năng thoát 

nước mưa, thoát nước thải từ công trường: Công trường nằm cạnh kênh thoát nước 

chính của khu vực là sông Cầu, hệ thống kênh mương nội đồng được giữ nguyên trạng 

nên khả năng thoát nước mưa và nước thải là hoàn toàn đáp ứng được. Sông Cầu nằm 

trên địa bàn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nên ít chịu ảnh hưởng mưa lũ bất thường. 

m.Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án giai đoạn chuẩn 

bị và giai đoạn thi công 

 (i). Sự cố trong quá trình san nền  

 Quá trình thi công san nền tại CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà theo từng giai đoạn 

có thể gặp những sự cố như sau: 

 - Sự cố do tai nạn giao thông từ hoạt động của phương tiện vận chuyển cát san 

nền bằng đường bộ.  

 - Sự cố do phản ứng của nhân dân địa phương do công trường thi công san nền 

chặn đường thoát nước, gây ô nhiễm môi trường hoặc gây ngập úng, hoặc lấp hệ thống 

thoát nước từ đầm, ao hồ mà không hoàn trả,...  

 Khi xảy ra các sự cố này thì thiệt hại sẽ là Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân do tiến độ thi công bị chậm. Tiếp đó là thiệt hại của các nhà thầu tham 
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gia trên vận chuyển cát, các nhà thầu thi công san nền công trường do không thực hiện 

được công việc đã ký hợp đồng với Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú 

Xuân. Tuy nhiên, sự cố này được đánh giá là khó xảy ra do phương án thi công, 

phương án vận chuyển và các biện pháp đảm bảo môi trường đã được tính toán kỹ 

trong các hồ sơ có liên quan, đặc biệt là trong báo cáo ĐTM này (Các nhà thầu thi 

công san nền chỉ tiến hành lưu thông theo đường QL.18, DT 277). Do đó, Công ty 

TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân và các nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện 

pháp trong báo cáo ĐTM sẽ góp phần giảm thiểu được các rủi ro và sự cố. 

 (ii). Tai nạn lao động trên công trường thi công 

  Cũng như bất cứ các công trường xây dựng nào, công tác an toàn lao động là 

vấn đề được đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân xảy ra các sự cố này có thể bao gồm như 

sau: 

 - Do không thực hiện đúng quy trình, biện pháp thi công. 

  - Do tính chất thi công phức tạp, đặc biệt là các công trình thi công dưới nước, 

thi công vào ban đêm, thi công trên cao, thi công ngầm,… - Do không được trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động theo quy định. 

  - Do thiên tai. 

  - Do hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công.  

 - Do các nguyên nhân khác: Ý thức chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ công 

nhân trên công trường, do sự thiếu trách nhiệm giám sát của các Nhà đầu tư, đơn vị thi 

công, tư vấn giám sát, chỉ huy công trường.  

 - Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn 

đến tai nạn do xe cộ gây ra.  

 - Các loại phương tiện cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại VLXD chất cao có thể 

rơi đổ gây tai nạn lao động.  

 - Việc thi công các công trình ở độ cao sẽ làm tăng khả năng gây ra tai nạn lao 

động do trượt té trên các giàn giáo, do vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sắt, 

thép,…) lên các độ cao,… 

 - Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ 

thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió bão gây đứt 

dây điện,... 

  - Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn 

lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động, các sự cố về 

điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc, 

thiết bị thi công,…  
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 (iii). Sự cố cháy nổ nhiên liệu Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn 

sẽ phát sinh nhiều khả năng gây ra cháy nổ:  

 - Việc sử dụng các công đoạn gia nhiệt trong thi công cũng có khả năng gây ra cháy;  

 - Các nguồn nguyên liệu (dầu FO, DO) thường được chứa trong phạm vi công 

trường là một nguồn cháy nổ rất quan trọng. Đặc biệt là khi các kho (bãi) chứa này 

nằm gần các nơi có gia nhiệt, hoặc các nơi có nhiều người, xe cộ đi lại; 

  - Sự cố về điện cũng có khả năng gây ra cháy nổ. Khi xảy ra sự cố cháy nổ trên 

công trường thi công sẽ để lại thiệt hại về tài sản, đe dọa sức khỏe và tính mạng con 

người đồng thời gây ô nhiễm môi trường.  

 (iv) Sự cố về nước thải Quá trình xây dựng các công trình sẽ phát sinh một 

lượng nước thải đáng kể từ quá trình hoạt động của công nhân trên công trường cũng 

như các hoạt động thi công xây dựng khác. Nếu các nhà vệ sinh di động hoạt động 

không hiệu quả hoặc là quá tải sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi thối. Ngoài ra, 

nước thải từ quá trình thi công nếu không được lắng đất cát cũng sẽ gây tắc nghẽn hệ 

thống thoát nước của khu vực, gây ngập lụt và gây mất mỹ quan khu vực.  

 (v). Sự cố về gây tai nạn do ngã vào các công trình đang thi công Trong quá 

trình thi công thi công các tuyến cống, hố ga,… dọc đường nội bộ CCN cũng như các 

cống qua đường trong CCN nếu không thực hiện cảnh báo, ngăn ngừa hữu hiệu thì có 

khả năng xảy ra tình trạng tai nạn ngã xuống khu vực này. Tai nạn này cũng đã xảy ra 

tại nhiều nơi thi công ống thoát nước, rất nguy hiểm với trẻ nhỏ và người già hoặc 

những người đi lại trong đêm tối. Sự cố này được dự báo là rất dễ xảy ra khi mà công 

tác thi công xây dựng dự án kéo dài 13 tháng, vừa các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa 

tiến hành thi công hạ tầng CCN 

 Sự cố này xảy ra sẽ gây tai nạn thương tích, đặc biệt có thể đe dọa tính mạng, 

hủy hoại tài sản của công nhân, cán bộ khu vực thực hiện dự án. 

 (vi). Sự cố gây sụt lún các công trình Do quá trình thực hiện thi công dự án kéo 

dài, khi thu hút nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các công trình công cộng,… vẫn có 

thể thi công xây dựng hệ thống HTKT cho CCN trong các giai đoạn tiếp theo hoặc thi 

công từng nhà máy.  

 Vì vậy, công tác thi công có thể đe dọa đến an toàn công trình đã hoàn thiện 

hoặc đang xây dựng bên cạnh. Nếu đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ và đúng 

biện pháp thi công có thể gây ảnh hưởng sụt lún, giảm tuổi thọ của các công trình dân 

cư, đặc biệt là các công trình cũ, được xây dựng từ lâu. Khi xảy ra sự cố này sẽ gây 

thiệt hại về vật chất cho dân cư và có thể đe dọa tính mạng, sức khỏe và an toàn của 

con người.  

 (vii). Nguy cơ sự cố do đổ cần cẩu  
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 Hoạt động của các cần cẩu trong quá trình thi công xây dựng tất cả các hạng 

mục của dự án có khả năng bị đổ trong quá trình hoạt động. Khi xảy ra sẽ gây ra các 

tai nạn cho cán bộ công nhân lao động trực tiếp tại công trường và cộng đồng dân cư 

xung quanh. Vừa qua, trên nhiều công trường thi công xây dựng đã để xảy ra tình 

trạng đổ cẩu, gây tai nạn và đặc biệt có nhiều tai nạn chết người. Tại khu vực dự án, 

nếu để xảy ra tình trạng đổ cẩu sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng khi mà xung quanh 

công trường luôn có nhiều cán bộ công nhân làm việc.  

 (viii). Nguy cơ gây ngộ độc thức ăn trên công trường lao động Trên công trường 

thi công xây dựng, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của công nhân đôi khi còn chưa được 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân và các nhà thầu thi công quan tâm 

đúng mức. Sự cố ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra trong quá trình ăn uống của các 

công nhân xây dựng. Khi xảy ra sự cố này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân xây dựng. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ đe 

dạo đến sức khỏe con người. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra khiến nhiều người 

bị thương vong, thậm chí còn gây tử vong.  

 (x). Sự cố trong công tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót 

  Mặt dù trong giai đoạn chuẩn bị, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú 

Xuân đã thuê đơn vị chức năng để tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót trên 

phạm vi thi công song có thể do nhiều nguyên nhân, bòm mìn, vật liệu nổ có thể vẫn 

có còn sót, đe dọa an toàn về sức khỏe, tính mạng, vật chất cho những người thi công 

công trình.  

 (xii). Sự cố tai nạn giao thông Trong quá trình thi công xây dựng dự án có thể 

xảy ra các sự cố về tai nạn giao thông đường bộ, giao thông trên công trường. Bất cứ 

xảy ra sự cố tai nạn giao thông nào thì cũng để lại nhiều hậu quả nặng nề, đe dọa đến 

sức khỏe, tính mạng của những người tham gia giao thông. Ngoài ra, tai nạn giao 

thông đường thủy ngoài để lại các thiệt hại về con người, vật chất tài sản sẽ để lại cả 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tràn dầu ra vùng nước mặt. Khi xảy ra sự cố ô nhiễm 

môi trường, tràn dầu do tai nạn giao thông đường thủy sẽ để lại nhiều hậu cho môi 

trường, suy giảm đa dạng sinh học,... 

Như vậy, tác động của hoạt động thi công tới các hệ sinh thái hoàn toàn có thể 

kiểm soát và giảm thiểu được nếu áp dụng các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tương 

ứng. Căn cứ vào tác động này được đánh giá là nhỏ. 

 Như vậy, đối với hệ sinh thái các tác động từ dự án được đánh giá là nhỏ.
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Bảng 3.39: Tóm tắt các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 

TT Nguồn gây tác động Yếu tố bị tác động Đánh giá mức độ ảnh hưởng Khả năng tự hồi phục Khả năng 

giảm thiểu 

hoặc khắc 

phục 

1 Công tác vận chuyển 

nguyên vật liệu xây 

dựng 

Chất lượng nước bị ảnh hưởng 

do rơi vãi vật liệu khi vận 

chuyển bằng đường bộ 

Mức độ ảnh hưởng không lớn Chất lượng nước trở lại bình 

thường khi hết vận chuyển 

Có 

Khí thải từ các phương tiện vận 

chuyển bằng đường bộ 

Nồng độ khí thải gia tăng nhỏ tuy 

nhiên cần có các biện pháp quản lý 

và giám sát 

Nồng độ khí thải giảm dần 

khi kết thúc công việc 

Có 

Giao thông bộ bị ảnh hưởng do 

gia tăng các phương tiện vận tải 

 

Số lượng xe gia tăng, với lưu lượng 

xe tải gia tăng như trên so với hiện 

trạng tuyến đường thì sẽ không bị 

ảnh hưởng nhiều. 

- Có 

2 Công tác thi công các 

hạng mục công trình 

Chất lượng không khí bị ảnh 

hưởng do bụi, khí thải, tiếng ồn 

Nồng độ bụi, khí thải thấp và chỉ 

ảnh hưởng tại công trường. Tiếng ồn 

lan truyền đến khu dân cư gần nhất 

không đáng kể 

Chất lượng không khí sẽ trở 

lại bình thường khi kết thúc 

công việc xây dựng 

Có 

 Chất lượng nước bị ảnh hưởng 

do rơi vãi nguyên vật liệu xây 

dựng xuống nước 

Chỉ ảnh hưởng tại vị trí xây dựng Chất lượng nước sẽ trở lại 

bình thường khi kết thúc xây 

dựng 

Có 
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3 Sinh hoạt của công 

nhân xây dựng 

Chất lượng nước suy giảm do 

chất thải sinh hoạt 

Ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 

nước tại công trường và khu vực lân 

cận 

Chất thải rắn sinh hoạt không 

có khả năng tự phân hủy sẽ 

ảnh hưởng lâu dài 

Nước thải sinh hoạt nếu 

không được xử lý sẽ góp 

phần làm ô nhiễm nguồn 

nước 

Có 

4  Các vấn đề xã hội Ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân 

cận của dự án 

Chỉ tồn tại trong thời gian 

xây dựng 
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3.1.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong giai đoạn xây 

dựng dự án 

3.1.4.1. Các biện pháp chung 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ chịu trách nhiệm chính 

trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng bao gồm ở tất cả các hạng mục. Tuy nhiên, các biện pháp cam kết sau 

chủ yếu do các Nhà thầu thi công trực tiếp thực thi. 

 Để đảm bảo các Nhà thầu sẽ thực thi đầy đủ các biện pháp BVMT trong quá 

trình thi công, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ đưa các nội dung 

về BVMT theo báo cáo ĐTM này vào hồ sơ mời thầu, và coi đây là một trong những 

tiêu chí để lựa chọn Nhà thầu thi công. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú 

Xuân sẽ thực hiện các biện pháp về tài chính, kỹ thuật,… để đảm bảo và ràng buộc 

trách nhiệm của các Nhà thầu thi công thực hiện BVMT đã cam kết trong quá trình thi 

công. Các biện pháp BVMT cụ thể trong giai đoạn này được cam kết cụ thể như sau: 

Trong quá trình thi công xây dựng Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp 

thiết thực, hữu hiệu nhằm bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khoẻ công nhân. 

Cụ thể sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 - Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa. 

 - Tổ chức thi công cần có giải pháp thích hợp để đảm bảo an toàn lao động. 

 - Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi thi công như các biện pháp thi 

công đất, bố trí và vận hành máy móc thiết bị, có biện pháp phòng ngừa các sự cố về 

điện, taho tác trên cao, vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, dàn giáo, đi lại trong khu 

vực thi công, lưới và hàng rào chắn bảo vệ khu vực thi công, bố trí kho, phòng cháy 

nổ, chống sét. 

 - Lập rào chắn xung quanh diện tích khu vực dự án, chiếu sáng cho những nơi 

cần làm việc vào ban đêm. Ngoài ra còn che chắn những khu vực phát sinh bụi và 

dùng xe tưới nước để tưới đường. Các trang bị bảo hộ lao động như găng tay, ủng, mũ 

bảo hiểm, mặt nạ hàn, thắt lưng bảo hiểm khi thao tác trên cao,… được trang bị đầy 

đủ. 

3.1.4.2. Các biện pháp chi tiết 

 a. Về nước thải 

 Trong thời gian thi công diễn ra khoảng 13 tháng sẽ phát sinh nước thải, nước 

mưa. Do đó, chủ dự án sẽ áp dụng một số biện pháp sau để hạn chế tới mức thấp nhất 

tác động xấu của nguồn thải này đến nguồn nước mặt và hệ sinh thái khu vực, cụ thể: 

 * Giảm thiểu ô nhiễm từ nước mưa chảy tràn, nước dập bụi phun đường 
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 Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công xây dựng áp dụng một số biện pháp giảm 

thiểu tác động xấu của nguồn thải như sau: 

- Nước mưa chảy tràn, phun rửa đường sẽ cuốn trôi chất rửa trôi trên bề mặt, 

chất thải do vậy cần phải xử lý bằng cách thi công dứt điểm từng hạng mục, không để 

rơi vãi dầu mỡ trên khu vực thi công. 

- Ưu tiên thi công các công trình thoát nước trước, các công trình này hoàn 

thiện trước mùa mưa. Khi các công trình này chưa hoàn thiện sẽ sử dụng hệ thống 

thoát nước mưa tạm thời có kích thước 0,5x0,5(m) với tổng chiều dài khoảng 3000m; 

hố lắng tạm có kích thước dài x rộng x sâu là 2x1,5x1,5 (m) được bố trí với khoảng 

cách 100m/hố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước 

mặt. Bùn thải được thu gom với tần suất 01 lần/tuần vào mùa mưa và 01 tháng/lần vào 

mùa khô. 

- Khi các công trình thoát nước hoàn thiện, nước mưa chảy tràn và nước dập 

bụi, rửa đường qua mặt bằng thi công được thu gom theo hệ thống mương, rãnh xung 

quanh dự án chảy về các hố ga bố trí dọc các tuyến đường giao thông. Dưới tác dụng 

của trọng lực, các cặn lơ lửng, đất, đá… được lắng xuống, nước mưa sau đó dẫn chảy 

ra hệ thống thoát nước của khu vực giáp dự án. 

- Dọn dẹp mặt bằng công trường sau mỗi ngày thi công. 

- Kho bãi, lán trại bố trí ở khu vực cao ráo, không tập trung gần, cạnh các tuyến 

đường thoát nước, đảm bảo che chắn tốt cho vật liệu, tránh để nước mưa chảy tràn 

cuốn đi vật liệu, rửa trôi và làm ô nhiễm môi trường nước mặt. 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công không để đất cát, gạch đá chất thải 

xây dựng xói lở, rơi vãi vào hệ thống thoát nước. 

* Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải thi công 

 Theo tính toán tại chương I, tổng lượng nước cấp trung bình sử dụng cho hoạt 

động thi công xây dựng tại dự án khoảng 15,3 m3/ngày.đêm (tính thời điểm lớn nhất, 

không bao gồm nước bảo dưỡng máy móc thiết bị và nước phun nước rửa đường).  

Theo tính toán tại mục 3.1.1, Lượng nước thải từ quá trình rửa xe là 7,35 

m3/ngày.đêm và lượng nước từ quá trình rửa dụng cụ thi công là 0,95 m3/ngày.đêm và 

lượng nước tưới cây rửa đường là  3,2 m3/ngày.đêm. 

Nước thải trên công trường gồm nước rửa xe, máy móc, thiết bị,... lượng nước 

thải này chủ yếu bị lẫn đất cát, thành phần chất rắn lơ lửng cao. Lượng nước này sẽ 

được đưa qua một hố lắng dung tích 3m3 (kích thước 2x1,5x1m) bằng BTCT được xây 

dựng tại cổng ra vào dự án, phía dưới cầu rửa xe. Tại hố lắng bố trí vật liệu thấm dầu 

để tách dầu. Dầu mỡ từ nước thải thi công sẽ được giữ lại trên bề mặt vật liệu thấm. 

Sau một thời gian sử dụng khoảng 01 tháng lượng dầu bám trên bề mặt vật liệu thấm 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

272 

lớn làm giảm khả năng lọc dầu khi đó sẽ thu gom vật liệu thấm dầu và lưu trữ vào 

thùng đựng theo quy định về quản lý CTNH. Nước thải sau hố lắng 3m3 được thu gom 

dẫn về bể lắng tập trung bằng BTCT dung tích 30m3 (kích thước 5x3x2m). Toàn bộ 

nước thải thi công sau khi qua bể lắng 30m3 được dẫn ra hệ thống thoát nước của khu 

vực. 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải thi công của dự án 

- Thường xuyên nạo vét bùn thải từ hố lắng, bể lắng (tần suất 01 lần/tuần vào 

mùa mưa và 01 tháng/lần vào mùa khô) 

- Các công trình này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt bằng trước khi đưa dự án 

vào vận hành chính thức. 

- Đối với hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị: yêu cầu nhà thầu thi công đưa 

máy móc, thiết bị đến các cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp trên địa bàn để bảo dưỡng, 

sửa chữa, hạn chế để dầu mỡ phát sinh tại công trường thi công. Trong trường hợp bất 

khả kháng, nước thải có chứa dầu mỡ từ các máy móc thiết bị sẽ yêu cầu đơn vị thi 

công thu gom lại vào các thùng phuy sau đó thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý. 

* Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công là: 8 m3/ngày 

bao gồm nước thải từ hoạt động nấu ăn và vệ sinh cá nhân cho 100 CBCNV. Để giảm 

thiểu tác động từ lượng nước thải này, Chủ Dự án thực hiện một số biện pháp sau: 

- Tăng cường tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ 

chức hợp lý nhân lực trong các giai đoạn thi công.  

 - Bố trí 05 nhà vệ sinh di động đôi module nguyên khối, vật liệu composite gọn 

nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt tại công trường. Nhà vệ sinh có kích thước (cao:dài:sâu = 

245 x 260 x 90cm), mỗi nhà vệ sinh có 02 bể chứa nước thải dung tích mỗi bể 500 lít. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi xử lý với tần suất 01-02 lần/tuần 

hoặc khi bể chứa nước thải đầy. 

Quy trình xử lý: 

Nước thải sinh hoạt → Nhà vệ sinh di động → thuê đơn vị có chức năng thu 

gom và mang đi xử lý 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, chất thải xâm nhập vào 

đường thoát nước thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ được đưa vào 

tuyến quy hoạch hay hệ thống thoát nước tuỳ theo từng giai đoạn thực hiện xây dựng 

Nước thải thi công Hố lắng 

3m3 
Hạ tầng thoát nước Bể lắng 

30 m3 
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dự án. Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động xây 

dựng của dự án cũng như không gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước thải chung 

của khu vực xung quanh. 

- Phân bùn từ bể phốt công trường sẽ do đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi 

trường có đầy đủ tư cách thu gom và xử lý theo định kỳ. Cam kết không xả vào nguồn 

nước tiếp nhận hoặc các khu vực không được phép.  

- Các biện pháp thu gom chất thải (nước thải) từ công nhân thi công vừa tuân 

thủ các quy định về bảo vệ môi trường hiện hành, vừa đáp ứng yêu cầu của chính 

quyền địa phương. 

→ Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

Nước thải sinh hoạt và nước thải thi công phát sinh không lớn và hoàn toàn có 

thể thu gom, xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Các biện pháp đề xuất có tính 

khả thi cao và không để xảy ra tác động tàn dư. 

b. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại  

 * Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công 

nhân xây dựng. 

- Phương án thu gom, xử lý: Rác thải phát sinh sẽ được công nhân thu gom vào 

10 thùng chứa bằng nhựa dung tích 20 lít đặt tại các vị trí tập trung đông công nhân. 

Sau mỗi ngày làm việc đưa về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 10m2 đặt 

gần cổng ra vào dự án. Kho có kết cấu khung thép, tường và mái che bằng tôn, nền đổ 

bể tông. Tại kho, rác thải sinh hoạt được đổ vào 02 thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy 

có dung tích 200 lít để lưu giữ tạm thời (trong đó 01 thùng chứa rác thải hữu cơ như 

thức ăn thừa, vỏ hoa quả, 01 thùng chứa rác thải vô cơ như túi nilon, vải, thủy tinh,…). 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng liên hệ với đơn vị thu gom của khu 

vực để hợp đồng thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần suất 03 lần/tuần. 

 * Đối với chất thải rắn xây dựng 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây 

dựng. Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế 

liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của dự án. 

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

- Chất thải xây dựng khi kết thúc ngày làm việc sẽ được công nhân quét dọn công 

trường và thu gom thủ công đến vị trí tập kết. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố 

trí 01 kho chứa chất thải xây dựng (gần cổng ra vào ở phía Nam dự án). Kho chứa dự 
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kiến có diện tích khoảng 90 m2, nền bê tông, khung thép, tường và mái che bằng tôn. 

Kho được chia làm 3 ô, mỗi ô có diện tích 30m2, trong đó: 

+ Ô thứ nhất chứa vật liệu tận dụng lại cho dự án (sắt, thép dư thừa, gỗ,…). 

Phần chất thải tận dụng sẽ được lưu lại tại 05 thùng chứa bằng gỗ dung tích 1m3 và sử 

dụng cho các hạng mục tiếp theo. 

+ Ô thứ hai chứa chất thải để bán phế liệu (bao bì xi măng, giấy vụn,..). Tại đây 

chất thải được lưu giữ tại 05 thùng chứa bằng gỗ dung tích 1m3 và được bán phế liệu 

khi kho đầy. 

+ Ô thứ ba chứa phế thải không có khả năng tái sử dụng. Phế thải được lưu giữ 

tại 05 thùng chứa bằng gỗ dung tích 1m3. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công ký hợp 

đồng vận chuyển chất thải này với đơn vị có chức năng theo đúng quy định. Tần suất 

thu gom 01 tuần/lần hoặc khi kho đầy. 

- Bùn cặn: bùn phát sinh từ hệ thống đường ống, bể chứa nước cầu rửa xe, hố 

thu lắng định kỳ nạo vét với tần suất 01 lần/tuần vào mùa mưa và 01 tháng/lần vào 

mùa khô. Khi nạo vét bùn được thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đến bãi đỗ thải 

theo đúng quy định. 

* Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại 

- Không tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị tại công trường. 

Trong trường hợp bất khả kháng các đơn vị thi công xây dựng phải dùng các tấm bạt 

bằng nilon hoặc tấm tôn thép có diện tích đủ rộng che phần diện tích phía dưới thiết bị 

trước khi sửa chữa nhằm tránh hiện tượng dầu, mỡ thải rơi xuống đất gây ô nhiễm môi 

trường. Toàn bộ lượng dầu nhớt sau khi thay ra được thu gom triệt để; dầu mỡ thải, 

găng tay nhiễm dầu mỡ phát sinh được thu gom và lưu giữ tại kho lưu giữ CTNH. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí nhân viên hàng ngày thu gom 

CTNH từ các vị trí phát sinh về lưu giữ tại kho CTNH. Kho chứa CTNH dự kiến bố trí 

tại ô đất có diện tích khoảng 20 m2 (kích thước 5x4m). Nhà kho được dựng bằng 

khung thép, vách tôn, có mái che bằng tôn, nền bê tông chống thấm và có rãnh thu 

gom CTNH dạng lỏng (dầu động cơ, dầu diezel, nhớt thải từ máy móc,…) nếu rò rỉ. 

Tại nhà kho, trang bị các bình chữa cháy, cát và các vật dụng chữa cháy khác, lắp đặt 

các biển cảnh báo theo đúng quy định. Tại kho CTNH, mỗi loại CTNH được lưu giữ 

tại một thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa có nắp đậy, kết cấu cứng chịu được va 

chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình 

sử dụng, dung tích 100 – 200lít đảm bảo lưu chứa an toàn CTNH, có dấu hiệu cảnh 

báo theo TCVN 6707:2009.  

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển CTNH 

đưa đi xử lý theo đúng quy định với tần suất 3 tháng/lần hoặc khi kho chứa đầy. Việc 
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này đảm bảo tuần thu đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT- BTNMT, ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

→  Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu 

Các biện pháp giảm thiểu được xây dựng trên cơ sở nhận dạng nguồn thải, khối 

lượng và chủng loại chất thải nên phù hợp với yêu cầu của quá trình xử lý. Các loại 

CTR sinh hoạt và CTR xây dựng phát sinh không lớn, chủ yếu tập trung trong khu vực 

thi công nên biện pháp thu gom và xử lý nêu trên là phù hợp và sẽ giảm thiểu triệ để 

nguồn phát sinh này. 

c. Về bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên 

vật liệu, máy móc, thiết bị 

Trong giai đoạn thi công, khí thải sinh ra do hoạt động của các động cơ bao 

gồm: CO, NOx, SO2, khói đen, hơi hydrocacbon. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào chất 

lượng đường giao thông, chủng loại xe và chế độ hoạt động của động cơ. Các giải 

pháp chủ yếu để giảm thiểu các tác động này là: 

- Thuê đơn vị có đủ chức năng bố trí thời gian vận chuyển tránh giờ cao điểm. 

- Không sử dụng phương tiện vận chuyển quá cũ, không đạt tiêu chuẩn đăng 

kiểm đối với các phương tiện vận tải đường bộ theo quy chuẩn hiện hành. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa phương tiện vận tải. 

- Không chở hàng hóa, vật liệu vượt quá trọng tải của phương tiện 

- Các xe vận chuyển là các loại xe tải mui phủ, khung xe bằng thép cán chắc 

chắn. Kết cấu xe nguyên vẹn, không bị rò rỉ. Sau khi nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 

và các phế liệu xây dựng được chất lên xe sẽ được phủ bạt PE che kín, chống thấm nước 

cũng như hạn chế tối đa sự rơi vãi và phát sinh bụi ra môi trường không khí. Trước khi 

xe xuất phát, kiểm tra các móc khóa thành bệ, bản lề thành bệ, bulon bắt giữ dầm phía 

cuối cùng thùng xe, đảm bảo không xảy ra sự cố rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Trước khi các xe vận chuyển ra khỏi công trường được phun nước rửa xe tại 

cầu rửa xe đặt tại cổng ra vào dự án nhằm loại bỏ đất cát bám trên thân xe đồng thời 

làm ướt bánh xe để hạn chế sự phát tán bụi ra môi trường xung quanh khu vực xây 

dựng và trên các tuyến đường vận chuyển.  

* Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình bốc xếp, tập kết nguyên vật 

liệu 

- Khu tập kết nguyên vật liệu được xây dựng có mái che, bố trí bạt che chắn 

xung quanh để hạn chế bụi phát tán trong quá trình thi công. Các phương tiện vận 

chuyển chỉ tập kết đến công trường khi cần cung cấp nguyên vật liệu cho thi công theo 
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kế hoạch thi công định kỳ hàng tuần, không tập kết quá nhiều nguyên vật liệu tại một 

thời điểm gây cản trở công trình thi công. 

- Bố trí nhân viên vệ sinh định kỳ hàng ngày kiểm tra khu vực tập kết nguyên 

vật liệu của dự án và quét dọn nếu có vương vãi. 

- Cơ giới hóa việc bốc dỡ vật liệu rời và vận chuyển chúng trong các đường ống kín. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình san nền 

Để giảm thiểu tác động của bụi đất phát sinh từ quá trình san nền, chủ đầu tư sẽ 

phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện che chắn xung quanh khu vực dự án với chiều cao tối thiểu là 2m so 

với cao độ mép đường.  

- Tận dụng đất đào từ dự án để san lấp. Đất san lấp được san ủi ngay sau khi đổ 

xuống, để giảm sự khuếch tán vật liệu do tác dụng của gió. San lấp đến đâu lu lèn đến 

đó để tăng độ gắn kết của các thành phần trong đất, nhờ đó hạn chế được lượng bụi 

phát sinh từ mặt đất bị cày xới. 

- Vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tiến hành phun nước giữ ẩm bề mặt 

toàn bộ công trường để hạn chế cuốn bụi phát tán vào môi trường. Tần suất phun ẩm 2 

lần/ngày. 

- Thành lập đội vệ sinh trên công trường có nhiệm vụ thường xuyên quét dọn 

mặt bằng công trường. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu 

ảnh hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

- Không vận chuyển đất thải vào giờ cao điểm (đầu giờ sáng và cuối giờ chiều) 

để hạn chế ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Ưu tiên vận chuyển vào ban 

đêm. Bố trí biển cảnh báo và nhân viên điều tiết giao thông tại nút giao đường QL18 

với đường đi vào dự án. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công  

Khí thải của máy móc thi công chứa các chất ô nhiễm như: SO2, NO2, CO, 

CO2,... Để giảm thiểu sự ô nhiễm do khí thải của các nguồn này, dự án sẽ áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh trồng chéo giữa 

các công đoạn thi công. Áp dụng biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa các thao tác 

trong quá trình thi công. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị đã cũ. Thường xuyên kiểm tra đảm bảo các 

thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất và an toàn nhất, phải đạt tiêu chuẩn 

quy định về mặt kỹ thuật để hạn chế khả năng phát sinh chất thải, ảnh hưởng đến môi 

trường lao động và môi trường xung quanh. 
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- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp để giảm lượng khí SO2 phát sinh. 

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí tại các vị trí xây dựng nhằm theo 

dõi các diễn biến môi trường trong quá trình thi công. 

- Vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tiến hành phun nước giữ ẩm bề 

mặt trên toàn bộ công trường để hạn chế cuốn bụi phát tán vào môi trường. Tần suất 

phun ẩm 2 lần/ngày. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của quá trình hàn 

 - Bố trí khu vực hàn ở nơi thông thoáng, các máy hàn bố trí cách xa nhau. 

- Người thợ hàn đeo kính hàn phòng tia bức xạ, đeo khẩu trang có bộ lọc khí, 

lọc bụi thích hợp.  

- Thợ hàn được học tập về biện pháp an toàn nghề hàn. Chủ dự án cam kết 

không tuyển dụng và bố trí người có bệnh phổi mãn tính, hen, các bệnh mắt và bệnh 

sạm da. 

* Biện pháp giảm thiểu hơi dung môi sơn 

- Sơn được chứa trong những thùng kín. Đảm bảo các thùng chứa không để mở 

để tiếp xúc với không khí và phát sinh khí thải. 

- Tại khu vực làm việc chịu ảnh hưởng bởi hơi dung môi, hơi sơn, phát thiết bị 

bảo hộ lao động như bịt mặt hoặc mặt nạ cho người công nhân, nhằm tránh và giảm 

thiểu các rủi ro xảy ra. 

* Biện pháp giảm thiểu do hoạt động tương hỗ 

- Sử dụng các loại phương tiện đúng chủng loại, phương tiện phải có mái che, phủ 

bạt kín trong quá trình vận chuyển.  

- Vật liệu chuyên chở trên xe như đá, cát sẽ được làm ẩm trước khi đổ lên xe 

trong những ngày khô nắng. 

- Các tuyến đường được sử dụng với mục đích vận chuyển vận liệu phục vụ thi 

công thì nhà thầu phải có trách nhiệm tưới nước thường xuyên để giảm bụi, đối với 

những đoạn qua khu vực các nhà máy hoạt động tần suất tưới nước phải cao hơn so 

với những khu vực không có dân cư sinh sống, cụ thể những tuyến đường bắt buộc 

phải tưới nước giảm bụi cho các vị trí thi công. 

- Phân tuyến đường vận chuyển đất, quy định giờ đi cho các phương tiện chuyên 

chở đất cát và tập trung giảm ô nhiễm bụi cho các tuyến trọng điểm này bằng cách xe 

tưới nước 2 giờ một lần để giảm bụi.  
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- Các phương tiện vận chuyển từ khu vực Dự án trước khi vào các đường quốc lộ 

hoặc các đường địa phương sẽ được làm sạch bùn đất bám tại lốp xe tại cửa ra bằng 

các vòi phun nước hoặc bẫy nước. 

Tránh vận chuyển vào giờ cao điểm (công nhân đi làm và tan ca). 

d. Về tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn thi công dự án, sẽ có rất nhiều phương tiện tham gia thi công 

như máy đào, máy ủi, máy xúc… tạo ra tiếng ồn cũng như độ rung nhất định ảnh 

hưởng đến môi trường khu vực. Để giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn cũng như độ 

rung từ các máy móc, thiết bị tham gia thi công, dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

* Biện pháp giảm thiểu tác động từ tiếng ồn 

- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại 

có kỹ thuật cao để vận chuyển vật liệu và thi công công trình. Không sử dụng các máy 

móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng. 

- Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị nhằm đảm bảo mức ồn 

được giữ ở mức thiết kế bởi nhà sản xuất. Lắp các thiết bị che chắn nhằm giảm tiếng 

ồn cho những thiết bị có mức ồn cao. 

- Không sử dụng cùng lúc trên công trường nhiều loại máy móc, thiết bị thi 

công gây tiếng ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Giảm tốc độ thi công, lưu lượng vận tải từ 6h tối hôm trước đến 6h sáng hôm 

sau để không làm ảnh hưởng đến dân cư dọc theo tuyến đường vận chuyển. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, nút tai chống ồn cho công nhân. 

- Bố trí thời gian giải lao hợp lý, tránh công nhân phải tiếp xúc với nguồn ồn 

lớn trong thời gian tối đa là 4h. 

- Thực hiện che chắn xung quanh khu vực dự án bằng tôn với chiều cao tối 

thiểu là 2m so với cao độ mép đường.  

* Biện pháp giảm thiểu tác động từ độ rung 

- Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như kê cân 

bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên 

lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,… 

- Sử dụng biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm 

chấn, gối và đệm đàn hồi kim loại, hoặc cao su, v.v... 

- Không hoạt động cùng một lúc hai máy đầm lèn, tránh gây hiện tượng cộng 

hưởng rung động. 

- Các thiết bị thi công gây rung lớn như máy khoan, máy ủi sẽ được giới hạn làm 

việc trong khoảng thời gian từ 8 giờ và 17giờ, không hoạt động ban đêm. 

→  Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

279 

Các biện pháp đề xuất đều dựa trên nguyên tắc giảm thiểu ngay tại nguồn phát 

sinh, các biện pháp này không chỉ tạo ra hiệu quả giảm thiểu bụi, khí thải và tiếng ồn cao 

mà còn có cơ sở đề điều tiết hoạt động nhằm giảm mức độ ô nhiễm tại các đối tượng nhạy 

cảm. 

Để tăng tính khả thi của biện pháp đề xuất, các nội dung này sẽ được đưa vào 

điều khoản thầu trong hợp đồng kinh tế với các nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ thực hiện các 

biện pháp kiểm tra để yêu cầu nhà thầu cũng như tư vấn giám sát thực hiện đúng hợp 

đồng đã ký. 

e. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông  

* Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi công 

trường và xung quanh gần Chủ dự án sẽ phối với với cơ quan quản lý giao thông 

đường bộ, chính quyền địa phương có liên quan để thực hiện các công việc sau: 

 - Tổ chức cắm biển hạn chế tốc độ, biển báo công trường, đèn tín hiệu vào ban 

đêm,...  

- Không để các máy móc, thiết bị, vật liệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ;  

- Bố trí người hướng dẫn điều chỉnh giao thông ở cổng công trường giao với 

các đường giao thông có liên quan để tổ chức, sắp xếp và hướng dẫn giao thông;  

- Nhân viên điều chỉnh giao thông phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ, nắm 

được luật lệ giao thông và khi làm nhiệm vụ phải có đầy đủ còi, cờ, phù hiệu thống 

nhất như điều lệ báo hiệu đường bộ đã quy định.  

* Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ngoài công trường  

- Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công, nhà thầu vận chuyển VLXD cho 

công trường phải tuân thủ nghiêm túc Luật giao thông đường bộ;  

- Chủ dự án sẽ chỉ ký hợp đồng với các nhà thầu đảm bảo phương tiện vận 

chuyển có thùng chuyên chở kín, không được để rơi vãi ra đường, trong trường hợp 

làm rơi vãi ra đường sẽ tiến hành dọn sạch ngay.  

- Chủ dự án sẽ cùng với các nhà thầu thi công thiết lập đường dây nóng để kịp 

thời tiếp nhận mọi thông tin về việc rơi vãi nguyên vật liệu trên đường chuyên chở và 

sẽ xử lý ngay nhằm hoàn trả mặt đường, tránh tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động 

giao thông khác và sinh hoạt của cộng đồng dân cư.  

- Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu tuyên truyền, giáo dục lái xe ý thức chấp 

hành luật giao thông đường bộ, đồng thời, có các biện pháp khen thưởng - kỷ luật đối 

với lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. 

f. Các biện pháp đảm bảo an ninh tại công trường  

- Duy trì hệ thống hàng rào bao xung quanh khu đất của CCN  để tránh không 

cho những người không có nhiệm vụ ra vào công trường tự do, đồng thời sử dụng 
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tường rào phía ĐT277 để làm các biển quảng cáo cho dự án, thu hút và xúc tiến đầu 

tư, quảng bá các hình ảnh của dự án.  

- Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu quản lý công trường tốt, người ra vào công 

trường phải đeo thẻ để kiểm soát, yêu cầu các nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ lao 

động, Thực hiện khai báo tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương để thực hiện 

quản lý tốt nhân khẩu. 

 - Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu xây dựng và ban hành nội quy trên công 

trường.  

- Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu phổ biến quán triệt công nhân lao động 

nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự không gây mất đoàn kết với người dân xung 

quanh. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, 

nghiện hút và các tệ nạn xã hội khác trong đội ngũ công nhân. 

 - Chủ dự án sẽ phân công lực lượng bảo vệ công trường thường xuyên tuần 

tra, kiểm soát trong phạm vi công trường, không cho người không phận sự ra vào 

công trường.  

- Chủ dự án sẽ chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có biện 

pháp hạn chế và xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và các trường hợp 

vi phạm. 

g. Các biện pháp giảm thiểu tác động khác  

* Các biện pháp dọn dẹp mặt bằng sau khi kết thúc quá trình xây dựng HTKT 

CCN  

Sau khi kết thúc thi công của từng hạng mục công trình HTKT theo từng giai 

đoạn, Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ, gọn gàng 

để cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án.  

Sau khi kết thúc toàn bộ quá trình thi công xây dựng HTKT CCN, Chủ dự án sẽ 

tổ chức dọn dẹp mặt bằng công trình và khu vực xung quanh dự án sạch sẽ, tạo bộ mặt 

khang trang hiện đại cho CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà.  

* Các biện pháp giảm thiểu tác động tương hỗ khi các nhà đầu tư thứ cấp trong 

CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà đồng thời triển khai 

 - Chủ dự án sẽ xây dựng Nội quy CCN trong đó quy định rõ trách nhiệm, nghĩa 

vụ của các nhà đầu tư thứ cấp về BVMT mà nhà đầu tư thứ cấp phải tuân thủ khi đầu 

tư vào CCN.  

- Trong hợp đồng cho thuê lại đất với các nhà đầu tư thứ cấp, Chủ dự án sẽ thể 

hiện rõ trách nhiệm BVMT của các chủ đầu tư thứ cấp, trách nhiệm trong vấn đề xử lý 

nước thải và rác thải. 
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 - Chủ dự án sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thứ cấp các thông số HTKT CCN 

để họ thiết kế nhà máy phù hợp. Chủ dự án sẽ chỉ cho phép các nhà đầu tư thứ cấp đấu 

nối HTKT nhà máy vào hệ thống HTKT CCN phù hợp theo đúng thỏa thuận, hợp 

đồng thuê lại đất. 

 - Chủ dự án sẽ phối hợp với các nhà nhà máy, xí nghiệp công nghiệp đầu tư thứ 

cấp xây dựng công trình theo đúng quy hoạch CCN đã được phê duyệt. Khi phát hiện 

ra các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch cũng như giấy phép xây dựng, Chủ dự 

án sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để tiến hành ngăn chặn xử lý. 

 - Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp đầu tư thứ cấp, các 

chủ đầu tư xây dựng công trình công cộng,... thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

về BVMT và ngăn ngừa, ứng cứu sự cố. Tổ chức phối hợp đấu nối hạ tầng của từng 

nhà máy, xí nghiệp công nghiệp với hệ thống hạ tầng chung của CCN.  

* Các biện pháp giảm thiểu khác 

- Trường hợp công trình xây dựng gây ô nhiễm môi trường khu vực lân cận, để 

vật tư, vật liệu và thiết bị thi công gây cản trở giao thông công cộng thì phải ngừng thi 

công xây dựng; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân, nhà thầu thi công 

xây dựng sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả; việc thi công xây dựng sẽ chỉ tiếp tục khi 

chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả, bồi 

thường thiệt hại và bảo đảm không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực lân cận. 

 - Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ lao động.  

- Chủ dự án và các nhà thầu thi công sẽ khai báo tạm trú tạm vắng với địa 

phương để thực hiện quản lý tốt nhân khẩu.  

- Phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự 

không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh. 

 - Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút trong đội ngũ công 

nhân. 

- Chủ dự án sẽ kiến nghị và hỗ trợ địa phương tăng cường cán bộ quản lý an 

ninh, trật tự tại địa phương. 

 - Phân công lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra 

vào công trường.  

- Chủ dự án và các nhà thầu thi công báo cáo các cơ quan chức năng nếu tìm thấy 

bất kỳ tài sản khảo sát hoặc tài sản văn hóa (tìm thấy tình cờ) trong lòng đất.  

- Những biện pháp giảm thiểu sẽ được đưa vào những tài liệu chính thức cho các 

nhà thầu thi công và cuối cùng vào hợp đồng xây dựng, các tài liệu này sẽ là những 

yêu cầu bắt buộc cho các nhà thầu khi tiến hành thi công xây dựng.  
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- Đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà thầu xây dựng trong việc BVMT 

trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

h. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh trên công trường  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và biến đổi 

không ngừng trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.  

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh trên công trường Hiện nay, 

tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và biến đổi không ngừng trên toàn 

thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.  

i. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, sự cố môi trường trong giai 

đoạn thi công dự án 

(i). Các biện pháp giảm đảm bảo an toàn lao động trên công trường  

Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng  

- Tổng mặt bằng công trường xây dựng HTKT CCN sẽ được thiết kế và phê 

duyệt theo quy định, phù hợp với địa điểm xây dựng, diện tích mặt bằng công trường, 

điều kiện khí hậu tự nhiên nơi xây dựng, đảm bảo thuận lợi cho công tác thi công, an 

toàn cho người, máy và thiết bị trên công trường và khu vực xung quanh chịu ảnh 

hưởng của thi công xây dựng.  

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng 

mặt bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật 

cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy.  

Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. 

Vật liệu thải phải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. Hệ thống thoát nước phải 

thường xuyên được thông thoát bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô ráo.  

- Trên công trường xây dựng sẽ có biển báo theo quy định tại Luật Xây dựng. 

Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. 

Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai 

trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm 

trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga sẽ có rào chắn, biển cảnh báo và 

hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu. An toàn về điện  

- Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải 

riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn 

bộ khu vực thi công;  

- Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm 

an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công 

xây dựng.  
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- Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an 

toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện. An toàn về cháy, nổ 

- Tổng thầu hoặc chủ đầu tư (trường hợp không có tổng thầu) sẽ thành lập ban 

chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, 

phân cấp cụ thể.  

- Phương án phòng chống cháy, nổ sẽ được thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Nhà thầu sẽ tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo 

quy chế hoạt động.  

- Trên công trường sẽ bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy 

ra cháy sẽ có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, 

đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó. 

 (ii). Giải quyết sự cố nếu xảy ra tai nạn lao động Khi xảy ra tai nạn lao động do 

sự cố mất an toàn lao động hoặc do sự cố công trình phải được giải quyết như sau:  

- Khi xảy ra tai nạn lao động do sự cố mất an toàn lao động gây ra:  

+ Nhà thầu phải bằng mọi biện pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động, sau 

đó chuyển ngay đến cơ sở y tế để xử lý. 

+ Chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời với các 

cơ quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo quy định để xác 

định nguyên nhân xảy ra sự cố, tai nạn lao động. 

 + Việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo; quy trình xử lý sự cố; 

giải quyết các chế độ khi xảy ra tai nạn lao động được thực hiện theo quy định hiện hành.  

+ Sau khi lấy dấu hiện trường, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và 

chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện việc dọn dẹp nơi xảy ra sự cố và tiếp tục thi công.  

- Khi xảy ra tai nạn lao động do sự cố công trình xây dựng:  

+ Nhà thầu phải bằng mọi biện pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động, sau 

đó chuyển ngay đến cơ sở y tế để xử lý;  

+ Chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời với các 

cơ quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo quy định để xác 

định nguyên nhân xảy ra sự cố, tai nạn lao động; 

 + Việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo; quy trình xử lý sự 

cố; giải quyết các chế độ khi xảy ra tai nạn lao động được thực hiện theo quy định hiện 

hành; 

 + Sau khi lấy dấu hiện trường, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, nhà 

thầu thực hiện việc dọn dẹp nơi xảy ra sự cố; đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ ổn 

định của công trình hoặc công việc đang thi công theo quy định, nếu đảm bảo an toàn 

thì báo cáo chủ đầu tư cho phép tiếp tục thi công. 
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 (iii). Biện pháp ngăn ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố về gây tai nạn do ngã 

xuống các hầm, hào trong quá trình thi công  

- Thi công nhanh, gọn.  

- Hoàn trả mặt bằng ngay sau khi thi công xong.  

- Lắp đặt rào chắn xung quanh các đường cống đang đào, đèn chiếu sáng, các 

biện pháp đảm bảo an toàn khác.  

- Tổ chức các biện pháp tuyên truyền phổ biến cho dân cư.  

(iv). Biện pháp ngăn ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố làm hư hỏng hệ thống 

cấp nước sạch, cấp điện, thông tin liên lạc,… của phần CCN đã đi vào hoạt động  

 - Đưa ra các biện pháp, hướng tuyến thi công phù hợp, hạn chế tác động đến 

các công trình, tài sản đã có từ trước. 

- Khi xảy ra sự cố thì nhanh chóng phối hợp để khắc phục hư hỏng.  

(v). Biện pháp phòng ngừa sự cố ách tắc và tai nạn giao thông  

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phế thải xây dựng, đất đá, nguyên vật liệu 

phải chuyên chở đúng tải trọng của xe và tuân thủ luật giao thông đường bộ. 

 - Xin phép và phối hợp với cơ quan quản lý giao thông tại khu vực để điều 

hành xe vận chuyển ra vào công trường hợp lý - khoa học, không vận chuyển vào các 

khung giờ cao điểm. 

 - Khi xảy ra tại nạn giao thông sẽ tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ theo đúng quy 

định và nhanh chóng đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.  

Cử người giữ nguyên hiện trường và làm việc với các cơ quan chức năng.  

(vi). Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm trên 

công trường  

- Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công ký hợp đồng cung cấp xuất ăn 

giữa ca cho công nhân với đơn vị cung cấp có đầy đủ năng lực hoạt động theo quy 

định của pháp luật. Yêu cầu các nhà thầu thường xuyên thực hiện công tác giám sát.  

- Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý y tế, vệ sinh an toàn thực 

phẩm của địa phương để tập huấn công tác phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố 

ngộ độc thực phẩm trên công trường.  

(vii). Các biện pháp khác - Lắp đặt thiết bị chữa cháy theo đúng các tiêu chuẩn 

quy phạm (TCVN 2622 - 95) tại khu vực có nguy cơ cháy nổ.  

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện 

(aptomat bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất..).  

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, 

chống sét, aptomat..) và có biện pháp thay thế kịp thời. 
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 - Xây dựng các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho 

máy móc, thiết bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá 

nhân, đơn vị vi phạm. 

 - Trong khu vực công trường sẽ có người bảo vệ thường xuyên để hạn chế trộm 

cắp và giải quyết các vấn đề như trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông,... - Tuần tra 

thường xuyên, có những quy định nghiêm cấm tệ nạn xã hội tại khu vực lán trại 

- Yêu cầu các đơn vị thi công phải khai báo tạm trú, tạm vắng với công an địa 

phương theo quy định của pháp luật.  

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân xây dựng đấu tranh và tố giác tội phạm. 

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

trong vận hành của dự án 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành dự án 

Giai đoạn hoạt động của dự án được tính từ khi có cơ sở sản xuất đầu tiên đầu tư 

vào CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà đi vào hoạt động. Giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng 

của dự án đảm bảo xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống điện, 

nước, chiếu sáng và đặc biệt là các công trình xử lý môi trường hoàn thành trước khi 

có doanh nghiệp đầu tư vào CCN. Như vậy cho đến khi hoàn thành toàn bộ việc xây 

dựng các cơ sở sản xuất trong khu quy hoạch thì có giai đoạn kết hợp giữa công tác 

xây dựng và sản xuất (giai đoạn này có thể kéo dài nhiều năm). Trong giai đoạn hoạt 

động các tác động chủ yếu liên quan đến các ô nhiễm sinh ra từ quá trình hoạt động 

sản xuất và sinh hoạt của công nhân trong các cơ sở sản xuất trong phạm vi cụm công 

nghiệp. 

Với chính sách thu hút đầu tư các loại hình công nghiệp ít ô nhiễm, các loại chất 

thải của các loại hình công nghiệp này tương đối phổ biến và có khả năng xử lý được 

bằng các công nghệ hiện có ở Việt Nam. Đây cũng là những loại hình công nghiệp 

nhẹ, chất ô nhiễm đơn giản, dễ xử lý.  

Do vậy, đối tượng, quy mô bị tác động khi CCN đi vào hoạt động được trình bày 

chi tiết trong bảng 3.40: 

Bảng 3.40: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn 

vận hành CCN Yên Trung- Thụy Hoà 

Tác động Đối tượng Quy mô tác động 

- Bụi và khí thải từ hoạt động 

của các cơ sở sản xuất 

- Bụi và khí thải của các 

phương tiện vận chuyển; Sol 

khí phát tán từ các trạm xử lý 

Môi trường không khí 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Lớn 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: Cao 
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nước thải tập trung; Mùi hôi 

từ hệ thống thu gom nước 

thải, khu lưu giữ chất thải rắn Sức khỏe công nhân 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Trung bình 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: cao 

Nước thải sinh hoạt, nước thải 

sản xuất, nước chảy tràn 

Môi trường nước 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Cao 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: Cao 

Môi trường đất 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Trung bình 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp – gián tiếp 

Khả năng xảy ra: Cao 

Hệ thủy sinh 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Trung bình 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Gián tiếp 

Khả năng xảy ra: Cao 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn sản xuất thông 

thường, chất thải nguy hại 

Môi trường đất 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Trung bình 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp – gián tiếp 

Khả năng xảy ra: Cao 

Hệ thủy sinh 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Trung bình 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Gián tiếp 

Khả năng xảy ra: Cao 

Tiếng ồn, độ rung, nhiệt thừa 

Môi trường không khí 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Trung 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: Cao 

Sức khỏe con người 

Thời gian: Dài 

Mức độ: Trung bình 

Phạm vi: Địa phương 
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Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: trung bình 

Rủi ro, sự cố 

Môi trường không khí 

Thời gian: Ngắn 

Mức độ: Thấp 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: Thấp 

Môi trường đất 

Thời gian: Ngắn 

Mức độ: Thấp 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: Thấp 

Hệ thủy sinh 

Thời gian: Ngắn 

Mức độ: Trung bình 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: Thấp 

Sức khỏe con người 

Thời gian: Ngắn 

Mức độ: cao 

Phạm vi: Địa phương 

Loại: Trực tiếp 

Khả năng xảy ra: cao 

 

Dự báo mức độ tác động trong giai đoạn vận hành CCN: ma trận dự báo đối với 

môi trường vật lý, môi trường xã hội và môi trường sinh thái khu vực từ các hoạt động 

trong giai đoạn vận hành CCN được tổng hợp và trình bày trong bảng: 

Bảng 3.41: Ma trận dự báo mức độ tác động trong giai đoạn vận hành 

Các yếu tố môi trường bị 

tác động 

HT 

giao 

thông 

HT cấp 

nước 

HT 

thoát 

nước 

Trạm 

xử lý 

NT 

Ht cấp 

điện 

Các công 

trình kỹ 

thuật 

Môi 

trường 

vật lý 

Môi trường không 

khí 

3 0 2 2 0 3 

Tiếng ồn 2 0 0 0 0 3 

Môi trường nước 1 0 2 3 0 3 

Chất thải rắn 1 0 0 1 0 3 

Môi 

trường 

Môi trường cảnh 

quan 

2 0 2 2 0 2 
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xã hội Môi trường sống 0 3 2 0 0 2 

Môi trường văn 

hóa 

2 1 1 0 0 1 

môi trường sinh 

thái 

2 2 1 0 0 1 

Sức khỏe cộng 

đồng 

1 2 2 0 0 1 

Ghi chú: 3 – Tác động mạnh   2- Tác động trung bình    

               1 – Tác động yếu      0 - không tác động 

3.2.1.1.Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành 

của dự án 

3.2.1.1.1. Tác động đến môi trường không khí 

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

 - Bụi và khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Để đảm bảo cho việc đi lại 

của công nhân và vận chuyển hàng hóa sẽ có một lượng lớn các phương tiện giao 

thông đi lại trên các tuyến đường trong khu vực dự án. Thành phần khí thải của các 

phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SO2, NO2, CO, THC. Tải lượng các chất 

ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe và tình trạng đường giao 

thông. Đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi, mức độ tác động thấp. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các nguồn đốt nguyên liệu phục vụ máy móc 

thiết bị trong KCN,…có thể sử dụng các nhiên liệu là xăng, dầu DO, dầu FO. Thành 

phần các chất ô nhiễm : bụi, SO2, NO2, CO, THC 

- Các loại khí thải từ dây chuyền công nghệ: Tùy theo từng loại hình công 

nghiệp cụ thể thì có các loại khí thải chứa bụi và khí thải khác nhau. Đặc trưng các 

chất ô nhiễm trong khí thải của một số ngành công nghiệp thu hút đầu tư CCN Yên 

Trung – Thuỵ Hoà được tóm tắt trong Bảng 3.42: 

Bảng 3.42: Các nguồn ô nhiễm không khí do các cơ sở sản xuất trong CCN 

STT Ngành sản xuất Các chất ô nhiễm đặc trưng 

1 
Ngành gia công chế tạo cơ khí, 

lắp ráp mặt hàng điện, điện tử 

Bụi, CO,  NOx, SO2 , khói hàn, bụi kim loại, hơi 

dung môi hữu cơ, tiếng ồn, rung động,… 

2 
Ngành gia công chế tạo cơ khí, 

lắp ráp mặt hàng điện, điện tử 
Bụi vải, sợi , tiếng ồn, rung động,... 

3 Ngành công nghiệp phụ trợ 
Bụi gỗ, hơi dung môi hữu cơ, tiếng ồn, rung động, 

.... 

4 
Ngành sản xuất sửa chữa thiết 

bị, y tế 

Bụi, hơi dung môi hữu cơ, mùi nhựa, tiếng ồn, rung 

động,.. 
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- Bụi và khí thải phát sinh từ các khu dịch vụ công cộng  

Khu vực các nhà bếp của khu vực công cộng trong CCN sẽ sử dụng khí gas 

trong các hoạt động nấu ăn. Khí gas là một loại khí sạch, khi sử dụng ít phát sinh khí 

thải độc hại nên khí thải từ hoạt động của nhà bếp không bị ô nhiễm. Trong quá trình 

nấu nướng, bếp sản sinh nhiều nhiệt và khí thải độc hại. Hơi nước và mùi vị của các 

món xào nấu, chiên,... cũng làm cho bếp thường xuyên ẩm ướt, ám mùi. 

- Khí thải từ khu vực phòng thí nghiệm 

Nguyên nhân gây nên hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí từ phòng thí 

nghiệm tại Nhà máy XLNT là do quá trình bay hơi, khuếch tán của các dung môi hữu 

cơ và vô cơ vào không khí. Phần lớn các hoá chất sử dụng tại các phòng thí nghiệm tại 

Nhà máy XLNT rất dễ bị bay hơi khi thực hiện các phản ứng hoá học, pha chế dung 

dịch, xử lý mẫu phân tích, tráng rửa dụng cụ và bảo quản, lưu giữ hoá chất. Môi 

trường không khí trong các phòng thí nghiệm, hành lang các phòng thí nghiệm và kho 

hoá chất (gọi chung là không khí tại nơi làm việc) bị ô nhiễm bởi hơi hoá chất độc.  

Tham khảo đề tài “Đánh giá thực trạng lao động của nhân viên các phòng xét 

nghiệm - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện lao động, 

phòng tránh lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe và góp phần nâng cao chất lượng thí nghiệm” 

do Phân viện bảo hộ lao động tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện năm 2010 cho kết quả ô 

nhiễm không khí từ các phòng xét nghiệm, các labo như sau:  

- Vi sinh vật trong không khí: Tổng số vi sinh vật trong không khí là một chỉ 

danh quan trọng về mức độ ô nhiễm không khí, rất ít phòng xét nghiệm được coi là 

sạch (dưới 600 VSV/m3 không khí).  

Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong không khí tại các phòng xét nghiệm cho thấy 

có sự hiện diện của một số loại vi khuẩn và nấm mốc như: Staphylococcus Aureus, 

Staphylococcus Sarcina, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilus, Bacillus hoại 

sinh, Klebsiella, nấm mốc Aspergillus hoại sinh, trực khuẩn tan huyết,...  

- Hơi khí độc: Các loại hóa chất sử dụng tại Nhà máy XLNT chủ yếu là các acid 

và bazơ đậm đặc,… Do đó tăng cao nồng độ hơi khí độc trong không khí và tăng khả 

năng ô nhiễm.  Nhìn chung, ô nhiễm không khí từ tại các phòng xét nghiệm, thí 

nghiệm không phải là quá nghiêm trọng, độc hại. 

- Khí thải từ các hoạt động  khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, từ 

hệ thống thoát nước và mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung. Phát sinh khí ô 

nhiễm. Tại trạm xử lý nước thải tập trung của các nhà máy và của KCN, các chất ô 

nhiễm không khí cũng phát sinh từ các công trình xử lý như bể aeroten. Khu lưu giữ 

rác thải: đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt.  

b. Thành phần, tải lượng chất ô nhiễm trong môi trường không khí:  
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b.1. Từ hoạt động của phương tiện giao thông 

Hoạt động của các xe vận chuyển, xe ra vào của công nhân viên làm việc trong 

nhà máy làm phát sinh các loại khí thải như CO, SOx, NOx, HC,…Tuy nhiên, lượng 

khí thải này phát sinh không đáng kể do số lượng xe ra vào hằng ngày không nhiều và 

không liên tục. 

Khi dự án đi vảo hoạt động ổn định, dự kiến số lượng công nhân viên làm việc 

tại KCN lên đến khoảng 5000 người bao gồm cả khách vãng lai 

Vùng ảnh hưởng ô nhiễm không khí khi xe ra vào khu vực dự án khoảng 1km 

dọc theo các tuyến đường vận chuyển và lan tỏa về hai bên lề của các tuyến đường vận 

chuyển. 

Theo báo cáo“Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao 

thông đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 

tính chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km, cho các loại ôtô chạy 

xăng là 0,15 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km. 

- Đối với phương tiện của người dân: Ước tính mỗi ngày có khoảng 30.600 lượt 

xe ra vào khu vực trong đó 95 % là xe gắn máy, 5 % còn lại là ô tô. 

Xe vận tải: 130 lượt xe/ngày 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của tổ chức Y tế Thế giới, hệ số ô nhiễm do khí 

thải giao thông và được trình bày trong bảng dưới. 

Bảng 3.43: Hệ số các chất ô nhiễm xe động cơ 

Phương tiện 
Đơn vị 

(u) 

TSP 

kg/u 

SO2 

kg/u 

NOx 

kg/u 

CO 

kg/u 

VOC 

kg/u 

Xe động cơ <1.400cc 

Ngoài thành phố  1000km 0,07 1,74S 1,31 10,24 1,29 

tấn nhiên liệu 0,8 20S 15,13 118,0 14,83 

Xe động cơ 1400-2000cc  

Ngoài thành phố 1000km 0,07 2,05S 1,13 6,46 0,60 

tấn nhiên liệu 0,68 205 10,97 62,9 5,85 

Xe động cơ >2000cc 

Ngoài thành phố 1000km 0,07 2,355 1,13 6,46 0,6 

tấn nhiên liệu 0,6 20S 9,56 54,9 5,1 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993; S=0,25%) 

Dựa vào hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện dự báo 

tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra trong cụm công nghiệp và 

được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.44: Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

của công nhân trong giai đoạn hoạt động 

STT Chỉ tiêu ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Lượng phát sinh một ngày (kg/ngày) 9,15 0,104 104,10 41,76 33,18 

2 Lượng chất ô nhiễm phát sinh, mg/m.s 79,4 0,9 903,7 362,5 288,0 

Trên cơ sở các hệ số đã cho và công thức tính toán ta tính được nồng độ bụi 

theo Sutton như trong bảng sau: 

Bảng 3.45: Nồng độ bụi phát sinh do quá trình giao thông của các phương tiện 

của công nhân trong khu vực dự án 

Khoảng  

cách, m 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NOx 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

VOC 

(µg/m3) 

5 43,41 0,4924 493,78 198,06 157,36 

10 29,59 0,3356 336,55 134,99 107,25 

15 22,75 0,2581 258,76 103,79 82,46 

20 18,71 0,2122 212,77 85,34 67,81 

30 14,09 0,1598 160,22 64,27 51,06 

50 9,780 0,1109 111,25 44,62 35,45 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
300 350 200 30.000 - 

Bảng trên cho thấy nồng độ khí và bụi phát sinh so với quy chuẩn cho phép 

QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường không khí 

xung quanh (trung bình 1 giờ) hầu hết đều nằm trong quy chuẩn. Riêng chỉ có chỉ tiêu 

NOx vượt quy chuẩn cho phép từ 1,26 đến 5 lần. Tuy nhiên, việc đánh giá này được 

đánh giá trên cơ sở nguồn mang tính tập trung trong một thời điểm, thực tế hoạt động 

ra vào và đi làm của các công nhân có thể theo ca, hoặc đi theo các giờ khác nhau nên 

lượng khí thải phát sinh thực tế sẽ giảm hơn. Mặt khác, khu vực dự án nằm ở khu vực 

có không gian rộng, có nhiều cây xanh nên hoạt động phát tán và sa lắng sẽ làm giảm 

đáng kể lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động này. 

b.2. Khí thải từ các xưởng sản xuất của các đơn vị thuê mặt bằng trong CCN 

 Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà, diện tích đất 

xây dựng các nhà máy, phần đất còn lại sử dụng vào dịch vụ, các hạ tầng kỹ thuật, cây 

xanh. Do đó, tác động ô nhiễm do khí thải của các nguồn đốt nhiên liệu như lò hơi, lò 

sấy được dự báo căn cứ vào hệ số ô nhiễm để ước tính tải lượng khí thải phát sinh do 

hoạt động của các nhà máy trong KCN. 
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 Hệ số ô nhiễm bụi và khí thải độc hại thải ra từ các KCN tập trung được sử dụng 

ở đây dựa trên báo cáo tổng hợp “Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo môi trường tại 

các khu đô thị và KCN trọng điểm ở thành phố Hồ chí Minh” được rút ra từ điều tra cụ 

thể 64 nhà máy đang hoạt động tại KCN biên hòa I (đặc trưng cho loại CN ô nhiễm) 

và 82 nhà máy đang hoat động tại KCN Biên Hòa II (đặc trưng cho loại hình công 

nghiệp hiện đại, ít ô nhiễm) 15 nhà máy đang hoạt động tại khu chế xuất Linh Trung 

và 108 nhà máy đang hoạt động tịa khu chế xuất Tân Thuận, … hệ số ô nhiễm cho 

từng loại hình công nghiệp ở các CCN như trong bảng sau:  

Bảng 3.46: Tổng hợp ước tính tải lượng khí thải phát sinh trong quá trình hoạt 

động sản xuất do phương tiện vận chuyển 

TT Loại hình 

sản xuất 

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/ha/ngày đêm) 

Bụi SO2 SO3 NOx CO THC 

1 Loại K1 9,91 250 3,49 4,19 2,18 1,53 

2 Loại K3 6,18 86,97 1,85 9,47 2,24 0,92 

3 Loại K4 5,3 27,7 0,16 11,3 1,98 - 

 Trung bình 7,15 128,3 1,94 13,42 2,07 0,9 

(Nguồn: Đề tài KHCN 07.11.1998) 

 Ghi chú: 

 - Loại K1: ứng với loại hình công nghiệp nặng và nhẹ hỗn hợp (hóa chất, vật liệu 

xây dựng, năng lượng, luyện kim chiếm đa số) 

  - Loại K3: ứng với công nghiệp nhẹ (cơ khí chiếm đa số) 

 - Loại K4: ứng với công nghiệp nhẹ (dệt may, điện tử và công nghiệp nhẹ chất 

lượng cao chiếm đa số) 

 Căn cứ vào sự phân loại hệ số ô nhiễm không khí theo các loại hình công nghiệp 

như trên, CCN Yên Trung- Thụy Hoà được xếp vào nhóm K3 và K4.  

Bảng 3.47: Tải lượng ô nhiễm khí thải CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà 

Loại hình sản xuất 
Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/ha/ngày đêm) 

Bụi SO2 SO3 NOx CO THC 

Hệ số ô nhiễm K3 (kg/ha/ngày 

đêm) 
6,18 86,97 1,85 9,47 2,24 0,92 

Tải lượng ô nhiễm dự báo K3 

(kg/ngày đêm) 
218,77 3.078,74 65,49 335,24 79,30 32,57 

Hệ số ô nhiễm K4 (kg/ha/ngày 

đêm) 
5,3 27,7 0,16 11,3 1,98 - 
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Tải lượng ô nhiễm dự báo K4 

(kg/ngày đêm) 
85,01 444,31 2,57 181,25 31,76 - 

Tổng tải lượng ô nhiễm dự báo 303,78 3.523,05 68,06 516,49 111,06 32,57 

(Nguồn: tính toán) 

Nhận xét: Khi CCN Yên Trung- Thụy Hoà đi vào hoạt động sẽ phát thải vào môi 

trường một lượng lớn khí thải. Thành phần, số lượng của chất thải tùy thuộc vào ngành 

nghề cũng như quy mô của sự đầu tư vào cụm công nghiệp và cần phải tính toán chi tiết 

khi có sự đầu tư cụ thể. Đối với mỗi cơ sở sản xuất đầu tư vào cụm công nghiệp sẽ phải 

tiến hành đánh giá và ước tính lượng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án 

thải vào môi trường. Và chủ cơ sở sản xuất đó sẽ phải có trách nhiệm xử lý khí thải đó 

đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải vào nguồn tiếp nhận, vì vậy khí thải phát sinh từ 

quá trình sản xuất của các doanh nghiệp gây tác động tới môi trường không khí xung 

quanh cũng như sức khỏe của cộng đồng đã được giảm thiểu một cách đáng kể. 

 b.3. Khí thải từ các hoạt động khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, từ 

hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung 

Tại trạm xử lý nước thải cục bộ của các nhà máy và hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của CCN sự phân hủy kỵ khí của nước thải và bùn thải sẽ gây mùi hôi, thành 

phần của các chất ô nhiễm không khí rất đa dạng như NH3, H2S, Mercaptane, CO2, 

CH4 và các khí khác tùy thuộc thành phần nước thải. Trong đó H2S và Mercaptane là 

các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ nhất 

định. Khu vực tồn trữ, phân loại rác thải cũng tạo mùi hôi do quá trình lên men phân 

hủy kị khí của rác thải. Tuy nhiên, do các nguồn phát sinh khí thải này có tính chất 

phân tán cục bộ, di động, có mùi đặc trưng và do thiếu các cơ sở tính toán tin cậy, nên 

không thể dự báo chính xác tải lượng và nồng độ ô nhiễm. Chủ dự án cam kết áp dụng 

đầy đủ các biện pháp khống chế và giám sát các loại khí thải này nhằm giảm thiểu tối 

đa tác động tiêu cực tới môi trường. 

Công nghệ xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải được trình bày trong mục 

3.2.2 của báo cáo này. Mùi hôi tại trạm xử lý nước thải tập trung thường phát sinh chủ 

yếu từ các đơn nguyên mà tại đó có quá trình phân hủy kỵ khí với các dạng khí chính 

như H2S, mercaptan, CO2, CH4,… trong đó, thành phần gây mùi hôi thường do H2S và 

mercaptan, các dạng khí gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định như CH4. 
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Bảng 3.48: Các hợp chất chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí 

STT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

1 Allyl Mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi, cà phê mạnh 0,00005 

2 Amyl Mercaptan CH3=(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl Mercaptan CH6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl Mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Mùi chồn 0,000029 

5 Dimethyl Mercaptan CH3-S-CH23 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Hydrogen Mercaptan CH3-CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

7 Methyl Mercaptan H2S Trứng thối 0,00047 

8 Propyl Mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

9 Sulfur Mercaptan CH2-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

10 Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 Tert-butyl Mercaptan (CH3)3C-SH Mùi chồn, khó chịu 0,00008 

12 Thiophenol  C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001) 

Có sự khác nhau cơ bản về các hợp chất chứa lưu huỳnh trong hệ thống xử lý 

nước thải qua từng công đoạn xử lý. H2S gia tăng từ 2 nguồn: giảm thiểu Sulfide 

(phản ứng [1] và [2]) và sự khử lưu huỳnh của các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh 

(phản ứng [3]). 

SO4
2- + chất hữu cơ                              S2- + H2O + CO2 [1] 

S2- + 2H+                                             H2S [2] 

SHCH2CH2NH2COOH + H2O                                CH3COCOOH + NH3 + H2S [3] 

H2S dễ bị phân ly: 

H2S                 H+ + HS-                    H+ + S2- [4] 

Sự phân ly của H2S: 
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Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ thấp, hầu như 

không đáng kể 

Bảng 3.49: H2S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nước thải 

 

Ngoài ra, xung quanh các trạm xử lý nước thải là nơi sinh ra sol khí sinh học có 

thể phát tán theo gió với khoảng cách vài chục mét. Trong sol khí thường gặp vi 

khuẩn, nấm mốc… có thể là những mầm bệnh hay những nguyên nhân gây dị ứng qua 

đường hô hấp. Các loại vi khuẩn thường gặp trong sol khí phát tán tại các trạm xử lý 

nước thải là E.Coli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột … 

Bảng 3.450 Hàm lượng vi khuẩn phát tán từ trạm xử lý nước thải 

(Đơn vị: Vi khuẩn/m3 không khí) 

Vị trí so với hướng gió 
Khoảng cách 

0m 50m 100m > 500m 

Cuối hướng gió 100-650 50-200 5-10 KPH 

Đầu hướng gió 100-650 10-20 KPH KPH 

(Nguồn: Ermoupolis, Syros Island, Greece, 09/2001) 

Việc phát sinh mùi hôi và các sol khí từ các trạm xử lý nước thải theo quy trình 

công nghệ thiết kế thì hầu như phát sinh không đáng kể. Qua khảo sát, có thể đánh giá 

tác động này không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh. 

* Tổng tải lượng phát thải 

Với tình hình thực tế sau khi đi vào vận hành của dự án thì tổng lượng phát thải 

của doanh nghiệp cho các hoạt động nếu tính riêng từng nồng độ thải của từng hoạt 

động là khá nhỏ. Tuy nhiên, tổng hợp lại thì nó lại gồm nhiều nguồn thải khác nhau, 

nên tạo ra lượng khí thải phát sinh là phức tạp và khó định lượng. Đặc biệt xuyên suốt 

quá trình hoạt động gồm các khí thải chính đó là Bụi, CO, SO2, NOx, hơi VOCs.... 

cộng hưởng lại với nhau dễ gây ô nhiễm nặng đối với môi trường nếu không có biện 

pháp xử lý.  
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Do đó, nhằm góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại, Chủ đầu tư cần 

đầu tư hệ thống xử lý giảm thiểu triệt để lượng phát sinh trong quá trình sản xuất. 

(Biện pháp được thể hiện tại mục sau của báo cáo)  

* Đánh giá tác động 

Bụi: là một chỉ tiêu ô nhiễm cần chú ý trong các công đoạn sản xuất của Xưởng 

sản xuất. Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng sơ hóa phổi gây 

nên những bệnh về hô hấp. Tùy theo bản chất của từng loại bụi mà gây ra các bệnh 

phổi khác nhau.  Bụi than tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu có thành phần chính 

là các chất hydrocacbon đa vòng là các chất ô nhiễm có độc tính cao vì nó có khả năng 

gây bệnh ung thư, bụi đất nếu có trên 2% Silic tự do có thể phát sinh các bệnh bụi phổi 

silic sau nhiều năm tiếp xúc. Tùy thuộc vào kích thước và bản chất mà mức độ tác 

động của hạt bụi tới cơ thể con người khác nhau. Bụi nhỏ hơn 0,1µ lơ lửng trong 

không khí, không ở lại phế nang. Bụi từ  0,1 µm - 5 µm ở lại phổi, chiếm tới 80 - 90%. 

Bụi từ  5 µm - 10 µm vào phổi nhưng lại được đào thải ra. Bụi lớn hơn 10 µm thường 

đọng lại ở mũi.  

Tác hại của các khí axit (SO2, NO2, HCl, HF,...):  

+ Đối với sức khỏe con người: Khí SO2, NO2 vào cơ thể con người qua đường 

hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hóa sau đó phân tán vào máu 

tuần hoàn. SO2, NO2 khi tiếp xúc với bụi tạo thành hạt bụi lơ lửng nếu kích thước các 

hạt bụi này nhỏ hơn 2- 3 µm sẽ vào tới phê nang phổi gây kích thích mạnh, gây co giật 

cơ trơn, tăng tiết dịch, viêm các chứng bệnh khác của đường hô hấp.  

+ Đối với vật liệu: sự có mặt của các khí axit trong không khí nóng ẩm sẽ làm 

tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình xây 

dựng nhà cửa. 

+ Đối với thực vật và khí hậu: các chất khí axit khi bị oxi hóa trong không khí 

và kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axit gây tác hại xấu đến sự phát triển của cây 

trồng và thảm thực vật. Khi nồng độ SO2
 trong không khí khoảng 1- 2 ppm có thể gây 

hại cây trồng sau vài giờ tiếp xúc. Khí NO2
  góp phần ảnh hưởng đến tầng ozon gây 

ảnh hưởng xấu dến khí hậu, hệ sinh thái. 

CO: là khí không màu, không mùi, sinh ra trong điều kiện đốt thiếu không khí, 

con người đề kháng với CO rất khó khăn. CO có ái lực với hemoglobin và chiếm chỗ 

oxy trong máu gây thiếu oxy trong cơ thể, vì  thế CO gây chóng mặt, đau đầu, buồn 

nôn, ngất và rối loạn nhịp tim. Với nồng độ 250ppm, CO có thể gây tử vong. Người 

lao động làm việc liên tục ở khu vực có nồng độ CO cao sẽ bị ngộ độc mãn tính, 

thường xanh xao gầy yếu. CO có nồng độ cao hơn 100 ppm gây hiện tượng xoắn lá 
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làm chết cây non. Giới hạn nồng độ CO cho phép trong khu vực sản xuất là 30mg/m3 

còn ở khu vực xung quanh và khu dân cư là 40mg/m3. 

Hydrocacbon: thường ít gây độc mãn tính, thường chỉ gây độc cấp tính. Các 

triệu chứng độc cấp tính là: suy nhược, chóng mặt, co giật, ngạt, viêm phổi,... khi hít 

thở khí Hydrocacbon ở nồng độ 40.000 mg/m3. Có thể bị nhiễm độc cấp tính với các 

triệu chứng tức ngực, chóng mặt, rối loạn giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn. 

Khi hít Hydrocacbon ở nồng độ 60.000 mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn 

tim, hô hấp thậm chí tử vong. 

 VOC: Chất hữu cơ bay hơi (VOC): VOCs là tên gọi chung các chất lỏng hay 

chất rắn có chứa cacbon hữu cơ rất dễ bay hơi, một số chất thông dụng như axeton, 

ethylaxetat, buthylaxetat… Chúng ít gây độc mãn tính mà chủ yếu gây độc cấp tính 

như chóng mặt, say nôn, sưng mắt, co giật, ngạt, viêm phổi. Chỉ một số ít chất có khả 

năng gây độc mãn tính thì lại tạo ra ung thư máu, bệnh thần kinh.Các dung môi hữu cơ 

(VOC) là những độc tố gây hại cho hệ thần kinh trung ương và ngoại vi: các tác hại 

trên hệ thần kinh trung ương gồm giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, giảm khả 

năng phối hợp các động tác giữa mắt – tay – chân, giảm khả năng giữ thăng bằng. Sự 

tiếp xúc lâu dài đưa đến thay đổi tâm tính, trầm cảm, dễ xúc động, dễ cáu giận, mệt 

mỏi, các tác hại trên hệ thần kinh ngoại vi gồm run rẩy tay, tê tay, các động tác mất 

khéo léo thành vụng về. VOCs có thể gây hư hại thận, gây những vấn đề về miễn dịch 

kể cả gia tăng tỷ lệ ung thư, làm hạ nồng độ testosterone và LH (Luteinizing 

Hormone). Chúng được xem là có thể gây hiếm muộn, làm giảm lượng tinh trùng và 

có thể gây gia tăng các trường hợp dị dạng về bào thai. Ngoài ra VOC cũng liên hệ đến 

các hư hại về máu huyết, gây tăng các tỷ lệ tử vong về bệnh tim mạch. 

Đánh giá: Do chính sách thu hút đầu tư vào CCN Yên Trung- Thụy Hoà là 

những loại hình công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm đến môi trường. Đồng thời, quá trình 

vận hành của CCN sẽ kiểm soát chặt chẽ về việc chấp hành các nguyên tắc để bảo vệ 

môi trường của các cơ sở hoạt động kinh doanh trong khuôn viên dự án và của CCN. 

Do vậy, tác động đến môi trường không khí được xem là có thể kiểm soát và giảm 

thiểu tới mức tối thiểu để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân cũng như 

môi trường xung quanh dự án. 

3.2.1.1.2. Tác động đến môi trường nước 

 a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước: 

- Nước thải sinh hoạt:  của toàn bộ nhân viên, công nhân của các nhà máy trong 

CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà và Ban quản lý CCN 

- Nước thải công nghiệp: tạo ra từ các quá trình sản xuất khác nhau của các cơ sở 

sản xuất. Tùy theo từng công nghệ sản xuất mà nước thải có thành phần và nồng độ 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

298 

các chất ô nhiễm khác nhau. Trong CCN Yên Trung- Thụy Hoà khi đi vào hoạt động 

sản xuất chủ yếu phát sinh nước thải sản xuất từ các ngành công nghiệp nhẹ. 

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng CCN chứa 

cặn đất, chất dinh dưỡng và các rác thải cuốn trôi trên khu vực dự án. 

b. Thành phần và tải lượng các chất gây ô nhiễm 

Dự án CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà thu gom nước thải tách biệt với nước chảy tràn, 

nước thải sẽ được xử lý tập trung tại trạm xử lý của CCN. 

Khối lượng nước thải phát sinh: Nước thải phát của Dự án gồm nước thải phát 

sinh từ cụm công nghiệp, khu kho bãi, khu công trình hành chính, dịch vụ và khu kỹ 

thuật đầu mối. Theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

QCVN 01:2021/BXD, khối lượng nước thải của được tính toán bằng 80% lưu lượng 

nước cấp cho các hạng mục công trình trên. 

Riêng nước thải sinh hoạt căn cứ theo Điểm a, khoản 1, điều 39, Nghị định 80: 

2014/NĐ- CP, lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. 

Căn cứ bảng 1.28 của báo cáo như sau: 

b.1. Nước thải sinh hoạt 

 Nước thải sinh hoạt chủ yếu sinh ra từ hoạt động vệ sinh của nhân viên và công 

nhân lao động tại các khu vực dự án như nước rửa chân, tay, tắm giặt, vệ sinh toilet. 

Nguồn nước thải này chứa một lượng khá lớn các chất gây ô nhiễm như cặn bã, các 

chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi trùng. Sự tích lũy nước thải trên mặt đất và trong lòng đất, ở các nguồn nước mặt  

gây ô nhiễm môi trường xung quanh và cả khí quyển. Đó là nguyên nhân sinh ra các 

bệnh dịch, truyền nhiễm. 

Nước thải sinh hoạt mang theo một lượng lớn các chất hữu cơ, các loại vi khuẩn 

(E.Coli, virut, trứng giun sán,…). Ngoài ra, trong nước thải còn có chứa các chất dinh 

dưỡng khác như NH4
+, PO4

3-, là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận 

nước thải như gây ra hiện tượng phì dưỡng các ao, hồ tiếp nhận.  

Về lý thuyết nồng độ bẩn của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào lưu lượng thải, 

lượng chất bẩn đơn vị tính trung bình cho 1 người/ngày, đặc điểm, tính chất của các 

công trình và thiết bị vệ sinh. Nước thải sinh hoạt được tính như sau: 

- Tổng tải lượng chất ô nhiễm = Định mức trung bình 1 người x 3.330 

Kết quả tính toán tổng tải lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

của nhà máy trong giai đoạn hoạt động ổn định được thể hiện qua bảng 3.50 như sau: 
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Bảng 3.50: Tải lượng  chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức TB 

(g/người.ngày) 

Tổng tải lượng 

(g/ngày) 

1 BOD5 50 525.000 

2 COD 89 934.500 

3 TSS 86 903.000 

4 Dầu mỡ 20 210.000 

5 Coliform (MPN/100ml) 104 10,5*107 

Ghi chú: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật 

Từ tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải, ta tính được nồng độ các 

chất ô nhiễm như sau: 

C = P/V ( g/m3) = P x 103/ V x 103 = P/V ( mg/l) 

 Trong đó: 

P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày) 

V: Thể tích nước thải sinh hoạt (V= 199,8 m3/ngày) 

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/l) 

 Theo tính toán như trên, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt tại bảng sau: 

Bảng 3.52: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

TT Thông số 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ngày 

(trung bình)  

Nồng độ (mg/l) QCVN 14: 

2008/BTMT, cột 

A 
Vận hành 

thương mại 

1 BOD5 (49,5) 618,7 30 

2 COD (87) 1.087 - 

3 Chất rắn lơ lửng (107,5) 1.343 50 

4 Dầu mỡ (20) 250 10 

5 Nitrat (N) (9) 112,5 10 

6 Amoni (N) (3,6) 45 5 

7 Phosphat (P) (2,4) 30 4 

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993) 

Nhận xét:  

Với số liệu tham khảo như bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm đều 

vượt quá giới hạn cho phép so với QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A. Do vậy, nước 

thải sinh họat nếu không được quản lý, xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường 

của nguồn nước tiếp nhận. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

300 

➢ Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Dầu mỡ: Khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, 

một phần nhỏ hòa tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa 

dầu khi lắng xuống mương sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những 

hợp chất hydrocarbon khó phân hủy sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại 

như các dẫn suất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước, có tác động tiêu cực đến 

đời sống thủy sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh hoạt, 

nuôi trồng thủy sản. Khi hàm lượng dầu trong nước cao hơn 0,2 mg/l nước có mùi hôi 

không dùng được cho mục đích ăn uống. 

Các chất hữu cơ: Các chất hữu cơ chủ yếu trong nước thải là carbohydrate. Đây 

là hợp chất dễ bị vi sinh vật phân hủy bằng cơ chế sử dụng oxy hòa tan trong nước để 

oxy hóa các hợp chất hữu cơ. Việc ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ DO 

trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Oxy hòa 

tan giảm sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Tiêu chuẩn chất lượng 

nước nuôi cá, nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước phải cao hơn 50% giá trị bão hòa 

(tức cao hơn 4mg/l ở 250C). 

Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến 

tài nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan (tăng độ đục nguồn nước) 

và gây bồi lắng cho nguồn nước mà nó trực tiếp thải ra. 

Các chất dinh dưỡng (N, P): Các chất dinh dưỡng gây hiện tượng phú dưỡng 

nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống thủy sinh. 

Tác hại của các loại vi khuẩn gây bệnh: Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh 

thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tuỳ điều 

kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường 

có một số loại vi khuẩn thường xuyên sống trong nước hoặc một số vi khuẩn của đất 

nhiễm vào. Coliform là nhóm vi khuẩn đường ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tuỳ 

tiện và đặc biệt là Escherichia Coli (E.Coli). E. coli là một loại vi khuẩn có nhiều trong 

phân người, phân động vật. Ngoài ra, E. Coli còn được tìm thấy trong môi trường đất 

và nước bị nhiễm phân. Chi tiết phân tích số lượng E.Coil là chỉ tiêu rất quan trọng 

trong nước cấp. 

b.2. Nước thải sản xuất 

Mỗi ngành nghề sản xuất có phát sinh thành phần và lưu lượng nước thải là khác 

nhau,  phụ thuộc vào đặc điểm công nghệ và ngành sản xuất, do đó nồng độ các chất ô 

nhiễm cũng như lưu lượng thay đổi rất lớn.  

*) Dự báo lưu lượng thải công nghiệp của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà:  
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- Đối với CCN, dựa theo các chỉ tiêu cấp nước và hệ số thoát nước trong quy 

hoạch kỹ thuật của Khu công nghiệp, theo TCXDVN 33-2006 quy định hệ số thoát 

nước thải công nghiệp của cụm công nghiệp với q = 22 m3/ha/ngày, với tổng diện 

tích xây dựng nhà xưởng công nghiệp của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà là S= 30,27 

ha, có thể dự báo tổng lưu lượng nước thải sản xuất của cum công nghiệp là : 

30,27 ha x 22 m3/ha/ngày ≈ 847,56 (m3/ngày) 

Tính chất nước thải của cụm công nghiệp có chứa nhiều chất hữu cơ ( COD 

cao, BOD5) tổng N, tổng P, chất tẩy rửa, độ màu, TSS, dầu mỡ khoáng, Coliform... 

+ Nước thải công nghiệp bị ô nhiễm: Các dạng ô nhiễm của các ngành công 

nghiệp tại dự án được thống kê cụ thể như sau: 

• Ô nhiễm cơ học: Nước thải của một số nhà máy có thể bị nhiễm bẩn do đất, 

cát.. do quá trình thu gom, chuyển tải nguyên liệu, rửa nguyên liệu, vệ sinh thiết bị 

(thường xuất hiện trong các nhà máy sản xuất thực phẩm,...) 

• Ô nhiễm hữu cơ: Nước thải của một vài nhà máy có thể gây ô nhiễm hữu cơ 

như các nhà máy sản xuất thực phẩm,... 

• Ô nhiễm hóa học và kim loại nặng: Nước thải của một vài nhà máy có thể 

gây ô nhiễm hóa học và kim loại nặng như nhà máy sản xuất điện, điện tử, cơ khí 

chế tạo, lắp ráp... 

- Mức độ tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất một số ngành chính: 

Qua bảng trên cho thấy, thành phần chất ô nhiễm trong các ngành này tương đối 

đồng nhất, tuy nhiên mức độ ô nhiễm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tải lượng và lưu 

lượng nước thải phát sinh của từng ngành. Điển hình như ngành cơ khí chế tạo dưới 

đây: 

Bảng 3.53: Đặc trưng nước thải của các  

ngành nghề trong CCN yên Trung Thuỵ Hoà 

STT Các ngành sản xuất Các chất gây ô nhiễm nước đặc trưng 

1 Ngành gia công chế tạo cơ khí, lắp 

ráp mặt hàng điện, điện tử 

COD, BOD5, SS, Dầu mỡ, Fe, Zn,… 

2 Ngành công nghiệp phụ trợ - 

3 Ngành sản xuất sửa chữa thiết bị, y 

tế 

- 

4 Ngành sản xuất các sản phẩm nhựa - 

5 Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải TSS, nhiệt độ cao, Ca (OH)2, Kim loại nặng,… 
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 Tham khảo các cụm công nghiệp ta có chất lượng nước đầu vào, đầu ra như sau: 

TT Thông số Đơn vị 

Thông số 

nước thải 

đầu vào 

Yêu cầu 

nước thải 

sau xử lý 

Tiêu chuẩn TCVN 

40:2011/BTNMT 

A B 

    (1) (2) (3) (4) 

1 Nhiệt độ oC 40 36 40 40 

2 Màu Pt/Co 50 45 50 150 

3 pH - 5,5 đến 9 6 đến 9 6 đến 9 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 350 27 30 50 

5 COD mg/l 700 67,5 75 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 250 45 50 100 

7 Asen mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,005 0,0045 0,005 0,01 

9 Chì mg/l 0,1 0,09 0,1 0,5 

10 Cadimi mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

12 Crom (III) mg/l 0,2 0,18 0,2 1 

13 Đồng mg/l 2 1,8 2 2 

14 Kẽm mg/l 3 2,7 3 3 

15 Niken mg/l 0,2 0,18 0,2 0,5 

16 Mangan mg/l 0,5 0,45 0,5 1 

17 Sắt mg/l 1 0,9 1 5 

18 Tổng xianua mg/l 0,07 0,063 0,07 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,1 0,09 0,1 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 4,5 5 10 

21 Sunfua mg/l 0,2 0,18 0,2 0,5 

22 Florua mg/l 5 4,5 5 10 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 48 4,5 5 10 

24 Tổng nitơ mg/l 60 18 20 40 

25 Tổng phốt pho (tính mg/l 10 3,6 4 6 
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TT Thông số Đơn vị 

Thông số 

nước thải 

đầu vào 

Yêu cầu 

nước thải 

sau xử lý 

Tiêu chuẩn TCVN 

40:2011/BTNMT 

A B 

    (1) (2) (3) (4) 

theo P ) 

26 

Clorua (không áp dụng 

khi xả vào nguồn nước 

mặn, nước lợ) 

mg/l 500 450 500 1000 

27 Clo dư mg/l 2 0,9 1 2 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 
mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

29 

Tổng hoá chất bảo vệ 

thực vật phốt pho hữu 

cơ 

mg/l 0,3 0,27 0,3 1 

30 Tổng PCB mg/l 0,003 0,0027 0,003 0,01 

31 Coliform 
vi 

khuẩn/100ml 
10.000 3.000 3.000 5.000 

32 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

α 
Bq/l 0,1 0,09 0,1 0,1 

33 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

β 
Bq/l 1 0,9 1 1 

 

 * Đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Cầu khi xả thải đạt QCCP 

- Nhà máy XLNT có công suất lên 1.350 m3/ngày đêm  

- Theo hướng dẫn tại Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Tài nguyên & môi trường về việc Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của 

nguồn nước, khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt) * Fs    

Trong đó: 

+ Ltn (kg/ngày) là khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước;  

+ Ltđ (kg/ngày)là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm 

đang xem xét; Ltđ = (Qs + Qt)* Ctc * 86,4; 

+ Lnn(kg/ngày)là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận; Ln = 

Qs*Cs*86,4 
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+ Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; Lt = Qt * Ct * 86,4 

+ Fs là hệ số an toàn (Fs có giá trị trong khoảng 0,3 < Fs<0,7). 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤0 có) nghĩa là nguồn 

nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ vị trí nguồn tiếp nhận và nguồn thải 

Từ công thức (1), có thể tính toán được tải lượng ô nhiễm tối đa (Lt) và nồng độ ô 

nhiễm tối đa của nguồn thải mà sông Cầu có khả năng tiếp nhận theo công thức sau: 

Từ : Ltn = (Ltđ  - Ln - Lt) * Fs = 0 → Lt =  Ltđ - Ln  

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể 

tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:  

Ta có: Ltđ = (Qs + Qt) × Ctc × 86,4                  (1) 

Ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô 

nhiễm trên và tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm lần lượt như sau: 

Bảng 3.54: Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa  

mà nguồn nước có thể tiếp nhận được vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Triều xuống 

Qs + Qt, m³/s 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 17.046,72 8.523,36 4.261,68 170,47 2.557,0 85,23 

Triều lên 

Qs + Qt, m³/s 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 9.270,72 4.635,36 2.317,68 92,70 1.390,6 46,3 

 

Sông Cầu  

(Qs, Cs) 

 

 

Sau tiếp nhận nước thải 

(Qs+ Qt)C 

 

Nguồn thải của Trạm (Qt, Ct) 

  

Ghi chú: 

-Qs, Cs: Lưu lượng và 

nồng độ các chất ô 

nhiễm của nguồn tiếp 

nhận  

-Qt, Ct: Lưu lượng và 

nồng độ các chất ô 

nhiễm của nguồn thải  
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Bảng 3.55: Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa  

mà nguồn nước có thể tiếp nhận được vào mùa mưa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Triều xuống 

Qs + Qt, m³/s 9,173 9,173 9,173 9,173 9,173 9,173 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 79.254,72 39.627,36 19.813,68 792,54 11.888,20 396,27 

Triều lên 

Qs + Qt, m³/s 4,973 4,973 4,973 4,973 4,973 4,973 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 42.966,72 21.483,36 10.741,68 429,66 6.445,008 2014,83 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm 

đang xem xét; 

- Qs(m³/s) là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của sông Cầu trước khi tiếp 

nhận nước thải, Mùa khô:Qs=1,8 (triều xuống); :Qs=0,9 (triều lên). Mùa mưa: Qs=9 

(triều xuống); :Qs=4,8 (triều lên). 

- Qt(m³/s) là lưu lượng nước thải lớn nhất: Q t= 1.350 m³/ng.đ (0,01 m³/s).  

- Ctc (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét 

Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận:  

Lnn= Qs × Cs × 86,4                            (2) 

Ln(kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Cs(mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước 

khi tiếp nhận nước thải 

Bảng 3.56: Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Triều xuống 

Qs, m³/s 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 279,93 597,19 2.503,87 16,64 4,35 3,57 

Triều lên 

Qs, m³/s 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 139,96 298,59 1.251,93 9,32 2,17 1,78 
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Bảng 3.57: Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước vào mùa mưa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Triều xuống 

Qs, m³/s 9 9 9 9 9 9 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 1.399,68 2.985,98 12.519,36 83,20 21,77 17,88 

Triều lên 

Qs, m³/s 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 730,94 1.599,34 6.537,88 43,45 11,37 9,33 

Tải lượng ô nhiễm của một chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn xả thải đưa vào nguồn 

nước tiếp nhận được tính theo công thức:  

Lt =  Ltđ - Lnn  (3) 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Bảng 3.58: Tải lượng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà sông Cầu có khả 

năng tiếp nhận (mùa khô) 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Triều xuống 

Ltđ, kg/ngày 17.046,72 8.523,36 4.261,68 170,47 2.557,0 85,23 

Lnn, kg/ngày 279,93 597,19 2.503,87 16,64 4,35 3,57 

Lt, kg/ngày 16.766,79 7.926,17 1.757,81 153,83 2.552,65 81,66 

Ct, mg/l 1.676,8 792,61 175,8 15,38 255,26 8,16 

Triều lên 

Ltđ, kg/ngày 9.270,72 4.635,36 2.317,68 92,70 1.390,6 46,3 

Lnn, kg/ngày 139,96 298,59 1.251,93 9,32 2,17 1,78 

Lt, kg/ngày 9.130,76 4.336,77 1.065,75 83,38 1.388,43 44,52 

Ct, mg/l 913,07 433,7 106,6 8,33 138,9 4,45 

 

Bảng 3.59:Tải lượng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà sông Cầu có khả 

năng tiếp nhận (mùa mưa) 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Triều xuống 

Ltđ, kg/ngày 79.254,72 39.627,36 19.813,68 792,54 11.888,20 396,27 

Lnn, kg/ngày 1.399,68 2.985,98 12.519,36 83,20 21,77 17,88 
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Lt, kg/ngày 77.855,04 36.641,38 7.294,32 709,34 11.866,43 378,39 

Ct, mg/l 7.785,5 3.664,13 729,43 70,93 1.186,64 37,83 

Triều lên 

Ltđ, kg/ngày 42.966,72 21.483,36 10.741,68 429,66 6.445,08 2.014,83 

Lnn, kg/ngày 730,94 1.599,34 6.537,88 43,45 11,37 9,33 

Lt, kg/ngày 42.235,78 19.884,02 4.383,8 386,21 6.433,71 2.005,5 

Ct, mg/l 4.223,6 1.988,4 438,4 38,62 643,4 200,5 

 

Nhận xét:  Theo tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với 

tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm tối đa có thể đổ ra vào mùa mưa và mùa khô 

cho thấy, nếu trạm xử lý nước thải xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A thì sông 

Cầu có khả năng tiếp nhận tốt. 

* Đánh giá khả năng tiếp nhận của kênh Tây Nam Phấn Động khi nước thải 

xử lý đạt quy chuẩn đổ ra môi trường: 

Ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô 

nhiễm trên và tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm lần lượt như sau: 

Bảng 3.60: Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận 

được vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Qs + Qt, m³/s 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 12.726,2 6.363,36 3.181,68 127,26 1.909,0 63,6 
 

Bảng 3.61: Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận 

được vào mùa mưa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Qs + Qt, m³/s 5,173 5,173 5,173 5,173 5,173 5,173 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 44.694,72 22.347,36 11.173,68 446,9 6.704,20 223,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm đang 

xem xét; 

- Qs(m³/s) là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của kênh Tây Nam – Phấn Động 

trước khi tiếp nhận nước thải, Mùa khô:Qs=1,3 .Mùa mưa: :Qs= 5 

- Qt(m³/s) là lưu lượng nước thải lớn nhất: Q t= 1.350 m³/ng.đ (0,01 m³/s). 

- Ctc (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét 
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Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận:  

Lnn= Qs × Cs × 86,4                            (2) 

Ln(kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Cs(mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước 

khi tiếp nhận nước thải 

Bảng 3.62: Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Qs, m³/s 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 202,17 431,3 1.808,3 12,01 3,14 2,5 
 

Bảng 3.63: Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước vào mùa mưa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Qs, m³/s 5 5 5 5 5 5 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 777,6 1.658,8 6.955,2 46,2 12,09 9,9 
 

Tải lượng ô nhiễm của một chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn xả thải đưa vào nguồn 

nước tiếp nhận được tính theo công thức:  

Lt =  Ltđ - Lnn  (3) 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Bảng 3.64:Tải lượng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà kênh Tây Nam 

Phấn Động có khả năng tiếp nhận (mùa khô) 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Ltđ, kg/ngày 12.726,2 6.363,36 3.181,68 127,26 1.909,0 63,6 

Lnn, kg/ngày 202,17 431,3 1.808,3 12,01 3,14 2,5 

Lt, kg/ngày 12.524,03 5.932,06 1.373,3 115,25 1.905,8 61,1 

Ct, mg/l 1.252,4 593,2 137,3 11,5 190,5 6,1 
 

Bảng 3.65: Tải lượng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà kênh kênh Tây 

Nam Phấn Động có khả năng tiếp nhận (mùa mưa) 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+ NO3

- PO4
3- 

Ltđ, kg/ngày 44.694,72 22.347,36 11.173,68 446,9 6.704,20 223,4 

Lnn, kg/ngày 777,6 1.658,8 6.955,2 46,2 12,09 9,9 

Lt, kg/ngày 43.917,1 20.688,5 4.218,4 400,7 6.692,11 213,5 

Ct, mg/l 4.391,7 2.068,8 421,8 40,0 669,2 21,3 
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Nhận xét: theo tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với 

tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm tối đa có thể đổ ra vào mùa mưa và mùa khô 

cho thấy, nếu trạm xử lý nước thải xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A thì kênh 

Tây Nam Phấn Động có khả năng tiếp nhận tốt. 

b.3. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa tập trung từ hệ thống đường giao thông, sân bãi và các công trình 

công cộng khác đến hệ thống thoát nước mưa chung của Dự án. So với nước thải thì 

nước mưa khá sạch, tuy nhiên nước mưa chảy tràn qua khu vực của Dự án có thể cuốn 

theo dầu mỡ rơi vãi, đất cát, bụi lắng trên mái nhà, sân bãi, đường đi.  

Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5mg N/l; 0,004 - 0,3mg P/l; 10 - 20mg COD/l 

và 10 - 20mg TSS/l. Với tổng diện tích mặt bằng (mái che, nền sân, đường,…) của Dự 

án là 1000.000 m2 và lượng nước mưa trung bình trong năm là khoảng 1.500- 1.600 

mm thì lưu lượng dòng chảy sinh ra do nước mưa trong 1 năm dao động từ 1.500.000 

m3 – 1.600.000 m3. Tuy nhiên, tiếp giáp với CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà có sông cầu 

nơi tiếp nhận có mặt cắt ngang khoảng 10 m, hiện tại (thời điểm khảo sát lập báo cáo 

vào mùa kiệt) mặt nước rộng khoảng 8 m có khả năng tiêu thoát tốt do vậy có thể nói 

khả năng ngập úng xảy ra khi xây dựng Dự án tại khu vực là không có. Ngoài ra, trong 

quy hoạch xây dựng của Dự án, các khu vực có mặt bằng lớn như sân bãi chứa hàng 

hoá sẽ được thiết kế cho khả năng tiêu nước nhanh nhất, tránh ảnh hưởng tới hàng hoá 

lưu trên sân, sau đó nước mưa sẽ được thu gom theo hệ thống thoát nước riêng rồi thải 

thẳng ra lưu vực tiếp nhận. 

3.2.1.1.3. Tác động đến môi trường chất thải rắn thông thường  

a. Nguồn gốc gây ô nhiễm của chất thải rắn 

Nguồn phát sinh CTR trong quá trình hoạt động của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà 

bao gồm: 

 - Từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp CCN: Chất thải công nghiệp (chất 

thải công nghiệp nguy hại và chất thải công nghiệp không nguy hại) và chất thải rắn 

sinh hoạt (chất thải hữu cơ và vô cơ);  

- Từ hoạt động của khu dịch vụ, công cộng, thương mại: chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn y tế (có thể phát sinh) và một lượng nhỏ chất thải nguy hại. 

- Bùn từ Nhà máy XLNT tập trung trong trường hợp là chất thải không nguy hại. 

b. Thành phần và tải lượng gây ô nhiễm 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 
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Khi CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà đi vào hoạt động ổn định , thì số lượng 

CBCNV phục vụ cho CCN khoảng 3.330 người, trung bình lượng CTRSH phát sinh là 

0,8 kg/người/ngày.đêm; thì ước tính tải lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày 

làm việc sẽ là: 30.670 người x 0,8 kg/người/ngày = 2.664 kg/ngày.  

Bảng 3.66: Thành phần và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Tỷ lệ trọng lượng 

(%) 

Khối lượng 

(tấn/ngày) 

Giấy bìa, hộp cơm, bao bì 30 0,858 

Chất thối rửa (động vật, thực vật) 25 0,715 

Thủy tinh 12 0,3432 

Chất dẻo 10 0,286 

Kim loại 6 0,1716 

Chất sợi 2 0,0572 

Các chất vô cơ khác 15 0,429 

(Nguồn: Thống kê của Viện KTNĐ và BVMT) 

Lưu ý: Trong số thành phần chất thải sinh hoạt ước tính có thể còn có thêm một lượng 

chất thải do hoạt động y tế. Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, CCN có tổ chức dịch 

vụ y tế của CCN và trong từng nhà máy. Chất thải rắn dạng này khối lượng không lớn nhưng 

do tính nguy hại của nó nên cần được quan tâm nhằm tránh gây nguy hiểm cho người lao 

động khi thu gom. 

Như vậy, với tổng khối lượng rác sinh hoạt của CCN ước tính khoảng 2,664 

tấn/ngày thì đây là một lượng rác thải khá lớn. Nếu như việc quản lý và xử lý chúng 

không tốt gây ảnh hưởng xấu đến vệ sinh môi trường. Việc chứa chất thải sinh hoạt có 

khả năng dẫn đến ô nhiễm đất, nước và không khí. Tích lũy lâu dài rác tại chỗ có thể 

gây ô nhiễm đất. Một phần chất dinh dưỡng có khả năng ngấm vào tầng sâu tích lũy và 

dần dần tác động xấu đến nguồn nước ngầm trong khu vực. Nước mưa chảy qua các 

đống rác có thể cuốn theo các chất gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Bên cạnh đó các bãi 

rác hở là nơi trú ngụ và phát triển các vector gây bệnh như ruồi, chuột, bọ, có thể gây 

nên dịch bệnh cho dân cư quanh vùng.  

- Chất thải rắn công nghiệp: 

Khối lượng phát sinh và thành phần của CTRCN sẽ phụ thuộc vào từng loại 

hình công nghiệp và trình độ công nghệ sản xuất. Trên cơ sở tham khảo một số CCN 

đã hoạt động ở Việt Nam, khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh theo đơn vị 

diện tích KCN trung bình là 104 kg/ha/năm hay 0,285 tấn/ha/ngày.đêm.  

Diện tích của dự án là 46,07 ha. Vậy tổng lượng CTRCN phát sinh trong quá 

trình hoạt động của KCN, tính cho trường hợp lấp đầy 100% với lượng chất thải rắn 
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công nghiệp không nguy hại chiếm 80%, như vậy khối lượng phát sinh chất thải rắn 

công nghiệp là khoảng 13,1 tấn/ngày.đêm.  

Bảng 3.67: Tổng quan các nguồn phát sinh CTRCN thông thường 

STT Ngành sản xuất Thành phần CTRCN không nguy hại 

1 
Công nghiệp chế tạo, sửa 

chữa, lắp ráp cơ khí 
Kim loại, bao bì các loại, sản phẩm hỏng 

2 Công nghiệp điện – điện tử 
Nhựa phế thải, giấy phế thải, phoi sắt, phoi 

nhôm, phoi đồng 

3 Ngành dệt may mặc 
Đồ dùng đóng gói, vải vụn, đầu chỉ, sợi phế thải, 

giấy vụn, lõi chỉ. 

4 Ngành chế biến thực phẩm 

Chất hữu cơ gốc sinh vật (rau quả, vỏ trái cây), 

đồ dùng đóng gói (thùng giấy, dây, túi, đồ đựng 

bằng plactic), cặn bã thực phẩm, vỏ chai, vỏ đồ 

hộp. 

5 
Chế biến gỗ gia dụng, thủ 

công mỹ nghệ 

Ván, gỗ phế thải, dăm bào, giấy nhám, keo, cặn sơn, 

Veni… 

 

3.2.1.1.3. Tác động đến môi trường chất thải nguy hại  

Khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động sẽ phát sinh các loại CTNH gồm: Bóng 

đèn huỳnh quang, bình xịt các loại, bình ắc quy, pin hết công năng sử dụng, thùng và 

giẻ lau dính dầu mỡ thải. Với quy mô thiết kế của CCN, theo đánh giá nhanh ước tính 

lượng CTNH phát sinh như sau: 

Bảng 3.68: Dự kiến thải lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

STT Chủng loại CTNH Trạng thái Khối lượng 

1 Bóng đèn huỳnh quang vỡ, hỏng Rắn 30.000kg/năm 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 4.250÷6.350kg/năm 

3 Bình xịt các loại  Rắn 2.950÷5.100kg/năm 

4 Thùng và giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 4250÷8500 kg/năm 

Ngoài ra, CTNH còn phát sinh từ khu vực Nhà máy XLNT tập trung 

*Bùn từ hệ thống nước thải tập trung của KCN: 

Theo kết quả vận hành thực tế, lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy XLNT tập 

trung có khối lượng khoảng 0,25 kg/m3, với lưu lượng nước thải của KCN là 

1350/m3ngày.đêm ước tính khối lượng bùn thải từ nhà máy XLNT tập trung của KCN 

nếu xử lý đủ công suất khoảng 3.750 kg/ngày.đêm. Riêng đối với bùn thải, khi đi vào 

họat động, đơn vị vận hành sẽ thuê đơn vị có chức năng phân tích mẫu bùn thải để xác 

định ngưỡng các chất nguy hại theo QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
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Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, từ đó 

sẽ xác định được bùn thải là chất thải nguy hại hay không. 

* CTNH từ vận hành các bể xử lý: 

- Các loại hóa chất dư thừa, rơi vãi trong quá trình sử dụng để xử lý nước thải 

như bột Clo, phèn FeSO4, Polymer tạo bông. 

- Các bao bì, chai lọ đựng hóa chất không còn sử dụng. 

 c. Đánh giá tác động 

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ 

ăn mòn, dễ gây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác, CTNH có thể tồn tại 

ở dạng lỏng, rắn, bùn, khí hoặc các dạng khác. Do đó chất thải nguy hại trong quá 

trình vận hành nhà máy nếu không được kiểm soát hợp lý sẽ gây ra nhiều tác động tới 

môi trường và sức khỏe người lao động.  

Tác động tới môi trường dễ nhận thấy nhất là làm mất mỹ quan, tạo nguy cơ ô 

nhiễm môi trường đất, môi trường nước ngầm, môi trường nước mặt và tăng cao nguy 

cơ cháy nổ. 

Chất thải nguy hại nếu không được quản lý và lưu giữ đúng quy định, có khả 

năng phát tán vào môi trường đất, nước, không khí theo nước mưa hoặc gió tác động 

xấu tới sức khỏe con người và hệ sinh thái trong khu vực. Vì vậy, chất thải nguy hại 

phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ được thu gom, phân loại và đưa đi xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật. 

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 3.2.1.2.1. Tác động của tiếng ồn và độ rung 

a.  Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn do sản xuất được phát sinh từ quá trình va chạm hoặc chấn động, 

chuyển động qua lại do sự ma sát của các thiết bị và hiện tượng chảy rối của các dòng 

không khí, hơi. Đây là nguồn ồn, rung chủ yếu trong các cơ sở sản xuất  hoạt động tại 

cụm công nghiệp. 

- Tiếng ồn, rung do các phương tiện giao thông vận tải, các phương tiện máy 

móc hoạt động trong phạm vi cụm công nghiệp. Các loại xe khác nhau phát sinh mức 

độ ồn khác nhau.  

b.Tác động của tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và trước hết là đến sức khoẻ của 

người công nhân trực tiếp sản xuất. 

Tiếng ồn và độ rung cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ lao động 

và gây ra các triệu chứng như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu và làm giảm 

năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm 
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thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn và độ rung phát sinh do 

thiết bị, máy móc có công suất lớn trong quá trình sản xuất (máy móc cơ khí, máy cắt, 

máy hàn, máy nghiền, máy may, máy gia công gỗ…), do quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu bằng các phương tiện vận tải.  

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao 

động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết 

các bộ phận trong cơ thể con người. Tác độn của tiếng ồn đối với cơ thể con người còn 

thể hiện cụ thể ở các dải tần khác nhau như bảng 3.69: 

Bảng 3.69: Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

STT Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 

1 0 ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 ngưỡng chói tai 

5 130-135 gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tai, gây mất trí 

7 145 Giới hạn mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

8 150 Nếu chịu dựng lâu dài sẽ bị thủng mảng tai  

9 160 Nếu tiếp xúc lâu dài sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

 

Tuy nhiên, theo kết quả giám sát định kỳ tại một số nhà máy cho thấy độ ồn của 

các máy móc thiết bị ở khoảng cách 500m đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên bẳng 

các biện pháp hoàn thiện công nghệ, các trang thiết bị kỹ thuật, cấp phát bảo hộ lao 

động, tác động của tiếng ồn có thể giảm thiểu đến tiêu chuẩn cho phép. 

 3.2.1.2.2. Tác động của ô nhiễm nhiệt 

* Đánh giá, dự báo tác động do nhiệt ẩm từ hoạt động của Nhà máy XLNT  

Trong công nghệ XLNT, nhiệt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc, 

thiết bị,... nhưng ở mức thấp. Các nguồn gây ô nhiễm nhiệt này góp phần với nhiệt độ 

không khí, độ ẩm, tốc độ gió và ánh sáng hình thành yếu tố vi khí hậu trong môi 

trường sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc, sức khỏe của công nhân 

tại công trình và sự phát tán chất thải ô nhiễm ra môi trường không khí. Theo các tài 

liệu nghiên cứu cho biết khi người công nhân làm việc trong điều kiện vi khí hậu nóng 
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có thể xẩy ra các biến đổi sinh lý, bệnh lý. Vì khi đó chỉ cần nhiệt độ cơ thể tăng lên từ 

0,3 - 1,00C là trong cơ thể xẩy ra hiện tượng tích nhiệt. Khi làm việc trong môi trường 

quá nóng, thân nhiệt tăng lên 380C được coi là nhiệt độ báo động dẫn đến triệu chứng 

say nắng. 

* Đánh giá, dự báo tác động do nhiệt ẩm từ hoạt động của các nhà máy, xí 

nghiệp công nghiệp  

Trong quá trình hoạt động của CCN, nhiệt phát sinh từ các lò hơi, máy sấy, các 

dây chuyền sản xuất cũng ít nhiều phát sinh nhiệt. Tuy nhiên lượng nhiệt phát sinh chỉ 

gây tác động ở mức cục bộ trong phạm vi của nhà máy, xí nghiệp nên mức độ ảnh 

hưởng không cao. Ô nhiễm nhiệt là một loại ô nhiễm đặc trưng và thường gặp ở các 

nhà máy, xí nghiệp đặc biệt là ở các phân xưởng không được thông thoáng tốt. Ngoài 

ra ô nhiễm nhiệt còn phát sinh từ bếp nấu ăn trong khu dịch vụ, từ hệ thống làm lạnh 

của các khu dịch vụ - thương mại. Tuy nhiên, nhiệt phát sinh từ các hoạt động này 

được đánh giá phát sinh không nhiều, và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư 

xung quanh cũng không đáng kể.  

3.1.2.2.3. Tác động đến môi trường đất 

* Từ hoạt động của Trạm bơm tăng áp nước sạch và trạm bơm chuyển bậc nước 

thải  

Hoạt động tại trạm bơm tăng áp nước sạch và bơm chuyển bậc nước thải rất ít có 

tác động tiêu cực đến môi trường đất. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp sự cố vỡ đường 

ống, hoặc sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến ống, các thiết bị trên tuyến truyền dẫn nước 

sạch,... dẫn đến việc phải đào bới, sửa chữa,... và lấp lại đất nên có thể gây ô nhiễm 

môi trường đất tại công đoạn này.  

Ngoài ra, khi trạm bơm chuyển bậc nước thải gặp sự cố, nước thải sản xuất từ 

các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp tràn ra ngoài sẽ gây ô nhiễm môi trường đất. Nhìn 

chung, mức độ tác động đến môi trường đất do hoạt động của công trình ở mức thấp. 

* Từ hoạt động từ hoạt động của Nhà máy XLNT và khu vực lưu giữ rác thải tạm 

thời trong CCN  

Với đặc thù là công trình XLMT cho CCN thì Nhà máy XLNT tập trung sẽ góp 

phần cải thiện đáng kể môi trường đất nói chung trên địa bàn CCN khi toàn bộ nước 

thải được xử lý triệt để. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp sự cố vỡ đường ống, hư hỏng 

trạm bơm chuyển tiếp,... dẫn đến việc nước thải tràn ra ngoài môi trường sẽ gây ô 

nhiễm môi trường đất và gián tiếp gây ô nhiễm nước ngầm, trực tiếp gây ô nhiễm môi 

trường nước mặt. Khu vực lưu giữ rác thải tạm thời chỉ lưu giữ rác thải đường phố, từ 

khu vực công cộng, khu dịch vụ, khu điều hành của CCN nên chủ yếu là lá cây, 

CTRSH,... nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường đất ở mức thấp, không đáng kể. 
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Hơn nữa, tần suất thu gom được diễn ra thường xuyên hàng ngày nên tác động từ khu 

vực này là không lớn. 

* Từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 

 Tác động đến môi trường đất phụ thuộc vào từng loại hình sản xuất công nghiệp 

của mỗi nhà máy, xí nghiệp công nghiệp đầu tư thứ cấp. Công tác quản lý tốt môi 

trường trong mỗi nhà máy sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất. 

3.1.2.2.4. Tác động đến giao thông đường bộ 

Đánh giá, dự báo tác động đến giao thông đường bộ Hoạt động của CCN Yên 

Trung- Thuỵ Hoà sẽ thu hút thêm khoảng: 46 xe tải nặng/ngày, 195 xe buýt 45 chỗ, 

1.050 xe máy, 140 xe con tham gia. Việc gia tăng mật độ xe cộ tại khu vực dự án còn 

gây ảnh hưởng đến chất lượng đường xá khu vực. Kéo theo sự gia tăng này sẽ làm gia 

tăng khả năng xảy ra tai nạn đối với các loại xe tham gia lưu thông trên tuyến đường 

này. Ảnh hưởng này sẽ kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

3.1.2.2.5. Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

 Các tác động này chủ yếu liên quan đến việc thải các chất ô nhiễm nước, khí, các 

chất thải rắn của Dự án vượt quá mức cho phép vào môi trường tiếp nhận gây nên 

những biến đổi cơ bản về hệ sinh thái. Tuỳ theo dạng chất thải và môi trường tiếp nhận 

mà các hệ sinh thái có thể bị tác động khác nhau. 

 *) Hệ sinh thái dưới nước 

 Các tác động đối với hệ sinh thái dưới nước bắt nguồn từ ô nhiễm nguồn nước do 

nước thải của Dự án gây nên (trong trường hợp vượt quá QCCP). 

 Sự ô nhiễm do chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước 

do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Oxy  hòa tan giảm sẽ 

gây tác hại đến hệ thủy sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nuôi cá theo FAO qui định, nồng 

độ oxy hòa tan (DO) trong nước phải cao hơn 50% giá trị bão hòa (tức cao hơn 4 mg/l 

ở 250C). 

 Các chất màu, chất rắn lơ lửng làm ngăn cản sự xuyên ánh sáng xuống nước, 

giảm quang hợp và giảm  trao đổi chất gây tác hại cho đời sống thuỷ sinh. 

 *) Hệ sinh thái trên cạn 

 Hầu hết các động vật đều rất nhạy cảm với sự ô nhiễm môi trường. Các chất ô 

nhiễm trong khí thải đều có tác động xấu đến thực vật và động vật, gây ảnh hưởng có 

hại đối nghề nông và nghề trồng vườn. Biểu hiện chính của nó là làm cho cây trồng 

chậm phát triển, đặc biệt là các sương khói quang hoá gây tác hại đến các loại rau 

trồng, đậu, lúa, ngô, các loại cây ăn trái và các loài cây cảnh.  

 Bụi phủ lên lá cây làm cản trở quá trình quang hợp, hô hấp của thực vật làm cho 

cây chậm sinh trưởng. 
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 Các thành phần ô nhiễm trong không khí như SO2, NO2, Cl2 và bụi ngay cả ở 

nồng độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trồng, ở nồng độ cao làm 

vàng lá, quả bị lép, bị nứt và ở mức độ cao hơn cây sẽ bị chết. Đồng thời gây ảnh 

hưởng tới hệ hô hấp của động vật. 

 Tuy nhiên, do các chất thải trên sẽ được kiểm soát bằng chương trình quan trắc 

định kỳ và được xử lý triệt để nên sẽ hạn chế được những ảnh hưởng của chúng tới 

môi trường nói chung và hệ sinh thái nói riêng. 

Giai đoạn vận hành CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà có thể có nhiều tác động tiêu 

cực đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật. Dự báo như 

sau: 

- Chuyển đổi từ đất hiện trạng sang đất công nghiệp sẽ làm mất nơi cư trú của 

một số nhóm cá thể và ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái.  

– Các chất thải từ hoạt động của xí nghiệp, nhà máy công nghiệp, hoạt động của 

con người,… có ảnh hưởng đến VSMT và làm ô nhiễm nguồn nước, từ đó làm ảnh 

hưởng đến đa dạng sinh học.  

- Nước thải sản xuất từ CCN nếu không được xử lý hoặc xử lý không triệt để, 

xả ra kênh Tây Nam Phấn Động sẽ làm ô nhiễm tuyến sông này cũng như tăng phần ô 

nhiễm cho hệ thống thủy nông sông Cầu cũng như các vùng, đối tượng khác đang khai 

thác, sử dụng nước mặt từ hệ thống sông Cầu. Những hoạt động trên sẽ làm suy thoái 

thảm thực vật dẫn đến xói mòn rửa trôi gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hệ sinh thái 

ven biển vùng xung quanh. Bên cạnh đó phải kể đến sự tập trung của công nhân xây 

dựng, các phương tiện cơ giới thi công sẽ gây ra tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến các loài 

chim, bò sát trong khu vực lân cận. Nhiều loài sẽ di chuyển ra xa nơi CCN, quy luật di 

chuyển theo các hướng khác nhau. 

- Các loài chim, có vùng hoạt động rộng, di chuyển nhanh, phản ứng nhạy cảm 

với các tác động quấy nhiễu sẽ di chuyển đến những khu vực xa, yên tĩnh, nhiều loài 

có thể di chuyển tới các khu vực của các huyện giáp ranh để sinh sống;  

- Các loài sống gần khu vực dân cư như một số bò sát, ếch nhái, loài thú nhỏ,... 

lúc đầu chúng sẽ di chuyển không xa khu vực công trình, thường tìm đến những khu ít 

bị tác động để sinh sống, khi công trình hoàn thành, sự ồn ào ban đầu lắng xuống các 

loài này sẽ dần dần trở lại quanh khu vực để kiếm ăn.  

 Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy tại khu vực không có các loài động 

thực vật quí hiếm cần bảo vệ. 

3.1.2.2.6. Tác động đến kinh tế khu vực 

* Các tác động tích cực Dự án CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà (46,07 ha) được 

xây dựng và đi vào hoạt động sẽ những tác động tích cực lớn tới sự phát triển KT-XH 
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của khu vực. Hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp tại khu vực huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Dự án đi vào hoạt động sẽ thu hút các ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại, 

tạo công ăn việc làm cho tới 3.330 người và đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà 

nước tỉnh Bắc Ninh qua các khoản thuế, phí,... của chính dự án và từ các nhà đầu tư 

thứ cấp.  

- Việc tập trung 3.330 lao động trong CCN cũng sẽ tạo ra các động lực cho nền 

kinh tế của địa phương cùng phát triển theo khi mà nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của số 

lao động này diễn ra tại khu vực dự án và khu vực xung quanh. Các ngành hàng 

thương mại, cung cấp các mặt hàng tiêu dùng, ăn uống, dịch vụ, cho thuê nhà ở,… 

phục vụ đời sống của 3.330 người này sẽ gia tăng đáng kể và góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế của địa phương.  

 Nhìn chung, CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà đi vào hoạt động, thu hút các nhà 

đầu tư thứ cấp sẽ tạo ra động lực lớn để phát triển KT-XH tại địa phương.  

* Các tác động tiêu cực Dự án khi đi vào hoạt động sẽ thu hút tới 3.330 người, 

có thể là lao động địa phương hoặc lao động từ nơi khác đến và rất nhiều xe cộ, 

phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa, công nhân. Gia tăng đáng kể các phương 

tiện GTVT sẽ làm tăng áp lực giao thông lên các tuyến đường hiện trạng và các tuyến 

đường xung quanh. Việc gia tăng áp lực giao thông sẽ là nguyên nhân gây ra các vụ tai 

nạn giao thông, ùn tắc giao thông. 

 - Hoạt động của 3.330 lao động tại CCN sẽ kéo theo các nhu cầu về ăn ở, nhu 

cầu về hạ tầng xã hội tại khu vực như: trường học các cấp, nhà trẻ, y tế, cấp nước sạch, 

cấp điện, viễn thông các công trình văn hóa, vui chơi giải trí,... Khi mà các công trình 

này không được đầu tư đồng bộ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu thốn nhu cầu này cho công 

nhân và ảnh hưởng lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của họ.  

Khi khu vực không đủ đáp ứng cho lượng công nhân mới sẽ gây ra sức ép cho 

hệ thống HTXH hiện trạng, dân cư tại khu vực dự án sẽ khó tiếp cận hơn trước.  

- Hoạt động tập trung đông người cũng sẽ làm gia tăng các mối lo ngại lây lan 

dịch bệnh, đặc biệt khi thế giới ngày càng xuất hiện nhiều các dịch bệnh rất khó dự 

báo trước và kiểm soát. 

 - Tập trung đông người cũng sẽ làm gia tăng các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, 

lô đề, cờ bạc, ma túy, mại dâm,… gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự tại khu vực. 

3.2.1.2.7. Tác động của việc thu gom nước thải 

Tác động của việc thu gom nước thải sản xuất của các doanh nghiệp vào hệ 

thống thoát nước thải của CCN Việc thu gom nước thải sản xuất từ các doanh nghiệp 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

318 

trong dự án về hệ thống thoát nước thải tập trung thông qua hệ thống cống thoát ngầm 

sẽ tiềm ẩn các sự cố về việc vỡ bục đường ống khiến nước thải rò rỉ và ngấm vào đất, 

một lượng nước thải không thu gom triệt để, từ đó, gây ô nhiễm chất lượng đất, nước 

khu vực nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên, tác động này được cho là hãn hữu bởi lẽ trong 

quá trình hoạt động, chủ đầu tư sẽ luôn chú trọng việc kiểm soát chất lượng nước đầu 

vào của mỗi nhà máy sản xuất, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cống thoát ngầm định 

kỳ nhằm phát hiện sớm sự cố và có biện pháp khắc phục phù hợp. 

3.2.1.2.8. Các rủi ro, sự cố 

a. Sự cố cháy nổ  

- Nguyên nhân do: dòng điện quá tải, do thiên tai (sấm sét), rò rỉ gas tại nhà 

ăn,... 

- Khi xảy ra sự cố sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên làm 

việc; phá hủy hạ tầng cơ sở hiện trạng và lan sang các nhà đầu tư đang sản xuất tại đây. 

Nặng có thể dẫn đến huỷ hoại tài sản, thiệt hại về người, gây sự cố môi trường nghiêm 

trọng do hậu quả của các đám cháy gây ra. 

b. Sự cố do thiên tai (lũ lụt, mưa lớn, sấm sét)  

Sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, hạ tầng kỹ thuật của CCN. 

Việc phòng chống các sự cố không được chặt chẽ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng 

đầu tư của CCN đối với các nhà đầu tư.  

c. Sự cố đối với Trạm xử lý nước thải tập trung  

+ Do máy bơm, máy khuấy trộn tại các bể gặp trục trặc 

 + Máy bơm định lượng hóa chất xử lý vào bể gặp trục trặc, hoạt động kém hiệu 

quả làm giảm hiệu quả xử lý của hệ thống và có thể dẫn đến tình trạng nước thải đầu ra 

không đạt tiêu chuẩn.  

+ Đường ống thu gom nước thải bị nứt vỡ. 

 + Sự cố xảy ra đối với cụm bể sinh học (bể SBR): Sự cố khi sục khí: oxi là tác 

nhân quan trọng nhất kích hoạt sinh khối hoạt tính phát triển. Nếu nguồn oxi bị cắt 

hoặc ngay cả khi cung cấp hạn chế, sinh khối sẽ trở nên sẫm màu, gây mùi khó chịu và 

chất lượng nước sau xử lý sẽ bị suy giảm. Sự cố về đóng/mở van: Có 2 trường hợp xảy 

ra: các van cấp nước thải vào không mở/đóng và các van thải sinh khối không 

mở/đóng. Các van thải sinh khối được dùng để loại bỏ sinh khối dư từ các bể sinh khối 

hoạt tính. Trong trường hợp hư hỏng, sinh khối dư không được lấy ra và hàm lượng 

MLSS sẽ tăng lên. Khi hàm lượng MLSS quá cao làm cho quá trình tách sinh khối, xử 

lý nước trở lên khó khăn. Sự cố về dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng trong nước thải 

gồm N, P. Hàm lượng N trong nước thải đầu vào được coi là đủ nếu tổng N trong nước 

đã xử lý là 1-2 mg/l. Nếu cao hơn, nghĩa là hàm lượng N trong nước thải dư thừa thì 
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cần chấm dứt việc bổ sung N bên ngoài. Sự cố về sinh khối: sinh khối nổi lên trên mặt 

nước; phát triển tản mạ; tạo thành hỗn hợp đặc Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung có vai trò quan trọng trong việc thu gom, xử lý thành phần ô nhiễm đạt tiêu 

chuẩn kiểm soát của nhà nước, khi hệ thống gặp sự cố đồng nghĩa chất lượng nước đầu 

ra không đạt chuẩn điều này, ảnh hưởng đến môi trường nước tiếp nhận. Ngoài ra, sự 

cố còn gây mùi khó chịu đến đối tượng xung quanh. Vì vậy, chủ dự án sẽ chú trọng 

đến sự cố này.  

d. Sự cố tại bếp ăn của khu nhà điều hành của CCN Nguyên nhân do chất lượng 

thực phẩm đầu vào không đảm bảo; do chất lượng chế biến không hợp vệ sinh. Trường 

hợp sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên, 

thậm chí là khách hàng (nếu có). 

e. Sự cố mất điện tại CCN  

 Nguyên nhân gây mất điện: 

 - Do thời tiết  

- Do cháy nổ  

- Sự cố cắt điện của điện lực nhưng lại không thông báo trước cho CCN  

+ Tác động của rủi ro, sự cố: sự cố mất điện đột ngột tại CCN có thể gây ảnh 

hưởng trực tiếp tới quá trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường, theo đó, do 

mất điện, các công trình không vận hành dẫn đến các nguồn thải chưa được xử lý đạt 

QCVN xả thẳng xuống nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm. Rủi ro này có tác động lớn tới 

môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra những biện 

pháp giảm thiểu phù hợp đối với sự cố này.  

g. Sự cố hóa chất 

 Dự án sử dụng một số hóa chất phục vụ vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung 

gồm: hóa chất trung hòa nước (axit, xút); Phèn nhôm - Al2(SO4)3; Polymer (PAC); 

NaOCl; Chất nuôi vi sinh (metanol, mật rỉ đường). Các hóa chất tồn tại ở dạng lỏng, 

trong trường hợp tràn đổ sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước, đất nguồn tiếp nhận. 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố chủ yếu là tràn đổ trong quá trình nhập kho, sắp xếp và lấy 

ra sử dụng. Ngoài ra, trong quá trình khai thác vận hành CCN, nhiều nhà máy trong 

CCN có thể có hoạt động lưu chứa nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất. 

Mặc dù các khu vực lưu chứa này phải đảm bảo các quy định về an toàn cháy nổ, an 

toàn hóa chất,… nhưng những sự cố luôn có thể xảy ra, mặc dù không mong muốn. Sự 

cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất có thể gây cháy nổ, tràn đổ hóa chất vào môi trường đất, 

nước,… gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và tác động 

xấu đến môi trường xung quanh của nhà máy nói riêng và toàn CCN nói chung. Do đó, 

bên cạnh việc phòng chống sự cố này của các nhà máy, CCN cũng sẽ có các biện pháp 
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phối kết hợp trong quản lý và giám sát cũng như có biện pháp ứng phó với sự cố nếu 

xảy ra. 

3.2.1.2.9. Các rủi ro, sự cố tiềm ẩn tại mỗi nhà máy 

a. Sự cố cháy nổ 

 - Nguyên nhân dẫn đến sự cố như sau:  

+ Do dòng điện quá tải  

+ Do sấm sét  

+ Rò rỉ gas LPG, dầu DO, nhiên liệu khác tại các Nhà máy sản xuất, tại nhà ăn. 

+ Điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất tại mỗi Nhà máy là xưởng sản xuất, 

kho chứa thành phẩm, kho chứa chất thải rắn công nghiệp và kho chứa CTNH 

Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc, cơ sở hạ tầng của Công ty  

- Quy mô tác động: lớn  

- Trường hợp sự cố xảy ra sẽ gây các tác động xấu đến:  

+ Sức khỏe, tính mạng công nhân  

+ Hủy hoại một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng sản xuất  

+ Thậm chí, đám cháy còn lan ra các cơ sở lân cận  

b. Tai nạn lao động Sự cố này tiềm ẩn tại mỗi Nhà máy sản xuất trong CCN với 

nguyên nhân được xác định do:  

- Do dây chuyền sản xuất gặp sự cố khi vận hành. 

 - Do thao tác vận hành thiết bị của công nhân. 

 - Môi trường làm việc nóng bức, ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm 

trạng làm việc của công nhân, khiến mệt mỏi.  

- Điểm tiềm ẩn nguy cơ cao nhất là xưởng sản xuất, kho chứa 

 - Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc. 

 - Quy mô tác động: lớn Hệ lụy mà sự cố để lại là rất lớn cho sức khỏe công 

nhân làm việc, nhẹ thì xước ngoài da, gãy chân tay, nặng thì tàn tật, mất sức khỏe lao 

động và thậm chí là trả giá bằng tính mạng.  

c. Sự cố bình áp lực của máy nén khí  

- Các nhóm ngành được khuyến khích, kêu gọi đầu tư trong CCN đều có chế độ 

sản xuất tự động cao nên mỗi Nhà máy đều sử dụng máy nén khí để vận hành dây 

chuyền sản xuất. Vì vậy, các sự cố về bình áp lực của máy nén khí cũng đáng lưu tâm. 

Khi thiết bị này gặp sự cố hỏng hóc sẽ ảnh hưởng đến cả một quá trình sản xuất tại 

xưởng, làm chậm tiến độ và ảnh hưởng đến chi phí đầu tư. Nguyên nhân chính dẫn đến 

sự cố của máy nén khí là từ bình áp lực với những biểu hiện gồm nguy cơ nổ, nổ vật 

lý, nguy cơ bỏng nhiệt.  

- Phạm vi tác động: rộng  
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- Đối tượng chịu tác động: hoạt động sản xuất của Nhà máy, tính mạng công 

nhân làm việc. d. Sự cố do thiên tai (bão, mưa lũ, nắng nóng, sấm sét) Các hiện tượng 

thiên tai đặc trưng hàng năm tại Bắc Ninh gồm bão, mưa lớn, nắng nóng, sấm sét. 

 - Phạm vi tác động: rộng 

- Đối tượng chịu tác động: tính mạng con người, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện 

trạng; hoạt động sản xuất của Công ty.  

Cụ thể:  

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thậm chí là tính mạng công nhân. 

 + Cuốn trôi nhiều tài sản, công trình trên mặt bằng cơ sở gây tổn thất cho 

doanh nghiệp.  

+ Gián đoạn hoạt động sản xuất, gây thiệt hại về tài chính. 

 + Gây hư hỏng công trình tiêu thoát nước mưa, nước thải hiện trạng tại cơ sở.  

+ Gây hư hại cơ sở hạ tầng hiện trạng của CCN 

 + Gây tắc nghẽn hệ thống thu thoát nước mưa, nước thải trong CCN, gây ô 

nhiễm môi trường và tốn kém chi phí sửa chữa, khắc phục. 

 h. Sự cố đối với các hệ thống xử lý khí thải tại mỗi Nhà máy (nếu có)  

- Nguyên nhân dẫn đến sự cố:  

+ Đường ống gom bị rò rỉ  

+ Quạt hút bụi, khí thải gặp sự cố  

+ Công nhân vận hành quên thay thế các vật liệu hấp phụ Trường hợp hỏng hóc 

hay gặp sự cố do bất kỳ lý do gì cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không 

khí khu vực do một lượng khí thải chưa được xử lý xả thẳng ra ngoài. 

 i. Sự cố ngộ độc thực phẩm tại mỗi nhà ăn của Nhà máy và nhà điều hành CCN  

*Biểu hiện ngộ độc: Sau khi ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm độc (sau vài 

phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), người bệnh đột ngột có những triệu 

chứng: buồn nôn và nôn ngay, có khi nôn cả ra máu, đau bụng, đi ngoài nhiều lần 

(phân nước, có thể lẫn máu), có thể không sốt hoặc sốt cao trên 38oC.  

*Nguyên nhân dẫn đến sự cố được chia thành 4 nhóm chính:  

- Nhóm 1: Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng: Do vi khuẩn và độc tố của vi 

khuẩn; do virus; do ký sinh trùng; do nấm mốc và nấm men. 

 - Nhóm II: Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất, ôi thiu: Một số loại 

thực phẩm khi để lâu hoặc bị ôi thiu thường phát sinh ra các loại chất độc (dầu, mỡ 

dùng đi dùng lại nhiều lần...). Các chất này thường không bị phá hủy hay giảm khả 

năng gây độc khi được đun sôi. 
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 - Nhóm III: Ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc: Khi ăn phải các 

thực phẩm có sẵn chất độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc, cá cóc, mật cá trắm, nấm 

độc, khoai tây mọc mầm, một số loại quả đậu… 

- Nhóm IV: Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm kim 

loại nặng (thực phẩm được nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị 

ô nhiễm các loại kim loại nặng); do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do 

phụ gia thực phẩm; do các chất phóng xạ.  

- Phạm vi tác động: rộng 

 - Đối tượng chịu tác động: tính mạng con người, hệ lụy xã hội. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chấty thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động khác đến môi trường 

3.2.2.1. Công trình bảo vệ môi trường khí thải 

*) Biện pháp giảm thiểu áp dụng cho chủ dự án 

 -  Cây xanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu, xử lý ô 

nhiễm không khí, cải thiện chất lượng môi trường. Do đó, công tác trồng cây xanh 

trong CCN sẽ được thực hiện một cách đồng bộ. Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân sẽ có trách nhiệm trồng cây xanh trong cụm công nghiệp phạm vi ngoài 

các nhà xưởng. 

- Trong quá trình xây dựng nhà xưởng, chủ đầu tư sẽ quan tâm tới vấn đề thông 

thoáng nhà xưởng. Dùng các biện pháp làm thông gió để thông thoáng nhà. Toàn bộ 

nhà xưởng sẽ được thiết kế theo các tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng về thống gió, chiếu 

sáng. 

- Bê tông hóa toàn bộ khu vực đường nội bộ trong cụm công nghiệp để giảm 

thiểu bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

của các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp. 

 - Để giảm thiểu tác động do mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung 

cụm công nghiệp, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

 + Tuân thủ các yêu cầu thiết kế của trạm xử lý nước thải tập trung. 

 + Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát trạm xử lý nước thải. 

 + Trồng cây xanh có tán cách ly xung quanh trạm xử lý nước thải tập trung. 

*) Biện pháp riêng cho các nhà máy, doanh nghiệp hoạt động trong cụm công 

nghiệp 

- Các nhà máy sẽ có trách nhiệm xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

nhà xưởng và phải đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường không khí 

xung quanh, định kỳ thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc, phân tích và gửi kết 

quả về cơ quan quản lý nhà nước về  môi trường để xem xét, CCN Yên Trung – 
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Thuỵ Hoà có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và khuyến cáo đối với các nhà xưởng 

không đảm bảo tiêu chuẩn quy định. 

- Tùy vào từng loại hình và công suất sản xuất của các cơ sở sản xuất đầu tư vào 

cụm công nghiệp có phát sinh loại và lượng khí thải khác nhau. Vì vậy, tùy thuộc vào 

tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, chủ cơ sở sẽ phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 

khí thải để xử lý lượng khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất. 

- Các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về 

môi trường, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bảo đảm thực hiện nguyên tắc 

chung lựa chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm của cụm công nghiệp đặt ra; 

- Chủ các nhà máy, xí nghiệp sẽ có trách nhiệm trồng cây xanh trong phạm vi 

diện tích nhà xưởng của mình. 

 -  Tính toán chiều cao ống khói cho phù hợp. 

 -  Sử dụng các chu trình kín có tác dụng loại trừ cá chât ô nhiễm trong không khí 

ngay trong quá trình sản xuất bằng cách sử dụng tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần các 

khí thải. Bao kín các thiết bị máy móc cũng là một biện pháp để bảo vệ môi trường. 

 - Lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải: 

Bảng 3.70: Phương pháp công nghệ xử lý khí thải 

Stt 
Loại bụi,  khí 

thải 
Phương pháp Nguyên lý Ưu điểm/Khuyết điểm 

1 

Bụi vải Lắp đặt hệ 

thống làm mát 

nhà xưởng kết 

hợp với lọc bụi  

Hệ thống làm mát nhà xưởng với 

nguyên lý sử dụng áp suất âm, kết 

hợp hệ thống lưới lọc bụi 

- Kinh phí đầu tư cao 

- Hiệu suất xử lý cao (90-

95%) 

2 

Hơi dung môi 

hữu cơ (hơi 

mực in, hơi 

nhựa, hơi 

dung môi 

sơn,…) 

Hấp phụ bằng  

than hoạt tính  

 

- Khí thải phát sinh được các chụp 

hút thu hồi sau đó cho qua tháp hấp 

thụ chứa các lớp than hoạt tính 

- Thay than theo chu kỳ; 

- Kinh phí xử lý cao; 

- Hiệu suất xử lý cao có 

thể đạt từ 80 - 90%. 

3 

bụi nhựa, bụi 

gỗ Lọc bụi tay áo 
- Khí thải được các chụp hút thu 

hồi đưa vào các túi vải. 

- Lọc được các loại bụi có 

kích thước nhỏ 

- Hiệu suất cao 85 -99% 

  

Bảng 3.71: Ưu nhược điểm của các phương pháp xử lý 
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STT 
Phương 

pháp 
Nguyên lý Ưu điểm/Khuyết điểm 

01 Hấp thụ 

- Hấp thụ khí thải bằng nước, dung 

dịch xút trong tháp hấp thụ 

- Tốn hoá chất; 

- Phải xử lý nước thải; 

- Ăn mòn thiết bị; 

- Phải làm lạnh khí thải. 

- Tái sinh hoặc không tái sinh dung 

dịch đã hấp thụ 

- Có thể sử dụng tháp hấp thụ đệm, 

đĩa hoặc tháp sủi bọt Venturi 

02 

Hấp phụ khí 

thải trong 

than bùn 

hoặc phân 

rác 

- Hấp phụ và phân huỷ sinh hoá trong 

lớp đệm than bùn, phân rác hoặc đất 

xốp 

- Nhiệt độ khí thải phải nhỏ 

hơn 40oC; 

- Tốn mặt bằng; 

- Thất thoát áp lực lớn; 

- Hiệu suất xử lý có thể đạt tới 

99,9% 

- Vật liệu đệm được tự tái sinh 

03 

Hấp phụ 

trong than 

hoạt tính 

- Khí thải được làm lạnh tới 90-

100oC, sau đó cho qua tháp hấp phụ 

chứa các lớp than hoạt tính. 

- Thay than theo chu kỳ; 

- Kinh phí xử lý cao; 

- Hiệu suất xử lý cao có thể đạt 

từ 80 - 90%. 

04 

Ôxy hoá - 

khử trong 

dung dịch 

 

- Giai đoạn 1: Dung dịch H2SO4 hấp 

thụ amin và NH3  

- Làm lạnh khí thải đến 40-

50oC; 

- Tốn hoá chất; 

- Phải xử lý nước thải; 

- Ăn mòn thiết bị. 

- Giai đoạn 2: Dung dịch kiềm hấp 

thụ  axít  cacboxylic,  axít  béo, 

mercaptan, phenol  

- Giai đoạn 3: Dung dịch hypoclorit 

natri ôxy hoá andehýt, H2S, ceton, 

mercaptan  

05 

Ôxy hoá 

bằng ôzôn 

trong không 

khí 

Dùng nguồn phát ra ôzôn và ion để 

phân huỷ các chất ô nhiễm không khí 

và mùi hôi thành các chất không mùi, 

không độc hại 

- Ứng dụng rộng rãi, nhiều khi 

cần thu gom khí thải; 

- Ít tốn năng lượng; 

- Hiệu suất xử lý cao từ 95 - 

99%. 

06 

Phân huỷ 

nhiệt (đốt bổ 

sung) 

- Khí thải được đưa vào lò đốt bổ 

sung có nhiệt độ khoảng 10000C 

- Hiệu suất xử lý cao; 

- Tốn nhiên liệu; 

- Nhiên liệu dùng cho lò đốt là 

dầu, khí hoặc điện. 

- Bụi, các chất hữu cơ tiếp tục cháy 

hoàn toàn thành CO2 và hơi nước 
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Các biện pháp giảm thiểu đề xuất trên đã được nhiều doanh nghiệp hoạt động ở 

các lĩnh vực tương tự áp dụng hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng về 

môi trường. Các thiết bị xử lý khí thải này được cung cấp nhiều trên thị trường với giá 

cả và chất lượng cạnh tranh, nên doanh nghiệp sẽ rất thuận lợi khi lựa chọn biện pháp 

giảm thiểu phù hợp.  

Do đó có thể khẳng định, với các loại hình công nghiệp mà dự án thu hút đầu 

tư, thì vấn đề xử lý các tác động đến môi trường không khí trong quá trình hoạt động 

của các nhà máy nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường là hoàn 

toàn khả thi, có thể thực hiện được. 

Ban quản lý CCN sẽ quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm tại các nhà máy 

thành viên bằng cách: 

- Yêu cầu các Nhà máy thành viên phải có hồ sơ về môi trường đã được cơ 

quan quản lý Nhà nước có chức năng thẩm định và phê duyệt. 

- Yêu cầu các nhà máy thành viên có phát sinh khí thải phải xây dựng hệ thống 

xử lý đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra đạt quy chuẩn hiện hành. Thống kê tại các 

bảng trên là các biện pháp, công nghệ xử lý môi trường áp dụng chủ yếu để khống chế, 

kiểm soát và xử lý ô nhiễm do khí thải phát sinh của một số ngành nghề thu hút đầu tư 

vào cụm công nghiệp và khu phi thuế quan của dự án trong giai đoạn hoạt động. Trong 

đó, các nhà máy, xí nghiệp nằm trong dự án có thể lựa chọn các phương pháp xử lý khí 

thải cụ thể, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của từng doanh nghiệp theo ưu 

nhược điểm của từng phương pháp. Chất lượng khí thải sau các hệ thống xử lý tại các 

nhà máy phải nằm trong giới hạn cho phép của các Quy chuẩn môi trường Việt Nam 

hiện hành như: QCVN 19:2009/BTNMT đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 

20:2009/BTNMT đối với các chất hữu cơ. 

- Yêu cầu các nhà máy thành viên phải tuân thủ tỷ lệ diện tích cây xanh trong 

nhà máy theo các quy định hiện hành, khoảng 20% tổng diện tích của nhà máy. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại từng 

nhà máy (theo đúng các phương án đã đề xuất trong hồ sơ về môi trường) bằng cách 

phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường tổ chức các đợt kiểm tra 

trong giai đoạn xây dựng và vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý trước khi cho 

phép các nhà máy chính thức đi vào sản xuất. 

- Yêu cầu các Nhà máy thành viên nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ lên 

Ban quản lý CCN. 

*) Các biện pháp giảm thiểu nhiệt 

Đặc điểm khí hậu vùng dự án có những điểm thuận lợi cũng như bất lợi cho 

việc thông gió chống nóng cho công nhân trong môi trường lao động. Vấn đề khống 

chế ô nhiễm nhiệt bao gồm việc kiểm soát quá trình phát tán nhiệt trong các phân 
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xưởng sản xuất và bảo đảm các điều kiện thuận lợi trong môi trường lao động của 

công nhân. Trong quá trình thiết kế và xây dựng cụm công nghiệp, chủ đầu tư sẽ 

chú ý đến các vấn đề như sau : 

- Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố 

trí hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên. 

- Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống nhà xưởng, lắp 

đặt trần mái cách nhiệt, chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt, xây dựng các 

hệ thống thông gió làm mát phục vụ cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ cao, 

mật độ nhân lực cao và có nhiều khí độc. 

- Tăng cường trồng cây xanh trên các khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất 

để cải thiện chất lượng không khí. 

* Biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải từ hệ thống thu gom nước mưa - nước thải, 

khu chứa chất thải rắn tập trung của CCN  

- Tại hệ thống thu gom thu gom nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp công 

nghiệp về trạm XLNT tập trung của toàn CCN:  

+ Đối với mạng lưới thoát nước thải được xây dựng bằng hệ thống ống BTCT 

kín nên không xảy ra hiện trường phát sinh mùi. Tuy nhiên để hạn chế đến mức thấp 

nhất các sự cố có thể xảy ra, Chủ dự án sẽ thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét 

lượng bùn thải tại hệ thống cống. Tần suất nạo vét là 6 tháng/lần.  

+ Toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các hố ga thu được đậy nắp kín.  

- Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức nạo vét bùn cặn tại các hố ga trong hệ thống thoát 

nước mưa và nước thải.  

- Từ khu chứa chất thải rắn tập trung của CCN: Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom đúng thời gian để hạn chế quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong khi 

lưu trữ. 

3.3.2.2. Công trình xử lý nước cấp 

3.3.2.2.1. Mục tiêu 

+ Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung đủ về lưu lượng, đảm bảo về chất 

lượng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ 

Hoà. 

 - Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực dự án, giảm thiểu các loại 

dịch bệnh và chi phí y tế liên quan đến các loại dịch bệch có nguồn gốc từ nước.  

3.3.2.2.2. Phương án thiết kế  

Tổng diện tích xây dựng nhà máy nước là 4.000 m2 bao gồm hồ chứa nước 

trước xử lý, khu nhà điều hành, khu nhà kho và sửa chữa cơ điện, phòng máy, nhà 

chứa và pha hóa chất, khu bể xử lý keo tụ, lắng và lọc, khu bể chứa nước sạch, khu xử 
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lý bùn, và các hạng mục phụ trợ khác. Về tuyến nước thô dẫn từ nguồn khai thác về 

nhà máy nước sạch được bơm từ kênh về hồ chứa của trạm xử lý. Mạng lưới cấp nước 

sạch sau xử lý cho các xí nghiệp, nhà máy, khu dân cư quanh khu vực dự án được thiết 

kế bằng mạng lưới đường ống bơm áp lực. Về phương án công nghệ cũng như kiến 

trúc, kết cấu xây dựng, điện, hạ tầng kỹ thuật… cho nhà máy nước có tính toán đảm 

bảo đúng tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp với điều kiện địa phương và phát triển quy 

hoạch cụm công nghiệp. Các hạng mục thiết kế Dự án Nhà máy nước sạch cụm công 

nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà bao gồm:  

+ Phần công nghệ trạm xử lý nước cấp: bao gồm tuyến ống dẫn nước thô về 

trạm xử lý, dây chuyền công nghệ trạm xử lý, mạng lưới phân phối nước sau xử lý  

+ Phần xây dựng trạm xử lý nước cấp: bao gồm giải pháp thiết kế và phương án 

thi công các công trình trong nhà máy nước sạch.  

+ Phần điện nội trạm  

+ Phần cấp, thoát nước nội trạm. 

Sơ đồ công nghệ 
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Hình 3.3: Hệ thống xử lý nước cấp công suất 

 2.100 m3 của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

 *Quy trình công nghệ 

* Thu nước và hòa trộn hóa chất 

 Nước sông Cầu từ công trình thu được bơm cấp I đưa về hồ sơ lắng. Hồ sơ lắng 

có nhiệm vụ lắng bớt những hạt cặn nặng gây khó khăn cho việc xả cặn các công trình 

xử lý phía sau, đồng thời tích trữ nước dự phòng trường hợp nguồn nước sông Cầu gặp 

sự cố, không đảm bảo chất lượng nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Tại hồ sơ lắng, trạm bơm chuyển tiếp có nhiệm vụ đưa nước thô được hòa trộn 

đều với hóa chất keo tụ nhờ thiết bị hòa trộn tĩnh trước khi lên bể phản ứng. 

* Giai đoạn phản ứng và lắng 

Hồ sơ lắng -  Trạm 

bơm chuyển tiếp 

Thiết bị trộn tĩnh 

Thiết bị phản ứng 

và lắng lamella 

Thiết bị lọc tự rửa 

Bể chứa nước sạch 

Trạm bơm cấp II 

Clo 

PAC 

Clo hóa sơ bộ 

Bể thu hồi bùn 

Bể nén bùn 

Máy ép bùn 

Polyme 

Chôn lấp 

Mạng lưới CN 

Công trình thu -  

Trạm bơm cấp I 

SODA 
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Nước sau khi hòa trộn đều với hóa chất keo tụ được cấp vào bể phản ứng và bể 

lắng. Tại bể phản ứng, các bông cặn có vận tốc lắng lớn hơn được hình thành từ những 

tạp chất thô được kết bông và chảy sang ngăn lắng. Tại ngăn lắng, các bông cặn được 

tách khỏi nước. Nước sau khi loại bỏ bông cặn được dẫn vào máng thu cấp sang thiết 

bị lọc tự rửa. 

Trường hợp pH của nước nguồn thấp ảnh hưởng đến hiệu quả keo tụ, hóa chất 

ổn định pH (SODA) được châm bổ sung vào nước thô để đảm bảo hiệu suất lắng. 

Thiết bị lắng được thiết kế là lắng cao tải lamella giúp hiệu suất lắng cao hơn, 

rút gọn diện tích mặt bằng xây dựng, tiết kiệm chi phi mặt bằng và thiết bị. 

* Giai đoạn lọc 

Nước sau khi qua thiết bị lắng lamella được cấp sang thiết bị lọc tự rửa. Thiết bị 

lọc tự rửa được thiết kế với lớp vật liệu lọc chuyên dụng để loại bỏ những bông cặn 

nhỏ không lắng được ở bể lắng lamella. Qua thiết bị lọc tự rửa, nước đầu ra đáp ứng 

các thông số cảm quan và vô cơ theo QCVN 01-1:2018/BYT sử dụng cho mục đích 

cho sinh hoạt. Nước sau lọc được dẫn về bể chứa nước sạch. 

* Giai đoạn khử trùng 

Để đảm bảo tiêu chuẩn vi sinh của nước sinh hoạt, hoá chất khử trùng Clo lỏng 

được châm trực tiếp vào đường ống dẫn nước sau lọc về bể chứa nước sạch với liều 

lượng đã được tính toán nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh, đảm bảo các thông số 

vi sinh vật theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

Nước sạch được chứa trong bể chứa nước sạch và cấp đi sử dụng theo nhu cầu. 

* Giai đoạn xử lý bùn cặn 

Nước thải từ quá trình xả cặn bể lắng lamella và nước thải rửa lọc được thu 

gom đưa về bể thu hồi nhằm mục đích điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải 

trước khi bơm lên bể nén bùn. Tại bể nén bùn, bùn được cô đặc nhờ quá trình lắng 

trọng lực rồi bơm sang máy ép bùn. Máy ép bùn có nhiệm vụ tách nước ra khỏi bùn, 

bùn sau quá trình tách nước được thu gom đem đi chôn lấp 

Nước trong thu được ở bể nén bùn và nước tách ra từ máy ép bùn được đưa 

tuần hoàn trở lại hồ sơ lắng. 

* Tính toán thông số của hệ thống xử lý nước cấp 

** Công trình thu và trạm bơm cấp I 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2500m3/ngđ = 104,2m3/h = 0,03m3/s 

- Số lượng ống hút: 2 ống (1 hoạt động, 1 dự phòng) 

- Vận tốc nước trong ống hút, v = 0,6 ÷ 1m/s. Chọn v = 0,8m/s. 

- Đường kính ống hút: 
4 4 0,03

0, 22
3,14 0,8

q
D

v

 
= = =

 
m, chọn ống hút DN250 
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- Vận tốc nước trong ống đẩy, v = 0,8 ÷ 2m/s. Chọn v = 1m/s. 

- Đường kính ống đẩy: 
4 4 0,03

0,19
3,14 1

q
D

v

 
= = =

 
m, chọn ống đẩy DN200 

- Ống dẫn nước về hồ sơ lắng: chọn ống HDPE DN250 có v = 0,6m/s; tổn thất 

đơn vị i = 0,0034. Tuyến ống về hồ sơ lắng có tổng chiều dài 4000m; tổn thất áp lực 

theo chiều dài 14m và tổn thất cục bộ 1m; chênh cao địa hình giữa trạm bơm cấp I và 

trạm xử lý 10m; áp lực yêu cầu điểm xả 2m và áp lực dự phòng 2m. 

- Cột áp toàn phần của bơm nước thô: Hb = Hđh + Hyc + Htt = 10+1+14+2+2 = 29m 

- Chọn 02 bơm ly tâm (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số như sau:  

 + Q = 110m3/h - H = 30m - P = 15kw 

 + Chiều sâu hút tối đa: 5m 

** Tính toán hồ sơ lắng và trạm bơm chuyển tiếp 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s 

- Thời gian lưu nước trong hồ, t = 2 ngày 

- Dung tích hồ sơ lắng: 2100 2 4200W Q t=  =  = m3 

- Chọn chiều sâu lớp nước Hn = 3m.  

- Chọn 02 bơm chìm (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số như sau:  

 + Q = 90m3/h - H = 14m - P = 7,5kw 

- Ống đẩy mỗi bơm chuyển tiếp: DN150 có v = 1,25m/s 

- Ống đẩy chung lên cụm xử lý:  DN200 có v = 0,8m/s 

- Ống dẫn vào mỗi cụm xử lý: DN150 

** Tính toán thiết bị trộn tĩnh và bể phản ứng 

+ Thiết bị hòa trộn tĩnh Static Mixer 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Thời gian nước lưu trong thiết bị: t = 2s 

- Số bậc trộn: n = 4 bậc 

- Kích thước: DxL = 0,25x1,1m.  

+ Bể phản ứng 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Thời gian nước lưu trong bể: t = 15 phút 

- Thể tích bể phản ứng: 0,024 15 60 21,6V Q t=  =   = m3 

- Chọn 02 bể phản ứng, thể tích mỗi bể phản ứng: Vpư = V/2 = 21,6/2 = 10,8m3  

- Kích thước bể phản ứng: LxWxH = 1,8x2,5x3 = 13,5m3 > 10,8m3 thỏa mãn 

yêu cầu  

** Tính toán bể lắng lamella 
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+ Kích thước bể lắng 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Tốc độ lắng của hạt cặn: uo = 0,00015m/s 

- Sử dụng tấm lamella có khoảng cách giữa hai tấm là W = 50mm với chiều cao 

chuẩn 1m tương ứng với chiều cao lắng H = 0,866m 

- Góc nghiêng của tấm lamella, α = 60o 

- Diện tích bể lắng lamella: 
2

0 cos cos

Q W
F

u H W 
=  =

+
18,2m2 

- Chọn 02 bể lắng lamella, mỗi bể có diện tích F = F/2 = 18,2/2 = 9,1m2. Chọn 

diện tích mỗi bể lắng: LxW = 4x2,5 = 10m2 > 9,1m2 thỏa mãn yêu cầu. 

- Hệ số Reynold: Re = 13,86 < 200 → nước trong ống lắng chuyển động theo 

chế độ chảy tầng. 

- Chuẩn số Froude: Fr = 1,55.10-5 > 10-5 → dòng chảy trong ống lắng ổn định 

- Phần thu cặn 1 hố thu, với chiều cao hố thu cặn H1 = 2,4m.  

- Chiều cao lớp bảo vệ là H2 = 0,85m. 

- Chiều cao phần lamen lắng H3 = 0,9m. 

- Chiều cao không gian phân phối ống nước xuống H4 = 1,45m. 

- Tổng chiều cao của bể lắng lamen là: H = H1 + H2+ H3+ H4 = 5,6m. 

Vậy kích thước bể lắng hợp khối với bể phản ứng là: LxWxH = 

6,2x2,5x6,3m 

+ Máng thu nước sau lắng 

- Chiều dài máng thu L = 3,8m 

- Số máng thu trong mỗi bể lắng: n = 2 

- Kích thước máng thu: WxH = 0,15x0,2m 

- Tải trọng nước thu được trên 1m dài của mép máng là: 0,8l/s.m 

- Số khe chữ V trên 1m chiều dài: 5 khe 

- Chiều cao khe chữ V: 5cm 

- Chiều cao mức nước trên khe chữ V: 2,65cm < 5cm → thỏa mãn 

+ Lưu lượng nước xả cặn bể lắng 

- Thể tích vùng chứa cặn mỗi bể: Wc = 14,4m3 

- Hàm lượng cặn vào bể lắng: Cv = 100mg/l  

- Hàm lượng cặn sau lắng: Cr = 4mg/l 

- Thời gian giữa hai lần xả cặn: T = 27h 

- Tổng lượng nước xả cặn bể lắng trong 1 ngày: Vxc = 13,3m3 

+ Tính toán bể lọc tự rửa 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  
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- Thời gian làm việc của bể trong ngày: T = 24h 

- Vận tốc lọc: v = 6,5m/h 

- Cường độ rửa nước: W = 12l/s.m2 

- Thời gian rửa lọc: t1 = 03 phút 

- Thời gian ngừng bể lọc để rửa: t2 = 0 phút 

- Số lần rửa bể trong một ngày a = 1 

- Diện tích lọc cần thiết: 
1 23,6tb tb

Q
F

TV aWt at V
= =

− −
 13,68m2 

- Chọn 02 bể lọc tự rửa, mỗi bể có diện tích F = F/2 = 13,68/2 = 6,84m2. Bể lọc 

có đường kính D = 3m, diện tích mỗi bể lọc 7,06m2 > 6,84m2 thỏa mãn yêu cầu. 

- Chiều cao khoang chứa nước rửa lọc H1 = 2,15m 

- Chiều cao khoang chứa nước vật liệu lọc H2 = 2,0m. Sử dụng các vật liệu lọc 

có các chỉ số kỹ thuật sau: 

 + Cát thạch anh có: ES = 0,75 - 8mm; UC = 1,3 - 1,5 chiều dày Hta =1m 

 + Lớp sỏi đỡ có: dtd = 5 - 10mm, chiều dày Hs = 0,2m 

- Chiều cao khoang chứa nước lọc H3 = 0,35m 

- Chiều cao của bể lọc: H = H1 + H2 + H3 = 4,5m 

Vậy kích thước của bể lọc là: DxH = 3,0 x 4,5m. 

+ Lượng nước xả rửa lọc 

- Lượng nước một lần rửa lọc là toàn bộ khoang chứa nước sạch sau lọc ở phía 

trên bể lọc: Vr = 15,2m3 

- Tổng lượng nước rửa của 2 bể lọc: Vt = 15,2x2 = 30,4m3 

** Tính toán bể chứa nước sạch 

- Lưu lượng tính toán: Q = 2100m3/ngđ = 87,5m3/h = 0,024m3/s  

- Dung tích bể chứa được tính toán lấy bằng 20% công suất trạm xử lý. Như vậy 

dung tích bể chứa nước sạch: V = 0,2 x 2100 = 420m3.  

- Bể chứa được xây dựng là loại bể BTCT, nửa chìm nửa nổi có dung tích 

LxWxH = 13x10x3,5m = 455m3 thỏa mãn yêu cầu 

- Ống tự chảy vào BCNS: DN200 

- Ống dẫn chung sang TBCII: DN250 

** Tính toán trạm bơm cấp II 

- Chọn 02 bơm ly tâm trục ngang (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số:  

 + Q = 90m3/h - H = 50m - P = 22kw 

- Ống hút mỗi bơm nước sạch: DN200 có v = 0,8m/s 

- Ống đẩy mỗi bơm nước sạch: DN150 có v = 1,35m/s 

- Ống đẩy chung ra MLCN: DN200 
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** Bể thu hồi bùn 

- Lượng bùn thải từ bể lắng và nước rửa lọc 1 ngày: 13,3 + 30,4 = 43,7m3/ngày 

- Chọn 02 bơm bùn chìm (01 hoạt động, 01 dự phòng) có thông số:  

 + Q = 10m3/h - H = 10m - P = 0,75kw 

- Ống đẩy bơm bùn bể thu hồi: DN65 có v = 0,8m/s 

- Bể thu hồi bùn có dung tích: LxWxH = 5,2x3x3,2m = 48m3 thỏa mãn yêu cầu 

** Bể nén bùn 

- Lưu lượng bùn tính toán: Q = 43,7m3/ngày = 10m3/h 

- Lượng cặn khô xả ra hàng ngày: G = 200kg/ngày 

- Chọn tải trọng chất rắn: SL = 25kg/m2.ngày (SL = 20 - 80 kg/m2.ngày) 

- Diện tích bề mặt bể nén bùn: 
200

8
25

G
F

SL
= = = m2 

- Kiểm tra tải trọng thủy lực: 
43,7

5,46
8

Q
HL

F
= = = m3/m2.ngày thỏa mãn yêu 

cầu (HL = 4 - 10 m3/m2.ngày) 

- Vận tốc dòng chảy trong ống phân phối: v =10mm/s  

- Diện tích ống phân phối: 
10

0,28
3,6 3,6 10

Q
f

v
= = =

 
m2 

- Đường kính ống phân phối: 
4 4 0, 28

0,6
3,14

f
D



 
= = = m, chọn ống thép 

DN600  

- Tổng diện tích bể nén bùn: Fb = F + f = 8,28m2 

- Chọn bể nén bùn có kích thước: LxW = 3x3m = 9m2 thỏa mãn yêu cầu 
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Bảng 3.72: Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống nước cấp 

STT HẠNG MỤC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐV SL Xuất xứ 

I TRẠM BƠM NƯỚC THÔ      

1.1 Bơm nước thô 

- Chủng loại: Bơm ly tâm 1 cửa hút 

- Lưu lượng: Q = 110m3/h 

- Cột áp: H = 30m 

- Động cơ: 15kw/400V/50Hz/2925rpm 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Đầu bơm: Gang đúc 

+ Cánh bơm: Đồng 

+ Trục: Thép không gỉ 

chiếc 2 Asia 

1.2 
Bơm mồi chân 

không 

- Chủng loại: Bơm chân không 

- Lưu lượng: Q = 29m3/h 

- Độ chân không max: 510mmHg 

- Động cơ: 3kw/380V/50Hz/1420rpm 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Đầu bơm: Gang đúc 

+ Cánh bơm: Gang đúc 

- Đồng bộ cùng: thùng chứa nước và 

đường ống 

bộ 1 Asia 

1.3 Bơm rò rỉ 

- Chủng loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q = 4m3/h 

- Cột áp: H = 10m 

- Động cơ: 0,55kw/230V/50Hz/2800rpm 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Đầu bơm: Thép không gỉ AISI304 

+ Cánh bơm: Thép không gỉ AISI304 

+ Trục: Thép không gỉ 

- Đồng bộ cùng: phao điện tự động 

ON/OFF 

bộ 1 EU/Asia 
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STT HẠNG MỤC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐV SL Xuất xứ 

1.4 Palang 2T 

- Tải trọng nâng: 2 tấn 

- Tốc độ nâng: 8,4m/phút 

- Động cơ nâng hạ: 3,7kw/4P 

- Tốc độ di chuyển: 20m/phút 

- Động cơ di chuyển: 0,75kw/4P 

- Chiều cao nâng hạ: 12m 

bộ 1 VN/Asia 

II TRẠM BƠM CHUYỂN TIẾP      

2.1 
Bơm chuyển 

tiếp 

- Chủng loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q = 90m3/h 

- Cột áp: H = 14m 

- Động cơ: 7,5kw/380V/50Hz/1445rpm 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Buồng bơm: Gang đúc 

+ Cánh bơm: Gang đúc 

+ Trục: Thép không gỉ 

- Đồng bộ cùng: khớp nối nhanh, thanh 

dẫn hướng, xích kéo và phao báo mức. 

chiếc 2 Asia 

2.2 Cửa phai 

- Vận hành bằng tay, có hộp số 

- Kích thước lỗ mở: DN250 

- Vật liệu chế tạo: thép không gỉ SUS304 

bộ 2 VN/Asia 

2.3 Lưới chắn rác 

- Mắt lưới: 5x5mm 

- Đường kính lưới: 616mm 

- Vật liệu chế tạo: thép không gỉ SUS304 

bộ 2 VN/Asia 

III HỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC THÔ      

3.1 
Thiết bị hòa 

trộn tĩnh 

 - Công suất: 2100m3/ngày đêm 

- Kích thước: DxL = 250x1400 mm 

- Bích kết nối: DN200 

- Vật liệu chế tạo: thân dày 4mm, cánh 

trộn dày 3mm, đầu châm hóa chất bằng 

thép không gỉ SUS304  

chiếc 1 VN/Asia 

3.2 
Đồng hồ đo lưu 

lượng 
- Quy cách: DN200 chiếc 1 EU/Asia 

IV CỤM THIẾT BỊ LẮNG - LỌC      



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

336 
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4.1 
Thiết bị lắng 

lamella 

- Công suất: 1050m3/ngày đêm 

- Kích thước: LxWxH = 6,2x2,5x6,3 m 

- Vật liệu chế tạo:  

+ Thân, phễu thu bùn dày 6mm bằng thép 

SS400 sơn phủ epoxy 

+ Ống phân phối bằng nhựa uPVC 

+ Máng thu nước răng cưa bằng thép 

không gỉ SUS304 

+ Tấm lắng lục giác với chiều dài ống lắng 

1m, góc nghiêng 60o, đường kính ống lắng 

50mm 

- Đồng bộ cùng: cầu thang, lan can, sàn 

thao tác chế tạo bằng thép SS400 sơn phủ 

epoxy 

bộ 2 VN/Asia 

4.2 
Thiết bị lọc tự 

rửa 

- Công suất: 1050m3/ngày đêm 

- Kích thước: DxH = 3,0x4,5 m 

- Vật liệu chế tạo:  

+ thân bể dày 6mm, sàn chụp lọc dày 

8mm, đáy bể dày 10mm bằng thép SS400 

sơn phủ epoxy 

+ Bể chứa bùn thải dày 4mm bằng thép 

SS400 sơn phủ epoxy 

+ Chụp lọc nhựa PP rãnh lọc 0,4 - 0,5 mm 

không rãnh gió; mật độ 45 - 50 chụp/m2 

- Vật liệu lọc:  

+ Cát thạch anh: UC = 1.3-1.5, ES = 0,75-

0,8mm dày 1,2m 

+ Sỏi đỡ: cỡ hạt 5 - 10mm dày 0,2m 

- Đồng bộ cùng:  

+ Hệ thống ống xi phông điều chỉnh tốc 

độ rửa ngược 

+ Cầu thang, lan can, sàn thao tác chế tạo 

bằng thép SS400 sơn phủ epoxy 

bộ 2 VN/Asia 
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STT HẠNG MỤC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐV SL Xuất xứ 

4.3 Mái che thiết bị 

- Khung đỡ chính: ống thép DN150 dày 

5.16mm mạ kẽm nhúng nóng 

- Vì kèo: thép SS400 mạ kẽm nhúng nóng 

- Xà gồ: thép C mạ kẽm nhúng nóng  

- Tôn lợp: dày 0,45mm màu xanh  

bộ 1 VN/Asia 

V TRẠM BƠM NƯỚC SẠCH      

5.1 Bơm nước sạch 

- Chủng loại: Bơm ly tâm 1 cửa hút 

- Lưu lượng: Q = 90m3/h 

- Cột áp: H = 50m 

- Động cơ: 22kw/400V/50Hz/2940rpm 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Đầu bơm: Gang đúc 

+ Cánh bơm: Đồng 

+ Trục: Thép không gỉ 

chiếc 2 Asia 

5.2 Bơm rò rỉ 

- Chủng loại: Bơm chìm 

 - Lưu lượng: Q = 4m3/h 

- Cột áp: H = 10m 

- Động cơ: 0,55kw/230V/50Hz/2800rpm 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Đầu bơm: Thép không gỉ AISI304 

+ Cánh bơm: Thép không gỉ AISI304 

+ Trục: Thép không gỉ 

- Đồng bộ cùng: phao điện tự động 

ON/OFF 

bộ 1 EU/Asia 

5.3 
Đồng hồ đo lưu 

lượng 
- Quy cách: DN200 chiếc 1 EU/Asia 

5.4 Palang 1T 

- Tải trọng nâng: 1 tấn 

- Tốc độ nâng: 10m/phút 

- Động cơ nâng hạ: 2,4kw/4P 

- Tốc độ di chuyển: 20m/phút 

- Động cơ di chuyển: 0,4kw/4P 

- Chiều cao nâng hạ: 6m 

bộ 1 VN/Asia 

VI BỂ THU HỒI VÀ NÉN BÙN      
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6.1 Bơm bùn 

- Chủng loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q = 10m3/h 

- Cột áp: H = 10m 

- Động cơ: 0,75kw/380V/50Hz/2760rpm 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Buồng bơm: Gang đúc 

+ Cánh bơm: Gang đúc 

+ Trục: Thép không gỉ 

- Đồng bộ cùng: khớp nối nhanh; thanh 

dẫn hướng, xích kéo và phao báo mức. 

chiếc 2 Asia 

6.2 
Ống phân phối, 

máng răng cưa 

- Vật liệu chế tạo: thép không gỉ SUS304 

dày 2mm 
bộ 1 VN/Asia 

VII NHÀ HÓA CHẤT      

7.1 
Bơm định 

lượng hóa chất 

- Chủng loại: Bơm màng 

- Lưu lượng max: Q = 120l/h 

- Cột áp max: H = 10bar 

- Động cơ: 0,25kw/380V/3phase/50Hz 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Đầu bơm: nhựa PP 

+ Màng: Teflon PTFE 

+ Đầu kết nối: 1/2" BSPf 

chiếc 8 EU/Asia 

7.2 
Động cơ khuấy 

hóa chất 

- Chủng loại: Motor mặt bích 

- Tỷ số truyền: i = 1:20 

- Tốc độ: n = 70 - 75vòng/phút 

- Động cơ: 0,37kw/380V/3phase/50Hz 

- Trục, cánh khuấy hóa chất: thép không gỉ 

SUS304 đảm bảo hòa tan đều hóa chất 

bộ 4 VN/Asia 

7.3 
Bồn chứa hóa 

chất 

- Dung tích: V = 1000 lít 

- Vật liệu chế tạo: nhựa PE 

- Đồng bộ cùng: ống thủy kiểm tra mức 

nước, đầu chờ kết nối... 

bộ 4 VN/Asia 

VIII THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM      
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8.1 
Thiết bị đo Clo 

dư loại cầm tay 

- Thang đo: 0 - 5 mg/l (ppm) Cl2  

- Độ phân giải: 0,01mg/l 

- Độ chính xác: ± 0,03mg/l và ± 3% giá trị 

đo 

- Đồng bộ cùng: thuốc thử cho 100 lần 

bộ 1 EU/Asia 

8.2 

Thiết bị đo độ 

đục loại cầm 

tay 

- Thang đo: 0 - 50 FTU, 50 - 1000 FTU 

- Độ phân giải: 0,01 (0 - 50 FTU) và 1 (50 

- 1000 FTU) 

- Độ chính xác: ± 0,5FTU hoặc ± 5% giá 

trị đo 

bộ 1 EU/Asia 

8.3 

Thiết bị đo 

pH/ORP/nhiệt 

độ loại cầm tay 

- Thang đo pH: -2 - 16 pH 

- Độ phân giải: 0,01pH 

- Độ chính xác: ± 0,02pH 

- Thang đo ORP: ± 1999mV 

- Độ phân giải: 1mV 

- Độ chính xác: ± 2mV 

- Thang đo nhiệt độ: -5 - 105oC 

- Độ phân giải: 0,1oC 

- Độ chính xác: ± 0,5oC (đến 60oC) và ± 

1,0oC (ngoài thang đo) 

bộ 1 EU/Asia 

 

3.3.2.3. Công trình xử lý nước thải  

3.3.2.3.1. Đối với nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất  

a. Biện pháp quản lý Để giảm thiểu nguồn nước thải phát sinh, chủ đầu tư 

khuyến khích các nhà đầu tư vào CCN thực hiện các biện pháp quản lý tiết kiệm 

nguồn nước, tái sử dụng nguồn nước. Các biện pháp gồm có:  

- Sử dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu lượng nước thải. Có biện pháp tuần 

hoàn, tái sử dụng nước cấp cho sản xuất như nước làm mát, nước lò hơi,...  

- Thường xuyên kiểm tra lượng nước cấp, nước thải để sớm phát hiện đường 

ống thoát nước thải.  

- Để đảm bảo tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại CCN tuân thủ các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Công ty sẽ thiết kế, xây dựng 

bố trí đường ống thu gom nước thải từ các cơ sở trong CCN về Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung của Công ty để xử lý. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong CCN 
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đều phải có hệ thống tiền xử lý đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, 

đảm bảo trước khi thải vào hệ thống thu gom của CCN, các thông số ô nhiễm phải đạt 

giá trị nhỏ hơn hoặc bằng các giá trị theo quy định của CCN: Quy định về nồng độ các 

chất thải của các cơ sở trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải của CCN như sau:  

Bảng 3.73: Tiêu chuẩn nước thải của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà 

TT Thông số Đơn vị 

Thông số 

nước thải 

đầu vào 

Yêu cầu 

nước thải 

sau xử lý 

Tiêu chuẩn TCVN 

40:2011/BTNMT 

A B 

    (1) (2) (3) (4) 

1 Nhiệt độ oC 40 36 40 40 

2 Màu Pt/Co 50 45 50 150 

3 pH - 5,5 đến 9 6 đến 9 6 đến 9 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 350 27 30 50 

5 COD mg/l 700 67,5 75 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 250 45 50 100 

7 Asen mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,005 0,0045 0,005 0,01 

9 Chì mg/l 0,1 0,09 0,1 0,5 

10 Cadimi mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

12 Crom (III) mg/l 0,2 0,18 0,2 1 

13 Đồng mg/l 2 1,8 2 2 

14 Kẽm mg/l 3 2,7 3 3 

15 Niken mg/l 0,2 0,18 0,2 0,5 

16 Mangan mg/l 0,5 0,45 0,5 1 

17 Sắt mg/l 1 0,9 1 5 

18 Tổng xianua mg/l 0,07 0,063 0,07 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,1 0,09 0,1 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 4,5 5 10 

21 Sunfua mg/l 0,2 0,18 0,2 0,5 

22 Florua mg/l 5 4,5 5 10 
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TT Thông số Đơn vị 

Thông số 

nước thải 

đầu vào 

Yêu cầu 

nước thải 

sau xử lý 

Tiêu chuẩn TCVN 

40:2011/BTNMT 

A B 

    (1) (2) (3) (4) 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 48 4,5 5 10 

24 Tổng nitơ mg/l 60 18 20 40 

25 
Tổng phốt pho (tính 

theo P ) 
mg/l 10 3,6 4 6 

26 

Clorua (không áp dụng 

khi xả vào nguồn nước 

mặn, nước lợ) 

mg/l 500 450 500 1000 

27 Clo dư mg/l 2 0,9 1 2 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 
mg/l 0,05 0,045 0,05 0,1 

29 

Tổng hoá chất bảo vệ 

thực vật phốt pho hữu 

cơ 

mg/l 0,3 0,27 0,3 1 

30 Tổng PCB mg/l 0,003 0,0027 0,003 0,01 

31 Coliform 
vi 

khuẩn/100ml 
10.000 3.000 3.000 5.000 

32 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

α 
Bq/l 0,1 0,09 0,1 0,1 

33 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

β 
Bq/l 1 0,9 1 1 

 

b. Biện pháp thu gom  

b1. Sơ đồ thu gom, xử lý: 
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Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải được trình bày như hình 3.4: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của CCN Yên Trung – Thuỵ Hoà 

 

*) Giảm thiếu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án 

-  Biện pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm đối với nước mưa chảy tràn. 

 Theo thiết kế trong thuyết minh quy hoạch, hệ thống thoát nước mưa trong khu 

vực tách riêng với hệ thống thoát nước thải và được xả thẳng vào hệ thống thoát nước 

chung chảy ra kênh Tây Nam – Phấn Động.  

 Nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi tất cả các chất ô nhiễm trên mặt đất, không 

khí, đặc biệt là nguyên liệu rơi vãi. Vì vậy, để hạn chế tác động cần áp dụng các giải 

pháp sau: 

+ Tất cả nguyên vật liệu phải được chứa trong kho, được che đậy cẩn thận. Các 

kho chứa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

+ Tất cả xe chuyên chở phải được đậy kín, tránh rơi vãi. 

+ Dọn vệ sinh hàng ngày, đặc biệt tại các vị trí bốc dỡ nguyên vật liệu cần được 

dọn vệ sinh ngay sau khi bốc dỡ. 

+ Khu vực sản xuất phải có hàng rào bao kín, hạn chế phạm vi tác động nước rửa 

trôi bề mặt. 

Nước mưa chảy tràn 
Hệ thống thu 

gom nước mưa 

Nước thải sinh hoạt 

từ nhà ăn tập thể sau 

khi xử lý sơ bộ 

Nước thải sinh hoạt 

từ các khu vệ sinh 

sau bể tự hoại 3 

ngăn 

Nước thải sản xuất 

từ các nhà máy sau 

xử lý sơ bộ tại các 

nhà máy 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

của CCN 

Nguồn tiếp nhận 

(kênh Tây Nam – 

Phấn Động) 
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- Phương án tiêu thoát nước mưa: 

Trên cơ sở địa hình khu vực, hệ thống thoát nước mưa được bố trí thoát ra sông 

Kim Ngưu. Hệ thống cống thu nước được bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến đường nội 

bộ làm nhiệm vụ thu gom nước mưa của khu vực mà tuyến cống đảm nhiệm.  

Cống cho thoát nước mưa đều dùng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn bằng 

phương pháp ly tâm có miệng bát hoặc âm dương cuốn dây đay tẩm Bitum bên ngoài 

trat vữa Amiang. Toàn bộ cống đặt trên gối đỡ bằng BTCT. 

Ga cho cống dùng các loại ga như: ga thu nước mưa bằng BTCT có cửa thu theo 

kiểu cửa thu mặt đường và giếng thăm tường xây gạch, đáy bê tông, nắp bằng BTCT. 

Cửa xả xây bằng đá hộc vữa xi măng. 

Các hố ga được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác rưởi, cặn lắng; bùn thải 

được xử lý theo hướng chôn lấp.      

*) Phương án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt  

- Các nguồn nước thải sinh hoạt (nước nhà tắm, nước thải vệ sinh công cộng) 

được thu gom vào các hố ga, dẫn chuyển đến các bể tự hoại xây dựng tại các cơ sở sản 

xuất trong CCN và khu dịch vụ. Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: 

Lắng đọng phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại sau chu kỳ 3 - 

6 tháng sẽ bị phân huỷ bởi vi khuẩn kị khí. Cuối cùng hợp chất hữu cơ bị phân huỷ 

thành khí và một phần thành chất vô cơ dạng muối tan. Với thời gian đủ dài, xử lý 

bằng bể tự hoại có hiệu quả khá cao. Mô hình bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5:  Mô hình bể tự hoại xây dựng tại các cơ sở sản xuất trong CCN 

  NTSH sau bể tự hoại 

đi vào hệ thống xử lý 

NT tập trung của CCN  

 

NGĂN 1 

- Điều hoà 

- Lắng 

- Phân huỷ sinh 

học 

 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân huỷ 

sinh học 

 

NGĂN 3 

-  Lắng NTSH 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

344 

 

Tuy nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm sinh hoạt sau khi qua xử lý bằng bể tự hoại 

vẫn còn cao hơn quy chuẩn cho phép. Do đó, toàn bộ nước thải từ bể tự hoại của các 

cơ sở sản xuất theo đường ống thu gom được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của 

CCN, nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý tập trung của CCN đạt quy chuẩn cho phép 

trước khi theo hệ thống thoát nước thải riêng ra nguồn tiếp nhận (kênh Tây Nam – 

Phấn Động). 

*)  Phương án xử lý nước thải công nghiệp 

Để giảm thiểu tác động tới nguồn tiếp nhận, Công ty TNHH Xây dựng và 

thương mại Phú Xuân sẽ yêu cầu các đơn vị sản xuất, các nhà máy trong CCN xử lý 

sơ bộ nước thải của đơn vị mình đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

Để xử lý triệt để các thông số ô nhiễm trong nước thải CCN, Công ty TNHH 

Xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ tiến hành đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập 

trung cho toàn CCN. Toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất của các cơ sở 

sản xuất trong cụm công nghiệp sau khi xử lý sơ bộ tại các nhà máy sẽ được thu gom 

và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. Trạm xử lý nước thải nằm ở khu 

đất hạ tầng kỹ thuật (vị trí HTXLNT thể hiện trên bản đồ phần phụ lục) với công suất 

xử lý 1.350 m3/ngày đêm nhằm đạt quy chuẩn hiện hành về chất lượng nước thải 

công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là kênh Tây Nam – Phấn Động. 

+ Công nghệ xử lý nước thải tập trung của CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà: 
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Hình 3.6:  Quy trình xử lý nước thải CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà 

Nước thải từ hệ thống thu gom được đưa vào trạm bơm đầu vào, tại đây bố trí 

rọ đựng rác thô để tách rác ra khỏi nước thải. Sau đó nước thải được bơm lên bể tách 

cát bằng bơm chìm, bể tách cát có chức năng loại bỏ rác, cát để không gây ảnh hưởng 

tới quá trình xử lý tiếp theo bằng các thiết bị máy tách rác trống quay, song chắn rác 

dự phòng (song chắn rác thô). Cát lắng xuống dưới và được bơm thải bỏ định kỳ sang 

bể chứa bùn. Tại bể lắng cát có lắp đặt thiết bị kiểm tra online để kiểm soát chất lượng 

nước đầu vào. 

Sau đó nước thải được đưa sang bể điều hòa, tại bể điều hòa có lắp đặt hệ thống 

xục khí thô giúp cho nước thải hòa trộn với nhau, giúp ổn định nồng độ. Tiếp theo nước 
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thải được bơm lên bể keo tụ, tại bể keo tụ có lắp đặt hệ thống bổ sung hóa chất và máy 

khuấy. Khi thiết bị quan trắc pH phát hiện thông số nằm ngoài khoảng 6 – 9 thì hệ thống 

hóa chất sẽ bổ sung axít (HCl) hoặc Bazơ (NaOH) để điều chỉnh lại pH trong khoảng 

cho phép của hệ thống. Trong nước thải các chất ô nhiễm như chất rắn lơ lửng, hạt keo,.. 

có kích thước rất nhỏ, có điện tích âm và không thể tự lắng được. Các chất ô nhiễm này 

có cùng điện tích nên chúng đẩy nhau và có chuyển động hỗn loạn. Bổ sung hóa chất 

keo tụ (PAC, phèn nhôm,…) có cấu tạo vỏ hai lớp, lớp vỏ ngoài có điện tích dương, lớp 

nhân bên trong có điện tích âm. Việc bổ sung các ion mang điện tích trái dấu - điện tích 

dương vào bể giúp trung hòa điện tích của các hạt keo trong nước. Tiếp theo nước thải 

chảy tràn sang bể đông tụ, tại bể đông tụ có bố trí hệ thống hóa chất đông tụ và hệ thống 

khuấy. Trong nước có chứa các ion kim loại hoặc các hạt có kích thước nhỏ (vài mm) 

không lắng bằng trọng lực được. Hóa chất đông tụ ngoài việc phân ly ra ion OH- tạo kết 

tủa Hydroxit với ion kim loại nó còn đóng vai trò như 1 chất keo kết dính. Nó kết dính 

những hạt kích thước nhỏ thành những hạt có kích thước lớn hơn và có thể liên kết với 

hydroxit kim loại vừa tạo thành nữa tạo thành bông cặn lớn. Bông cặn này có thể lắng 

nhanh bằng trọng lực, tách hoàn toàn ra khỏi nước (phân lớp rõ ràng). Sau đó nước thải 

đi sang bể lắng đợt 1 qua hệ thống ống thu, bể lắng đợt 1 có bố trí ống lắng trung tâm, 

hệ thống máng chắn bọt, máng răng cửa và tấm lắng lamella giúp thu nước trong và các 

hạt đông tụ (bùn) lắng xuống dưới. Nước thải được chảy sang bể xử lý sinh học SBR 

cùng với đường ống của bể lắng cát sang bể SBR, còn bùn được bơm về bể nén bùn 

định kỳ. 

Việc điền nước vào các bể SBR này hoàn toàn tự động thông qua các Van motor 

và chương trình điều khiển trung tâm. Đồng thời, một thiết bị đo và truyền tín hiệu liên 

tục về bộ điều khiển trung tâm cũng được gắn trên kênh phân phối. Các bể SBR hoạt 

động song song được thiết kế cho Trạm XLNT. Tại các bể này sẽ diễn ra quá trình xử 

lý chính để làm sạch các chất ô nhiễm có trong nước thải. Công nghệ SBR là công 

nghệ xử lý nước thải tuần hoàn liên tục theo đó các quá trình như oxy hóa cacbon, quá 

trình nitrat hóa, khử nitơ và khử Photpho bằng phương pháp sinh học được diễn ra 

đồng thời. Việc kiểm soát quá trình này dựa trên việc đo sự hấp thụ oxy trực tuyến để 

điều khiển hoạt động của máy thổi khí, cùng với việc sử dụng hệ thống khuyếch tán 

khí loại bọt mịn, hiệu suất cao sẽ cho phép làm giảm đáng kể năng lượng tiêu tốn. 

Phương pháp này không cần đến các bể điều hòa, thiết bị khuấy trộn và loại trừ được 

trường hợp dòng chảy quá tải như trong hệ thống SBR. Quá trình xử lý sẽ diễn ra liên 

tục khi hệ thống được lắp đặt ít nhất là 2 bể hoạt động song song. 

Quá trình xử lý sinh học dựa trên công nghệ SBR – công nghệ bùn hoạt tính, sử 

dụng các vi sinh vật hiếu khí để oxy hoá các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. 
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Sự oxi hoá sinh học và tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ được thực hiện bởi 

vi sinh vật có trong bể hay còn gọi là bùn hoạt tính. 

Trong suốt quá trình xử lý, bùn hoạt tính sẽ liên tục được sinh ra. Loại bùn này 

không có mùi và không gây nguy hại tới sức khoẻ cho người vận hành và môi trường 

xung quanh khi bùn được xử lý theo quy trình xử lý bùn đã nêu. 

Quá trình phản ứng ở bể SBR gồm các giai đoạn sau: 

Bước1: Nước thải vào sẽ trộn với bùn hồi lưu với tỷ lệ F/M cao ở ngăn 

SELECTOR. Sự kết hợp bể SELECTOR với các bể phản ứng khác nhau tạo nên ưu 

việt khác biệt giữa công nghệ SBR và các bể hoạt động theo công nghệ SBR. Đặc 

điểm này giúp loại bỏ dây chuyền FILL và FILL-ANOXIC-MIX mà thay vào đó là 

dây chuyền FILL-AERATE và do đó vận hành hệ thống đơn giản hơn.  

   

Wastewater 

influent

Recirculation 

Active sludge
Recirculation 

Active sludge

 

 

Hệ thống này đảm bảo quá trình xử lý sinh học sẽ chủ yếu là tạo ra các hạt bùn 

hoạt tính, và do đó làm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành, giảm thiểu sự tập 

trung dòng thải. Bể Selector hỗ trợ quá trình phát triển các vi sinh vật khử photpho và 

do đó photpho được khử theo phương pháp sinh học mà không cần thêm hoá chất. 

Bước 2: Quá trình phản ứng xẩy ra trong bể SBR gần tương tự như quá trình 

SBR, chỉ khác dòng vào ra là liên tục. Đây là phương pháp xử lý nước thải mà qua đó 

các quá trình như oxy hóa cacbon, quá trình nitrat hóa, khử nitơ và khử Photpho bằng 

phương pháp sinh học được diễn ra đồng thời. Việc kiểm soát quá trình này dựa trên 

việc đo sự hấp thụ oxy trực tuyến và do đó phương pháp này không cần đến các bể 

điều hòa, thiết bị khuấy trộn và loại trừ được trường hợp dòng chảy quá tải như trong 

hệ thống SBR. Quá trình xử lý sẽ diễn ra liên tục do có các bể hoạt động song song và 

lệch pha nhau. 
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Nước thải sau khi xử lý ở các bể SBR đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu và được hút 

ra bởi các thiết bị thu nước decanter, xả vào bể khử trùng. Tại bể khử trùng, có bố trí 

hệ thống hóa chất Javen 9% và thiết kế thời gian lưu nước tối thiểu 30 phút để hóa chất 

có thể loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh. Bể khử trùng có bố trí hệ thống quan trắc 

online kiểm soát chất lượng đầu ra trước khí nước thải được xả ra môi trường. Khi 

phát hiện nước thải chưa đạt theo QCVN hiện hành thì hệ thống van xả ra môi trường 

sẽ khóa lại và mở hệ thống van xả ra hồ sinh học/hồ sự cố và tuần hoàn xử lý lại. Hồ 

sinh học/hồ sự cố được thiết kế lưu nước 02 ngày theo Thông tư hiện hành, nước thải 

tại đây được tuần hoàn lại bể điều hòa bằng bơm chìm. 

Bùn được bơm từ bể lắng, bể SBR và một phần cát trong bể lắng cát về bể nén 

bùn để làm giảm một phần thể tích bùn trước khi được bơm vào bể phân huỷ bùn.  

Bùn trong bể nén bùn sẽ được các bơm bùn bơm tới máy ép bùn ly tâm. Sau khi 

đạt độ khô từ 18-22%, bùn sau ép sẽ được đưa tới container chứa bùn cặn và sẽ được 

định kỳ chuyển lên xe tải thải bỏ. 

Nước róc ra từ máy ép bùn, nước trong từ các bể nén bùn được tập trung về 

trạm bơm đầu vào, sau đó được bơm tự động đến bể lắng cát để đem xử lý tiếp. 

Hệ thống bể được bao che kín bằng hệ thống Pin năng lượng mặt trời, mùi phát 

sinh được thu gom bằng quạt hút mùi và đi qua hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính. 

Cát chất gây mùi như H2S, NH3,... được hấp phụ và than và dòng khí sạch đi ra ngoài 

môi trường. Than hoạt tính được định kỳ thải bỏ. 

Hệ thống xử lý nước thải ➔ Quạt hút mùi ➔Tháp khử mùi ➔ Khí sạch ra môi 

trường. 

Tính toán thông số 
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* Các thông số đầu vào 

Bảng 3.74: Tính toán thông số đầu vào của hệ thống xử lý nước thải 

I 
CÁC YÊU CẦU VỀ 

THIẾT KẾ 
      

2 
Thời gian hoạt động 

của hệ thống / ngày 
Toper 24 giờ 

3 

Số mudule (một số 

hạng mục thiết kế cho 

cả 2 module) 

n 
                 

2    
  

4 
Hệ số không điều hòa 

của trạm XLNT 
K1 

            

1,30    

TCVN 

7957:2008 

5 
Hệ số không điều hòa 

chung K0 
K0 

            

2,06    

TCVN 

7957:2008 

  Lưu lượng theo ngày       

  - Lớn nhất       

6 -- Toàn giai đoạn Qd 
          

1.350    
m3/ngày đêm 

7 -- Giai đoạn 1 Qd1 
          

1.350    
m3/ngày đêm 

  - Trung bình       

7 -- Toàn giai đoạn Qave = Qd/K1 
          

1.038    
m3/ngày đêm 

8 -- Giai đoạn 1 Qave1 = Qd1/K1 
          

1.038    
m3/ngày đêm 

  Lưu lượng theo giờ       

  - Lớn nhất       

9 -- Toàn giai đoạn Qh=Qh,ave*K0 
               

89    
m3/giờ 

10 -- Giai đoạn 1 Qh1=Qh1,ave*K0 
               

89    
m3/giờ 

  Trung bình       

10 -- Toàn giai đoạn Qh,ave=Qave/Toper 
               

43    
m3/giờ 

11 -- Giai đoạn 1 Qh1,ave=Qave1/Toper                m3/giờ 
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43    

  
Lưu lượng nhỏ nhất 

(để tính toán) 
      

11 -- Toàn giai đoạn Qh,min=Qh,ave/K0 
               

21    
m3/giờ 

12 -- Giai đoạn 1 Qh1,min=Qh1,ave/K0 
               

21    
m3/giờ 

  
Quy ra dân số đô thị 

(tính 200l/người/ngày) 
      

13 - Giai đoạn 1 P1 
          

6.750    
Người 

14 Nước thải vào   

Thoát 

nước 

riêng khu 

công 

nghiệp 

  

15 Tái sử dụng   
Không 

yêu cầu 
  

  
Tính chất / yêu cầu đối 

với nước thải 
      

    
Trước xử lý (mg/l) 

Sau Xử lý (mg/l) 

  Thông số Đạt được QCVN 

16 Nhiệt độ 15 40 40 

17 pH 6 đến 9 6 đến 9 6 đến 9 

18 BOD5 (20oC) 350 15 30 

19 COD 700 75 75 

20 Chất rắn lơ lửng 250 40 50 

21 Amoni (tính theo N) 48 4 5 

22 Tổng nitơ 60 16 20 

23 
Tổng phốt pho (tính 

theo P ) 
10 3,2 4 

24 NO3 12 9,72 30 

          

II 
CÁC THÔNG SỐ ĐỂ 

THIẾT KẾ 
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II.1 
BỂ GOM - TRẠM 

BƠM 
      

25 
Thời gian lưu nước 

trung bình 
tave 6,60 phút 

26 Thể tích bể gom V=Qh,ave/24*tave 4,8 m3 

27 
Thời gian lưu nước 

max 
tmax=V/Qh1,min*60 13,60 phút 

28 
Thời gian lưu nước 

min 
tmon=V/Qh*60 3,20 phút 

II.2 BỂ LẮNG CÁT       

29 Số module thực hiện    1,00   

  
Lưu lượng nước giai 

đoạn 1 (1 module) 
      

30 
- Dòng vào lớn nhất 

(Qmax) 
q=N1*Qpump 114,50 m3/giờ 

  Kích thước bể       

31 - Chiều sâu bể (Htt) Chọn 1,15 m 

32 
- Kích thước hạt cát 

giữ lại 
Chọn 0,25 mm 

33 - Độ lớn thủy lực (U0)   24,20 mm/s 

34 - Hệ số tỷ lệ K=U0:U   1,30   

35 

- Vận tốc dòng chảy 

ứng với lưu lượng max 

(v) 

  0,15 m/2 

36 

- Chiều dài bể lắng 

cát: 

L=K*(1000*Htt*v)/U

o 

  9,27 m 

37 

- Chiều dài bể lắng 

cát: chọn cho phù hợp 

mặt bằng (L) 

Chọn 10,50 m 

38 
- Vận tốc dòng chảy 

ứng với lưu lượng max 
  0,30 m/s 
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(Vmax) 

39 

- Diện tích tiết diện 

ướt của bể: 

W=Qmax/(v)/3600 

  0,11 m2 

40 
- Chiều rộng của bể: 

B=W/Htt 
  0,09 m 

41 

- Chọn chiều rộng của 

bể để thuận tiện cho 

công tác vận hành 

cũng như lắp đặt bảo 

dưỡng thiết bị: B 

Chọn 1,00 m 

42 
- Thời gian lưu nước 

tại bể: t=L/vmax 
  30,89 s 

43 - Lượng cát giữ lại: M   0,02 l/người/ngày 

44 
- Dân số tính toán 

(max): N 
(6) 6.750,00 Người 

45 

- Thể tích lượng cát 

giữ lại trong 1 ngày: 

Vc=M*N/1000 

  0,14 m3/ngày 

46 - Thời gian xả cặn Chọn 3,00 Ngày/lần 

47 
- Chiều sâu giữ cặn: 

Hc=Vc*tx/(L*B*n) 
  0,04 m 

48 - Chiều cao bảo vệ Chọn 0,20 m 

49 
- Chiều cao xây dựng 

bể: Hxd=Htt+Hc+Hbv 
  1,39 m 

50 

- Chọn chiều cao xây 

dựng để thuận tiện 

công tác xây dựng bể 

Chọn 1,39 m 

51 - Góc nghiêng đáy bể Chọn 5,00 o 

52 
- Chiều cao phần cuối 

bể: Hd=L*tagD 
  0,92 m 

53 

- Chiều cao xây dựng 

phần cuối bể: 

Hxdc=Hxd+Hd 

  2,31 m 

54 - Chọn chiều cao xây Chọn 2,40 m 
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dựng phần cuối bể để 

thuận tiện công tác xây 

dựng bể 

II.3 BỂ ĐIỀU HÒA       

55 Thời gian lưu nước (t)   6,00 h 

56 Thể tích hữu ích (V1) V=Q*t 259,62 m3 

57 
Chiều sâu hữu ích 

(H1) 
  4,50 m 

58 Diện tích bể (S)   62,00 m2 

59 Chiều dài bể (L) Chọn 10,50 m 

60 Chiều rộng bể (W)   5,90 m 

II.4 
BỂ TRUNG HÒA, 

KEO TỤ TẠO BÔNG 
      

II.4.

1 

NGĂN TRUNG HÒA 

- KEO TỤ 
      

61 
Thời gian lưu trong 

ngăn (t) 
  0,24 h 

62 
Thể tích ngăn chứa 

(V) 
V=Q*t 21,6 m3 

63 Chiều sâu bể (H)   4,50 m 

64 
Diện tích ngăn trung 

hòa (S) 
S=V/H 4,79  m2  

65 Chiều dài bể (L) Chọn 2,10  m  

66 Chiều rộng bể (W) W=S/L 2,28 m 

67 Chọn chiều rộng Chọn 2,60 m 

V.4.2  
NGĂN PHẢN ỨNG 

ĐÔNG TỤ 
      

68 
Thời gian lưu trong 

ngăn (t) 
  0,04 h 

69 
Thể tích ngăn chứa 

(V) 
V=Q*t 3,6 m3 

70 Chiều sâu bể (H)   4,50 kg/ngày 

71 
Diện tích ngăn trung 

hòa (S) 
S=V/H 0,79  m2  

72 Chiều dài bể (L) Chọn 1,80  m  
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73 Chiều rộng bể (W) W=S/L 0,44 m3 

V.5 BỂ LẮNG KEO TỤ       

73 Số lượng bể (n)   1,00 bể 

74 Tải trọng bề mặt bể (l)   12,00 m3/m2.ng 

75 Diện tích (S) S=Qn/l 86,54 m2 

76 Kích thước (D1) Chọn  6,00 m 

77 Làm tròn (D) D=S/D1 14,42 m 

V.6 BỂ SBR CẢI TIẾN       

V.6.1 Số bể SBR       

78 Số lượng bể (n) n 
                 

2    
bể 

79 
Tải lượng BOD5 cần 

xử lý 

Bd,BOD= (BODin-

BODout) *Qd1/1000 

             

452    
kg/ngày 

80 Tải trọng oxy hoá F/M F/M 
            

0,08    
  

81 

Hàm lượng MLSS cần 

duy trì trong bể 

Aeroten 

MLSS 
          

4.000    
  

82 
Tổng thể tích 2 bể 

SBR 

VT=Bd,BOD/(F/M) 

/MLSS*1000 

          

1.386    
m3 

83 Thể tích mỗi bể SBR V=VT/n 
             

693    
m3 

V.6.2 
Kích thước mỗi bể 

SBR: 
      

84 
- Chiều cao phần chứa 

nước 
H 4,50   m 

85 
- Chiều cao phần bảo 

vệ phía trên mặt nước 
Hf 0,50   m 

88 

- Chiều rộng phần bể 

SBR chính = Chiều dài 

selector 

W 14,50   m 

86 - Chiều dài L=V/H/W 10,62   m 

87 
- Chiều ngang phần bể 

Selector 
18%*W 2,6   m 

V.6.3 Tính toán lượng khí       
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88 

Tỷ số chuyển khối của 

oxy trong nước thải so 

với nước sạch 

a 0,6   

89 

Tỷ số hoà tan của oxy 

trong nước thải so với 

nước sạch 

b 0,95   

90 
Áp suất không khí 

xung quanh mùa đông 
p1 

     

1.012,87    
mbar 

91 
Áp suất không khí 

xung quanh mùa hè 
p2 

     

1.012,90    
mbar 

92 
Nồng độ oxy hoà tan 

trong bể SBR 
DO 2 mg/l 

93 Nhiệt độ mùa đông T1 10 oC 

94 Nhiệt độ mùa hè T2 25 oC 

95 
Hiệu suất xử lý BOD 

theo thiết kế 
H% 100%   

96 
Lượng BOD cần xử lý 

trong bể 
Bd,BOD 

             

452    
kg/ngày 

97 
Tỷ lệ oxy cần thiết để 

oxy hoá BOD 
K 

            

0,51    

kg O2/kg 

BOD 

98 
Lượng oxy cần thiết ở 

điều kiện chuẩn 

LBOD=H%*K*Bd,BO

D 

          

230,6    
kg O2/ngày 

99 
Lượng amoni cần xử 

lý 
Bd,NH3 

               

59    
kg/ngày 

100 
Lượng oxy cần thiết để 

oxy hoá amoni 
LNH3=1,2*Bd,NH3 

               

71    
kg O2/ngày 

101 
Tổng nhu cầu oxy 

AOR 
AOR=LBOD+LNH3 

          

12,58    
kg O2/giờ 

102 
Lượng khí cấp cho 

mỗi đầu phân phối khí  
Ldifuser 

          

11,41    
m3/giờ 

103 

Diện tích tác dụng của 

mỗi đầu phân phối khí 

SOR 

  
          

1.586    
cm2 

104 
Chiều sâu của đầu 

phân phối khí 
Ha 

            

4,20    
m 
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105 
Hệ số chuyển khối oxy 

SOTE 
SOTE 33%   

106 
Lượng oxy của mỗi 

đầu phân phối khí 
l 

            

1,04    
kg O2/giờ/đầu 

107 
Độ bão hoà Oxy bề 

mặt mùa đông 
  

          

11,29    
mg/l 

108 
Độ bão hoà Oxy bề 

mặt mùa hè 
  

            

8,26    
mg/l 

109 
Hệ số điều chỉnh độ 

sâu 
K2 

            

0,40    
  

110 
Oxy bão hoà trong bể 

ở điều kiện tiêu chuẩn 

9,09*(29,92+ 

0,8828*Ha*K2) /29,92 

            

9,54    
mg/l 

111 AOR/SOR mùa đông   
            

0,47    
  

112 AOR/SOR mùa hè   
            

0,46    
  

113 

Số đầu phân phối khí 

yêu cầu cho lượng oxy 

để oxy hoá 

Ndifuser=AOR/l/ 

(AOR/SOR mùa đông) 

          

25,71    
Đầu 

114 
Lượng khí yêu cầu cho 

oxy hoá 
LO2=Ndifuser*Ldifuser 

          

293,4    
m3/giờ 

115 
Lượng khí yêu cầu cho 

khuấy trộn 
K3 

            

2,85    
m3/giờ/m2 

116 Diện tích bể sục khí S=L*W 
        

154,05    
m2 

117 
Tổng lượng khí dùng 

để khuấy trộn 
Lmix=K3*S 

        

439,03    
m3/giờ 

118 
Lượng khí yêu cầu cho 

bể SBR 
LSBR=Max(LO2;Lmix) 

          

439,0    
m3/giờ 

119 
Lượng khí yêu cầu cho 

bơm airlift 
  0 m3/giờ 

120 
Số máy thổi khí hoạt 

động tại mỗi thời điểm 
n2 1 Máy 

121 Số máy dự phòng   1 Máy 

122 Tổng số máy lắp đặt   2 Máy 
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=(58)+(59) 

123 
Công suất khí cho bể 

Aeroten của mỗi máy 
Lblower=LSBR/n2) 

          

439,0    
m3/giờ 

124 - Quy ra m3/phút   
              

7,3    
m3/phút 

V.6.4 Tính toán lượng bùn       

125 
Tỷ lệ bùn sinh học 

được sinh ra 
K4 

            

0,21    

kg/kg BOD bị 

phân huỷ 

126 

Lượng bùn sinh học 

được sinh ra do phân 

huỷ BOD 

SPd,C=K4*Bd,BOD 
          

94,97    
kg/ngày 

127 
Bùn sinh ra do SS đầu 

vào của nước thải 

Bd,SS= (SSin-SSout) 

*Qd1/1000 

        

283,50    
kg/ngày 

128 
Tổng lượng bùn được 

sinh ra 
PXT=SPd,C+Bd,SS 

        

378,47    
kg/ngày 

V.6.5 Chu kỳ phản ứng       

129 
- Thời gian lắng TS, 

giờ 
  

            

0,75    
giờ 

130 
- Thời gian rút nước 

TD, giờ 
  

            

0,75    
giờ 

131 
- Thời gian nghỉ TI, 

giờ 
  

                

-      
giờ 

132 
- Thời gian sục khí 

TA, giờ 
  

            

1,50    
giờ 

V.7 BỂ KHỬ TRÙNG        

147 Số bể   1,00   

148 
Thời gian lưu khử 

trùng 
tster 30,00 phút 

149 
Thể tích chứa nước bể 

khử trùng 
V=tster*Qh,ave1/60 42,19 m3 

150 Chiều dài bể L 6,40 m 

151 Chiều rộng bể W 2,00 m 

152 
Chiều sâu bể - phần 

chứa nước 
Hw=V/L/W 3,30 m 

153 Phần không chứa nước Hf 0,50 m 
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phía trên 

154 Tổng chiều sâu bể H=Hw+Hf 3,80 m 

V.8 HỒ SỰ CỐ       

145 Số lượng   1,00 hồ 

146 Thể tích hữu ích (V) V=2*Q 2.700,00 m3 

147 
Chiều cao hữu ích 

(H1) 
Chọn 3,00 m 

148 Diện tích (S) S=V/H1 900,00 giờ 

V.9 
BỂ PHÂN HỦY VÀ 

CHỨA BÙN 
      

155 
Số bể cho toàn giai 

đoạn 
  1,00 bể 

156 
Lượng bùn thải (giai 

đoạn 1) 
Qw=2*Qw,SBR 94,62 m3/ngày 

157 
Thời gian lưu bùn / 

nén bùn 
t 16,00 giờ 

158 Thể tích bể V=Qw/24*t 63,08 m3 

159 Chiều dài bể L 6,40 m 

160 Chiều rộng bể W 2,30 m 

161 
Chiều sâu bể - phần 

chứa nước 
Hw=V/L/W 4,29 m 

162 
Phần không chứa nước 

phía trên 
Hf 0,50 m 

163 Tổng chiều sâu bể H=Hw+Hf 4,79 m 

164 Chọn chiều sâu bể Chọn 5,00 m 

 

Bảng 3.75: Thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

A Thiết bị công nghệ       

I Trạm bơm đầu vào       

1 Van cửa phai Cái 1 

- Van điều khiển bằng tay 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox Sus304 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

2 Thiết bị tách rác Cái 2 

- Dạng rọ đựng rác 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox Sus304 

3 Bơm chìm nước thải Bộ 2 

- Loại bơm chìm chuyên dụng cho 

nước thải 

- Lưu lượng: 57,5 m3/h 

- Cột áp: 12m 

- Công suất: 3,7kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Phụ kiện bao gồm: Khớp nối tự 

động, xích kéo bơm Inox Sus304, 

thanh hướng dòng Inox304, bulông, 

đai ke cố định hệ thống sản xuất tại 

Việt Nam 

4 Phao báo mức Bộ 1 

- Phao báo mức Mac3 

- Điện áp: 230V - 250V 

- Dây dài: 5m 

- Cấp bảo vệ IP68 

5 Thiết bị đo lưu lượng Cái 1 

- Đồng hồ dạng điện từ 

- Công suất: max 120 m3/h 

- Đường kính DN100 

II Bể lắng cát       

1 Thiết bị tách rác tự động Cái 1 

- Thiết bị tách rác loại trống quay 

- Khe hở: 2mm 

- Lưu lượng max: 120 m3/h 

- Vật liệu: Inox Sus304 

- Công suất: 

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz 

2 
Hệ đo, kiểm soát chất lượng 

đầu vào 

Hệ 

thống 
1 

 - Quan trắc nhanh các thông số đầu 

vào như: Độ dẫn, pH 

3 Bơm cát Cái 1 

- Loại bơm Airlift 

- Lưu lượng: 2,5 m3/h 

- Cột áp: 5m 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

III Bể điều hòa       

1 Bơm nước bể điều hòa Cái 2 

- Loại bơm chìm chuyên dụng cho 

nước thải 

- Lưu lượng: 57,5 m3/h 

- Cột áp: 12m 

- Công suất: 3,7kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Phụ kiện bao gồm: Khớp nối tự 

động, xích kéo bơm Inox Sus304, 

thanh hướng dòng Inox304, bulông, 

đai ke cố định hệ thống sản xuất tại 

Việt Nam 

2 Phao báo mức Bộ 1 

- Phao báo mức Mac3 

- Điện áp: 230V - 250V 

- Dây dài: 5m 

- Cấp bảo vệ IP68 

3 Thiết bị đo mức liên tục Cái 1 

- Điện áp: 24 VDC 

- Dải đo: 0-6mH2O 

- Dây dài: 10m 

- Cấp bảo vệ IP68 

4 
Van điều khiển hệ thống 

phân phối khí 
Cái 1 

- Dạng van bướm điều khiển bằng 

điện - Kích thước: DN100- Vật liệu: 

Sus304 

IV Bể keo tụ tạo bông       

1 Máy khuấy hóa chất Cái  1 

- Công suất: 0,75kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Trục khuấy, cánh khuấy làm bằng 

Inox 304 

2 Bồn hóa chất Cái  3 
- Dung tích bồn: 1m3 

- Vật liệu: Nhựa 3 lớp 

3 Máy khuấy hóa chất Cái  2 

- Công suất: 0,4kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Trục khuấy, cánh khuấy làm bằng 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

Inox 304 

4 Bơm định lượng Cái 6 

- Lưu lượng: 0 - 100 l/h 

- Công suất: 0,2 kW 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP55 

V Bể đông tụ       

1 Máy khuấy hóa chất Cái  1 

- Công suất: 0,75kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Trục khuấy, cánh khuấy làm bằng 

Inox 304 

2 Bồn hóa chất Cái  1 
- Dung tích bồn: 1m3 

- Vật liệu: Nhựa 3 lớp 

3 Máy khuấy hóa chất Cái  1 

- Công suất: 0,4kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Trục khuấy, cánh khuấy làm bằng 

Inox 304 

4 Bơm định lượng Cái 2 

- Lưu lượng: 0 - 100 l/h 

- Công suất: 0,2 kW 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP55 

VI Bể lắng hóa lý       

1 Bơm bùn thải Cái 2 

- Loại bơm chìm chuyên dụng cho 

nước thải 

- Lưu lượng: 20 m3/h 

- Cột áp: 7m 

- Công suất: 1,5kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Phụ kiện bao gồm: Khớp nối tự 

động, xích kéo bơm Inox Sus304, 

thanh hướng dòng Inox304, bulông, 

đai ke cố định hệ thống sản xuất tại 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

Việt Nam 

2 Tấm lắng nghiêng lamella 
Hệ 

thống 
1 

- Vật liệu: PVC 

- Chiều cao: 1,5m 

3 Ống lắng trung tâm Cái 1 

- Vật liệu: SUS 304 

- Kích thước: DxH= 1 x 2m (chưa kể 

nón loe và chiều cao an toàn) 

VII Bể Selecter       

1 Van điều khiển Cái 2 

- Dạng van bướm điều khiển bằng 

điện  

- Kích thước: DN150 

- Vật liệu: Sus304 

VIII Bể SBR cải tiến       

1 Hệ thống phân phối khí mịn 
Hệ 

thống 
2 

- Chiều dài tiêu chuẩn 1m 

- Vật liệu màng EPDM 

- Lưu lượng: 0~32m3/h 

- Kích thước ống 95 x 1000mm 

- Một bộ bao gồm 02 đầu 

2 Máy thổi khí Cái 3 

- Loại Tri-lobe- Lưu lượng: 7,94 

m3/phút- Cột áp: 5m- Công suất: 

9,6kW- Động cơ: 

3phase/380V/50Hz- Cấp bảo vệ: 

IP55- Đông cơ xuất xứ Châu Á- 

Cung cấp đồng bộ gồm máy chính, 

giảm thanh đầu vào, van xả áp an 

toàn, đồng hồ áp. 

3 Thiết bị đo DO Cái 2 

- Dải đo 0 - 20 mg/l 

- Output: 4 - 20 mA 

- Cáp: 5 - 7m 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

4 Thiết bị tách nước Decanter Cái 2 

- Chế tạo tách nước tự động 

- Vật liệu: Inox Sus304 

- Lưu lượng: 115 m3/h 

- Điều khiển tự động theo lập trình 

- Bao gồm chọn bộ: Hệ thống đường 

ống thu nước, động cơ nâng hạ, bộ 

chuyền chuyển động, phao chắn bọt, 

van điều khiển 

5 Thiết bị đo mức liên tục Cái 2 

- Điện áp: 24 VDC 

- Dải đo: 0-6mH2O 

- Dây dài: 10m 

- Cấp bảo vệ IP68 

6 Van điều khiển xả khí Cái 2 

- Dạng van bướm điều khiển bằng 

điện  

- Kích thước: DN65 

- Vật liệu: Sus304 

7 Bơm bùn tuần hoàn Cái 2 

- Loại bơm chìm chuyên dụng cho 

nước thải 

- Lưu lượng: 12,6 m3/h 

- Cột áp: 7,5m 

- Công suất: 0,75kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Phụ kiện bao gồm: Khớp nối tự 

động, xích kéo bơm Inox Sus304, 

thanh hướng dòng Inox304, bulông, 

đai ke cố định hệ thống sản xuất tại 

Việt Nam 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

8 Bơm bùn thải Cái 2 

- Loại bơm chìm chuyên dụng cho 

nước thải 

- Lưu lượng: 12,6 m3/h 

- Cột áp: 7,5m 

- Công suất: 0,75kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Phụ kiện bao gồm: Khớp nối tự 

động, xích kéo bơm Inox Sus304, 

thanh hướng dòng Inox304, bulông, 

đai ke cố định hệ thống sản xuất tại 

Việt Nam 

IX Bể khử trùng       

1 Đồng hồ đo lưu lượng Cái 1 

- Đồng hồ dạng cơ 

- Công suất: max 15 m3/h 

- Kích thước: DN200 

2 Bồn hóa chất Cái  1 
- Dung tích bồn: 1m3 

- Vật liệu: Nhựa 3 lớp 

3 Máy khuấy hóa chất Cái  1 

- Công suất: 0,4kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Trục khuấy, cánh khuấy làm bằng 

Inox 304 

4 Bơm định lượng Cái 2 

- Lưu lượng: 0 - 100 l/h 

- Công suất: 0,2 kW 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP55 

5 Van điều khiển Cái 2 

- Dạng van bướm điều khiển bằng 

điện  

- Kích thước: DN200 

- Vật liệu: Sus304 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

6 Hệ thống quan trắc 
Hệ 

thống 
1 

- Tích hợp quan trắc lưu lượng đầu 

vào và đầu ra 

- Quan trắc các thông số đáp ứng 

theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP; 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP; thông tư 

10/2021/TT-BTNMT và các quy định 

hiện hành 

- Thiết bị ghi nhận và chuyền dữ liệu 

GPRS và trạm trung tâm sở tài 

nguyên môi trường và chi phí kết nối 

X Bể nén bùn        

1 Bơm bùn trục vít Cái 1 

- Bơm bùn trục vít từ bể lên máy ép 

bùn 

- Loại: Trục vít 

- Q = 2 m3/h: H = 3 Bar 

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz 

- Cấp đọ bảo vệ: IP55 

2 Máy ép bùn Cái 1 

- Chức năng: ép và làm khô bùn dể 

chuẩn bị thuê đơn vi đơn vị chức 

năng chở đi xử lý 

- Công suất: 6 - 8m3/h 

- Loại: Băng tải 

3 Máy nén khí Cái 1 

- Lưu lượng khí: 1538 lít/phút 

- Dung tích bình 300 lít 

- Áp lực khí: 8-10bar 

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz. 

4 Bơm trục đứng rửa băng tải Cái 2 

- Kiểu: đặt cạn, cánh kín 

- Lưu lượng: 4m3/h 

- Cột áp: 35m 

- Công suất: 3HP 

- Điện áp: 3phase/400V/50Hz 

- Đông cơ: IE3 

5 Bồn hóa chứa nước sạch Cái  1 - Dung tích bồn: 1m3 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

- Vật liệu: Nhựa 3 lớp 

6 Bồn hóa chất Cái  1 
- Dung tích bồn: 1m3 

- Vật liệu: Nhựa 3 lớp 

7 Máy khuấy hóa chất Cái  1 

- Công suất: 0,4kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Trục khuấy, cánh khuấy làm bằng 

Inox 304 

8 Bơm định lượng Cái 2 

- Lưu lượng: 0 - 100 l/h 

- Công suất: 0,2 kW 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP55 

9 Ống lắng trung tâm Cái 1 

- Vật liệu: SUS 304 

- Kích thước: DxH= 1 x 2m (chưa kể 

nón loe và chiều cao an toàn) 

XI Hồ sinh học/sự cố       

1 Bơm chìm nước thải Bộ 2 

- Loại bơm chìm chuyên dụng cho 

nước thải 

- Lưu lượng: 57,5 m3/h 

- Cột áp: 12m 

- Công suất: 3,7kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Phụ kiện bao gồm: Khớp nối tự 

động, xích kéo bơm Inox Sus304, 

thanh hướng dòng Inox304, bulông, 

đai ke cố định hệ thống sản xuất tại 

Việt Nam 

2 Phao báo mức Bộ 1 

- Phao báo mức Mac3 

- Điện áp: 230V - 250V 

- Dây dài: 5m 

- Cấp bảo vệ IP68 

XII Trạm bơm khu 1       
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

1 Bơm nước thải  Cái  2 

- Loại bơm chìm chuyên dụng cho 

nước thải- Lưu lượng: 57,5 m3/h- 

Cột áp: 12m- Công suất: 3,7kW- 

Điện áp: 380V/3pha/50Hz- Phụ kiện 

bao gồm: Khớp nối tự động, xích kéo 

bơm Inox Sus304, thanh hướng dòng 

Inox304, bulông, đai ke cố định hệ 

thống sản xuất tại Việt Nam 

XIII Hệ thống xử lý mùi       

1 
Tháp khử mùi và than hoạt 

tính 

Hệ 

thống 
1 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox 304 

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính 

B Thiết bị cơ khí       

1 
Hệ thống đường ống công 

nghệ 

Hệ 

thống 
1 

- Bao gồm đường ống nước thải, bùn, 

khí, hóa chất, mùi 

- Vật liệu: uPVC class3, Inox 304 

2 Hệ thống van 
Hệ 

thống 
1 

- Bao gồm các van trên đường ống 

khí, nước, hóa chất, mùi 

3 

Hệ thống thiết bị cơ khí bể 

lắng: tấm chắn bọt, tấm răng 

cưa, máng thu bọt 

hệ thống 1 - Vật liệu Sus304 

C 
Hệ thống điện động lực - 

Tự động hóa 
      

1 Tủ điện điều khiển 
Hệ 

thống 
1 

- Vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Thiết bị trong tủ bao gồm: Thiết bị 

đóng cắt, thiết bị bảo vệ, khởi 

động,… 

2 

Hệ thống dây cáp điện, cáp 

tín hiệu, máng cáp điện và 

điều khiển cho toàn bộ hệ 

thống 

Hệ 

thống 
1 

- Cáp điện tính trong phạm vi Trạm 

XLNT, chưa bao gồm cáp điện cấp 

nguồn cho hệ thống tủ điều khiển. 

- Máng cáp sơn phủ tĩnh điện, dày 

1,5mm 
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STT Hạng mục/Thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuât 

3 
Hệ thống chiếu sáng trong 

và ngoài nhà 

Hệ 

thống 
1 

Chiếu sáng trong phạm vi Trạm 

XLNT 

4 Hệ thống chống sét, tiếp địa 
Hệ 

thống 
1 Hệ thống đạt tiêu chuẩn Việt Nam 

5 

Hệ thống điều khiển tự động 

PLC và phần mềm SCADA, 

màn hình hiển thị cảm ứng 

Hệ 

thống  
1 

Bộ điều khiển khả trình PLC các 

modul nguồn + CPU, model tín hiệu, 

phần mềm chuyên dụng (Việt hóa) để 

giám sát điều khiển tự động, các thiết 

bị thuộc trạm XLNT. 

Màn hình hiển thị và điều khiển cảm 

ứng màu 12'' 

6 Máy phát điện Cái 1 

- Máy phát điện công suất 120 kVA 

- Điện áp: 230/400V, 3pha, 50Hz 

- Cung cấp đồng bộ nhưng không 

giới hạn bao gồm: 

+ Bảng điều khiển kỹ thuật số 

+ Bộ bát giảm chấn, chống rung và 

không rung bệ máy 

+ Bộ ắc quy đi kèm, giá đỡ, dây cọc 

bình 

+ Bộ sạc ắc quy sử dụng điện lưới 

+ Tủ chuyển nguồn tự động ATS, vỏ 

các âm sản xuất và lắp ráp tại Việt 

Nam 

7 Trạm biến áp Cái 1 

- Trạm biến áp hợp bộ kiểu Kiosk 

250 kVA 

- Cung cấp trọn gói, bao gồm Trạm, 

tủ điện, chống sét van, phụ kiện dây 

kết nối với tủ động lực. Các chi phí 

kiểm định, nghiệm thu, xin đấu nối 

với điện lực sở tại. 

 

*Trạm quan trắc nước thải online: 
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- Hệ thống quan trắc nước thải tự động sau khi xử lý Theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/1/2022 về “Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường” thì CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc 

tự động, liên tục đối với 7 thông số sau: 

 (1) Lưu lượng đầu vào trạm XLNT; (2) Lưu lượng đầu ra sau khi xử lý; (3) pH; 

(4) Nhiệt độ; (5) COD; (6) TSS; (7) Amonia.  

Các thông số này sẽ được trạm quan trắc giám sát độc lập với nhà máy xử lý, 

kiểm tra nước thải đầu ra so với tiêu chuẩn, lưu trữ giữ liệu trên bộ dataloger và truyền 

thông đi xa cho phép người ở xa có thể theo dõi và kiểm tra khi có mạng internet. - 

Chức năng:  

+ Trạm quan trắc có nhiệm vụ đo và thu nhận 7 thông số (Lưu lượng đầu vào, 

lưu lượng đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, COD và Amonia) của Nhà máy XLNT, hiển thị 

tại chỗ và truyền tín hiệu đi xa tới những điểm do chủ đầu tư chỉ định 

+ Thông qua màn hình hiển thị tại chỗ người vận hành nhà máy xử lý nước thải 

theo dõi các chỉ tiêu của nước thải đầu ra, qua đó điều chỉnh quá trình vận hành để 

nước thải đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn cho phép.  

+ Cho phép người quản lý có thể theo dõi các chỉ tiêu từ xa, qua đó quản lý 

được quá trình hoạt động của nhà máy.  

- Nguyên lý hoạt động + Nước thải đầu ra của trạm xử lý nước thải tại bể lắng 

thứ cấp qua kênh đầu ra được bơm trích mẫu định kỳ vào thùng lấy mẫu đặt trong trạm 

quan trắc đảm bảo lưu lượng nước ổn định tránh sai số phép đo. Khi nước đi qua thùng 

lấy mẫu, đầu đo của các thiết bi ̣phân tích COD, TSS, pH, Nhiệt độ, Amonia sẽ đo và 

phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước, truyền về bô ̣dataloger theo chuẩn 4- 20mA để 

lưu trữ và truyền thông. Nước thải từ kênh đầu ra được bơm liên tục theo chu kỳ thời 

gian vào thùng lấy mẫu bằng bơm và được xả ra nguồn tiếp nhận bằng đường ống xả. 

+ Khi được yêu cầu kết nối. Hệ thống có khả năng truyền toàn bộ dữ liệu đến 

máy tính do chủ đầu tư chỉ định (cài đặt thêm phần mềm chuyên dụng) qua đó cho 

phép theo dõi toàn bộ thông số đầu ra, cảnh báo khi giá trị vượt ngưỡng.  

- Hệ thống quan trắc tự động liên tục chất lượng nước thải sau xử lý gồm 7 chỉ 

tiêu sau: (1) Lưu lượng đầu vào trạm XLNT (2) Lưu lượng đầu ra sau khi xử lý (3) pH 

(4) Nhiệt độ (5) COD (6) TSS (7) Amonia bao gồm các hạng mục sau: + Bộ thiết bị 

CM444 hiển thị, kết nối với các đầu đo kỹ thuật số, truyền thông Hart về bộ 

Datalogger  

+ Đầu đo COD kỹ thuật số,  

+ Đầu đo TSS kỹ thuật số,  

+ Đầu đo pH kỹ thuật số,  

+ Đầu đo NH4 + kỹ thuật số, 

 + Đầu đo nhiệt độ kỹ thuật số, 

 + Máy lấy mẫu tự động kết nối với bộ Datalogger điều khiển từ xa  
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+ Tủ điện và phụ kiện lắp đặt. 

 + Kết nối dữ liệu với đồng hồ đo lưu lượng điện từ trước bể tiếp xúc khử trùng. 

- Thiết bị ghi nhận và truyền số liệu: Thiết bị ghi nhận và truyền số liệu 

GPRS/3G/cáp quang về trạm trung tâm (Datalogger)  

- Hệ camera giám sát, UPS, Hệ thống báo cháy  

+ Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2MP (quay quét), chuẩn nén H264, có hỗ 

trợ H265 

+ Đầu ghi hình camera IP4 kênh cấp chuẩn H.264  

+ Bộ lưu điện USP 2kVA Longtime Online Delta CL2000VS  

+ Bình ắc quy 12V 24Ah + Hệ thống báo cháy, báo khói 

- Các thiết bị đo lường, điều khiển được lựa chọn đáp ứng các yêu cầu:  

- Các thiết bị đo lường, điều khiển đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, là thiết bị sử 

dụng trong môi trường công nghiệp.  

- Hệ thống bao gồm các thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, có chứng chỉ xuất 

xứ và chứng nhận chất lượng, tương thích trong hệ thống. 

- Thiết bị đảm bảo yêu cầu về độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Toàn bộ các thiết bị thích ứng về mặt khí hậu của Việt Nam. 

- Hệ thống được cung cấp đồng bộ về chủng loại thiết bị. 

- Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị nhanh chóng, ảnh hưởng ít nhất đến hệ 

thống.  

- Dựa trên những phân tích chi tiết từ yêu cầu công nghệ và dựa trên các bản vẽ 

về công nghệ và các bản vẽ liên quan chúng tôi đưa ra sự lựa chọn các thiết bị điều 

khiển tự động như sau: 

o + Thiết bị điều khiển trung tâm: Theo đặc thù hoạt động hệ thống thiết bị 

hoạt động trong môi trường nóng, độ ẩm nhiều. Mặt khác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và 

quản lý, hệ thống điều khiển phải xử lý, điều khiển nhiều chủng loại đối tượng khác 

nhau với độ tin cậy, chính xác cao. Vì vậy việc lựa chọn bộ xử lý trung tâm phải đảm 

bảo được các yêu cầu quan trọng như thiết bị phải có khả năng hoạt động độc lập, hoạt 

động tin cậy, ổn định, liên tục trong môi trường công nghiệp, thiết bị được nhiệt đới 

hóa, tốc độ xử lý nhanh (đáp ứng tính thời gian thực), khả năng lưu trữ lớn, xử lý, điều 

khiển được nhiều đối tượng, có khả năng mở rộng cao. Để đáp ứng những yêu cầu trên 

chúng tôi lựa chọn hệ điều khiển PLC của hãng Siemen. Hiện naySiemen đang là một 

trong những hãng hàng đầu trong lĩnh vực đo lường, điều khiển trên thế giới. Hệ thống 

điều khiển PLC hiện nay được đánh giá rất cao trên thế giới nói chung và tại Việt Nam 

nói riêng. Hiện tại và trong tương lai nó sẽ được áp dụng nhằm thay thế cho các hệ 
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điều khiển liên động đã lỗi thời trong các dự án tự động hóa nhỏ, vừa, và lớn  bởi 

những ưu điểm nổi bật của nó. 

o +  Bộ điều khiển PLC của Siemen có những đặc điểm sau:  

- Hệ thống sử dụng bộ điều khiển PCL S7-1500 thực hiện tính toán thông số và 

điều khiển tự động các thiết bị chấp hành. 

- Là bộ điều khiển công nghiệp, cấu trúc kiểu modul, hoạt động ổn định, chính 

xác, có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, và môi trường nhiệt đới.  

- Có khả năng thực hiện các thuật toán phức tạp, độ chính xác cao. 

- Thời gian tính toán, xử lý nhanh. 

- Bộ nhớ chương trình tương đối lớn có khả năng mở rộng, dữ liệu hệ thống và 

các dữ liệu khác sẽ được lưu trữ khi hệ thống mất điện. 

- Khả năng tương thích với các thiết bị khác trong hệ thống cao. 

- Khả năng mở rộng và kết nối với các mạng công nghiệp dễ dàng. 

- Lập trình đơn giản, cung cấp với tất cả ngôn ngữ IEC, khả năng kiểm soát lỗi 

cao. Tuân theo chuẩn IEC/EN 61508. 

- Vận hành thuận tiện, sửa chữa, thay thế nhanh chóng, không làm ảnh hưởng 

đến toàn hệ thống. 

- Kích thước nhỏ gọn, đẹp nên không làm tốn nhiều diện tích cho việc thiết kế 

tủ điều khiển. 

o + Hệ thống giám sát điều khiển Scada – WinCC ptofessional: Wincc 

fropessional thực hiện nhiệm vụ thu thập số liệu, Đây là phần mền vận hành chuyên 

dùng của hãng Siemen cho các ứng dụng điều khiển tập trung. Ưu điểm của nó là làm 

việc bền, ổn định trong điều kiện thời tiết hay thay đổi như tại Việt Nam. Với các tính 

năng như sau: 

▪ Điều khiển, giám sát hệ thống theo thời gian thực. 

▪ Cảnh báo, thu thập dữ liệu lỗi, sự cố, số liệu hoạt động của hệ thống. 

▪ Xuất dự liệu, báo cáo, in ấn các thông số hoạt động, các sợ cố, sự kiện xảy ra 

trong hệ thống 

▪ Lưu trữ các thông số hoạt động, các sợ cố, sự kiện xảy ra trong hệ thống… 

o + Thiết bị đo lường: 

- Các thiết bị đo lường như thiết bị đo lưu  lượng, đo mức nước được lựa chọn 

có dải đo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tín hiệu ra tương thích với PLC. Khả năng 

truyền tín hiệu xa, hoạt động ổn định, độ chính xác cao.  

o Nhiệm vụ của hệ thống 

- Đo lường. 

- Thu thập và xử lý số liệu. 
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- Điều khiển 

- Lưu trữ dữ liệu 

- Bảo vệ hệ thống. 

- Đo lường: 

- Các thiết bị đo như Mức nước trong bể, là tín hiệu digital vì vậy nó không bị 

nhiễu trên đường truyền, nên có thể truyền xa. 

- Điều khiển tự động hệ thống thực hiện các chức năng chính sau: 

- Điều khiển tự động các bơm nước thải. 

- Điều khiển tự động các van điện tự động. 

- Điều khiển tự động các bơm hóa chất. 

- Các tham số công nghệ, thông số điều khiển, các ngưỡng cảnh báo cho phép 

thiết bị của hệ thống làm việc đều được cài đặt bởi người vận hành hoặc kỹ sư công 

nghệ. 

*Nước mưa chảy tràn. 

 

 

 

 

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng được thu gom vào hệ thống mương thoát 

nước qua bao quanh CCN, trên hệ thống mương thoát nước xây dựng các hố ga để 

lắng cát, cặn bẩn. Nước mưa được đổ ra mương thoát nước mưa trong mạng lưới của 

CCN. 

Cặn lắng trong các hố ga định kỳ được nhân viên chủ dự án nạo vét và thu gom 

xử lý hợp vệ sinh cùng với chất thải rắn. 

3.2.2.4. Công trình bảo vệ môi trường chất thải 

Xây dựng 02 kho lưu chứa chất thải có tổng diện tích sàn xây dựng 130 m2. 

+ Kho lưu giữ chất thải rắn thông thường: 30 m2. 

+ Kho lưu giữ chất thải nguy hại: 100 m2. 

- Các nhà máy, cơ sở dịch vụ cần phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn, tái sử 

dụng hoặc khuyến khích bán lại cho các nhà máy khác sử dụng để hạn chế nguồn rác 

thải ra môi trường. CTR cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn có khả năng 

tái chế, tái sử dụng (kim loại, thuỷ tinh, giấy, nhựa...) và chất thải rắn thực phẩm (thực 

phẩm thừa, rau, quả, củ...). Hai loại này được để vào bao chứa riêng. Việc phân loại 

chất thải rắn công nghiệp tại nguồn phải được kết hợp đồng thời hai phương thức phân 

loại: 

Nước mưa Hố ga, song 

chắn rác 

Mạng thoát 

nước mưa 

Đổ ra mương thoát 

nước 

Đưa đi xử lý Rác 
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+ Phân loại CTR tại nguồn (phân loại sơ cấp): Phân loại tại từng phân xưởng sản 

xuất của mỗi cơ sở sản xuất, được thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại công 

đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất phát sinh CTR;  

+ Phân loại CTR tại các khu phân loại tập trung (phân loại thứ cấp): Nhằm tập 

trung một lượng lớn CTR của cùng một loại hình công nghiệp, sử dụng hệ thống máy 

phân loại (quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu..) nhằm nâng cao hiệu quả đạt đuợc, thu 

nhiều lợi nhuận như tiết kiệm năng lượng và nhân công.  

- Đối với CTNH phát sinh từ các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. Các 

CTR còn lại các nhà máy có thể ký hợp đồng với các Công ty chuyên thu gom, xử lý 

tại khu 

- Các nhà máy, cơ sở dịch vụ cần phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn, tái sử 

dụng hoặc khuyến khích bán lại cho các nhà máy khác sử dụng để hạn chế nguồn rác 

thải ra môi trường. CTR cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn có khả năng 

tái chế, tái sử dụng (kim loại, thuỷ tinh, giấy, nhựa...) và chất thải rắn thực phẩm (thực 

phẩm thừa, rau, quả, củ...). Hai loại này được để vào bao chứa riêng. Việc phân loại 

chất thải rắn công nghiệp tại nguồn phải được kết hợp đồng thời hai phương thức phân 

loại: 

- Phân loại CTR tại nguồn (phân loại sơ cấp): Phân loại tại từng phân xưởng sản 

xuất của mỗi cơ sở sản xuất, được thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại công 

đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất phát sinh CTR; - Phân loại CTR tại các khu 

phân loại tập trung (phân loại thứ cấp): Nhằm tập trung một lượng lớn CTR của cùng 

một loại hình công nghiệp, sử dụng hệ thống máy phân loại (quạt khí, sàng lọc, từ tính, 

cần cẩu..) nhằm nâng cao hiệu quả đạt đuợc, thu nhiều lợi nhuận như tiết kiệm năng 

lượng và nhân công.  

- Đối với CTNH phát sinh từ các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. Các 

CTR còn lại các nhà máy có thể ký hợp đồng với các Công ty chuyên thu gom, xử lý  

- Chất thải trong cụm công nghiệp sẽ được phân loại riêng ngay trong từng nhà 

máy. Việc phân loại phải đảm bảo tách riêng chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất thông 

thường không độc hại ra khỏi chất thải rắn công nghiệp độc hại. Các loại chất thải này 

được tập trung tại vị trí qui định trong từng nhà máy và được thu gom và đem đi chôn 

lấp hoặc xử lý ở nơi khác bởi công ty môi trường đô thị theo hợp đồng với các máy.  

- Đối với các tuyến đường trong cụm công nghiệp sẽ bố trí các thùng rác công 

cộng với khoảng cách 100 m/thùng để thu gom rác sinh hoạt do các cán bộ công nhân 

khi đi bộ trên hè xả ra. Chất thải từ các thùng này sẽ được Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 

định kỳ thu gom đưa ra khỏi cụm công nghiệp. 
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- CTNH phát sinh từ vận hành của Nhà điều hành, Trạm xử lý nước thải tập 

trung, các tuyến đường trong CCN,... sẽ được phân loại tại nguồn, thu gom vào các 

thùng chứa có nắp đậy, chuyển về kho CTNH (xây dựng tại khu đất HTKT gần Trạm 

XLNT có diện tích khoảng 100 m²) trước khi chuyển giao hoặc thuê trực tiếp đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý an toàn theo quy định, định kỳ 3 tháng/lần.  

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của Trạm XLNT sẽ được phân định theo 

quy định tại Phụ lục III - Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thành 2 loại: Bùn thải từ công 

đoạn xử lý sinh học và bùn thải từ công đoạn xử lý hóa - lý; được tách bớt ẩm và làm 

khô bằng máy ép bùn và lưu trữ tạm tại công trình Nhà đặt máy ép bùn), thuê vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định về quản lý CTNH. Quy trình thu gom, phân loại, 

xử lý CTNH như sau:  

+ Thu gom và phân loại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  

+ Thùng chứa, bao chứa CTNH được dán nhãn với đầy đủ các thông tin.  

+ Bố trí kho chứa CTNH tại khu đất hạ tầng kỹ thuật (cạnh Trạm XLNT), với 

các điều kiện tuân thủ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

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

như: 

Kho chứa được thiết kế đạt chuẩn, sàn bê tông, có vách ngăn chia ô; Kho chứa 

có thiết kế gờ cao 10cm và hố thu có kích thước 20×20×40cm để phòng sự cố tràn chất 

thải dạng lỏng, diện tích 100 m².  

+ Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng, có giấy phép thu gom, vận chuyển 

và xử lý CTNH theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

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

gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

3.2.2.4. Công trình, biện pháp ứng phó phòng ngừa sự cố nước, khí thải 

* Đối với nước thải 

Để phòng ngừa ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Lập quy trình vận hành cho hệ thống xử lý nước thải; 

- Lập quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình vận hành của máy móc, thiết bị trong hệ 

thống; 

- Định kỳ bảo dưỡng các máy móc, thiết bị. 

- Xây dựng bể sự cố đảm bảo thời gian lưu nước khi gặp sự cố. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

375 

✓ Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất. 

✓ Đối với sự cố sử dụng hệ thống nước thải: 

Xây dựng quy trình bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống xử lý nước thải 

hợp lý, nhằm đảm bảo sự vận hành ổn định của nhà máy. Đảm bảo thông tin trong quá 

trình vận hành được kết nối thông suốt từ nhân viên vận hành đến bộ phận quản lý. 

Nhân viên quản lý vận hành của công ty được đào tạo về chuyên ngành môi trường, có 

kinh nghiệm để quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

Thiết lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố cho hệ thống 

XLNT, trong đó xác định các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành và biện 

pháp khắc phục. Từ đó có bố trí lực lượng tại chỗ 24/24 tại nhà máy XLNT để đảm 

bảo sẵn sàng ứng phó và khắc phục đối với từng tình huống sự cố môi trường. 

Định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu chất lượng nước 

thải sau khi xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình cũng như để đánh giá tình 

trạng hoạt động của hệ thống. 

Để phòng ngừa sự cố ngay từ ban đầu cho hệ thống XLNT và nhằm đảm bảo 

nước thải đầu vào của hệ thống XLNT nằm trong phạm vi xử lý hiệu quả của hệ thống, 

chúng tôi chỉ tiếp nhận các Doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp như trong báo cáo 

ĐTM đã nêu, không hoặc ít phát sinh chất thải vào đầu tư và hoạt động tại dự án. 

Ban hành quy định xử lý nước thải nội bộ bắt buộc đối với các Doanh nghiệp 

(QCVN 40:2011/BTNMT Cột B) để kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào nhằm hạn 

chế nguy cơ sốc tải hệ thống XLNT, đảm bảo cho hệ thống XLNT vận hành ổn định, 

đạt hiệu quả xử lý. Tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo 

vệ môi trường của các doanh nghiệp trong CCN. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải tại kênh dẫn thoát 

nước ngay sau cửa xả của bể khử trùng để kiểm soát liên tục lưu lượng và các thông số 

nhiệt độ, pH, COD, TSS, amoni, lưu lượng nước thải đầu ra, camera giám sát. Khi chất 

lượng nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn yêu cầu theo tiêu chuẩn của Bắc Ninh 

nước thải sẽ được dẫn về hồ sự cố với chức năng lưu chứa để quay vòng xử lý lại nước 

thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố của hệ. 

Công ty sẽ thiết kế cơ sở cho hồ sự cố và sẽ tiến hành triển khai xây dựng theo 

các modul của hệ thống XLNT tương ứng. Trạm XLNT với modul 1.350 m3/ng.đ với 

dung tích của hồ sự cố là 2.700 m3/ngđ, đặt cạnh trạm xử lý nước thải. 

Chức năng 
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Ứng phó, kiểm soát sự cố nước thải, có khả năng lưu chứa để quay vòng xử lý 

lại nước thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố 

của hệ thống xử lý nước thải. 

Cấu tạo  

Thể tích hồ V= 2.700 m3 

Hệ số mái taluy: 1: 0.75 

Vật liệu lót đáy: bạt HDPE dày 1,5 mm 

Quy trình vận hành hồ chứa nước sự cố 

Trường hợp 1: Hệ thống xử lý nước thải của Doanh nghiệp gặp sự cố 

Phối hợp hỗ trợ Doanh nghiệp trong quá trình xử lý sự cố:  

Bước 1: Đóng cửa xả, đóng van ống từ hố ga thu gom dẫn về bể điều hòa, mở 

van ống dẫn về hồ sự cố. Toàn bộ nước thải được đưa về hồ sự cố xử lý sau đó được 

bơm ngược lại bể gom để xử lý lại từ đầu. 

Bước 2: Phối hợp với Doanh nghiệp tìm nguyên nhân sự cố và đề xuất giải 

pháp khắc phục ngay trong ngày. 

Bước 3: Sau khi khắc phục xong sự cố, tiến hành bơm ngược nước thải từ hồ sự 

cố về lại hố ga thu gom, điều tiết lưu lượng và nồng độ bảo đảm không gây sốc tải cho 

hệ thống, đồng thời có các giải pháp kỹ thuật để hệ thống vận hành ổn định, không ảnh 

hưởng đến các quá trình tiếp theo. 

Nước thải từ hố bơm nước thải sẽ được bơm về hồ sự cố; khi đó tiến hành mở 

van V1, V2, V5, bơm P1, P2 hoạt động; các van còn lại trên tuyến ống sự cố đóng. 

Trường hợp 2: Hệ thống quan trắc nước thải tự động đầu ra báo tín hiệu vượt 

quy chuẩn của địa phương 

Bước 1: Dừng ngay lập tức bơm xả thải ra môi trường. 

Bước 2: Kiểm tra toàn bộ quá trình xử lý để tìm kiếm nguyên nhân và khắc 

phục một cách nhanh chóng, đồng thời trong thời gian này bơm toàn bộ nước thải từ 

trạm bơm xả thải về hồ sự cố. Trong trường hợp cần thời gian khắc phục sự cố lâu hơn 

thì đóng van ống từ hố ga thu gom dẫn về bể điều hòa, mở van ống dẫn về hồ sự cố. 

Sau khi khắc phục xong thì điều tiết bơm nước thải từ hồ sự cố về hố ga thu gom của 

hệ thống để hoạt động trở lại bình thường. 

Nước thải từ hồ cảnh quan sẽ được bơm về hồ sự cố; khi đó tiến hành mở van 

V4, V5, bơm P5 hoạt động; các van còn lại trên tuyến ống sự cố đóng. 

Trường hợp 3: Một trong các công đoạn xử lý gặp sự cố 

Bước 1: Kiểm tra tìm kiếm nguyên nhân, đóng van đầu vào, đầu ra của công 

đoạn đó. Nếu khắc phục được ngay thì vẫn để hệ thống hoạt động bình thường. 
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Bước 2: Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài thì đóng van ống từ hố 

ga thu gom dẫn về bể điều hòa, mở van ống dẫn về hồ sự cố. Sau khi khắc phục xong 

thì điều tiết bơm nước thải từ hồ sự cố về hố ga thu gom của hệ thống để hoạt động trở 

lại bình thường. 

Trường hợp 4: Hồ sự cố tiếp nhận nước mưa 

Trong quá trình vận hành sẽ phát sinh nước mưa trong hồ sự cố, lượng nước 

mưa này định kỳ sẽ bơm về hồ cảnh quan; khi đó bơm P3, P4 hoạt động, van V6 mở; 

tất cả van trên tuyến ống sự cố sẽ đóng. 
 

3.2.2.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

 a. Các biện pháp phụ trợ và kết hợp 

+ Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy, nổ ...) tại các cơ sở 

sản xuất.  

+ Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế, hoặc đổi mới các 

máy móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại ra 

môi trường, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ.  

+ Việc vận hành và quản lý thiết bị máy móc cũng như quá trình công nghệ 

cũng là một biện pháp để khống chế ô nhiễm không khí. Nghiêm túc thực hiện chế độ 

vận hành, định lượng chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ 

sẽ làm cho lượng chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và 

lượng thải.  

b. Các biện pháp cải thiện các yếu tố vi khí hậu 

Để cải thiện các yếu tố vi khí hậu khu vực này, Chủ đầu tư sẽ tuân thủ tỷ lệ diện tích 

cây xanh đề xuất trong báo cáo. 

Các yếu tố vi khí hậu tại từng nhà máy thuộc phạm vi của các cơ sở sản xuất và 

sẽ được trình bày chi tiết trong các bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường. 

c. Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

Đầu tư xây dựng hệ thống PCCC trong và ngoài nhà đáp ứng các tiêu chuẩn 

theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong công trình bao gồm những thành 

phần cơ bản sau: 

- Hệ thống báo cháy tự động và bằng tay. 

- Hệ thống chữa cháy tự động và vách tường. 

- Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho công trình. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố. 

- Trụ chữa cháy ngoài nhà. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 
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- Đối với nước thải: Công ty đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 1.350 m3/ngày đêm, công nghệ xử lý bằng phương pháp hoá lý + sinh 

học; dự kiến lắp đặt thêm 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.350 

m3/ngày đêm, công nghệ xử lý bằng phương pháp hoá lý+ sinh học. 

- Đối với chất thải rắn thông thường: Công ty đầu tư xây dựng 01 lưu giữ chất 

thải rắn thông thường với diện tích 30 m2 đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

- Đối với chất thải nguy hại: Công ty đầu tư xây dựng 01 lưu giữ chất thải nguy 

hại với diện tích 100 m2 đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

Công ty cam kết hoàn thành các công trình trước khi đi vào hoạt động kinh 

doanh hạ tầng. Kế hoạch xây lắp và vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi 

trường của nhà máy dự kiến như sau: 

Bảng 3.76: Kế hoạch hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường 

TT Tên công trình Tiến độ 

1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2024 

2 Khu lưu giữ chất thải rắn thông thường Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2024 

3 Khu lưu giữ CTNH Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2024 

 

3.3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Ngoài ra công ty đảm bảo các công tác khác về phòng cháy chữa cháy, an toàn 

hóa chất 

Bảng 3.77: Kế hoạch hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường khác 

TT Tên công trình Tiến độ 

1 Phòng cháy chữa cháy Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2024 

 

3.3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Biện pháp bảo vệ môi trường Kinh phí thực hiện Trách nhiệm 

thực hiện 

Giai đoạn vận hành 

Trồng cây xanh, tăng cường vệ sinh nội bộ, 

bố trí tuyến giao thông... 

Tưới nước, rửa đường 

500 triệu đồng/năm 

Công ty TNHH 

xây dựng và 

thương mại 
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Định kỳ 6 tháng/lần nạo vét mương cống 

thoát nước mưa, nước thải 
500 triệu đồng/năm 

Phú Xuân 

Nước thải: Đầu tư xây dựng thêm 01 hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 

1.350 m3/ngày đêm, công nghệ xử lý bằng 

phương pháp hóa lý và sinh học 

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý 

nước thải. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, 

bảo dưỡng và thay thế các thiết bị trong hệ 

thống xử lý nước thải 

- Chi phí xây dựng: 60 

tỷ đồng 

- Chi phí vận hành hệ 

thống hàng năm: 50 tỷ 

đồng/năm 

Kho lưu giữ chất thải 
- Chi phí xây dựng: 

0,05 tỷ đồng 

Thực hiện nghiêm chỉnh công tác PCCC, 

trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao 

động, kiểm tra giám sát khu vực sản xuất để 

có biện pháp phòng chống sự cố kịp thời 

nếu xảy ra 

50 triệu đồng/năm 

 

3.3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.6: Sơ đồ thực hiện quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành 

 

Cơ chế tổ chức thực hiện quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành của dự 

án được trình bày như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh 

Báo cáo 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

Đơn vị tư vấn môi trường hỗ trợ 
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Hình 3.7: Cơ cấu tổ chức an toàn môi trường trong giai đoạn vận hành 

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

3.4.1. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

- Báo cáo đã thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ–CP 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Báo cáo đã 

đánh giá chi tiết các hoạt động cũng như mức độ ảnh hưởng đến môi trường tương 

ứng.   

Trong quá trình đánh giá về tác động môi trường còn thiếu thông tin dữ liệu, số 

liệu nên độ tin cậy của đánh giá chỉ ở mức tương đối. 

3.4.2. Độ tin cậy của các đánh giá 

Trong quá trình tiến hành lập báo cáo ĐTM, chúng tôi đã tập hợp được một 

lượng dữ liệu lớn, số liệu lớn và sử dụng nhiều phương pháp ĐTM có độ tin cậy cao. 

Do vậy, các đánh giá trong báo cáo ĐTM này được thể hiện một cách chi tiết và đã 

khái quát được tất cả các tác động môi trường do hoạt động của dự án gây ra; các tác 

động này được đánh giá một cách trung thực, ít phụ thuộc vào tính chủ quan của người 

đánh giá nên có độ tin cậy. 

a. Phương pháp phân tích xử lý số liệu, khảo sát hiện trường 

Công tác khảo sát hiện trường được thực hiện để thu thập hiện trạng môi trường 

khu vực dự án. Gồm thành phần môi trường: không khí, tiếng ồn, độ rung, nước mặt, 

nước ngầm và đất. Một số chỉ tiêu môi trường đo và cho kết quả trực tiếp tại hiện trường 

như độ ồn, độ rung, vi khí hậu, pH, độ đục, độ dẫn điện…. được thực hiện bằng các thiết 

bị hiện đại có độ tin cậy cao như máy đo độ ồn NL21 (Nhật), đo rung VM53 (Nhật), đo 

nước đa chỉ tiêu YSI (Mỹ). Đối với các chỉ tiêu khác được phân tích trong phòng thí 

Giám đốc 

Bộ phận kỹ thuật Bộ phận HSE 

Chất lượng 

Kiểm soát CLMT 

Nhân sự 

An toàn và 

y tế 

Nguồn lực tại chỗ 

Thu gom và xử 

lý CTR 

Môi 

trường 
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nghiệm. Các mẫu lấy từ hiện trường được bảo quản ở nhiệt độ 4oC và vận chuyển đến 

phòng thí nghiệm trong vòng 24h. Độ tin cậy của phương pháp này cao. 

b. Phương pháp danh mục 

Với phương pháp này đã cho thấy các mức độ tác động khác nhau của hoạt 

động triển khai dự án đến các yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội, phương pháp danh 

mục rất rõ ràng và dễ hiểu là cơ sở tốt để đưa ra các quyết định. 

Mặc dù vậy, phương pháp này cũng chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan của người 

đánh giá. Vì vậy khi áp dụng phương pháp này người đánh giá đã tham khảo ý kiến 

của chuyên gia về môi trường để có cái nhìn khách quan nhất. Do đó, kết quả đánh giá 

là đáng tin cậy. 

c. Phương pháp mô hình hóa 

Phương pháp này sử dụng để đánh giá khả năng lan truyền chất ô nhiễm, mức 

độ ô nhiễm, ước tính giá trị các thông số một cách định lượng 

Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng các mô hình Gauss, Sutton để xác định 

nồng độ các khí thải trong quá trình thi công và khai thác. Đây là những mô hình tính 

toán có độ tin cậy cao, cho các kết quả dự báo ô nhiễm chi tiết cho từng hạng mục thi 

công và từng khu vực bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra, phương pháp mô hình còn được sử dụng trong việc dự báo mức ồn, 

rung động cho từng hoạt động thi công. Số liệu ồn, rung động vào được xác định chi 

tiết cho từng thiết bị thi công. Các công thức tính mức ồn và rung được tham khảo từ 

Nhật Bản nên độ tin cậy cao. 

d. Phương pháp đánh giá nhanh 

Hệ số phát thải của các phương tiện GTVT do WHO, EPA và EC biên soạn trên 

cơ sở số liệu điều tra và khảo sát thống kê nhiều năm. Tuy nhiên, khi áp dụng ở Việt 

Nam chưa được chính xác do chất lượng các phương tiện tại Việt Nam thường cũ hơn, 

chất lượng đường xá xấu hơn,… nên sẽ phát sinh nhiều khí thải hơn. 

e. Phương pháp khác 

- Phương pháp thống kê; 

- Phương pháp phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; 

Nhìn chung những phương pháp này được áp dụng trong công tác lập báo cáo 

ĐTM là những phương pháp truyền thống được áp dụng có hiệu quả trong đánh giá tác 

động môi trường các dự án tương tự. Trình tự tiến hành lập báo cáo ĐTM cho dự án 

được tiến hành chi tiết và cụ thể từ công tác phân tích hồ sơ thiết kế, khảo sát hiện 

trường, xử lý số liệu, tham khảo tài liệu liên quan…. 
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Những nhận định và đánh giá về một vấn đề của dự án ngoài dựa trên những 

kinh nghiệm của chuyên gia với những vấn đề chưa thỏa đáng sẽ tiến hành họp nhóm 

chuyên gia để tìm ra phương pháp tối ưu nhất. 

Như vậy: 

+ Các số liệu dự báo tải lượng phát thải chất ô nhiễm: được thực hiện dựa trên 

hệ số phát thải của WHO hiện đang được áp dụng phổ biến và có độ tin cậy cao. Đây  

là cơ sở quan  trọng để đánh giá nhanh, cung cấp một cách nhìn trực quan đối với các 

vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp đến sức khỏe.  

+ Các số liệu quan trắc: được lấy mẫu và phân tích bởi Công ty Cổ phần công 

nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam. Đây là phòng thí nghiệm đã được chứng VILAS, 

VIMCERT nên các kết quả phân tích có độ tin cậy cao. 

+ Các số liệu về dự báo sự phát tán của các chất ô nhiễm bằng cách sử dụng mô 

hình Sutton áp dụng cho nguồn đường để dự báo mức độ ô nhiễm theo các dự báo tải 

lượng thải về bụi và các khí độc đặc trưng đối với dự án giao thông trong điều kiện khí 

tượng khu vực thực hiện Dự án cho cả trong giai đoạn xây dựng và trong giai đoạn vận 

hành Dự án là phương pháp truyền thống. Các kết quả dự báo nồng độ các chất gây ô 

nhiễm trong giai đoạn vận hành đã được kiểm chứng với số liệu thực đo vào thời kỳ 

lập Dự án. Nhìn chung các số liệu thực đo và dự báo là tương đối phù hợp. Các kết quả 

dự báo phát thải khí độc từ động cơ của dòng xe vận hành trên đường vào các năm dự 

báo là tin cậy. Tuy nhiên, do một số thông số đầu vào như các điều kiện khí tượng 

được lấy theo các giá trị trung bình năm nên các kết quả dự báo là tương đối. Việc 

quan trắc diễn biến chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn vận hành ứng với 

dòng xe thực tế sẽ giúp điều chỉnh kết quả dự báo và ứng xử thích hợp. 

Vậy, có thể đánh giá báo cáo ĐTM cho dự án CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà là 

đầy đủ, đặc trưng, chính xác về số liệu, thông tin liên quan và phương pháp đánh giá. 

Do vậy, báo cáo có độ tin cậy cao và hợp lệ về mặt pháp lý. Đây là cơ sở để Chủ đầu 

tư, Cơ quan QLNN về BVMT thực thi dự án theo đúng các quy định về môi trường, 

giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh và con người. 
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CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN 

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà” của Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Phú Xuân thuộc danh mục đối tượng quy định tại Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ- CP của Chính phủ, Dự án hạ tầng kỹ thuật. Dự án 

không thuộc danh mục dự án khai thác khoảng sản. Vì vậy, không phải thực hiện các 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Mục đích: Tuân thủ theo các quy định và luật pháp hiện hành về bảo vệ môi 

trường tại Việt Nam: Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; các nghị định của 

Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

Xây dựng một cơ cấu tổ chức phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường trong 

các giai đoạn thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo để đảm bảo rằng các biện pháp giảm 

thiểu được thực hiện trong tất cả các giai đoạn và giám sát tính hiệu quả của biện pháp 

giảm thiểu đã được đề xuất trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường này;  

Quản lý và giám sát các phương án giảm thiểu đã đề xuất trong báo cáo ĐTM 

đối với các đơn vị trúng thầu xây dựng và vận hành các hạng mục của dự án;  

Cung cấp kế hoạch dự phòng cho các phương án ứng cứu khẩn cấp hoặc các sự 

cố môi trường xảy ra khi thực hiện dự án. Tổ chức và quản lý môi trường Công tác bảo 

vệ, quản lý môi trường là công tác đi song song với quá trình triển khai dự án. 

Vì vậy, để đảm bảo theo dõi diễn biến môi trường trong quá trình triển khai dự 

án Chủ dự án đã đề ra chương trình quản lý môi trường dựa trên đặc điểm của các 

nguồn gây ô nhiễm và phù hợp với từng giai đoạn hoạt động của dự án; áp dụng các 

biện pháp công nghệ phù hợp và hiệu quả về môi trường. Công tác quản lý nguồn ô 

nhiễm bao gồm các nội dung chính sau đây:  

- Quản lý chặt chẽ các quá trình xây dựng.  

- Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan chuyên môn về BVMT 

của địa phương, thực hiện việc giám sát tình trạng môi trường khu vực Dự án và giải 

quyết, hoà giải những xung đột môi trường giữa Dự án và cư dân địa phương.  

- Tổ chức quan trắc, theo dõi thường xuyên về biến đổi môi trường trong quá 

trình xây dựng và hoạt động của dự án để có biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Phổ biến đến từng người lao động về quy định và những hướng dẫn cần thiết 

về bảo vệ môi trường. Kiểm soát thường xuyên và nghiêm ngặt việc thực hiện các quy 

định và hướng dẫn đó. Nâng cao năng lực quản lý môi trường: Nâng cao năng lực 

quản lý môi trường bằng 2 biện pháp: đào tạo và thực hành về bảo vệ môi trường. Các 

yêu cầu đào tạo tập huấn về môi trường cho dự án là: Tham gia các buổi tập huấn, đào 

tạo về: các văn bản Pháp luật bảo vệ Môi trường; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi 
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trường; Đào tạo cán bộ phụ trách về an toàn và Môi trường về quan trắc và khống chế 

phát tán ô nhiễm từ các hoạt động tại công trường thi công và khi dự án hoạt động. 

Tập huấn, diễn tập kế hoạch ứng cứu sự cố khi xảy ra các trường hợp cháy nổ, 

hỏa hoạn và các tai nạn khác; Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ 

sở tổng hợp kết quả của các Chương 1,3 dưới dạng bảng như sau: 
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Bảng 5.1: Chương trình quản lý môi trường 

Stt 

 

Các hoạt động 

của dự án 

 

 

 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

I. Giai đoạn chuẩn bị 

01 

Rà phá bom mìn 

chuẩn bị cho quá 

trình san lấp 

- Tai nạn do sự cố khi tiến hành 

phá bom mìn; 

- Ảnh hưởng đến môi trường 

dự án và dân cư xung quanh 

khu vực. 

- Kết hợp với cơ quan chuyên môn 

để rà phá bom mìn; 

- Xử lý an toàn bom mìn tồn dư. 

Nằm trong kinh 

phí xây dựng dự 

án 

Thực hiện 

trước khi 

tiến hành 

thi công 

XDCT 

Chủ đầu tư, 

nhà thầu thi 

công 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Phú Xuân. 

 
02 Thu hồi đất 

- Thu hẹp quỹ đất nông nghiệp 

của địa phương. 

- Ảnh hưởng đến đời sống của 

các hộ dân có đất bị thu hồi và 

mất chỗ ở. 

- Đền bù thỏa đáng cho UBND xã và 

các hộ dân bị ảnh hưởng. 

 

- 

Thực hiện 

trước khi 

giải phóng 

mặt bằng 

- Tạo điều kiện thu nhận con em của 

các hộ dân bị ảnh hưởng vào làm 

việc tại Khu công nghiệp 

- 

trong giai 

đoạn xây 

dựng và 

vận hành 

II. Giai đoạn xây dựng 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ 

Hoà” – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân 

2023 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần EVR Việt Nam 

VPGD: Số 14, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02466832223 – 0869266299 - 0796566999  

387 
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Các hoạt động 

của dự án 

 

 

 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

01 
Giải phóng, san 

lấp mặt bằng 

- Bụi, tiếng ồn, khí thải từ hoạt 

động của các thiết bị thi công 

cơ giới. 

- Áp dụng biện pháp thi công cuốn 

chiếu; 

- Thực hiện che chắn, phun tưới 

trong quá trình san lấp; 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận 

chuyển. 

- Bố trí trạm rửa xe. 

Nằm trong kinh 

phí xây dựng của 

dự án .  

trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Chủ đầu tư, 

nhà thầu thi 

công 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Phú Xuân. 

. 

 

- Nước mưa chảy tràn. 
- Khơi thông, tránh gây ứ đọng cục 

bộ. 

02 

Xây dựng cơ sở 

hạ tầng các hạng 

mục công trình 

của dự án 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn của các 

thiết bị thi công cơ giới 

- Bụi, khí thải từ các quá trình 

thi công có gia nhiệt 

- Áp dụng biện pháp thi công cuốn 

chiếu; 

- Thực hiện che chắn. 

Nằm trong kinh 

phí xây dựng của 

dự án.  

trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Chủ đầu tư, 

nhà thầu thi 

công 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Phú Xuân. 

 

- Nước mưa chảy tràn qua 

toàn bộ khu vực dự án cuốn 

theo chất thải xuống nguồn 

- Khơi thông, tránh gây ứ đọng cục 

bộ; 

- Thu gom chất thải. 

Nằm trong kinh 

phí xây dựng.  

trong giai 

đoạn xây 

dựng 
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Các hoạt động 

của dự án 

 

 

 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

nước; 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá 

trình xây dựng. 
- Thu gom và thuê xử lý 

03 

Hoạt động tập 

kết, lưu trữ 

nguyên, nhiên, 

vật liệu 

- Khí thải của các xe tải vận 

chuyển nhiên, nguyên, vật liệu. 

- Thực hiện che chắn phương tiện 

vận chuyển, lưu trữ đúng quy cách; 

- Thực hiện đúng các quy định và 

hạn chế tốc độ cho xe cộ di chuyển 

tại công trường; 

- Hạn chế vận chuyển vào giờ có 

mật độ người qua lại cao. 

Nằm trong kinh 

phí xây dựng của 

dự án. 

trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Chủ đầu tư, 

nhà thầu thi 

công 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Phú Xuân. 

. 

 

04 

Sinh hoạt của 

công nhân tại 

công trường 

- Nước thải sinh hoạt  - Thuê nhà vệ sinh di động. 
Nằm trong kinh 

phí xây dựng 

trong giai 

đoạn xây 

dựng 

 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 
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Các hoạt động 

của dự án 

 

 

 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

- CTR sinh hoạt  
- Thu gom, thuê đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý. 

Nằm trong kinh 

phí xây dựng của 

dự án. 

 

Chủ đầu tư, 

nhà thầu thi 

công 

mại Phú Xuân. 

 

  - Tai nạn lao động. 

- Trang bị thiết bị BHLĐ; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các nội quy; 

- Tăng cường tập huấn cho công 

nhân lao động về phòng chống tai 

nạn lao động. 

Nằm trong kinh 

phí xây dựng 
 

Chủ đầu tư, 

nhà thầu thi 

công 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Phú Xuân. 

 

III. Giai đoạn vận hành 

01 

Hoạt động của 

các doanh 

nghiệp, cơ sở sản 

xuất 

- Bụi, khí thải từ dây truyền 

công nghệ sản xuất của các cơ 

sở sản xuất trong Khu công 

nghiệp. 

- Bụi, khí thải và tiếng ồn phát 

sinh từ hoạt động của 

- Trang bị BHLĐ cho công nhân; 

- Trồng cây xanh bao quanh. 

- Kinh phí hàng 

năm của các 

doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất. 

- Kinh phí trồng 

cây: 3 tỷ đồng; 

Suốt thời 

gian vận 

hành 

 

Chủ đầu tư 

của các 

doanh 

nghiệp, cơ 

sở sản xuất 

và các chủ 

 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Phú Xuân. 
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Các hoạt động 

của dự án 

 

 

 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

PTGTVT ra vào Khu công 

nghiệp 

thầu.  

- Nước vệ sinh nhà xưởng; 

- Nước thải sản xuất; 

- Nước thải sinh hoạt. 

 

- Nước thải sản xuất từ các, cơ sở 

sản xuất được xử lý sơ bộ đảm bảo 

đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột B 

trước khi đưa về hệ thống xử lý NT 

tập trung của CCN với công suất 

1.350 m3/ ngày, đêm. 

- Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó tiếp 

tục được xử lý tại hệ thống XLNT 

tập trung; 

Toàn bộ nước thải của CCN được 

xử lý đảm bảo QCVN 40: 

2011/BTNMT trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

Hệ thống XLNT 

tập trung: khoảng 

5,3 tỷ đồng 
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Các hoạt động 

của dự án 

 

 

 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

  

- Chất thải rắn công nghiệp 

không có tính chất nguy hại. 

- CTR sinh hoạt; 

- Chất thải rắn nguy hại. 

 

- CTR có thể tái chế sẽ được thu 

gom bán lại cho đơn vị có nhu cầu; 

- CTR sinh hoạt thu gom, thuê xử lý 

hợp vệ sinh (trách nhiệm từng cơ 

sở); 

- CTR công nghiệp nguy hại: thu 

gom, lưu giữ theo đúng quy định 

hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý (trách nhiệm từng cơ 

sở sx); 

- Bố trí các thùng chứa rác (loại 

240l) tại các tuyến đường để chứa 

rác thải và hàng ngày tổ chức quét 

dọn rác trong khuôn viên CCN 

(trách nhiệm chủ dự án); 

Nằm trong phí 

hoạt động hàng 

năm của các 

doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất và 

của Khu công 

nghiệp 

Suốt thời 

gian vận 

hành 

Chủ đầu tư 

của các 

doanh 

nghiệp, cơ 

sở sản xuất 

và các chủ 

thầu. 

- Công ty 

TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Phú Xuân. 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

5.2.1. Trong giai đoạn xây dựng 

Chương trình giám sát: 

1) Giám sát chất lượng môi trường lao động 

-  Thông số giám sát: Bụi, NO2, CO, SO2, Tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát : Công trường thi công 

-  Tần suất giám sát : 3 tháng/lần trong suốt thời gian thi công 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

+ QCVN 02: 2019/BYT; 

+ QCVN 03: 2019/BYT; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung- Mức rung 

cho phép tại nơi làm việc. 

2) Giám sát môi trường nước mặt 

-  Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, Clorua, Nitrit, Nitrat, 

Phosphat, Xyanua, Asen, Cd, Pb,CR (VI), Tổng Crom, Cu, Zn, Mn, Hg Fe,  Chất hoạt 

động bề mặt, Tổng phenol, Tổng Dầu, mỡ, Tổng các bon hữu cơ,  Coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 mẫu nước sông Cầu, kênh thoát nước mặt gần dự án (kênh 

Tây Nam – Phấn Động) 

-  Tần suất giám sát: 3 tháng/lần trong suốt thời gian thi công 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT: 2015/BTNMT cột B1. 

3) Đối với nước thải sinh hoạt: Công nhân tại công trường sử dụng nhà vệ sinh công 

cộng, định kỳ sẽ thuê đơn vị chức năng thu gom với tần suất 1 tháng/lần, hoàn toàn 

không xả thải ra môi trường. Chúng tôi sẽ thực hiện giám sát công tác này thông qua 

biên bản khối lượng hoặc chứng từ thu gom.  

4) Đối với CTR, CTNH 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, biện pháp thu gom và xử lý. 

- Địa điểm giám sát: Toàn khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

Chế độ thực hiện: 

-  Việc giám sát môi trường sẽ được thực hiện định kỳ theo chương trình đã đề ra 

và đột xuất khi có xảy ra sự cố hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước 

về môi trường. 

- Trách nhiệm thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp nhà thầu. 

Chế độ báo cáo 

Định kỳ 03 tháng/lần, Chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát môi trường 

lên các cơ quan quản lý theo quy định. 
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5.2.2. Trong giai đoạn thực hiện dự án 

5.2.2.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

Thực hiện việc giám sát chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo quy 

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

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

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

* Giám sát nước thải 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, As. Hg. Pb. 

Cd. Cr (III), Cr (VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng Xianua, Tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), tổng N, Tổng P (tính theo P), Clorua Clo 

dư, Tổn hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho 

hữu cơ, Tổng PCB,  Coliform. 

- Vị trí quan trắc: Từng công đoạn vận hành xử lý và toàn bộ hệ thống xử lý. 

- Tần suất giám sát: 15 ngày/lần trong 75 ngày đầu, 01 ngày/lần đối với 7 ngày kế 

tiếp trong tổng thời gian vận hành thử nghiệm.  

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành: 

+ QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A  với hệ số Kq=0,9, Kf=1,0: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

Ngoài ra, chủ dự án cam kết giám sát nước thải bằng trạm quan trắc tự động với 

các thông số: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, TSS, Amoni, pH, COD truyền 

trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh để giám sát. 

5.2.2.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương 

mại 

* Giám sát môi trường không khí 

- Thông số giám sát: Vi khí hậu, Bụi, NO2, CO, SO2, Tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát: 07 vị trí, cụ thể: 

+ Góc phía Bắc của CCN; 

+ Góc phía Tây của CCN; 

+ Góc phía Nam của CCN; 

+ Góc phía Đông của CCN; 

+ Giữa của CCN; 

+ Tại trạm xử lý nước thải; 

+ Bãi tập trung chất thải rắn; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần 
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- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành: QCVN 05: 2013/BTNMT 

* Giám sát nước thải 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, As. Hg. Pb. 

Cd. Cr (III), Cr (VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng Xianua, Tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), tổng N, Tổng P (tính theo P), Clorua Clo 

dư, Tổn hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho 

hữu cơ, Tổng PCB,  Coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí, cụ thể: 

+ 01 vị trí nước thải trước hệ thống xử lý tại bể thu gom; 

+ 01 vị trí nước thải sau hệ thống xử lý (Tại máng quan trắc online); 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành: 

+ QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A  với hệ số Kq=0,9, Kf=1,0: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Ngoài ra, chủ dự án cam kết giám sát nước thải bằng trạm quan trắc tự động với 

các thông số: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, TSS, Amoni, pH, lưu lượng, COD 

truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh để giám sát.  

* Giám sát nước mặt 

 - Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, Clorua, Nitrit, Nitrat, 

Phosphat, Xyanua, Asen, Cd, Pb,CR (VI), Tổng Crom, Cu, Zn, Mn, Hg Fe,  Chất hoạt 

động bề mặt, Tổng phenol, Tổng Dầu, mỡ, Tổng các bon hữu cơ,  Coliform. 

Vị trí giám sát: 02 mẫu nước sông Cầu, kênh thoát nước mặt gần dự án (kênh Tây 

Nam – Phấn Động) 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B2. 

* Giám sát đất 

- Thông số giám sát: pH, Fe, Cu, Pb, Zn, As, Hg  

- Vị trí giám sát: Tại khu vực nhà xử lý nước thải 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 03- MT-2015/BTNMT. 

* Chất thải: 

Các chỉ tiêu giám sát: Số lượng (kg/tháng), chủng loại và thành phần chất thải 

rắn phát sinh, số lượng CTR được thu gom, phân loại và tỷ lệ tái chế (%, có bao nhiêu 

chất thải có thể được tái chế, tái sử dụng hàng tháng). 

* Các giám sát khác: Công ty sẽ tiến hành các hoạt động giám sát về an toàn lao 

động, PCCC và các giám sát khác. 
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Chương 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

II. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn 

Dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 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. Tuy nhiên, dự án khôngg nằm trong phụ lục II nên không 

phải thực hiện tham vấn chuyên gia, nhà khoa học. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án “Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà” của Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại Phú Xuân, khi đi vào hoạt động sẽ khai thác được tiềm năng, thế 

mạnh của địa phương đóng góp vào việc phát triển kinh tế chung của địa phương và 

khu vực. 

Dự án đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội đáp ứng chủ trương của Nhà nước 

và của tỉnh Bắc Ninh, tăng nguồn thu nhập cho ngân sách địa phương từ việc đóng thuế 

và các lệ phí khác, giải quyết công ăn việc làm cho lao động dư thừa tại địa phương,... 

Bên cạnh những tác động tích cực, dự án còn gây ra những tác động tiêu cực về 

môi trường. Báo cáo này đã nhận dạng và đánh giá một cách chi tiết các tác động, 

phạm vi tác động tới môi trường, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý mang tính 

chất khả thi cao, phù hợp với điều kiện kinh tế đồng thời đảm bảo hạn chế tối đa các 

ảnh hưởng xấu tới môi trường. 

Báo cáo đã nhận diện được tương đối đầy đủ các nguồn gây tác động đến môi 

trường và đã cố gắng dự báo chi tiết về tải lượng các nguồn thải trong quá trình thực 

hiện dự án cũng như nồng độ các chất thải để so sánh với các QCVN hiện hành.  

Quy mô và mức độ tác động khi thực hiện dự án đến môi trường tự nhiên cũng 

như các yếu tố KT-XH là khá lớn nếu như không thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

kỹ thuật, quản lý, giám sát,… được trình bày trong báo cáo ĐTM này cũng như các 

yêu cầu khác của pháp luật. Báo cáo ĐTM cũng đã trình bày khá đầy đủ và cụ thể các 

biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ giai đoạn chuẩn bị dự 

án, giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành CCN cũng như các biện pháp 

giám sát trong quá trình vận hành để luôn đảm bảo rằng mọi hoạt động của nhà máy 

đều không gây ảnh hưởng đến môi trường, các phát thải từ dự án đều nằm trong giới 

hạn cho phép và được kiểm soát chặt chẽ.  

Các biện pháp đưa ra trong báo cáo ĐTM là phù hợp về mặt tính toán lý thuyết 

cũng như thực tế. Chủ đầu tư hoàn toàn có đầy đủ năng lực về tài chính, con người,… 

để thực hiện tốt các biện pháp đã nêu. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố môi 

trường cũng đã được trình bày khá chi tiết và đầy đủ trong báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, 

mức độ ảnh hưởng của các rủi ro, sự cố môi trường là rất khó để dự báo, đặc biệt là 

các sự cố do thiên nhiên, nên Chủ đầu tư dự án sẽ liên tục nghiên cứu, phối hợp với 

các nhà khoa học, chính quyền các cấp để hạn chế đến mức thấp nhất nếu xảy ra các 

sự cố và rủi ro môi trường. 

2. Kiến nghị 
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Với các luận chứng khoa học, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án đã được hoàn chỉnh và mang tính khả thi cao. Vì vậy, Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Phú Xuân đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bên cạnh đó tạo điều kiện cho công 

ty có cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo. 

Kính đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho đơn vị 

thực hiện tốt các công việc có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Khi có các sự 

cố về môi trường xảy ra trong quá trình thi công và khi nhà máy đi vào hoạt động rất 

mong được sự hỗ trợ cùng cơ sở khắc phục sự cố. 

Công ty kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi 

để công ty hoạt động và phát triển, góp phần tăng ngân sách địa phương, tạo điều kiện 

công ăn việc làm, tăng thu nhập và đảm bảo sự phát triển bền vững giữa phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường. 

3. Cam kết 

3.1. Cam kết tuân thủ quy hoạch và các quy định về kiến trúc, xây dựng 

 - Chủ dự án cam kết sẽ tuân thủ các phương án quy hoạch theo đúng Quyết 

định số 7028/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết 1/500 cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ký 

ngày 31/8/2022. 

 - Chủ dự án cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thiết kế công trình 

đối với các vấn đề kiến trúc, cảnh quan công trình, hệ thống cây xanh trong CCN, quy 

hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch hệ thống thoát nước, các phân khu chức năng 

trong CCN. 

 - Chủ dự án cam kết đảm bảo chức năng sử dụng đất theo đúng chỉ giới quy 

hoạch, bố trí các công trình trong khu vực dự án theo đúng thiết kế quy hoạch và đảm 

bảo mật độ xây dựng, kiến trúc cảnh quan CCN.  

- Chủ dự án cam kết sẽ đảm bảo mật độ cây xanh theo quy hoạch để tạo cảnh 

quan, cải thiện điều kiện vi khí hậu, hạn chế bụi và tiếng ồn trong khu vực. 

 - Chủ dự án cam kết đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng của CCN Yên Trung- 

Thuỵ Hoà bao gồm: Hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ 

thống thu gom CTR, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên 

lạc,… 

- Chủ dự án cam kết phương án quy hoạch phân khu chức năng trong CCN về 

BVMT sẽ được thực thi trong suốt quá trình hoạt động của CCN.  

3.2. Cam kết BVMT trong giai đoạn chuẩn bị dự án  
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- Sau khi cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án, Chủ dự án sẽ 

nghiêm túc bổ sung các biện pháp BVMT vào quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây 

dựng, thiết kế kỹ thuật thi công,… theo đúng các đề xuất trong báo cáo ĐTM. 

 - Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến 

môi trường, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

chuẩn bị đã trình bày trong báo cáo ĐTM này. 

3.3. Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình thi công san 

nền, xây dựng HTKT CCN  

- Chủ dự án cam kết sẽ chỉ đổ thải đất đá, phế thải xây dựng tại nơi được phép, 

tuyệt đối không đổ bất hợp pháp. Chủ dự án cũng cam kết sẽ chỉ sử dụng các nguyên 

vật liệu xây dựng, đặt biệt là cát san nền có nguồn gốc hợp pháp.  

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến 

môi trường, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

thi công xây dựng đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.  

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường 

do quá trình thi công xây dựng dự án. Có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do các 

hoạt động thi công xây dựng gây ra. 

 – Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện xong các công việc trước khi khởi công xây 

dựng về di dời mồ mả, xây dựng hoàn trả các tuyến mương, kênh tưới tiêu theo đúng 

thỏa thuận với các cơ quan chức năng để đảm bảo chức năng thoát nước và cấp nước 

tưới nông nghiệp. 

3.4. Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình vận hành CCN 

Yên Trung - Thuỵ Hoà  

3.4.1. Các cam kết chung  

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến 

môi trường, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

vận hành đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.  

- Kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp, nhà máy CCN nghiêm túc thực hiện các biện 

pháp BVMT đã cam kết trong báo cáo ĐTM của từng nhà máy, xí nghiệp đã được phê 

duyệt.  

- Phối hợp với Bộ TNMT, Sở TNMT, Sở KH&CN,… trong việc kiểm tra, giám 

sát các doanh nghiệp tại CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà trong việc BVMT.  

- Chủ dự án sẽ chỉ lựa chọn các doanh nghiệp có mức độ ô nhiễm môi trường 

có thể kiểm soát và quản lý được, có các ngành nghề kinh doanh sản xuất phù hợp với 

quy hoạch ngành nghề của CCN. Trong trường hợp các ngành nghề khác với quy 
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hoạch, Chủ dự án sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật 

trước khi ký hợp đồng cho thuê đất.  

Riêng đối với các ngành nghề phù hợp với quy hoạch nhưng nhậy cảm với môi 

trường, CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà thỏa thuận và phải được sự chấp thuận của các cơ 

quan chức năng trước khi ký hợp đồng cho thuê đất.  

- Trong hợp đồng cho thuê đất, Chủ dự án sẽ phải thể hiện rõ các trách nhiệm 

BVMT đối với các nhà đầu tư thứ cấp như: Trách nhiệm xử lý nước thải đạt GHCP 

theo yêu cầu trước khi xả ra hệ thống thoát chung của CCN, trách nhiệm xử lý khí thải, 

trách nhiệm xử lý tiếng ồn, rung động, trách nhiệm thu gom và ký hợp đồng để xử lý 

CTR, đặc biệt là CTNH, trách nhiệm trồng cây xanh trong phạm vi bên trong hàng rào 

của nhà máy, xí nghiệp,…  

- Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa trên phạm vi toàn CCN, bên ngoài 

hàng rào các nhà máy, xí nghiệp. Các điểm đấu nối phải hợp lý, thuận tiện cho các 

doanh nghiệp đấu nối hệ thống thoát nước mưa của mình vào hệ thoát thoát nước mưa 

chung của toàn CCN.  

- Chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng, điều này phải được thể hiện trong hợp đồng thuê đất. 

3.4.2. Cam kết xử lý nước thải  

- Chủ dự án cam kết sẽ xây dựng hệ thống thoát nước thải và Nhà máy XLNT 

tập trung với công suất 1.350 m3/ng.đêm: Hoàn thành trước khi hút hút đầu tư vào 

CCN Yên Trung- Thuỵ Hoà, được vận hành thử nghiệm, nghiệm thu đưa vào sử dụng 

theo quy định của pháp luật.  

- Chủ dự án cam kết sẽ được vận hành thường xuyên, theo quy trình công nghệ 

đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, với Kq=0,9, Kf=1,0: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp; đồng thời có nhật ký vận hành được ghi chép đầy đủ, lưu giữ để 

phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. Chủ dự án sẽ đảm bảo bố trí tối thiểu 2 người 

vận hành và quản lý Nhà máy XLNT tập trung. - Chủ dự án cam kết nước thải từ CCN 

Yên Trung- Thuỵ Hoà sau khi xử lý sẽ đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, với 

Kq=0,9, Kf=1,0: (uy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). 

- Chủ dự án cam kết sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với 7 

thông số: Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, COD và Amonia.  

Hệ thống quan trắc tự động này đảm bảo kết nối để truyền dữ liệu tự động, liên 

tục về Sở TN&MT Bắc Ninh.  
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- Các hoạt động của dự án chịu sự giám sát của cơ quan chức năng về QLMT 

của Bộ TN&MT, của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Công thương và Sở TN&MT tỉnh Bắc 

Ninh nhằm đảm bảo phát triển CCN và BVMT.  

- Chủ dự án sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng tiến độ xây dựng Nhà máy 

XLNT tập trung và mời các cơ quan giám định theo quy định của pháp luật để nghiệm 

thu, kiểm tra các công trình xử lý nước thải trước khi đưa vào hoạt động.  

- Trong trường hợp Nhà máy xử lý nước thải tập trung của toàn CCN gặp sự cố 

trong hoạt động, Chủ dự án sẽ đưa nước thải về hồ sự cố (2.700 m3 ) để lưu giữ, sau 

khi khắc phục sự cố sẽ xử lý rồi mới xả ra kênh Tây Nam – Phấn Động. 

3.5. Các cam kết liên quan đến hoàn trả kênh mương  

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân sẽ thực hiện đầy đủ công 

tác hoàn trả kênh mương, nâng cấp hệ thống kênh mương, cống, nạo vét,... theo Biên 

bản làm việc thống nhất với các cơ quan chức năng.  

- Trong quá trình triển khai dự án Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú 

Xuân sẽ kết hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đến đảm bảo về nhu cầu cấp 

nước thủy lợi cho các diện tích đất nông nghiệp còn lại xung quanh dự án, khu vực có 

liên quan.  

3.6. Các cam kết khác  

Ngoài các nội dung cam kết nêu trên, án Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Phú Xuân xin cam kết các nội dung có liên quan khác khi triển khai dự án như 

sau:  

- Cam kết tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường,  

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

- Cam kết chỉ triển khai xây dựng dự án sau có đủ các thủ tục về đầu tư, xây 

dựng, đất đai, môi trường, PCCC,…  

- Cam kết ký hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom, mìn, vật nổ 

trong khu vực Dự án trước khi triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan có thẩm 

quyền và UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 

bồi thường và GPMB theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ thải phế thải 

xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án; 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; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp đảm bảo việc đổ 

thải phế thải xây dựng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường.  
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- Cam kết chỉ được phép thu hút các dự án đầu tư thứ cấp có ngành nghề phù 

hợp tính chất của CCN và sau khi đã hoàn thành việc xây dựng hạng mục nhà máy 

XLNT tập trung của Dự án; thực hiện thu gom, xử lý toàn bộ nước thải đối với các dự 

án đầu tư thứ cấp vào Dự án.  

- Cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng, 

bảo vệ nguồn nước, khai thác, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ môi trường; 

đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá 

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

- Cam kết xây dựng, vận hành hệ thống hồ ứng phó sự cố nước thải có khả năng 

quay vòng xử lý lại nước thải, đảm bảo không xả nước thải ra môi trường trong trường 

hợp xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

- Cam kết tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, phòng ngừa, ứng cứu sự cố, 

vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất, an toàn 

giao thông trong quá trình thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, an ninh trật tự đối với đội ngũ cán bộ và công nhân viên tham gia thi công xây 

dựng, vận hành Dự án.  

- Cam kết thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 

trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình 

quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện như cam kết đã nêu trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường.  

- Cam kết chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 

trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án 

đi vào hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật./. 
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