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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” do Tổng 

cục Lâm nghiệp là Chủ đầu tư được thực hiện tại 5 Vườn Quốc gia (Cát Tiên, Cúc 

Phương, Bạch Mã, Ba Vì, Yok Đôn) và Chi cục Kiểm lâm Vùng I với mục tiêu tạo điều 

kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo 

tồn đa dạng sinh học. Dự án bao gồm 06 dự án thành phần với các hạng mục công trình 

có quy mô khác nhau như cải tạo đường giao thông; nâng cấp nhà làm việc, trạm kiểm 

lâm; xây dựng hệ thống đường dây điện và trạm biến áp… với tổng diện tích sử dụng 

đất theo báo cáo Nghiên cứu khả thi của Dự án là 61,14 ha. Một số dự án thành phần có 

vị trí các hạng mục công trình nằm trong khu vực có ảnh hưởng đến các yếu tố nhạy 

cảm về môi trường. Thông tin chung của Dự án được trình bày dưới đây. 

Vườn Quốc gia Cát Tiên là khu vực hiện bảo tồn được nhiều loại động, thực vật 

quý hiếm; là vùng quan trọng để duy trì hệ sinh thái rừng thường xanh lá rộng - môi 

trường sống duy nhất (hiện còn) của loài tê giác một sừng ở Việt Nam, khu vực Đông 

Dương cũng như trên thế giới. Độ che phủ của rừng tự nhiên trong khu vực này lên tới 

80%, với hệ sinh thái đa dạng: rừng thường xanh ẩm, đồng cỏ và ngập nước. Địa hình 

tự nhiên xen kẽ các bàu, đầm, suối, cộng với hơn 90km sông Đồng Nai đã tạo nên cảnh 

quan đặc trưng cho vườn Cát Tiên, với những ghềnh, thác, các khu đất ngập nước và 

bán ngập nước,.... Việc nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên là rất 

cần thiết nhằm nâng cao công tác bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên, phát triển du lịch xanh, 

góp phần thúc đầy kinh tế địa phương tạo cơ sở để bảo vệ vườn tốt hơn. 

Vườn Quốc gia Cúc Phương: Hiện nay nhà làm việc hiện trạng của Vườn Quốc 

gia Cúc Phương là 2 tầng với diện tích nhỏ hẹp không đáp ứng được nhu cầu làm việc 

của cán bộ nhân viên của rừng Cúc Phương. Hơn nữa, công trình xây dựng đã đưa vào 

sử dụng đã trên 20 năm nên các hạng mục đã xuống cấp và hư hỏng nhiều (tường bị 

bong tróc, nấm mốc, ngấm dột), có nguy cơ mất an toàn cho cán bộ công nhân viên của 

vườn Quốc gia Cúc Phương nên việc đầu tư xây dựng nhà làm việc mới 3 tầng là hết 

sức cần thiết để đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ và nhân viên 

Vườn Quốc gia Bạch Mã:Cải tạo, nâng cấp mở rộng những công trình hiện có 

và xây dựng mới các công trình cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản 

lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia 

Bạch Mã và góp phần bảo vệ, kéo dài tuổi thọ các công trình cũ; tạo điều kiện an toàn 

cho viên chức kiểm lâm, người lao động trong công tác ở vùng sâu, xa. Ngoài ra, hoạt 

động cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã là một trong những loại hình dịch vụ công mà 

Vườn Quốc gia Bạch Mã cần thực hiện trong giai đoạn mới, việc đầu tư này nhằm đáp 

ứng yêu cầu cứu hộ, bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm mà Việt Nam và quốc tế quan 

tâm như Sao la, Mang lớn, Trĩ Sao, rùa hộp trán vàng. 

Vườn Quốc gia Ba Vì từ lâu đã nổi tiếng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, 

sơn thủy hữu tình. Đây là vùng núi chuyển tiếp với hệ sinh thái rừng nhiệt đới, đặc trưng 

cho vùng trung du Bắc Bộ, rất có giá trị về nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường 

và được coi như “lá phổi xanh” nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội. Nơi đây có tác dụng 

phòng hộ đầu nguồn, điều hòa khí hậu, hấp thụ các bon và các khí thải công nghiệp, 
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cung cấp nguồn nước sản xuất, nước sinh hoạt của người dân sinh sống quanh chân núi 

Ba Vì. Đồng thời, Vườn quốc gia Ba Vì có nhiều địa danh nổi tiếng như Đỉnh Vua, Đỉnh 

Tản Viên, Đỉnh Ngọc Hoa với nhiều công trình tâm linh như: đền thờ Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Thượng, Đền Trung, di tích lịch sử cách mạng 

cấp quốc gia Cốt 600... Những danh thắng này tạo nên một quần thể cảnh quan kì vĩ 

cùng với nhiều bản sắc văn hóa dân tộc nên từ lâu Ba Vì là nơi thăm quan du lịch sinh 

thái lí tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Tuyến đường vào Vườn quốc gia Ba Vì 

từ cổng Vườn (trạm barie) lên cốt 1100m dài khoảng 11,756 km là tuyến xương sống 

cho mọi hoạt động quản lý, bảo vệ, bảo tồn và các hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục 

môi trường, thăm quan học tập của Vườn quốc gia Ba Vì và là tuyến đường duy nhất 

lên đỉnh núi Ba Vì. Trong những năm gần đây ngoài lượng người và phương tiện phục 

vụ các hoạt động chuyên môn của Vườn còn có khách hành hương lên các công trình 

tâm linh với số lượng rất lớn. Đoạn tuyến đường từ cốt 400 lên cốt 1100 đã được đầu 

tư, nâng cấp. Đoạn tuyến từ cổng vườn lên cốt 400 còn nhỏ hẹp và chưa được đầu tư 

nâng cấp. Vì vậy, việc nâng cấp tuyến đường để đáp ứng nhu cầu người, phương tiện 

lưu thông trên tuyến ngày càng tăng và đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề rất cấp 

thiết cần được đầu tư.  

Vườn Quốc gia Yok Đôn: Các tuyến đường theo đường cũ tại Vườn Quốc gia 

Yok Đôn xuống cấp nghiêm trọng. Xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho lực 

lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng. Trục 1: Đoạn từ Km0+0.00 -:- Km9+250.50 nền 

đường đất hư hỏng rộng trung bình 4,0m. Nền đường bị mưa lũ làm xói lở tạo thành 

rãnh sâu, đứt đường, cống bị sập; Trục 2: Đoạn từ Km0+0.00 -:- Km6+795.90 nền đường 

đất hư hỏng rộng trung bình 4,0m. Nền đường bị mưa lũ làm xói lở, cống thoát nước 

ngang bị sập...; Trục 3: Đoạn từ Km0+0.00 -:- Km3+737.90 nền đường đất mới được 

san gạt rộng 4m. Đoạn từ Km3+737.90 -:- Km8+800.00 nền đường hư hỏng rộng trung 

bình 3,3m. Nền đường bị mưa lũ làm xói lở, cống thoát nước ngang bị sập... Đoạn từ 

Km8+800.00 -:- Km10+706,20, là đường mòn rộng 1m do cán bộ đi tuần thường xuyên 

tạo thành. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tốt các hoạt động quản lý 

bảo vệ và phát triển rừng tại Vườn Quốc gia Yok Đôn là hết sức cần thiết. 

Chi cục Kiểm lâm Vùng I được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan 

tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ 

công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Do đó, cơ sở vật chất của Chi cục Kiểm lâm 

Vùng I đã từng bước được cải thiện, các dự án được đầu tư đều phát huy hiệu quả, ngày 

càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, các hạng mục đầu tư dàn 

trải trong thời gian dài, thiếu đồng bộ, nên công trình nhà đào tạo học viên, nhà làm việc 

và một số công trình phụ trợ đã xuống cấp nghiêm trọng, hiệu quả sử dụng thấp, ảnh 

hưởng đến các hoạt động quản lý chuyên ngành của Chi cục. Vì vậy, việc đầu tư nâng 

cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm Vùng I nhằm hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất 

Chi cục đảm bảo phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư một cách đồng bộ, 

phục vụ tốt các hoạt động quản lý bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Văn bản số 

3076/QĐ-BNN-KH ngày 14 tháng 7 năm 2021 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”. Dự án sẽ bao 

gồm 6 dự án thành phần thuộc 5 Vườn quốc gia và Chi cục Kiểm lâm vùng I với các 

hạng mục công trình đầu tư như xây dựng mới cầu giao thông, hệ thống điện; cải tạo 

nâng cấp đường giao thông, nhà làm việc, nhà đào tạo học viên, trạm kiểm lâm, trung 

tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật và các công trình phụ trợ khác. Dự án được 
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thực hiện trên địa bàn 08 xã/phường/thị trấn thuộc 5 huyện và 01 thành phố, cụ thể: 

- Dự án thành phần 1 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên: 2 

xã Nam Cát Tiên và Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

- Dự án thành phần 2 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

Vườn quốc gia Cúc Phương: Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

- Dự án thành phần 3 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã: 

Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Dự án thành phần 4 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì: 2 

xã Tản Lĩnh và Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

- Dự án thành phần 5 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don: 

Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

- Dự án thành phần 6 - Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I: Phường 

Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các 

đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” thuộc Danh mục dự án đầu tư Nhóm II điểm c - 

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước quy mô trung bình từ 50 ha đến dưới 100 ha (Mục 

II.5 Phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP) là đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM).  

Căn cứ Điều 35, điểm b của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, dự án đầu tư nằm 

trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

báo cáo ĐTM là Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với 

Đơn vị tư vấn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án. Báo cáo 

ĐTM của Dự án sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt làm cơ sở để Chủ dự 

án thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và 

vận hành của Dự án, đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản lý môi trường quản lý và 

giám sát môi trường. 

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

Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư  

Vườn Quốc gia Cát Tiên là khu vực hiện bảo tồn được nhiều loại động, thực vật 

quý hiếm; là vùng quan trọng để duy trì hệ sinh thái rừng thường xanh lá rộng - môi 

trường sống duy nhất (hiện còn) của loài tê giác một sừng ở Việt Nam, khu vực Đông 

Dương cũng như trên thế giới. Độ che phủ của rừng tự nhiên trong khu vực này lên tới 

80%, với hệ sinh thái đa dạng: rừng thường xanh ẩm, đồng cỏ và ngập nước. Địa hình 

tự nhiên xen kẽ các bàu, đầm, suối, cộng với hơn 90km sông Đồng Nai đã tạo nên cảnh 

quan đặc trưng cho vườn Cát Tiên, với những ghềnh, thác, các khu đất ngập nước và 

bán ngập nước,.... Việc nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc 

dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng các đơn vị vườn Quốc gia và Kiểm lâm là rất cần thiết 

nhằm nâng cao công tác bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên, phát triển du lịch xanh, góp 

phần thúc đầy kinh tế địa phương tạo cơ sở để bảo vệ vườn tốt hơn. 
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Vườn Quốc gia Cúc Phương: Do công trình là xây dựng mới các công trình hạ 

tầng kỹ thuật chung trong khu vực đã hoàn thiện, nên việc quy hoạch và đấu nối các hệ 

thống hạ tầng của dự án với hạ tầng kỹ thật bên ngoài thuận lợi, cấp điện, cấp nước, 

thoát nước của dự án được thực hiện trong khu vực quy hoạch là tuân thủ các tiêu chuẩn 

hiện hành. 

Vườn Quốc gia Yok Đôn được lập phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết 

định số 672/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia 

Yok Don giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 1440/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/4/2021 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án Quản lý, Bảo 

tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don, giai đoạn 2021 - 2030. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

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 

2.1.1. Các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- 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 Tài nguyên 

và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

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

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

quan trắc chất lượng môi trường. 

2.1.2. Các văn bản pháp luật có liên quan 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 13/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực ngày 

01/01/2017; 

- Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; 

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

Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012; 
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- Luật Đa dạng Sinh học số 32/VBHN-VPQH được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 10/12/2018; 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 13/11/2008; 

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015, có hiệu lực ngày 

01/07/2016; 

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

chữa cháy được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông 

qua ngày 22/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;  

- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19/06/2013, có hiệu lực từ ngày 

01/05/2014; 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/7/2005; 

- Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Điện lực được Quốc 

hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2012, 

có hiệu lực từ ngày 01/7/2013; 

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007; 

- Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống 

thiên tai và Luật Đê điều được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn. 

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

thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về 

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; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chỉnh phủ về Quy định chi tiết 

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

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 
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- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

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

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

một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng Ban hành 

định mức xây dựng; 

- Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về 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 số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của BTNMT Quy định chi 

tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

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

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về việc 

công bố định mức các hao phí xác định giá cả máy và các thiết bị thi công xây dựng. 

- Và các văn bản hiện hành có liên quan. 

2.1.3. Căn cứ kỹ thuật áp dụng cho dự án 

❖ Chất lượng môi trường không khí 

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

khí xung quanh;  

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

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

❖ Tiếng ồn và độ rung 

 - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

❖ Chất lượng môi trường nước 

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

nước mặt;  

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

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

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về nước thải công nghiệp. 

- QCVN 38:2011/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh. 

❖ Chất lượng môi trường đất 

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

phép của kim loại nặng trong đất; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại.  

- QCVN 15:2008/BTNMT - Chất lượng đất - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 

thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong đất. 

- QCVN 43:2017/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích. 

❖ An toàn và sức khoẻ lao động 

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

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

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  

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

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

tại nơi làm việc; 

❖ Các Quy chuẩn xây dựng và kỹ thuật 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật. 

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

- QCVN 01:2020/BCT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện. 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền liên quan đến dự án 

Quyết định số 3076/QĐ-BNN-KH ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây 

dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”. 

Văn bản số 3225/BNN-KH ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở hạ 

tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”. 

Văn bản số 1176/TTr-TCLN-KHTC ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Tổng cục 

Lâm nghiệp về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng 

các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”. 

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

thực hiện đánh giá tác động môi trường 

- Báo cáo Nghiên cứu khả thi và bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án;  
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- Bản vẽ thiết kế cơ sở và dự toán các hạng mục công trình thuộc Dự án; 

- Báo cáo khảo sát địa chất, địa hình của dự án; 

- Tài liệu, số liệu khảo sát hiện trạng môi trường khu vực dự án: không khí, nước 

mặt, nước dưới đất, đất và trầm tích; 

- Tài liệu, số liệu khảo sát sinh thái khu vực dự án; 

- Số liệu điều tra kinh tế, xã hội tại khu vực dự án;  

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

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Trình tự tiến hành xây dựng báo cáo ĐTM 

Báo cáo ĐTM của Dự án do Tổng cục Lâm nghiệp làm Chủ dự án. Chủ dự án 

thuê đơn vị thực hiện lập báo cáo ĐTM là Liên danh Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ 

văn và Biến đổi Khí hậu - Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp. Nội dung và 

trình tự các bước thực hiện Báo cáo ĐTM dựa trên các hướng dẫn của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật 

bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. Các bước tiến hành như sau:  

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

liên quan đến Dự án; 

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

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

sát chi tiết (về chất lượng môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học...), điều tra 

kinh tế - xã hội...; 

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

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

tàng và các giải pháp giảm thiểu cũng như chương trình quản lý, giám sát môi 

trường dự kiến cho Dự án); 

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

vấn cộng đồng các địa phương, tổ chức, đăng tải tham vấn online... về báo cáo 

ĐTM của Dự án; 

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

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

và lập báo cáo ĐTM hoàn chỉnh; 

- Bước 6: Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ và gửi báo cáo ĐTM tới Tổng cục Lâm 

nghiệp để rà soát, góp ý và chỉnh sửa các nội dung góp ý. Chủ dự án trình nộp 

báo cáo ĐTM tới Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin thẩm định và phê duyệt 

cho Dự án. 

3.2. Các tổ chức, đơn vị, thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

❖ Đại diện Chủ đầu tư: Tổng cục Lâm Nghiệp 

- Đại diện: Ông Nguyễn Quốc Trị      Chức vụ: Tổng cục trưởng 

- Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
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- Điện thoại: 0243.8438792 

❖ Đơn vị tư vấn: Liên danh Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu 

- Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp 

- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thắng     Chức vụ: Viện trưởng 

- Địa chỉ: Số 23, ngõ 62, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.37731410       

Bảng 0- 1: Danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên Nhiệm vụ 
Chức danh/ 

Chuyên môn 
Chữ ký 

I Chủ dự án: Tổng cục Lâm nghiệp  

1 Nguyễn Thị Hồng Lý Quản lý dự án 
Phó Chánh văn 

phòng TCLN 
 

2 Nguyễn Đức Hưng Quản lý dự án 

Chuyên viên Vụ 

Kế hoạch, tài 

chính 

 

II Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM 

1 Lê Ngọc Cầu 
Chủ trì tổ chức triển khai lập 

ĐTM  

Giám đốc Trung 

tâm Nghiên cứu 

Môi trường, 

Tiến sĩ Môi 

trường 

 

2 Nguyễn Thu Minh 

Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

tác động đến môi trường 

không khí và đề xuất biện 

pháp giảm thiểu có liên quan 

Tiến sĩ Khoa 

học Môi trường 

 

3 Đoàn Mạnh Hùng 

Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

tác động đến môi trường 

nước và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu có liên quan 

Thạc sĩ Khoa 

học Môi trường 

 

4 Trần Thanh Lâm 

Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

tác động đến đa dạng sinh 

học, tài nguyên sinh vật và 

đề xuất biện pháp giảm thiểu 

có liên quan 

Thạc sĩ Sinh 

học 

 

5 Trần Văn Sơn 

Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

tác động đến môi trường đất 

và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu có liên quan 

Cử nhân Hóa 

học 

 

6 
Trần Thị Minh 

Nguyệt 

Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

tác động đến môi trường xã 

hội và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu có liên quan 

Thạc sĩ Khoa 

học 

 

7 Mai Trọng Hoàng 
Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

tác động do các rủi ro, sự cố 

Tiến sĩ Khoa 

học Môi trường 

 



   

Trang | 18  

TT Họ và tên Nhiệm vụ 
Chức danh/ 

Chuyên môn 
Chữ ký 

và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu có liên quan 

8 Ngô Kim Anh 

Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, hiện trạng các thành 

phần môi trường 

Thạc sĩ Phát 

triển bền vững 

 

9  Ngô Đức Thuận 

Khảo sát, tham vấn, đánh giá 

hiện trạng đa dạng sinh học 

và tài nguyên sinh vật trên 

cạn, dưới nước 

Thạc sĩ Sinh 

học 

 

10 
Nguyễn Thanh 

Tường 

Xây dựng, biên tập các bản 

đồ, sơ đồ vị trí các hạng mục 

công trình, vị trí giám sát 

môi trường, hình vẽ liên 

quan 

Thạc sĩ Môi 

trường 

 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ĐTM, Báo cáo đã sử dụng 

tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây: 

4.1. Phương pháp ĐTM 

 Phương pháp liệt kê 

Được sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời 

ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như 

trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và 

đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính: 

- Bảng liệt kê mô tả: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường nghiên 

cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

- Bảng liệt kê đơn giản: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường nghiên 

cứu có khả năng bị tác động. 

Phương pháp được sử dụng trong quá trình khảo sát hiện trạng môi trường, kinh 

tế xã hội, đa dạng sinh học tại Chương 2. Ngoài ra, phương pháp này được sử dụng trong 

quá trình xác định các nguồn tác động và đối tượng chịu tác động trong Chương 3 của 

báo cáo. 

 Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh, dựa vào bản 

chất nguyên liệu, công nghệ, qui luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm 

để định mức tải lượng ô nhiễm. 

Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu 

Đánh giá tác động môi trường xã hội, thực hiện tương đối chính xác việc tính thải lượng ô 

nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số 

tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WB (Environmental Assessment 
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Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 

8/1991) và Handbook of Emision, Non Industrial and Industrial source, Netherlands. 

Phương pháp này được sử dụng trong quá trình lấy mẫu hiện trạng môi trường 

(một số chỉ tiêu đo trực tiếp tại hiện trường) tại chương 2 của báo cáo. Đồng thời, phương 

pháp này còn được sử dụng trong việc đánh giá, dự báo phát thải chất ô nhiễm môi 

trường không khí, nước, chất thải tại Chương 3 của báo cáo. 

 Phương pháp mô hình toán  

Phương pháp này được áp dụng để tính toán và mô phỏng bằng phương trình toán 

học quá trình lan truyền khí thải, nước thải phát sinh từ dự án tới môi trường xung quanh. 

Phương pháp này được sử dụng để tính toán phát thải tại mục 3.1.2 trong Chương 

3 của báo cáo. 

4.2. Phương pháp khác 

 Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Phương pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa 

phương tại Uỷ ban nhân dân các xã để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM 

của dự án. Cụ thể, giới thiệu cho họ những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy 

ra của dự án đối với môi trường và đời sống của họ. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến 

phản hồi về dự án và nguyện vọng của người dân địa phương tại các xã có đầu tư công trình 

của dự án. 

Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương và người dân về tình 

hình phát triển KT - XH của địa phương...  

Phương pháp này được sử dụng tại Chương 5 của báo cáo. 

 Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải 

lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, 

các quy chuẩn của Bộ TNMT, Bộ Y tế về chất lượng không khí, nước mặt, đất, trầm tích. 

Phương pháp này được sử dụng trong Chương 2 và Chương 3 của báo cáo. 

 Phương pháp chồng ghép bản đồ  

Phương pháp chồng ghép bản đồ dựa trên cơ sở của hệ thống thông tin địa lý 

(GIS). Nội dung thực hiện: chồng các hạng mục công trình của dự án lên trên các bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất, vùng hưởng lợi của dự án để phục vụ mô tả vị trí của dự án 

trong các tương thích với đặc điểm môi trường tự nhiên, mô tả các đặc điểm về điều 

kiện tự nhiên làm cơ sở cho phần nhận định các tác động, phân tích môi trường vùng 

quy hoạch xây dựng; các biện pháp giảm thiểu và kế hoạch quản lý môi trường. 

Phương pháp này được sử dụng tại Chương 1 phục vụ việc xây dựng sơ đồ vị trí 

các hạng mục công trình, Chương 2 trong việc xây dựng các bản đồ quan trắc hiện trạng 

môi trường và Chương 3 trong nội dung phục vụ đánh giá tác động tới các đối tượng 

xung quanh của hạng mục công trình. 

 Phương pháp khảo sát thực địa 

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định 

hiện trạng khu vực Dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, chọn lựa vị trí lấy mẫu, 
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khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện… 

Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tượng 

thủy văn theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát được 

sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực Dự án. 

Phương pháp này được sử dụng tại Chương 1 phần mô tả đặc điểm, hiện trạng 

quản lý và sử dụng đất của các hạng mục công trình và Chương 5 của báo cáo liên quan 

đến tham vấn cộng đồng địa phương. 

 Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm 

Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không 

khí) để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai Dự án. Sau khi 

khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội 

dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ 

cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…  

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không 

khí, nước mặt, nước ngầm, đất, trầm tích tại khu vực Dự án để đánh giá hiện trạng chất 

lượng các thành phần của môi trường. Việc lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu đều 

tuân thủ theo các TCVN, QCVN hiện hành. 

Kế quả phân tích mẫu môi trường được trình bày tại Chương 2 của báo cáo thuộc 

nội dung hiện trạng các thành phần môi trường. 

 Phương pháp kế thừa và tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu 

Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở 

khu vực thực hiện Dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn 

khác nhau như: Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện 

trạng môi trường khu vực và các công trình nghiên cứu có liên quan. 

Đồng thời, kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có, kế thừa các kết quả đã đạt 

được, khắc phục những mặt hạn chế trong việc xử lý dữ liệu, phân tích và đánh giá các 

tác động có liên quan. 

Phương pháp này được sử dụng tại Chương 1 trong các nội dung mô tả về các 

hạng mục đầu tư của Dự án, Chương 2 về các nội dung liên quan đến địa hình, địa chất, 

khí tượng khí hậu, thuỷ văn… và Chương 3 về việc kế thừa các công thức tính toán, các 

hệ số thực nghiệm. 

 Phương pháp phân tích hệ thống 

Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của 

phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng 

các tác động và nguồn thải. 

Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn 

gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong 

một hệ thống có mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó, xác định, phân tích và đánh giá 

các tác động. 

Phương pháp này được sử dụng trong nội dung xác định nguồn gây tác động, đối 

tượng chịu tác động trong tất cả các giai đoạn của dự án tại Chương 3 của báo cáo. 
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5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG 

5.1. Thông tin về Dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”.. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai.  

- Chủ đầu tư: Tổng cục Lâm nghiệp. 

- Đại diện Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Quốc Trị; Chức vụ: Tổng cục trưởng. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

Dự án với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 61,14 ha, thực hiện theo Quyết định 

số 3076/QĐ-BNN-KH ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các 

đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”, bao gồm các hạng mục sau: xây dựng mới cầu bê 

tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài khoảng 177,35m và đường dẫn 2 bên đầu cầu tại 

Vườn Quốc gia Cát Tiên; xây dựng mới hệ thống điện, trạm điện và cải tạo nhà làm việc 

tại khu vực Vườn Quốc gia Cúc Phương; cải tạo, nâng cấp 20km đường tuần tra quản lý 

bảo vệ rừng, các trạm kiểm lâm, trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, nhà 

quan sát động vật hoang dã, nhà ăn tại khu vực Vườn Quốc gia Bạch Mã; nâng cấp, mở 

rộng khoảng 6km đường tại Vườn Quốc gia Ba Vì; nâng cấp khoảng 30km đường bê 

tông và sửa chữa 07 trạm kiểm lâm tại Vườn Quốc gia Yok Đôn; nâng cấp, sửa chữa 

nhà đào tạo học viên, nhà làm việc tại Chi cục Kiểm lâm vùng I. 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

5.1.3.1. Các hạng mục công trình chính của Dự án 

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới 06 dự án thành phần gồm: 

- Dự án thành phần 1 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên: 

Xây mới cầu BTCT dự ứng lực, chiều dài cầu dự kiến Lc=177,35m và đường dẫn 

02 đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 80m. 

- Dự án thành phần 2 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ 

rừng Vườn quốc gia Cúc Phương: Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung thế, tổng 

chiều dài khoảng 16,5 km, tuyến cáp ngầm hạ thế, tổng chiều dài khoảng 2,9 km, 

02 trạm biến áp 50KVA, 01 trạm biến áp 18KVA; cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 

03 tầng. 

- Dự án thành phần 3 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã: 

Cải tạo, nâng cấp trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, nhà đa năng, 

nhà quan sát động vật hoang dã, hệ thống đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng, 

tổng chiều dài 4,0km, 02 trạm kiểm lâm. 

- Dự án thành phần 4 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì: 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cổng Vườn lên cốt 400m dài khoảng 5.829,11 

km và các công trình phụ trợ. 

- Dự án thành phần 5 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don: 

Cải tạo, nâng cấp đường tuần tra bảo vệ rừng, dài 26,752 km và 07 trạm kiểm lâm. 
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- Dự án thành phần 6 - Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I: Cải tạo, 

nâng cấp nhà đào tạo học viên, nhà làm việc và một số công trình phụ trợ khác. 

5.1.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Dự án bố trí 06 khu vực lán trại công nhân, bãi tập kết máy móc, bãi chứa vật liệu 

với diện tích dao động từ 250 - 850 m2 tuỳ thuộc vào từng hạng mục công trình. 

5.1.3.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công 

Dự án gồm 06 dự án thành phần, trong đó có bố trí 06 khu vực công trường thi 

công. Tại mỗi khu vực thi công hạng mục công trình của Dự án gồm:  

- 01 nhà vệ sinh di động tự hoại hai ngăn, kích thước 2.600 mm x 2.700 mm x 

1.350 mm nguyên khối đồng bộ với bồn phân 1.500 lít và bồn nước 1.050 lít. Nước thải 

và bùn từ nhà vệ sinh di động thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

đúng quy định. 

- 01 hố lắng thu gom nước thải xây dựng với kích thước mỗi công trình là 2.000 

mm x 2.000 mm x 1.000 mm, gồm 1 ngăn chứa và 2 ngăn lọc. Nước sau xử lý được tái 

sử dụng để rửa xe, làm ẩm khu vực thi công. 

- 02 thùng rác loại 120 lít để chứa chất thải sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày theo đúng quy định. 

- 03 thùng chứa chất thải nguy hại 30 lít có nắp kín. Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- 01 thùng rác loại 660 lít để tạm chứa chất thải xây dựng. Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

5.1.3.4. Các hạng mục, công trình không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường 

Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; hoạt động khai thác nguyên vật liệu phục 

vụ thi công các hạng mục công trình của Dự án; hoạt động mua sắm thiết bị phục vụ các 

công tác quản lý và bảo vệ rừng. 

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Các hạng mục công trình của Dự án nằm trong diện tích đất của các Vườn Quốc 

gia, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ, các yếu tố nhạy cảm về môi trường có liên quan đến dự án 

bao gồm: 

- Các Vườn Quốc gia Cát Tiên, Cúc Phương, Ba Vì, Bạch Mã và Yok Đôn. 

- Cây Tùng cổ thụ tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. 

- Động Sơn Cung, Động Người Xưa, Cây Chò ngàn năm tại Vườn Quốc gia Cúc 

Phương. 

- Thác Nhị Hồ tại Vườn Quốc gia Bạch Mã 

- Đền Thượng, Đền thờ Bác Hồ, Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà tại Vườn Quốc 

gia Ba Vì. 

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

môi trường 

Cải tạo, nâng cấp và xây mới các công trình đường giao thông, đường điện, trạm 

điện, nhà làm việc, nhà ăn, trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, nhà quan 
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sát động vật hoang dã, trạm kiểm lầm và các công trình phụ trợ làm phát sinh: bụi, khí 

thải, tiếng ồn, độ rung; chất thải xây dựng, chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại; nước 

thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn; tác động đến hoạt động giao 

thông, ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt của người dân; gia tăng độ đục tại các vị 

trí xây dựng cầu, cống, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh khu vực thi công. 

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

của dự án đầu tư 

5.3.1. Nước thải 

- Trong giai đoạn thi công: 

+ Nước thải sinh hoạt: tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất cho 

01 dự án thành phần thuộc Dự án khoảng 1,025 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu gồm 

chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Photpho, dầu mỡ, Coliforms. 

+ Nước thải xây dựng: tổng lưu lượng nước thải xây dựng từ quá trình rửa xe vận 

chuyển nguyên vật liệu, nước rửa máy móc thiết bị thi công, nước bơm từ hố móng, phát 

sinh lớn nhất cho 01 hạng mục công trình thuộc Dự án khoảng 1,74 m3/ngày.đêm. Thành 

phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng (SS). 

- Trong giai đoạn vận hành: không phát sinh nước thải. 

5.3.2. Bụi, khí thải 

- Trong giai đoạn thi công: bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, thiết bị thi công, hoạt động phá dỡ, xây dựng nhà làm việc, nhà đào tạo 

học viên; đào đắp san nền đường giao thông. 

- Trong giai đoạn vận hành: bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện tham gia giao 

thông tại khu vực Dự án. 

5.3.3. Chất thải rắn thông thường 

- Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: tổng khối lượng phát sinh lớn nhất cho 01 hạng mục 

công trình thuộc Dự án khoảng 10 kg/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu gồm các loại bao 

bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa và các loại chất thải sinh hoạt khác. 

+ Chất thải xây dựng: tổng khối lượng phát sinh lớn nhất cho 01 hạng mục công 

trình thuộc Dự án khoảng 1,5 tấn  (gạch vỡ, ván lót, đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi măng, 

đất đá dư thừa). 

+ Chất thải do phát quang sinh khối thực vật phát sinh lớn nhất cho 01 hạng mục 

công trình thuộc Dự án khoảng 300 kg. 

- Trong giai đoạn vận hành: không phát sinh chất thải rắn. 

5.3.4. Chất thải nguy hại 

- Trong giai đoạn thi công: khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn nhất cho 

01 hạng mục công trình thuộc Dự án khoảng 96 lít chất thải nguy hại dạng lỏng và 

khoảng 18 kg chất thải nguy hại dạng rắn. 

- Trong giai đoạn vận hành: không phát sinh chất thải nguy hại. 

5.3.5. Tiếng ồn, độ rung 
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- Trong giai đoạn thi công: tiếng ồn, độ rung từ phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu, sử dụng thiết bị thi công đường, cầu, đường điện, trung tâm cứu hộ, bảo tồn và 

phát triển sinh vật, nhà quan sát động vật hoang dã, nhà làm việc, nhà đào tạo học viên, 

trạm kiểm lâm. 

- Trong giai đoạn vận hành: tiếng ồn từ các phương tiện tham gia giao thông. 

5.3.6. Quy mô, tính chất của các tác động khác  

- Trong giai đoạn thi công:  

+ Xói mòn, sạt lở tại các mái taluy các công trình đường, mố cầu. 

+ Tác động đến chất lượng nước mặt, độ đục kênh rạch trong quá trình xây dựng 

cầu qua sông Đồng Nai. 

+ Tác động đến tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái trên cạn, dưới nước do hoạt động 

thi công. 

+ Các sự cố cháy nổ, an toàn giao thông, sự cố về điện, an toàn sức khoẻ cộng 

đồng, sạt lở, sụt lún. 

- Trong giai đoạn vận hành: rủi ro an toàn giao thông, sạt lở, sụt lún trong khu 

vực dự án. 

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

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

a) Trong giai đoạn thi công 

- Nước thải sinh hoạt: Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi một khu 

vực công trường thi công bố trí 01 nhà vệ sinh di động tự hoại hai ngăn, kích thước 2.600 

mm x 2.700 mm x 1.350 mm nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ 

trữ với bồn phân 1.500 lít và bồn nước 1.050 lít. Nước thải và bùn từ nhà vệ sinh di động 

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

- Nước thải xây dựng: Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi một khu 

vực công trường thi công bố trí 01 hố lắng thu gom nước thải từ quá trình rửa xe, thi 

công xây dựng với kích thước mỗi công trình là 2.000 mm x 2.000 mm x 1.000 mm, 

gồm 1 ngăn chứa và 2 ngăn lọc. Nước sau xử lý được tái sử dụng rửa xe hoặc làm ẩm 

các khu vực thi công. 

- Nước mưa chảy tràn: khơi thông hệ thống mương thoát nước mưa xung quanh 

khu vực thi công thường xuyên, dọc tuyến thoát nước mưa bố trí song chắn rác; thực 

hiện che chắn và hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công trường. 

b) Trong giai đoạn vận hành:  

Không phát sinh nước thải sinh hoạt. 

5.4.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Trong giai đoạn thi công:  

- Các phương tiện, máy móc thi công cơ giới trên công trường, phương tiện 

chuyên chở vật liệu thi công phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam 

về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường; che phủ bạt kín phương tiện chuyên 

chở nguyên vật liệu khi vận chuyển, không để rơi vãi vật liệu; không chở hàng hóa quá 
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tải trọng cho phép; lập kế hoạch bố trí phương tiện ra vào khu vực thi công phù hợp, 

tránh xung đột, va chạm. 

- Che chắn khu vực chứa vật liệu, khu vực công trường; tập kết nguyên vật liệu 

gọn gàng, thu gom nguyên vật liệu rơi vãi, dư thừa hàng ngày; tưới nước giảm bụi với 

tần suất 02 lần/ngày cho những ngày nắng và khô; trang bị bảo hộ lao động. 

b) Trong giai đoạn vận hành:  

Các phương tiện lưu thông phải đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm 

Việt Nam. 

5.4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông thường 

a) Trong giai đoạn thi công: 

- Rác thải sinh hoạt tại mỗi khu vực công trường thi công được thu gom vào 02 

thùng chứa 120 lít có nắp đậy. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý hàng ngày theo đúng quy định. 

- Chất thải xây dựng tại mỗi khu vực công trường thi công bao gồm gạch vỡ, ván 

lót, đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi măng, đất đá dư thừa được thu gom vào 01 thùng rác 

loại 660 lít có nắp đậy để tạm chứa chất thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Sinh khối phát quang được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày theo quy định. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo việc tiêu thoát nước, vệ sinh môi 

trường tại các khu vực thi công xây dựng. 

b) Trong giai đoạn vận hành 

Không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

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

a) Trong giai đoạn thi công:  

- Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải nguy 

hại với chất thải thông thường.  

- Tại khu vực nhà quản lý thi công của mỗi công trình bố trí 03 thùng loại 30 lít 

để thu gom và chứa chất thải nguy hại. 

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

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

b) Trong giai đoạn vận hành:  

Không phát sinh chất thải nguy hại. 

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

a) Trong giai đoạn thi công:  
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- Sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có tiếng ồn và 

độ rung thấp; không thi công trong khoảng thời gian từ 18h tối hôm trước tới 6h sáng 

hôm sau. 

- Phương tiện vận chuyển không chở vượt quá tải trọng cho phép, tắt máy khi 

không cần thiết; lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn, độ rung cho các máy móc, phương 

tiện thi công có tiếng ồn, độ rung cao. 

- Bảo dưỡng các thiết bị trong tình trạng vận hành tốt nhất và hạn chế thấp nhất 

tiếng ồn.  

- Không sử dụng các phương tiện, thiết bị quá cũ, quá thời gian đăng kiểm hoặc 

không được cấp phép. 

- Không được kéo còi khi đi qua khu vực đông dân cư. 

b) Trong giai đoạn vận hành:  

- Bố trí các biển báo hạn chế tốc độ phù hợp tại các khu vực dân cư (tốc độ tối đa 

cho phép không quá 50 km/h). 

- Bố trí các biển báo cấm bóp còi khi đi qua các khu vực nhạy cảm, đông dân cư. 

5.4.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Giảm thiểu tác động đến giao thông đường bộ, đường thủy: 

+ Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; 

không chuyên chở quá tải trọng cho phép; không vận hành quá tốc độ cho phép; trang 

bị các thiết bị an toàn như còi báo, đèn chiếu sáng, phao cứu sinh. Bố trí các biển báo 

cảnh báo tại các vị trí dễ quan sát, đèn chiếu sáng ban đêm tại công trình.  

+ Trong thời điểm thi công bố trí cán bộ tổ chức chỉ dẫn giao thông đường bộ, 

đường thủy cho các phương tiện qua lại khu vực thi công đảm bảo an toàn, giao thông 

trên tuyến được thông suốt, không gây tắc nghẽn. 

- Giảm thiểu tác động tới tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái: 

+ Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho cán bộ, công nhân viên của Dự án. 

+ Có các biện pháp cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho động 

thực vật tiếp tục phát triển, thích nghi. 

+ Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến để giảm thiểu đến mức thấp nhất việc làm 

ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật đáy và giảm lượng chất rắn lơ 

lửng trong nguồn nước. 

+ Thực hiện các nội quy bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, nghiêm cấm các 

hành vi săn bắt động vật, chặt phá thực vật; nghiêm cấm xả rác thải, nước thải bẩn xuống 

sông, kênh, rạch. 

- Giảm thiểu sự cố sạt lở, sụt lún  

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở tại các tuyến 

sông, kênh, rạch. 

+ Thi công đảm bảo mái dốc đúng theo thiết kế để đảm bảo ổn định của các tuyến 

đường giao thông, cầu, cống. 

+ Trong quá trình thi công nếu xuất hiện hiện tượng hoặc nguy cơ xói lở, đơn vị 
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thi công phải tạm dừng thi công để xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng và có biện pháp 

xử lý phù hợp. 

+ Thực hiện các biện pháp bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, 

thoát lũ, phòng chống xói lở lòng dẫn, bờ, bãi sông và phải có các biện pháp hạn chế tác 

động xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông tại các vị trí xây dựng cầu, cống. 

+ Lắp biển cảnh báo và thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở. 

- Giảm thiểu tác động khác: 

+ Quản lý tốt thảm thực vật xung quanh khu vực thi công các hạng mục công trình. 

+ Tập kết nguyên vật liệu xây dựng và chất thải phải cách xa ít nhất 10 m so với 

các tuyến kênh, rạch hoặc các nguồn nước hiện có để giảm thiểu vật liệu xâm nhập vào 

các cống/rãnh có thể dẫn đến bồi lắng, tắc nghẽn và gây úng ngập cục bộ. 

+ Thường xuyên theo dõi cảnh báo khí tượng thủy văn; không thi công trong thời 

gian có mưa lũ; cắm biển báo tại nơi có nền địa chất yếu, dễ xảy ra sạt lở. Giám sát các 

hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch chuyển sạt lở đất đá; khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn 

phải dừng ngay các hoạt động thi công khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực 

nguy hiểm; báo cáo cơ quan chức năng để cùng phối hợp ứng phó sự cố. 

+ Sạt lở đất đá trong giai đoạn vận hành: Thường xuyên theo dõi, giám sát sạt lở, 

sụt lún tại các mái taluy âm dọc theo các tuyến đường và các vị trí cầu, cống; đảm bảo 

khơi thông dòng chảy tại các khu vực cầu, cống thoát nước ngang và dọc theo tuyến 

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

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

+ Tuân thủ đúng quy định về sử dụng, vận hành các trang thiết bị, máy móc thi 

công; tuyên truyền các thông tin về vệ sinh, an toàn lao động cho cán bộ, công nhân 

viên; lắp hàng rào, biển báo tại các khu vực nguy hiểm. 

+ Tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn thiết kế khi thi công đường giao thông, cầu, 

cống, hệ thống điện. 

+ Đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình thi công hệ thống điện phục vụ 

sản xuất. Bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm điện tại các khu vực công trình. 

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

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

- Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn:  

+ Vị trí giám sát: Tổng cộng 12 vị trí tại các dự án thành phần (02 vị trí cho mỗi 

dự án thành phần). 

+ Thông số giám sát: tổng bụi lơ lửng (TSP), NO2, SO2, CO, tiếng ồn (Leq). 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 

- Giám sát chất lượng môi trường nước mặt: 

+ Vị trí giám sát: Tổng cộng 06 vị trí tại 6 dự án thành phần. 
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+ Thông số giám sát: pH, độ đục, TSS, DO, COD, BOD5, N-NH4
+, N-NO2

-, N-

NO3
-, P-PO4

3-, dầu mỡ, Coliforms. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt (cột B1). 

- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại:  

+ Vị trí giám sát: Tổng cộng 06 vị trí tại 6 dự án thành phần. 

+ Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

và các quy định khác có liên quan. 

+ Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

- Giám sát khác 

+ Thông số giám sát: sạt lở, sụt lún, thoát nước dọc tuyến, an toàn lao động, an 

toàn giao thông, cháy nổ 

+ Vị trí giám sát: Toàn bộ các hạng mục công trình thuộc Dự án 

+ Tần suất giám sát: hàng ngày 

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

- Chủ dự án giám sát Nhà thầu thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đơn vị quản lý vận hành tuân thủ các biện pháp giảm thiểu môi trường. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm 

1.1.2. Tên chủ dự án 

Chủ dự án: Tổng cục Lâm nghiệp 

Địa chỉ trụ sở: số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.  

Điện thoại: 0243.8438792 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Trị 

Chức vụ: Tổng cục trưởng 

Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 04 năm. Tiến độ triển khai dự án được 

dự kiến như sau: 

- Quý I/2022 - Quý I/2023: Hoàn thành các thủ tục pháp lý. 

- Quý II/2023 - Quý IV/2025: Thi công xây dựng dự án. 

- Quý I/2026: Đưa dự án đi vào khai thác vận hành 

1.1.3. Vị trí địa lý  

Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” gồm 6 

dự án thành phần được thực hiện tại 5 Vườn Quốc gia gồm Ba Vì (thành phố Hà Nội), 

Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), Bạch Mã (tỉnh Thanh Hoá), Yok Don (các tỉnh Đắk Lắc), 

Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai), và Chi cục Kiểm lâm vùng I (tỉnh Quảng Ninh). Vị trí địa lý 

của các dự án thành phần được trình bày tại Bảng 1-1.  

Bảng 1-1: Vị trí địa lý hành chính của 06 dự án thành phần 

STT Tên dự án thành phần 
Địa điểm 

thực hiện 

Địa giới hành chính 

xã/huyện/tỉnh 

1 
Dự án thành phần 1: Nâng cấp, cải tạo cơ 

sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên 

Vườn quốc 

gia Cát Tiên 

2 xã Nam Cát Tiên và Đắc 

Lua, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

2 

Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo cơ 

sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

Vườn quốc gia Cúc Phương 

Vườn quốc 

gia Cúc 

Phương 

Xã Cúc Phương, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

3 
Dự án thành phần 3: Xây dựng, nâng cấp 

cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 

Vườn quốc 

gia Bạch Mã 

Thị trấn Phú Lộc, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên 

Huế 

4 
Dự án thành phần 4: Xây dựng, nâng cấp 

cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì 

Vườn quốc 

gia Ba Vì 

2 xã Tản Lĩnh và Vân 

Hòa, huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội 

5 
Dự án thành phần 5: Xây dựng, nâng cấp 

cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn 

Vườn quốc 

gia Yok Don 

Xã Krông Na, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

6 
Dự án thành phần 6: Nâng cấp cơ sở vật 

chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 

Chi cục 

Kiểm lâm 

vùng I 

 Phường Hà Khẩu, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 



   

Trang | 30  

Vị trí, ranh giới thực hiện các hạng mục đầu tư tại các VQG và Chi cục Kiểm lâm được trình bày ở Bảng 1-2. 

Bảng 1-2: Tọa độ, ranh giới của các hạng mục đầu tư của 6 dự án thành phần 

TT Địa điểm  đầu tư Hạng mục đầu tư Tọa độ  Ranh giới 

1 
VQG Cát Tiên (dự 

án thành phần 1) 

Xây dựng cầu vào VQG Cát Tiên qua sông 

Đồng Nai và đường vuốt nối hai đầu cầu 

kết nối với đường giao thông hiện tại  

Loại hình: Xây dựng mới 

X: 1263527.432  

Y: 383134.066 (đầu cầu bên hữu) 

X: 1263528.104  

Y: 382952.174 (đầu cầu bên tả) 

- Bờ hữu tiếp giáp phân khu dịch vụ - 

hành chính của VQG Cát Tiên, thuộc địa 

phận xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Bờ tả tiếp giáp khu dân cư xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

2 

VQG Cúc Phương 

(dự án thành phần 

2)    

Xây dựng hệ thống điện, để cung cấp điện 

cho các trạm kiểm lâm, khu trung tâm 

Bống 

Loại hình: Xây dựng mới   

X: 2240823.807  

Y: 573860.027 (điểm đầu) 

X: 2250925.474  

Y: 562186.426 (điểm cuối)  

- Điểm đầu tiếp giáp xóm Mạc, xã Cúc 

Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình. 

- Điểm cuối là khu vực trung tâm Bống, 

thuộc phân khu dịch vụ hành chính của 

VQG Cúc Phương.  

Xây dựng, cải tạo nhà làm việc 03 tầng  

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp  

X: 2239069.425 

Y: 574923.993 

 

- Nằm trong trụ sở BQL VQG Cúc 

Phương, thuộc phân khu dịch vụ hành 

chính của VQG Cúc Phương. 

3 

VQG Bạch Mã 

(dự án thành phần 

3)  

Nâng cấp, cải tạo Trung tâm cứu hộ, bảo 

tồn và phát triển sinh vật 

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 1797305.703  

Y: 593093.354 

- Nằm trong trụ sở BQL VQG Bạch Mã, 

thuộc phân khu dịch vụ hành chính của 

VQG. 

Nâng cấp, cải tạo nhà ăn tập thể thành nhà 

đa năng 

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 1797363.949 

Y: 593055.987  

- Nằm trong trụ sở BQL VQG Bạch Mã, 

thuộc phân khu dịch vụ hành chính c của 

VQG. 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường tuần tra 

quản lý bảo vệ rừng  

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 1792249   

Y: 590382 (điểm đầu) 

X: 1798095  

- Tuyến đường tuần tra nâng cấp nằm 

trong tiểu khu 214, hai bên tiếp giáp với 
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TT Địa điểm  đầu tư Hạng mục đầu tư Tọa độ  Ranh giới 

Y: 584009 (điểm cuối) rừng đặc dụng (khoảng cách từ 1,5-3m) 

thuộc phân khu phục hồi sinh thái. 

Nâng cấp, cải tạo trạm kiểm lâm Khe Tre 

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 1788180 

Y: 577428 

- Trạm kiểm lâm thuộc phân khu dịch vụ 

hành chính của VQG Bạch Mã. 

Nâng cấp, cải trạm kiểm lâm Cơ động và 

PCCC  

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 1785809 

Y: 580094  

 

- Trạm kiểm lâm thuộc phân khu dịch vụ 

hành chính của VQG Bạch Mã. 

4 
VQG Ba Vì (dự án 

thành phần 4) 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cổng 

Vườn lên cốt 400m dài 5.829,11 m  

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 2334509.814  

Y: 542831.108 (điểm đầu) 

X: 2332315.764  

Y: 538536.361 (điểm cuối) 

- Điểm đầu là cổng VQG Ba Vì, tiếp giáp 

với khu vực dân cư xã Tản Lĩnh, huyện 

Ba Vì. 

- Điểm cuối là cốt 400m, tiếp nối với 

đoạn đường lên khu vực đền thờ Bác Hồ. 

- Dọc hai bên đường tiếp giáp với sườn 

núi và thảm cây bụi. 

5 

VQG Yok Don 

(dự án thành phần 

5)  

Xây dựng, nâng cấp khoảng 26.752,60 m 

đường bê tông phục vụ tuần tra bảo vệ rừng 

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

Trục 1: 

X: 1422855.59 

Y: 423664.24 (điểm đầu) 

X: 1415717.62 

Y: 426181.23 (điểm cuối) 

Trục 2: 

X: 1422867 

Y: 423547.9 (điểm đầu) 

X: 1423221 

Y: 419299.4 (điểm cuối) 

Trục 3: 

X: 1425149.86 

Y: 420060.3 (điểm đầu) 

- Tuyến đường tuần tra nằm trong VQG 

Yok Don, xung quanh tiếp giáp với rừng 

đặc dụng (khoảng cách từ 5-10m) thuộc 

phân khu phục hồi sinh thái.  
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TT Địa điểm  đầu tư Hạng mục đầu tư Tọa độ  Ranh giới 

X: 1426371.07  

Y: 416182.42 (điểm cuối) 

Nâng cấp, sửa chữa 07 trạm kiểm lâm 

gồm: trạm 1, trạm 3, trạm 5, trạm 6, trạm 

7, trạm Đắk Na, trạm 11 

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 1415716.855  

Y: 425530.654 (trạm 1) 

X: 1425594.463  

Y: 420642.888 (trạm 3) 

X: 1417956.948  

Y: 415766.178 (trạm 5) 

X: 1427862.283  

Y: 422849.906 (trạm 6) 

X: 1439655.285  

Y: 425504.123 (trạm 7) 

X: 1425857.896  

Y: 414674.480 (trạm Đắk Na) 

X: 1441837.378  

Y: 414783.826 (trạm 11) 

- Các trạm kiểm lâm nằm trong VQG, 

xung quanh tiếp giáp với rừng đặc dụng 

(khoảng cách từ 30-50m) thuộc phân khu 

phục hồi sinh thái.    

6 

Chi cục KL vùn I 

(dự án thành phần 

6) 

Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đào tạo học 

viên; sửa chữa nhà làm việc và một số công 

trình phụ trợ  

Loại hình: Cải tạo, nâng cấp 

X: 2334509.814  

Y: 542831.108  

- Nằm trong trụ sở của Chi cục Kiểm lâm 

vùng I, tiếp giáp tổ 95, khu Đồn Điền, 

phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nguồn: Tổng hợp từ thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và kết quả khảo sát thực địa tháng 7-8/2022



   

Trang | 33  

Vị trí địa lý của các hạng mục đầu tư công trình tại các VQG và chi cục kiểm lâm 

được thể hiện trên các bản đồ từ Hình 1-1 đến Hình 1-6 dưới đây: 

 

Hình 1-1: Bản đồ vị trí địa lý của hạng mục công trình tại VQG Cát Tiên 
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Hình 1-2: Bản đồ vị trí địa lý của các hạng mục công trình tại VQG Cúc Phương 

 

Hình 1-3: Bản đồ vị trí địa lý của các hạng mục công trình tại VQG Bạch Mã 
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Hình 1-4: Bản đồ vị trí địa lý của hạng mục công trình tại VQG Ba Vì 

 

Hình 1-5: Bản đồ vị trí địa lý của các hạng mục công trình tại VQG Yok Don 
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Hình 1-6: Bản đồ vị trí địa lý của hạng mục công trình tại Chi cục Kiểm lâm Vùng I 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của 5 VQG và Chi cục Kiểm lâm vùng 

I thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” như 

sau: 
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Bảng 1-3: Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của 5 Vườn Quốc gia và Chi cục Kiểm lâm vùng I 

STT Loại đất 

Diện tích (ha) 

Vườn quốc 

gia Cát Tiên 

Vườn quốc gia 

Cúc Phương 

Vườn quốc 

gia Bạch Mã 

Vườn quốc 

gia Ba Vì 

Vườn quốc 

gia Yok Don 

Chi cục Kiểm 

lâm vùng I 

A Vườn quốc gia Cát Tiên 71.187,9 22.148,93 37.423,10 9.702,41 115.545,00 - 

I Đất nông nghiệp 70.147,6 21.812,63 36.932,86 9.646,93 114.215,29 - 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 107,5 - - 8,11 714,79 - 

1.2 Đất lâm nghiệp 70.040,1 21.812,63 36.932,86 9.638,82 113.500,50 - 

1.2.1 Đất rừng sản xuất - - - - - - 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ - - - - - - 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 70.040,1 21.812,63 36.932,86 9.638,82 113.500,50 - 

II Đất phi nông nghiệp 1.040,3 336,30 490,24 55,48 1.329,71 - 

2.1 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối - - 58,42 19,94  - 

2.2 Đất có mặt nước chuyên dùng 993,2 12,70 365,42 -  - 

2.3 Đất phi nông nghiệp khác 47,1 323,60 66,40 35,54  - 

2.4 Đất thổ cư  - - - - - 0,12 

2.5 Đất chưa sử dụng  - - - - - - 

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các báo cáo phương án quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững của các VQG giai đoạn 2021 – 2030 

Theo bảng trên, có thể thấy phần lớn diện tích sử dụng đất tại các Vườn quốc gia Cát Tiên, Cúc Phương, Bạch Mã, Ba Vì và Yok Don 

là đất lâm nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp. Trong đó, tất cả diện tích đất lâm nghiệp tại các 

VQG đều là đất rừng đặc dụng, chiếm tới trên 98% tổng diện tích của các vườn. 

Cụ thể, diện tích sử dụng đất của dự án cho các hạng mục công trình xây dựng tại các VQG, chi cục kiểm lâm được tổng hợp trong 

bảng dưới đây:  
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Bảng 1-4: Diện tích sử dụng đất của các hạng mục công trình thuộc dự án 

TT 
Tên vườn quốc gia/ 

chi cục kiểm lâm 
Công trình xây dựng 

Tổng diện tích 

sử dụng đất (m2) 

Diện tích chiếm 

dụng (m2) 

Diện tích hành 

lang bảo vệ (m2) 

1 VQG Cát Tiên  Cầu qua sông Đồng Nai vào VQG Cát Tiên 9.036,65 2.323,71 6.712,94 

2 VQG Cúc Phương  

Nhà làm việc 550,00 550,00 - 

Tuyến cáp ngầm trung thế 49.500,00 16.500,00 33.000,00 

Tuyến cáp ngầm hạ thế   8.700,00 2.900,00 5.800,00 

Trạm biến áp 180 KVA 74,00 30,00 44,00 

Trạm biến áp 50KVA 74,00 30,00 44,00 

3 VQG Bạch Mã 

Đường tuần tra, bảo vệ rừng 75.200,00 3.200,00 72.000,00 

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (nhà làm 

việc, nhà kho, phòng nghỉ nhân viên, khu chuồng trại, khu 

tái thả) 

600,00 600,00 - 

Nhà đa năng   300,00 300,00 - 

Nhà quan sát động hoang dã 185,00 185,00 - 

Trạm kiểm lâm Khe Tre 300,00 300,00 - 

Trạm kiểm lâm Cơ động và PCCCR 200,00 200,00 - 

4 VQG Ba Vì 
Đường giao thông từ cổng Vườn (Km 12+309,11) lên cốt 

400m (Km6+480) 
128.240,42 52.461,99 75.778,43 

5 VQG Yok Don 
Đường tuần tra, bảo vệ rừng 334.407,50 93.634,10 240.773,40 

07 trạm quản lý, bảo vệ rừng 1.358,00 1.358,00 - 

6 
Chi cục Kiểm lâm 

vùng I 
Nhà đào tạo học viên, nhà làm việc và công trình phụ trợ 2.626,00 2.626,00 - 

  Tổng diện tích dự kiến (m2)  611.351,57 177.198,80 434.152,77 

  Quy đổi diện tích (ha)  61,14 17,72 43,42 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 



   

Trang | 39  

Như vậy, tổng diện tích sử dụng đất của dự án (bao gồm diện tích chiếm dụng và diện tích hành lang an toàn bảo vệ công trình) là 

khoảng 61,14 ha. Thông tin chi tiết về hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của các công trình xây dựng thuộc dự án được tổng hợp 

trong bảng dưới đây. 

Bảng 1-5: Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của khu vực thực hiện dự án  

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

SDĐ (m2) 

Lô/ khoảnh/ tiểu 

khu 
Loại đất 

Phân khu đối 

tượng 
Đơn vị quản lý 

A Dự án 1: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên 

 

Cầu BTCT dự ứng lực, chiều dài cầu 

dự kiến Lc=177,35m. Chiều dài 

đường vuốt nối mỗi đầu khoảng 40m. 

9.036,65 

Tiểu khu 42 (bờ 

hữu), vùng đệm 

(bờ tả) 

Đất mặt nước (4.550 m2) 

Đất vườn quốc gia (2.205 m2) 

Đất xã Nam Cát Tiên 

(2.281,65 m2) thuộc quản lý 

của VQG Cát Tiên 

Phân khu dịch 

vụ hành chính 

và vùng đệm 

thuộc xã Nam 

Cát Tiên 

VQG Cát Tiên 

B Dự án 2: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 

 
Tuyến cáp ngầm trung thế, tổng 

chiều dài khoảng 16,5 km 
49.500,00 

Tiểu khu 9, 12, 

14, 15, 20  

Đất hành lang đường hiện 

hữu 

Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Cúc Phương 

 
Tuyến cáp ngầm hạ thế, tổng chiều 

dài khoảng 2,9 km  
8.700,00 Tiểu khu 9 

Đất hành lang đường hiện 

hữu 

Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Cúc Phương 

 
02 trạm biến áp 50KVA, 01 trạm 

biến áp 18KVA 
222,00 Tiểu khu 9, 14 Đất trống cây bụi 

Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Cúc Phương 

 
Xây dựng, cải tạo nhà làm việc 03 

tầng  
550,00 

Khoảnh 3, tiểu 

khu 20 
Đất công trình cũ 

Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Cúc Phương 

C Dự án 3: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 

 
Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát 

triển sinh vật 
600,00 

Lô 1, khoảnh 2, 

tiểu khu 214 
Đất công trình cũ 

Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Bạch Mã 

 
Nhà đa năng, nhà quan sát động vật 

hoang dã 
485,00 

Lô 1, khoảnh 2, 

tiểu khu 214 
Đất công trình cũ   

Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Bạch Mã 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

SDĐ (m2) 

Lô/ khoảnh/ tiểu 

khu 
Loại đất 

Phân khu đối 

tượng 
Đơn vị quản lý 

 
Hệ thống đường tuần tra quản lý bảo 

vệ rừng, tổng chiều dài 4,0km 
75.200,00 Tiểu khu 214 Đất công trình cũ 

Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Bạch Mã 

 Trạm kiểm lâm Khe Tre 300,00 Tiểu khu 389 Đất công trình cũ 
Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Bạch Mã 

 Trạm kiểm lâm Cơ động và PCCCR  200,00 Tiểu khu 413 Đất công trình cũ  
Phân khu dịch 

vụ hành chính 
VQG Bạch Mã 

D Dự án 4: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì  

 

Tuyến đường từ cổng Vườn lên cốt 

400m dài 5.829,11 m và các công 

trình phụ trợ 

128.240,42   
Đất hành lang đường hiện 

hữu  

Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Ba Vì 

E Dự án 5: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don 

 
Đường tuần tra bảo vệ rừng, dài 

26,752 km 
334.407,50 

Tiểu khu 258, 

418, 429, 435, 

438 

Đất công trình cũ 

Phân khu phục 

hồi sinh thái  

 

VQG Yok Don 

 Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 1 200,00 Tiểu khu 520 Đất công trình cũ 
Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Yok Don 

 Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 3 158,00 Tiểu khu 485 Đất công trình cũ 
Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Yok Don 

 Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 5 250,00 Tiểu khu 521 Đất công trình cũ 
Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Yok Don 

 Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 6 150,00 Tiểu khu 471 Đất công trình cũ 
Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Yok Don 

 Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 7 100,00 Tiểu khu 258 Đất công trình cũ 
Phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt 
VQG Yok Don 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

SDĐ (m2) 

Lô/ khoảnh/ tiểu 

khu 
Loại đất 

Phân khu đối 

tượng 
Đơn vị quản lý 

 Trạm quản lý, bảo vệ rừng số Đắk Na  150,00 Tiểu khu 458 Đất công trình cũ 
Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Yok Don 

 Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 11 150,00 Tiểu khu 418 Đất công trình cũ  
Phân khu phục 

hồi sinh thái 
VQG Yok Don 

F Dự án 6: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 

 
Nhà đào tạo học viên, nhà làm việc 

và một số công trình phụ trợ khác 
2.626,00 

 Trụ sở ban quản 

lý 
Đất công trình cũ  

Tổ 95, khu Đồn 

Điền, phường 

Hà Khẩu 

Chi cục Kiểm lâm 

vùng I 

Nguồn: Tổng hợp từ thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và kết quả khảo sát thực địa tháng 7-8/2022
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Một số hình ảnh hiện trạng khu vực dự kiến xây dựng và cải tạo, nâng cấp các 

công trình thuộc 6 dự án thành phần được thể hiện tại Hình 1-7 bên dưới. 

 
Đầu cầu dự kiến phía VQG Cát Tiên 

 
Đầu cầu dự kiến phía xã Nam Cát Tiên 

Dự án thành phần 1: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên 

 
Điểm đầu tuyến cáp điện ngầm (gần xóm 

Mạc) 

 
Điểm cuối tuyến cáp điện ngầm (khu trung 

tâm Bống) 

Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn 

quốc gia Cúc Phương 

 
Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh 

vật 

 
Khu vực dự kiến làm đường tuần tra, bảo 

vệ 

Dự án thành phần 3: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 
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Điểm đầu tuyến đường nâng cấp (cổng VQG 

Ba Vì) 

 
Điểm cuối tuyến đường nâng cấp (cốt 400) 

Dự án thành phần 4: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì 

 
Trạm quản lý, bảo vệ rừng Đắk Na 

 
Tuyến đường tuần tra dự kiến được nâng 

cấp 

Dự án thành phần 5: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don  

 
Nhà làm việc của ban quản lý 

 
Nhà đào tạo học viên 

Dự án thành phần 6: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I  

Hình 1-7: Một số hình ảnh khu vực thực hiện xây dựng công trình thuộc 6 dự án 

thành phần 

Nguồn: Khảo sát thực địa, tháng 7-8/2022 
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

1.1.5.1. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

Dự án được thực hiện tại 5 VQG và Chi cục Kiểm lâm vùng I với các hạng mục công trình chính gồm: nhà làm việc, trạm kiểm lâm, 

cầu, đường giao thông, đường tuần tra và hệ thống cấp điện. Khoảng cách từ các hạng mục xây dựng của dự án đến khu dân cư được tổng 

hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 1-6: Khoảng cách từ các công trình của dự án tới khu dân cư 

Tên 

vườn  

Hạng mục 

đầu tư 
Đặc điểm hiện trạng các hạng mục các công trình 

Khoảng cách tới khu vực 

dân cư 

Hình ảnh công trình, khu 

vực dân cư  

VQG 

Cát Tiên 

Xây dựng 

cầu qua sông 

Đồng Nai 

 

- Hiện trạng giao thông đường bộ:  

+ Phía đầu cầu vào VQG Cát Tiên là đường tỉnh lộ 600A, 

thuộc địa phận xã Nam Cát Tiên, là đường nhựa, bề rộng 

mặt đường 9m, chất lượng còn tốt, đủ đảm bảo cho các hoạt 

động giao thông. 

+ Phía cuối cầu vào VQG Cát Tiên là tuyến đường ven sông 

Đồng Nai, nằm trong ranh giới của VQG, là đường bê tông, 

bề rộng mặt đường 5m. 

+ Hiện trạng cầu, cống: phạm vi khu vực xây dựng công 

trình cầu hiện không có cầu cống cũ nào.  

+ Giao cắt đường ngang: tuyến cầu vào VQG Cát Tiên giao 

với đường tỉnh lộ 600A phía đầu cầu và giao đường ven 

sông Đồng Nai phía cuối cầu dạng giao bằng ngã ba. 

- Hiện trạng giao thông đường thủy:  

+ Bến phà: cách khu vực xây dựng cầu khoảng 40 m về phía 

hạ lưu có bến phà ở 2 bên sông chở cán bộ, công nhân viên, 

khách du lịch và người dân ra, vào làm việc tại Vườn, tần 

suất 4 chuyến/1 giờ, trọng tải 30 người/chuyến. 

+ Phương tiện khác: có một số thuyền máy công suất nhỏ 

của các hộ dân xã Nam Cát Tiên đi lại trên sông. Khu vực 

- Công trình cầu bắc qua sông 

Đồng Nai có một đầu cầu 

thuộc VQG Cát Tiên, không 

có dân cư sinh sống; một đầu 

cầu thuộc xã Nam Cát Tiên 

tiếp nối với đường giao thông 

dân sinh hiện hữu, có các khu 

vực dân cư dọc tuyến đường 

của xã Nam Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.  

- Khu dân cư gần nhất so với 

khu vực dự án là khu dân cư 

thuộc ấp 1, xã Nam Cát Tiên, 

có khoảng cách đến khu vực 

dự kiến xây dựng cầu là 

250m.  

- Toạ độ điểm gần nhất so với 

khu vực dự án:  

X: 1263582.453  

Y: 383213.090 

 

 
 



   

Trang | 45  

Tên 

vườn  

Hạng mục 

đầu tư 
Đặc điểm hiện trạng các hạng mục các công trình 

Khoảng cách tới khu vực 

dân cư 

Hình ảnh công trình, khu 

vực dân cư  

dự án không có hoạt động vận tải của tàu, thuyền do đoạn 

sông có nhiều thác phía thượng nguồn. 

- Hiện trạng ngập lụt: phạm vi khu vực xây dựng công trình 

cầu hiện không bị ngập.  

- Hiện trạng các công trình khác: phía đầu cầu vào (gần bến 

phà) thuộc xã Nam Cát Tiên có khoảng 10 kiốt bán hàng, 

quà lưu niệm của các hộ dân kinh doanh, bãi đỗ xe ô tô, nhà 

bảo vệ của Vườn. Phía cuối cầu là khuôn viên ban quản lý 

của VQG Cát Tiên, một số nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ cho 

du khách.  

VQG 

Cúc 

Phương 

Xây dựng 

tuyến cáp 

điện ngầm, 3 

trạm biến áp, 

nhà làm việc 

3 tầng 

- Hiện trạng tuyến lắp đặt hệ thống cáp điện và trạm biến 

áp: 

+ Tuyến cáp điện: Tuyến cáp điện có điểm đầu đấu nối với 

trạm biến áp công suất 50KVA tại xóm Mạc, xã Cúc 

Phương, được lắp đặt dọc theo tuyến đường giao thông hiện 

hữu đi vào sâu trong VQG. Tuyến đường thuộc phân khu 

dịch vụ hành chính của Vườn, có chiều dài 17km, bề rộng 

9m bằng bê tông. Điểm cuối là tiểu khu trung tâm dịch vụ 

hành chính Bống.  

+ Trạm biến áp: 3 trạm biến áp được lắp đặt tại 3 trạm bảo 

vệ rừng gồm trạm bảo vệ rừng số 01, số 13 và số 14 thuộc 

diện tích đất trống có cây bụi.  

+ Hiện trạng cấp điện, cấp nước, thoát nước: tại các trạm 

bảo vệ rừng và khu vực trung tâm Bống hiện không có điện 

lưới cấp nên sử dụng máy phát điện/ắc quy, nguồn cấp nước 

là nước giếng khoan và nước mưa, do tuyến đường có mặt 

bằng rộng, dốc nên khả năng tiêu thoát nước tốt, không xảy 

ra ngập úng. 

- Công trình tuyến cáp điện 

ngầm và 3 trạm biến áp được 

lắp đặt dọc theo tuyến đường 

đi vào sâu trong VQG Cúc 

Phương, xung quanh hành 

lang đường là rừng đặc dụng 

thuộc phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt, không có dân 

cư sinh sống; công trình nhà 

làm việc 3 tầng nằm trong 

khuôn viên BQL của VQG, 

nằm cách xa khu vực dân cư 

xung quanh. 

- Khu dân cư gần nhất so với 

khu vực dự án thuộc 

6PRC+65J, đường rừng Cúc 

Phương, xã Cúc Phương, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 1,7km.  
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Tên 

vườn  

Hạng mục 

đầu tư 
Đặc điểm hiện trạng các hạng mục các công trình 

Khoảng cách tới khu vực 

dân cư 

Hình ảnh công trình, khu 

vực dân cư  

- Hiện trạng công trình nhà làm việc:  

+ Công trình nhà làm việc hiện tại là nhà 2 tầng nằm trong 

khuôn viên trụ sở của ban quản lý VQG, diện tích mỗi tầng 

550 m2, đã được xây dựng trên 20 năm bị xuống cấp và hư 

hỏng nhiều. 

+ Hiện trạng khu đất xây dựng có địa hình tương đối bằng 

phẳng, có hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát 

nước tốt. 

- Toạ độ điểm gần nhất so với 

khu vực dự án:  

X: 2239375.862  

Y: 574675.967 

VQG 

Bạch 

Mã 

Cải tạo, nâng 

cấp trung tâm 

cứu hộ, nhà 

đa năng, nhà 

quan sát, 

đường tuần 

tra và 2 trạm 

kiểm lâm 

- Hiện trạng đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng: 

+ Tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng dự kiến xây dựng hiện 

tại là tuyến đường mòn đất, nằm trong phân khu phục hồi 

sinh thái. Bề rộng nền đường 0,5-0,8m, phương tiện đi lại 

bằng xe máy hoặc đi bộ. Hiện nay, tuyến đường bị xuống 

cấp, xói lở do mưa lớn, độ ẩm cao, gây khó khăn cho kiểm 

lâm khi đi tuần tra rừng. 

+ Hai bên dọc tuyến đường tuần tra là rừng đặc dụng, chưa 

có hệ thống rãnh thoát nước khi có mưa. 

- Hiện trạng trung tâm cứu hộ: nằm trong phân khu dịch vụ 

hành chính của Vườn, cách nhà làm việc của BQL khoảng 

300m. Trung tâm đang sử dụng khu nhà cũ, diện tích 200m2 

đã xuống cấp, các cơ sở hạ tầng như chuồng trại, khu nuôi 

dưỡng động vật, khu vực tái thả chưa hoàn thiện. 

- Hiện trạng nhà ăn tập thể: nằm trong phân khu dịch vụ 

hành chính của Vườn, cách nhà làm việc của BQL khoảng 

200m, được  xây dựng từ năm 1998. Nhà có diện tích 300m2 

đã xuống cấp. 

- Các công trình gồm trung 

tâm cứu hộ, nhà ăn, nhà quan 

sát động vật hoang dã nằm 

trong khuôn viên BQL của 

VQG có dân cư phân bố xung 

quanh; 2 trạm kiểm lâm Khe 

Tre, trạm kiểm lâm Cơ động 

và PCCCR và hệ thống 

đường tuần tra bảo vệ rừng 

nằm trong VQG cách xa khu 

vực dân cư.  

- Khu dân cư gần nhất so với 

khu vực dự án thuộc tổ dân 

phố 9, thị trấn Phú Lộc, 

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 200m 

- Toạ độ điểm gần nhất so với 

khu vực dự án: 

X:  1797378.154 

Y: 593143.230 
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Tên 

vườn  

Hạng mục 

đầu tư 
Đặc điểm hiện trạng các hạng mục các công trình 

Khoảng cách tới khu vực 

dân cư 

Hình ảnh công trình, khu 

vực dân cư  

- Hiện trạng nhà quan sát động vật hoang dã: nằm trong 

phân khu dịch vụ hành chính của Vườn, cách nhà làm việc 

của BQL khoảng 400m, có diện tích 150m2 đã xuống cấp. 

- Hiện trạng 2 trạm kiểm lâm: 

+ Trạm kiểm lâm Khe Tre: được đặt nằm trong phân khu 

phục hồi sinh thái của Vườn, tổng diện tích 450m2, cơ sở 

hạ tầng, vật chất xuống cấp.  

+ Trạm kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa rừng: được 

đặt ở vị trí cạnh bờ suối trong phân khu phục hồi sinh thái 

của Vườn, mặt sau của trạm kề vực suối, cần thiết gia cố 

bằng kè đá kiên cố để đảm bảo an toàn. Hạ tầng cấp điện, 

cấp nước, thoát nước hoạt động bình thường. 

+ Hạ tầng giao thông vào các trạm đảm bảo cho xe ô tô 7 

chỗ, xe tải nhỏ (< 3 tấn), xe máy đi lại; hạ tầng cấp điện, 

cấp nước, thoát nước hoạt động bình thường.   

VQG Ba 

Vì 

Xây dựng, 

nâng cấp mở 

rộng tuyến 

đường từ 

cổng vườn 

lên cốt 400 

- Hiện trạng tuyến đường được đầu tư nâng cấp: 

+ Tuyến đường hiện tại được đầu tư có phạm vi từ cổng 

Vườn (Km12+310) lên cốt 400m (Km6+800.00) dài 

5.829,11m, nằm trong phân khu phục hồi sinh thái của 

Vườn. Đường là công trình giao thông cấp IV miền núi, có 

bề rộng trung bình 7m, độ dốc trung bình 8-10%, một bên 

taluy là sườn núi, một bên taluy là mái dốc. 

+ Tuyến đường thuộc đường nối từ đường TL414 đến cốt 

+1100m (khu đỗ xe trước đường đi bộ lên đền thờ Bác Hồ 

và đền thờ Thánh Tản), tổng chiều dài 11,853 km. Tuyến 

đường này có giao cắt với đường trục vườn thực vật, đường 

vào cốt 600m, đường vào khu vườn lan (các tuyến đường 

trên có chiều rộng 5,5m), giao cắt với các đường đi bộ trong 

- Công trình tuyến đường 

giao thông nằm trong phân 

khu phục hồi sinh thái của 

VQG, xung quanh dọc tuyến 

đường là đồi núi, rừng đặc 

dụng, không có dân cư sinh 

sống; chỉ có điểm đầu công 

trình tại cổng VQG có tiếp 

giáp với khu vực dân cư và 

các hộ dân kinh doanh, buôn 

bán nhỏ. 

- Khu dân cư gần nhất so với 

khu vực dự án thuộc 

3CW3+827 xã Tản Lĩnh, 
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Tên 

vườn  

Hạng mục 

đầu tư 
Đặc điểm hiện trạng các hạng mục các công trình 

Khoảng cách tới khu vực 

dân cư 

Hình ảnh công trình, khu 

vực dân cư  

rừng có chiều rộng 1,2-1,5m. Đầu tuyến và cuối tuyến có 

một số công trình phụ trợ phục vụ dừng nghỉ của khách du 

lịch như bãi đỗ xe, điểm bán đồ lưu niệm, ăn uống, quầy 

bán vé,…  

- Hiện trạng hệ thống đường giao thông: mạng lưới đường 

giao thông kết nối với dự án gồm có các đường tỉnh lộ 

TL414, TL87, TL86, QL32, đại lộ Thăng Long. 

- Hạ tầng cấp điện, nước, thoát nước: tuyến dự án có hệ 

thống cấp điện, cấp và thoát nước hiện có tương đối hoàn 

thiện. Tuyến dự án không có các suối lớn nào chảy qua, và 

hầu hết chỉ là các suối nhỏ (các khe hợp thủy có nước chảy 

vào mùa mưa và cạn vào mùa khô. 

huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội 50m. 

- Toạ độ điểm gần nhất so với 

khu vực dự án: 

X:  2333608.747 

Y: 541627.109 

VQG 

Yok 

Don 

Cải tạo, nâng 

cấp đường bê 

tông tuần tra, 

bảo vệ và 7 

trạm kiểm 

lâm 

- Hiện trạng tuyến đường tuần tra, bảo vệ: 

Tuyến đường tuần tra, bảo vệ được đầu tư gồm 3 trục đường 

với tổng chiều dài 26.752,60m, nằm toàn bộ trong phân khu 

phục hồi sinh thái của Vườn. Cụ thể: 

+ Trục 1 (từ vườn thực vật đi trạm kiểm lâm số 1): đoạn từ 

Km0+0.00 - Km9+250.50 nền đường đất hư hỏng rộng 

trung bình 4,0m. Nền đường bị mưa lũ làm xói lở tạo thành 

rãnh sâu, đứt đường. 

+ Trục 2 (từ vườn thực vật đi trạm kiểm lâm số 3): đoạn từ 

Km0+0.00 - Km6+795.90 nền đường đất hư hỏng rộng 

trung bình 4,0m. Nền đường bị mưa lũ làm xói lở. 

+ Trục 3 (từ trạm kiểm lâm số 3 đi trạm kiểm lâm số 4): 

gồm 3 đoạn (1) đoạn từ Km0+0.00 - Km3+737.90 nền 

đường đất mới được san gạt rộng 4m; (2) đoạn từ 

Km3+737.90 -:- Km8+800.00 nền đường đất, bị hư hỏng 

rộng trung bình 3,3m; (3) đoạn từ Km8+800.00 - 

- Các công trình gồm hệ 

thống đường tuần tra bảo vệ 

rừng và 7 trạm kiểm lâm nằm 

sâu trong VQG nên không có 

dân cư sinh sống. Do đó, dự 

án có vị trí cách xa khu vực 

dân cư. 
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Tên 

vườn  

Hạng mục 

đầu tư 
Đặc điểm hiện trạng các hạng mục các công trình 

Khoảng cách tới khu vực 

dân cư 

Hình ảnh công trình, khu 

vực dân cư  

Km10+706,20, là đường mòn đất, rộng 1m do cán bộ đi 

tuần thường xuyên tạo thành.  

+ Hai bên tuyến đường là rừng hỗn giao và rừng khộp. 

+ Hiện trạng thoát nước: trên tuyến hệ thống thoát nước 

ngang, dọc đã bị hư hỏng nặng, kết cấu chủ yếu tấm dan 

BTCT, móng tường cánh bằng đá hộc xây. Nước tiêu thoát 

theo chế độ tự do và chảy tập trung ra khe suối. 

- Hiện trạng 7 trạm kiểm lâm:  

+ Các nhà tạm nằm trong rừng, có tình trạng hư hỏng như 

mái tôn hỏng, xà gồ cong vênh, tường sơn bong tróc, nền 

sân nứt và lún, cửa kính vỡ, mái che tạm bằng gỗ bị mục.   

+ Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước: 

đường vào các trạm kiểm lâm hầu hết là đường đất, rộng 3-

4m, có thể cho ô tô 7 chỗ, xe tải nhỏ (<3 tấn), xe máy ra 

vào trạm. Các trạm chưa có điện lưới, sử dụng điện mặt trời, 

ắc quy; nước cấp sử dụng giếng khoan; hệ thống thoát nước 

chưa có, chảy theo chế độ tự nhiên. 

 

Chi cục 

Kiểm 

lâm 

vùng I 

Sửa chữa, 

nâng cấp nhà 

đào tạo học 

viên, nhà làm 

việc và công 

trình phụ trợ 

- Hiện trạng các công trình nhà đào tạo học viên, nhà làm 

việc nằm trong khuôn viên của BQL Chi cục kiểm lâm vùng 

I, đã được xây dựng từ lâu và xuống cấp. 

- Hiện trạng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước tại 

khu vực công trình đều đã được hoàn thiện và rất thuận lợi 

khi thi công xây dựng. 

- Trụ sở Chi cục kiểm lâm 

vùng I gần khu dân cư thuộc 

tổ 95, khu Đồn Điền, phường 

Hà Khẩu, TP. Hạ Long, có 

khoảng cách đến khu dân cư 

gần nhất là 250m. 

- Toạ độ điểm gần nhất so với 

khu vực dự án:  

X: 2319389.342 

Y: 421324.834 
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1.1.5.2. Khoảng cách từ dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Theo tiêu chí để xác định yếu tố nhạy cảm về môi trường được quy định tại Điểm 

c, Khoản 1, Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường và Điểm c, Khoản 4, Điều 25 của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, thì các dự án thành phần đều có vị trí địa lý trong khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường. Thông tin cụ thể về các yếu tố nhạy cảm về môi trường có thể bị tác 

động và khoảng cách đến các công trình xây dựng của dự án được mô tả dưới đây.  

Bảng 1-7: Các yếu tố nhạy cảm về môi trường gần khu vực dự án 

STT Yếu tố nhạy cảm về môi trường Đặc điểm  

I Dự án thành phần 1: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên 

1 

 
VQG Cát Tiên 

 

- Tổng diện tích của VQG Cát Tiên là 

71.187,95 ha.  

- Các HST chính: HST rừng lá rộng thường 

xanh thường, HST rừng lá rộng nửa rụng lá, 

HST rừng hỗn giao gỗ, tre nứa, HST đất ngập 

nước.  

- Đa dạng loài: 1.655 loài thực vật thuộc 168 

họ và 57 bộ, 1.603 loài động vật thuộc 210 họ, 

53 bộ. 

- Theo đánh giá của tổ chức WWF (2006) nhận 

định đây là vùng có giá trị đa dạng sinh học 

cao, là sinh cảnh của một số loài động vật bị đe 

dọa ở mức toàn cầu như voi (EN), chà vá chân 

đen (EN), trăn đất (CR), trăn gấm (CR).  

- Khoảng cách đến dự án: 0 km. 

2 

 
Cây Tung cổ thụ 

- Là một trong những cây cổ thụ quý nằm trong 

khu vực VQG Cát Tiên, cách trụ sở Vườn 

khoảng 3 km. 

- Khoảng cách đến dự án: 870m. 

- Toạ độ vị trí:  

X: 1264194.206 

Y: 382321.054 

II 
Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

Vườn quốc gia Cúc Phương 

1 

 
VQG Cúc Phương 

- Tổng diện tích của VQG Cúc Phương là 

22.148,93 ha.  

- Các HST chính: HST rừng trên núi đá, HST 

rừng trên núi đất.  

- Đa dạng loài: 2.427 loài thực vật, thuộc 1.007 

chi, 223 họ, 667 loài động vật thuộc 35 bộ, 120 

họ. 

- VQG Cúc Phương  có 72 loài thực vật và 84 

loài động vật quý hiếm có trong danh sách đỏ 

Việt Nam (2007) và trong danh lục đỏ thế giới.  

- Khoảng cách đến dự án: 0 km. 
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STT Yếu tố nhạy cảm về môi trường Đặc điểm  

2 

 
Động Sơn Cung 

- Là hang động có giá trị nổi bật nằm phía bên 

phải tuyến tham quan cây Chò ngàn năm và là 

một di sản quý nằm trong đối tượng bảo vệ của 

rừng Cúc Phương. 

- Khoảng cách đến dự án: 1,15km. 

- Toạ độ vị trí:  

X: 2252024.733 

Y: 562585.551 

3 

 
Động Người Xưa 

- Là một di tích cư trú và mộ táng của người 

tiền sử, có giá trị văn hoá độc đáo trong lịch sử 

phát triển của nhân loại và là một di sản quý 

nằm trong đối tượng bảo vệ của rừng Cúc 

Phương. 

- Khoảng cách đến dự án: 2,9km. 

- Toạ độ vị trí:  

X: 2244942.123 

Y: 569606.415 

4 

 
Cây Chò ngàn năm 

- Là cây cao 45m, đường kính 5m và có chu vi 

chừng hơn hai chục người ôm mới hết, là điểm 

tham quan chính trong tuyến trung tâm thuộc 

VQG Cúc Phương. 

- Khoảng cách đến dự án: 1,3 km. 

- Toạ độ vị trí: 

X: 2252310.026 

Y: 562396.006 

III Dự án thành phần 3: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 

1 

 
VQG Bạch Mã 

- Tổng diện tích của VQG Bạch Mã là 

37.423,10 ha.  

- Các HST chính: HST rừng rậm thường xanh 

nhiệt đới ưa mưa thuộc đai đất thấp, HST rừng 

trồng, HST thủy sinh.  

- Đa dạng loài: có 2.421 loài thực vật, trong đó 

Nấm có 332 loài, Rêu có 89 loài, 22 loài Hạt 

trần và 1796 loài Hạt kín; 363 loài chim, thú 

thuộc 186 giống, 57 họ và 16 bộ; 134 loài 

lưỡng cư, bò sát thuộc 3 bộ và 19 họ và 31 

giống. 

- VQG Bạch Mã  có 74 loài thực vật được ghi 

nhận theo Sách Đỏ Việt Nam.  Động vật đặc 

hữu là: Vượn má vàng Trung bộ (Normascus 

annamensis), Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix 

nemaeus nemaeus), Cầy lỏn tranh (Herpestes 

jauanicus exilis), Cheo cheo (Tragulus 

javanicus offinis), Sao la (Pseudoryx 

nghetinhensis), Mang trường sơn 

(Caninmuntiacus truongsonensis), Mang lớn 

(Megamuntiacus vuquangensis). 
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STT Yếu tố nhạy cảm về môi trường Đặc điểm  

- Khoảng cách đến dự án: 0 km. 

2 

 
Thác Nhị Hồ 

 

- Được công nhận là điểm du lịch của tỉnh Thừa 

Thiên Huế theo Quyết định số 2867/QĐ-

UBND ngày 09/11/2019, gồm hệ thống 2 hồ 

nước, diện tích mỗi hồ khoảng 30x30m.  

- Khoảng cách đến dự án: 2,9km. 

- Toạ độ vị trí:  

X: 1795986.860 

Y: 595560.560 

IV Dự án thành phần 4: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì 

1 

 
VQG Ba Vì 

 

- Tổng diện tích của VQG Ba Vì là 9.702,41 

ha.   

- Các HST chính: HST rừng kín lá rộng thường 

xanh mưa ẩm á nhiệt đới, HST rừng kín lá rộng 

thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp, HST 

rừng thứ sinh phục hồi, HST rừng thứ sinh hỗn 

giao, HST rừng trồng, HST thảm cỏ, cây bụi.  

- Đa dạng loài: 2.181 loài thực vật thuộc 958 

chi, 207 họ, 6 ngành; 53 loài thực vật nổi; 45 

loài động vật nổi; 27 loài động vật đáy; 552 loài 

côn trùng thuộc 364 giống, 65 họ, 14 bộ; 41 

loài động vật có xương sống thuộc 104 họ, 28 

bộ. 

- VQG Ba Vì có 64 loài thực vật, 62 loài động 

vật đang được xếp vào mức nguy cấp, quý 

hiếm được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam 

2007 và danh lục đỏ thế giới. 

- Khoảng cách đến dự án: 0 km. 

2 

 
Đền Thượng 

- Đền còn được gọi là Chính cung thần điện, là 

nơi thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn. Đến năm 

2008 Đền Thượng cùng với đền Trung được 

nhà nước công nhận là di tích lịch sử, văn hóa 

cấp Quốc gia.  

- Khoảng cách đến dự án: 2,75km. 

- Toạ độ vị trí:  

X: 2329963.520 

Y: 537338.147 

3 

 
Đền thờ Bác Hồ 

- Là ngôi đền được xây dựng trên đỉnh Vua nơi 

cao nhất của dãy núi Ba Vì (độ cao 1296m), có 

giá trị lịch sử, tâm linh rất quan trọng, đã được 

công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc 

gia.  

- Khoảng cách đến dự án: 2,8km. 

- Toạ độ vị trí:  

X: 2329439.169 
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STT Yếu tố nhạy cảm về môi trường Đặc điểm  

Y: 538000.390 

4 

 
Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà 

- Là khu du lịch nằm trong rừng đặc dụng 

Vườn Quốc gia Ba Vì, nằm ở hướng Đông đỉnh 

núi Tản Viên Sơn, ó 4 con suối từ trên đỉnh núi 

chảy xuống: suối Choỏi, suối Cả, suối Ổi và 

suối Ngà.  

- Khoảng cách đến dự án: 1,9km. 

- Toạ độ vị trí:  

X: 2331086.065 

Y: 539993.995 

V Dự án thành phần 5: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don 

1 

 
VQG Yok Don 

- Tổng diện tích của VQG Yok Don là 9.702,41 

ha.   

- Các HST chính: HST rừng gỗ tự nhiên lá rộng 

thường xanh hoặc nửa rụng lá, HST rừng gỗ tự 

nhiên lá rộng nửa rụng lá và HST rừng khộp.  

- Đa dạng loài: 1.006 loài thực vật thuộc 464 

chi, 132 họ; 650 loài động vật có xương sống, 

trong đó có 92 loài thú, 373 loài chim, 112 loài 

cá, 55 loài bò sát, 18 loài lưỡng cư, 73 loài thực 

vật nổi, 50 loài động vật nổi và 61 loài động 

vật đáy 

- VQG Yok Don có các loài thú quan trọng đối 

với công tác bảo tồn đã được xác định gồm 5 

loài: Voi (Elephas maximus), Hổ (Panthera 

tigris), Bò tót (Bos gaurus), Bò rừng (Bos 

javanicus) và Nai cà tông (Cervus eldii). 

- Khoảng cách đến dự án: 0 km. 

VI 
Dự án thành phần 6: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I: Không có 

yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của Dự án 

Mục tiêu của dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm 

lâm” là: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các Vườn quốc gia, Chi cục kiểm lâm vùng; 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 

và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, 6 dự án thành phần có mục tiêu cụ thể như sau: 

- Dự án thành phần 1 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên: 

Giải quyết giao thông thông suốt giữa Vườn với các khu vực bên ngoài, tạo điều 

kiện tốt cho việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng 

sinh học của Vườn. 

- Dự án thành phần 2 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ 

rừng Vườn quốc gia Cúc Phương: Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp điện cho 

các trạm kiểm lâm, khu trung tâm Bống của Vườn; xây dựng, cải tạo cơ sở hạ 

tầng phục vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng 

sinh học. 
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- Dự án thành phần 3 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã: 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng của Vườn quốc gia Bạch Mã, tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Dự án thành phần 4 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì: 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cổng Vườn lên cốt 400m nhằm đảm bảo an 

toàn cho người và phương tiện lưu thông, phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, 

phòng chống cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Dự án thành phần 5 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don: 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng của Vườn quốc gia Yok Don, tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học.  

- Dự án thành phần 6 - Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I: Nâng 

cấp cơ sở hạ tầng của Chi cục Kiểm lâm vùng I, tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh miền núi phía Bắc. 

1.1.6.2. Loại hình dự án 

Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” là dự án 

đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp; thuộc loại hình dự án nhóm B theo Luật đầu tư công. 
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1.1.6.3. Quy mô của Dự án 

Quy mô đầu tư của dự án tại 05 Vườn Quốc gia và Chi cục Kiểm lâm vùng I được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 1-8: Quy mô đầu tư của dự án 

TT 
Địa điểm 

đầu tư 
Danh mục công trình 

Quy mô các hạng mục chính, cấp kỹ 

thuật công trình 
Loại hình đầu tư 

Thời gian 

khởi công - 

nghiệm thu 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

1 
VQG Cát 

Tiên  

Cầu qua sông Đồng Nai 

vào VQG Cát Tiên 

Công trình giao thông cấp III. 

Bề rộng cầu 9,0m, trong đó phần xe chạy 

6,0m, cầu BTCT dự ứng lực. 

Xây dựng mới 2023-2025 m 258,19 

2 
VQG Cúc 

Phương  

Nhà làm việc  

Công trình xây dựng cấp III. 

Gồm 03 tầng, mỗi tầng 550 m2, chiều dài 

29,02 m, chiều động 19,32m.  

Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 1650 

Tuyến cáp ngầm trung thế  Công trình xây dựng cấp III. Xây dựng mới 2023-2025 km 16,5 

Tuyến cáp ngầm hạ thế    Công trình xây dựng cấp III. Xây dựng mới 2023-2025 km 2,9 

Trạm biến áp 180 KVA Công trình xây dựng cấp III. Xây dựng mới 2023-2024 trạm 1 

Trạm biến áp 50KVA Công trình xây dựng cấp III. Xây dựng mới 2023-2024 trạm 2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VQG 

Bạch Mã  

Đường tuần tra, bảo vệ 

rừng 

Cấp IV miền núi 

Bề rộng mặt đường 0,8m, kết cấu mặt đường 

bê tông M200 

Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m 4.000 

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn 

và phát triển sinh vật (nhà 

làm việc, nhà kho, phòng 

nghỉ nhân viên, khu 

chuồng trại, khu tái thả)  

Công trình xây dựng cấp III. Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 600 

Nhà đa năng   Công trình xây dựng cấp III. Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 300 
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TT 
Địa điểm 

đầu tư 
Danh mục công trình 

Quy mô các hạng mục chính, cấp kỹ 

thuật công trình 
Loại hình đầu tư 

Thời gian 

khởi công - 

nghiệm thu 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

  Nhà quan sát động hoang 

dã  
Công trình xây dựng cấp III. Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 185 

Trạm kiểm lâm Khe Tre  Công trình xây dựng cấp IV. Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 300 

Trạm kiểm lâm Cơ động 

và PCCCR 
Công trình xây dựng cấp IV. Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 200 

4 
VQG Ba 

Vì  

Đường giao thông từ cổng 

Vườn (Km 12+309,11) lên 

cốt 400m (Km6+480) 

Công trình giao thông cấp III miền núi. 

Chiều rộng nền đường 9,0m; chiều rộng mặt 

đường 6,0m 

Cải tạo, nâng cấp 2023-2025 m 5.829,11 

5  

VQG Yok 

Don 

   

Đường tuần tra, bảo vệ 

rừng 

Công trình giao thông cấp IV miền núi.  

Chiều rộng nền đường 3,5-4,0m; chiều rộng 

mặt đường 1,5-3,0m  

Cải tạo, nâng cấp 2023-2025 m 26.752,60 

07 trạm quản lý, bảo vệ 

rừng 
Công trình xây dựng cấp IV. Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 1.358 

6 

Chi cục 

Kiểm lâm 

vùng I  

Nhà đào tạo học viên, nhà 

làm việc và công trình phụ 

trợ 

Công trình xây dựng cấp III. Cải tạo, nâng cấp 2023-2024 m2 2.626 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 
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1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của Dự án 

1.2.1.1. Dự án thành phần 1 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên  

Dự án thành phần 1 bao gồm 01 hạng mục đầu tư là xây mới cầu vào Vườn Quốc 

gia Cát Tiên với tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 258,19m. Cụ thể: 

a) Phần cầu 

- Tổng chiều dài cầu L = 154,44m. 

- Kết cấu: Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự 

ứng lực. 

- Tải trọng thiết kế: 0.65*HL93. 

- Dốc ngang mặt cầu: 2% tạo dốc bằng xà mũ mố, trụ. 

- Tổng bề rộng cầu B = 9,0 m, gồm: 

+ Bề rộng phần xe chạy: Bm = 6,0m; 

+ Bề rộng vỉa hè, gờ lan can: 2 x 1,5m = 3,0 m. 

- Kết cấu nhịp: gồm 5 nhịp giản đơn sơ đồ nhịp là (24.54m+3x33m+24.54m). 

b) Phần đường 2 đầu cầu và nút giao 2 đầu cầu 

- Chiều dài đường 2 đầu cầu và nút giao 3 đầu cầu là 103,65 m. 

- Cấp đường: Đường phố nội bộ đồng bằng (theo tiêu chuẩn TCXDVN104-2007). 

- Tốc độ thiết kế: 30 km/h, nút giao 0.6xVtk chính = 20Km/h 

- Tải trọng trục xe: 10 tấn 

- Số làn xe : 02 làn, Chiều rộng 1 làn xe: 3.0m. 

- Chiều rộng phần xe chạy: 6,0m. 

- Chiều rộng vỉa hè: 3,0m 

- Chiều rộng nền đường: 9,0m. 

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1 (BT nhựa), 1 lớp BTN C19 dày 7cm. 

- Bố trí chiếu sáng và chiếu sáng mỹ thuật. 
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Hình 1-8: Mặt bằng bố trí chung cầu qua sông Đồng Nai vào VQG Cát Tiên 

1.2.1.2. Dự án thành phần 2 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo 

vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 

Dự án thành phần 2 bao gồm 02 hạng mục đầu tư là xây dựng hệ thống cấp điện 

(gồm xây dựng tuyến cáp điện ngầm, tổng chiều dài 19,4km và 3 trạm biến áp) và cải 

tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng. Cụ thể: 

a) Xây dựng hệ thống cấp điện 

- Xây dựng tuyến cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/24kV-3x95 và 

3x70 mm2, chiều dài 16,5 km. 

- Xây dựng tuyến cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/0,6kV-

3x95+1x70 mm2, chiều dài 2,9 km. 

- Xây dựng 01 trạm biến áp 180 KVA; hệ thống cột đèn chiếu sáng và một số 

công trình phù trợ có liên quan. 

- Xây dựng 02 trạm biến áp 50KVA; hệ thống cột đèn chiếu sáng và một số công 

trình phù trợ có liên quan. 

b) Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng 

Công trình bao gồm 08 bước mỗi bước gian rộng 3,60m có tổng chiều dài là 29,02m 

và 05 nhịp kích thước mỗi nhịp dao động từ 1,8m đến 5,6m với tổng chiều rộng công trình 

là 19,32m. Mỗi tầng có diện tích khoảng 550m2 được bố trí cụ thể như sau: 

+ Tầng 1: được bố trí 01 phòng tiếp khách có diện tích 37,5 m2, 01 phòng phó 

giám đốc có diện tích 18,2 m2, 04 phòng làm việc có diện tích 18,2 m2, 01 phòng làm 

việc 14,6 m2 + phòng vệ sinh diện tích 3,75 m2, 01 phòng làm việc 25,3 m2, 01 phòng 

làm việc 52,2 m2, 01 phòng vệ sinh nam, 01 vệ sinh nữ, 01 phòng chuẩn bị diện tích 6,7 

m2, 01 tiền sảnh diện tích 29,6 m2, giao thông lên tầng 2 bao gồm 02 cầu thang riêng 
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biệt, hành lang được bố trí giữa nhà có chiều rộng thông thủy 2,28 m, chiều cao tầng 1 

là 3,6 m; 

+ Tầng 2: được bố trí 01 phòng họp có diện tích 57 m2, 04 phòng làm việc có diện 

tích 18,2m2, 01 phòng phó giám đốc có diện tích 18,2 m2, 01 phòng làm việc 14,6 m2 + 

phòng vệ sinh diện tích 3,75 m2, 01 phòng giám đốc có diện tích 24,26 m2, 01 phòng 

trực giám đốc có diện tích 25,3 m2 + phòng vệ sinh diện tích 5,07 m2, 01 phòng làm việc 

52,2 m2, 01 phòng vệ sinh nam, 01 vệ sinh nữ, 01 sảnh diện tích 38 m2, giao thông lên 

tầng 3 bao gồm 02 cầu thang riêng biệt, hành lang được bố trí giữa nhà có chiều rộng 

thông thủy 2,28 m, chiều cao tầng 2 là 3,6 m ; 

+ Tầng 3: được bố trí 01 phòng họp có diện tích 127,6 m2, 03 phòng làm việc có 

diện tích 18,2 m2, 01 phòng làm việc có diện tích 25,6 m2, 01 phòng làm việc có diện 

tích 52,2 m2, 01 phòng làm việc có diện tích 37,55 m2, 01 sảnh diện tích 38 m2, 01 phòng 

vệ sinh nam, 01 vệ sinh nữ, chiều cao tầng 2 là 3,6 m; 

+ Mái: được đổ bằng BTCT lợp mái tôn sóng chiều dày 0,4ly, phần sê nô được 

chống thấm bằng dung dịch chống thấm. 

 

Hình 1-9: Mặt bằng khu nhà làm việc 3 tầng tại VQG Cúc Phương 

1.2.1.3. Dự án thành phần 3 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia 

Bạch Mã 

Dự án thành phần 3 bao gồm 05 hạng mục đầu tư là cải tạo, nâng cấp trung tâm 

cứu hộ, nhà đa năng, nhà quan sát động vật hoang dã, đường tuần tra và 2 trạm kiểm 

lâm. Cụ thể: 
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a) Cải tạo, nâng cấp Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật 

Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Trung tâm diện tích khoảng 200 m2; 

Xây dựng các khu chuồng trại nuôi dưỡng động vật, hàng rào bảo vệ khu tái thả 

trong điều kiện bán hoang dã trước khi thả lại vào rừng (khoảng 1 km) và đường bê tông 

kết nối các chuồng trại khoảng 700 m (mặt đường 3 m, bê tông dày 20 cm). 

b) Cải tạo, nâng cấp nhà ăn tập thể thành nhà đa năng 

Nâng cấp, cải tạo trên cơ sở công trình và khuôn viên, đầu tư trang thiết bị nhằm 

phát triển tuyên truyền, giáo dục môi trường, trưng bày sản phẩm và làm nơi tổ chức tập 

huấn, hội thảo về quản lý bảo vệ rừng. Diện tích khoảng 300 m² và khuôn viên. 

c) Cải tạo, nâng cấp nhà quan sát động vật hoang dã kết hợp phòng cháy chữa 

cháy rừng  

Cải tạo gia cố kè nhằm giữ ổn định nhà chống sạt trượt; cải tạo sửa chữa hệ thống 

mái, sân, tường, nâng nền nhà; nhà vệ sinh, hệ thống thu, chứa nước; khuôn viên và các 

hạng mục khác. 

d) Cải tạo, nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng 

Xây dựng mới trên tuyến đường mòn sẵn có; kiên cố 1 phần đường đi bộ bề rộng 

nền 0,8 m bằng bê tông dày 12 cm, có rãnh thoát nước và các hạ tầng phụ trợ dài 4,0 km.   

e) Cải tạo, nâng cấp trạm kiểm lâm Khe Tre; trạm kiểm lâm Cơ động và phòng 

cháy chữa cháy rừng 

- Xây mới, mở rộng thêm khối nhà diện tích sàn 112m2 x 2 tầng, đồng thời cải 

tạo sửa chữa khối nhà cũ liền khối để đáp ứng diện tích sử dụng 300m2, đầu tư trang 

thiết bị phục vụ làm việc, sinh hoạt, hội họp. 

- Sửa chữa, nâng cấp kè tạm thời bằng kè đá hộc chèn vữa đoạn có nguy cơ cao 

về sạt lở, trôi đất, đảm bảo an toàn cho trạm kiểm lâm Cơ động và PCCCR 

1.2.1.4. Dự án thành phần 4: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì 

Dự án thành phần 4 bao gồm 01 hạng mục đầu tư là nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường từ cổng Vườn (Km 12+309,11) lên cốt 400m (Km6+480). Cụ thể: 

- Loại đường: Đường cấp III miền núi theo TCVN4054-2005 có châm trước một 

số yếu tố hình học của bình đồ, trắc dọc và bề rộng nền đường. 

- Vận tốc thiết kế: 30 km/h. 

- Chiều dài: 5.829,11m, có thảm nhựa mặt đường, tận dụng tối đa đường cũ, có 

điều chỉnh cục bộ. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Bnền = 9,0m; Bmặt =6,0m (chưa kể mở rộng trong 

đường cong), lề đường rộng 2x1,5m. 

- Độ dốc ngang mặt đường: 

+ Đối với làn xe chạy và lề gia cố độ dốc ngang được thiết kế với độ dốc 2% để 

đảm bảo thoát nước mặt đường; 

+ Tại vị trí lề đất độ dốc ngang được thiết kế là 6%; 

+ Tại các vị trí bố trí rãnh tam giác ở chân taluy dương thì lề đất được thay thế 
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bằng lề gia cố BTXM có độ dốc ngang thoát nước là 20%; 

+ Các đoạn có siêu cao độ dốc ngang mặt đường bố trí theo độ dốc siêu cao. 

 

Hình 1-10: Mặt cắt ngang tuyến đường từ cổng Vườn lên cốt 400m tại VQG Ba Vì 

1.2.1.5. Dự án thành phần 5 - Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don 

Dự án thành phần 5 bao gồm 02 hạng mục đầu tư là cải tạo, nâng cấp đường tuần 

tra, tổng chiều dài 26.752,60 m và sửa chữa, cải tạo 7 trạm kiểm lâm. Cụ thể: 

a) Cải tạo, nâng cấp đường tuần tra  

- Cấp công trình: Giao thông đường bộ, cấp IV, công trình nhóm C. 

- Cấp thiết kế: Đường giao thông nông thôn lạo C.  

- Tốc độ thiết kế: 15Km/h. 

- Tổng chiều dài 03 trục: L=26.752,60m. 

Trục 1: Tuyến đường từ vườn thực vật đi Trạm Nà Ven (trạm KL số 1)  

- Bề rộng nền đường: Bn=3,50m (hoàn thiện). 

- Bề rộng mặt đường: Bm=1,50m. 

- Bề rộng lề đường: Bm=1,00m*2bên. 

- Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, từ trên xuống như sau: 

+ Mặt đường BTXM đá 1*2 M200 dày 12cm. 

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng (01 lớp); 

+ Móng CPĐD loại II, Dmax37.5mm, dày 10cm. 

+ Nền đường đào, đắp K>=0.95. 

- Lề đường đắp đất K>=0.95. 

- Độ dốc ngang nền, mặt đường: im=2% 

- Độ dốc ngang lề đường: il=4%. 

- Mai taluy đào 1/1.0, mái taluy đắp 1/1.5. 
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Trục 2: Tuyến đường từ vườn thực vật đi Trạm Bản Đôn (trạm KL số 3)  

- Bề rộng nền đường: Bn=4,00m (hoàn thiện). 

- Bề rộng mặt đường: Bm=3,00m. 

- Bề rộng lề đường: Bm=0,50m*2bên. 

- Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, từ trên xuống như sau: 

+ Mặt đường BTXM đá 1*2 M250 dày 14cm. 

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng (01 lớp); 

+ Móng CPĐD loại II, Dmax37.5mm, dày 10cm. 

+ Nền đường đào, đắp K>=0.95. 

- Lề đường đắp đất K>=0.95. 

- Độ dốc ngang nền, mặt đường: im=2% 

- Độ dốc ngang lề đường: il=4%. 

- Mai taluy đào 1/1.0, mái taluy đắp 1/1.5. 

Trục 3: Tuyến từ trạm Bản Đôn (trạm KL số 3) đi trạm Kiểm lâm số 4 

* Đoạn từ Km0+0.00 -:- Km3+737.90 

- Bề rộng nền đường: Bn=3,50m (hoàn thiện). 

- Bề rộng mặt đường: Bm=1,50m. 

- Bề rộng lề đường: Bm=1,00m*2bên. 

- Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, từ trên xuống như sau: 

+ Mặt đường BTXM đá 1*2 M200 dày 12cm. 

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng (01 lớp); 

+ Móng CPĐD loại II, Dmax37.5mm, dày 10cm. 

+ Nền đường đào, đắp K>=0.95. 

- Lề đường đắp đất K>=0.95. 

- Độ dốc ngang nền, mặt đường: im=2% 

- Độ dốc ngang lề đường: il=4%. 

- Mai taluy đào 1/1.0, mái taluy đắp 1/1.5. 

* Đoạn từ Km3+737.90 -:- Km10+706.20 

- Bề rộng nền đường: Bn=3,50m (hoàn thiện). 

- Bề rộng mặt đường đất cấp 3: Bm=3,50m. 

- Kết cấu áo đường: Mặt đường gia cố đất cấp 3 (chọn lọc) dày 20cm, K>=0.95. 

+ Nền đường đào, đắp K>=0.95. 

- Độ dốc ngang nền, mặt đường: im=3% 

- Mai taluy đào 1/1.0, mái taluy đắp 1/1.5. 
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Hình 1-11: Mặt cắt ngang đường tuần tra tại VQG Yok Don 

b) Sửa chữa, cải tạo 07 trạm kiểm lâm  

- Sửa chữa mái thay tôn, xà gồ gỗ bằng xà gồ thép.  

- Sửa chữa trần tôn lạnh bị hỏng, đà trần gỗ bằng đà trần thép. 

- Sơn sửa lại tường (cạo bỏ matic cũ, bả matic và sơn lại). 

- Sơn sửa lại cửa đi, cửa sổ (thay kính, sơn lại khung thép, thay kính bị hỏng). 

- Làm mái che, sân và đường nội bộ. 

- Bổ sung, làm mới hàng rào song sắt thoáng.  

 

Hình 1-12: Mặt cắt ngang trạm kiểm lâm tại VQG Yok Don 

1.2.1.6. Dự án thành phần 6: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 

Dự án thành phần 6 bao gồm 02 hạng mục đầu tư là cải tạo, nâng cấp nhà đào tạo 

học viên và sửa chữa nhà làm việc, một số công trình phụ trợ. Cụ thể: 
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a) Cải tạo, nâng cấp nhà đào tạo học viên 

- Tổng diện tích sàn nhà đào tạo học viên (03 tầng): 1096 m2 

- Sửa chữa mái, làm mới trần, gia cố nền nhà, những phần tường bị nứt, sơn, trát 

lại tường, lát lại nền sửa chữa cửa, hệ thống điện nước, nhà vệ sinh, hệ thống điều hòa 

và nội thất các phòng. 

b) Sửa chữa nhà làm việc và một số công trình phụ trợ khác 

- Nhà làm việc: Tổng diện tích sàn làm việc (03 tầng) là 1300 m2. Cải tạo mặt 

đứng, sửa chữa làm mới trần, gia cố nền nhà, những phần tường bị nứt, sơn, trát lại 

tường, lát lại nền; sửa chữa cửa, hành lang, hệ thống điện nước, nhà vệ sinh, hệ thống 

điều hòa và nội thất các phòng. 

- Công trình phụ trợ khác: Sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước, làm lại mái nhà 

kho, cải tạo mái ta luy, sân trước nhà bảo vệ rừng, xây lại tường rào khu nhà làm việc. 

 

Hình 1-13: Mặt cắt ngang nhà đào tạo học viên tại Chi cục Kiểm lâm vùng I 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

Công trường thi công: Mỗi dự án thành phần bố trí 1 công trường thi công. Như 

vậy, có tổng cộng 06 khu vực công trường và lán trại thi công được triển khai cho toàn 

dự án. Mặt khác, đối với các hạng mục công trình nằm gần khu vực dân cư gồm: công 

trình cầu tại VQG Cát Tiên, công trình đường giao thông tại VQG Ba Vì, các công trình 

trong trụ sở VQG Cúc Phương, Bạch Mã và chi cục kiểm lâm vùng I, đơn vị thi công 

dự kiến sẽ thuê nhà dân gần khu vực để phục vụ hoạt động sinh hoạt, ăn nghỉ của công 

nhân. Công nhân thi công các công trình này chỉ sinh hoạt buổi trưa tại các lán trại trong 
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khu vực công trường. Bên cạnh đó, đơn vị thi công sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động ở các 

địa phương để hạn chế việc phải xây dựng lán trại, khu nhà ở cho công nhân thi công.   

Dự kiến bố trí các hạng mục trong công trường bao gồm: lán trại công nhân 

(khoảng 20 công nhân/1 công trình), bãi tập kết máy móc, bãi chứa vật liệu… Quy mô 

công trường dao động từ 200 - 500 m2 tuỳ thuộc vào từng hạng mục công trình. Nguyên 

vật liệu sẽ được tập trung dọc các tuyến đường, tuyến cáp điện, điểm đầu công trình khi 

cần thiết (đảm bảo không cản trở đi lại và có các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp). 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi khu vực 

công trường thi công bố trí 01 nhà vệ sinh di động tự hoại hai ngăn, kích thước 2.600 

mm x 2.700 mm x 1.350 mm nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ 

trữ với bồn phân 1.500 lít và bồn nước 1.050 lít. Nước thải và bùn từ nhà vệ sinh di động 

được thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Tổng 

số có 15 nhà vệ sinh di động được bố trí cho dự án. 

- Nước thải xây dựng: Nước thải xây dựng chủ yếu là nước rửa xe và nguyên, vật 

liệu xây dựng. Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi một khu vực công 

trường thi công bố trí 01 hố lắng thu gom nước thải từ quá trình rửa xe, thi công xây 

dựng với kích thước mỗi công trình là 2.000 x 2.000 x 1.000 mm, gồm 1 ngăn chứa và 

2 ngăn lọc. Nước sau xử lý được tái sử dụng rửa xe hoặc làm ẩm các khu vực thi công. 

Tổng số có 06 hố lắng nước thải xây dựng được bố trí cho dự án. 

- Chất thải sinh hoạt: Đối với các công trình được cải tạo, nâng cấp nằm trong trụ 

sở các VQG và trạm kiểm lâm, việc thu gom chất thải sinh hoạt từ hoạt động thi công 

sẽ tận dụng hệ thống các thùng chứa và khu vực tập kết rác hiện có. Ngoài ra, chất thải 

sinh hoạt tại mỗi công trình được thu gom vào 02 thùng chứa 120 lít có nắp đậy (01 

thùng tại khu vực công trường và 01 thùng tại khu vực lán trại thi công). Đơn vị thi công 

làm hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày theo đúng 

quy định. Như vậy, tổng số có 12 thùng chứa chất thải sinh hoạt loại 120 lít có nắp kín 

được bố trí cho dự án. 

- Chất thải xây dựng: Chất thải xây dựng tại mỗi khu vực công trường thi công 

bao gồm gạch vỡ, ván lót, đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi măng, đất đá dư thừa được thu 

gom vào 01 thùng rác loại 660 lít có nắp đậy để tạm chứa chất thải. Đơn vị thi công làm 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Tổng 

số có 06 thùng chứa chất thải xây dựng loại 660 lít có nắp kín được bố trí cho dự án.  

- Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không 

để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường. Tại mỗi khu vực lán trại thi công 

sẽ bố trí 03 thùng chứa chất thải nguy hại 30 lít có nắp đậy. Định kỳ chuyển giao chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. Tổng số có 18 thùng chứa chất thải nguy hại 30 lít có nắp kín được 

bố trí cho dự án. 

1.2.3.2. Giai đoạn vận hành  

Các hạng mục công trình cầu, đường giao thông, hệ thống cáp điện ngầm, nhà 

làm việc, trạm bảo vệ rừng, trung tâm cứu hộ… sau khi hoàn thành được bàn giao cho 

các VQG và chi cục kiểm lâm để quản lý và vận hành các công trình. Do vậy, dự án sẽ 
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không bố trí các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn này. 

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

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến 

Đối với các máy móc, thiết bị của dự án cũng sẽ được các nhà thầu xây dựng đề 

xuất và được Chủ đầu tư xét duyệt để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thi công đối với các 

hạng mục đầu tư của dự án và phù hợp với tiến độ chung. Việc huy động máy móc, thiết 

bị phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công. Tất cả các phương tiện lưu thông phải đạt các 

tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Bảng dưới đây mô tả số lượng trang thiết bị, máy móc được sử dụng cho việc thi 

công các hạng mục công trình của dự án. 

Bảng 1-9: Dự kiến nhu cầu máy móc, thiết bị thi công cho các hạng mục công trình 

TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Cát 

Tiên 

Cúc 

Phương 

Bạch 

Mã 

Ba 

Vì 

York 

Đôn 

Chi cục kiểm 

lâm Vùng I 

1 Xe tải các loại Xe 8 5 6 6 10 4 

2 Máy đào 0,8 m³ Xe 4 2 1 4 6 1 

3 Xà lan Chiếc 3 0 0 0 0 0 

4 
Thiết bị thi công cọc 

BTCT 
Bộ 3 1 0 0 3 0 

5 
Giàn búa đóng cọc 

trên cạn 2,5 tấn 
Bộ 2 0 0 0 2 0 

6 Cẩu bánh lốp 25-30T Cái 2 0 0 0 0 0 

7 Máy ủi 108 CV Chiếc 4 0 0 3 6 0 

8 Máy đầm 9T Chiếc 2 0 2 3 4 1 

9 Máy đầm cóc Chiếc 2 1 2 4 3 1 

10 Máy đầm dùi Chiếc 2 2 2 2 5 0 

11 Máy đầm bàn Chiếc 2 2 2 2 3 0 

12 Máy san Chiếc 3 0 2 4 4 0 

13 Máy trộn bê tông Chiếc 4 2 4 3 6 2 

14 Máy rải bê tông nhựa  Chiếc 2 0 1 4 0 0 

15 Máy lu Chiếc 4 0 2 5 3 0 

16 Máy hàn 250A-300A Chiếc 3 3 4 3 8 1 

17 Máy cắt thép Chiếc 2 3 4 2 5 1 

18 Bàn uốn thép Chiếc 2 2 3 2 5 0 

19 Máy phát điện  Chiếc 3 5 4 3 10 1 

20 Máy thủy bình Chiếc 1 0 0 0 0 0 

21 Máy kinh vĩ Chiếc 1 1 1 1 3 1 

22 Máy toàn đạc  Chiếc 3 2 2 1 3 1 

23 Máy bơm nước D20 Chiếc 5 3 3 4 6 0 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 
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1.3.2. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng của dự án 

Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu dự kiến chính của các hạng mục công trình thuộc dự án được tổng hợp trong dưới đây: 

Bảng 1-10: Bảng tổng hợp nguyên vật liệu 

TT Hạng mục công việc Đơn vị Cát Tiên Cúc Phương Bạch Mã Ba Vì York Đôn Chi cục kiểm lâm Vùng I 

1 Đất đào m³ 1.502 16.720 31.516 90.525 109.317 1.823 

2 Đất đắp m³ 1.639 15.250 6.323 18.161 21.931 1.467 

3 Đất đào không thích hợp m³ 335 1.470 388 1.114 1.345 356 

4 Cát các loại m³ 1.137 143 2.721 4.025 10.322 134 

5 Vải địa kỹ thuật m² 2.521 1.614 25.962 74.571 90.051 8.230 

6 Đá các loại m³ 1.432 62 2.888 8.294 10.016 167 

7 Thép các loại Tấn 532 43 28 80 97 127 

8 Bê tông các loại m3 1.674 156 3.991 4.761 14.433 135 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

Đất đắp, xi măng, cát, đá, thép... có sẵn ở địa bàn các huyện và các vùng lân cận. Vật liệu xây dựng được mua tại các nhà cung cấp vật 

liệu xây dựng, mỏ đá, mỏ cát đã được cấp giấy phép khai thác, cụ thể: 

- Đá, cát mua tại các đại lý trong huyện với cự ly vận chuyển tới chân công trình khoảng 5-20 km. 

- Xi măng, cát sông mua tại các đại lí cấp 1 tại các tỉnh với khoảng cách vận chuyển theo đường bộ hoặc đường sông khoảng 10-20 km. 

- Vải địa kỹ thuật, rọ đá mua tại tại các đại lý trong huyện với cự ly vận chuyển tới chân công trình khoảng 10-20 km. 

- Cừ tràm mua trực tiếp tại vựa ở các tỉnh với khoảng cách vận chuyển 5-10 km. 

- Nhiên liệu (xăng, dầu,...) mua từ các đại lý trong khu vực huyện. 

- Thép mua tại các đại lý kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
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Ngoài ra, nguồn cung cấp nguyên vật liệu được lấy từ trung tâm của các huyện/thị 

xã/ thành phố để vận chuyển tới khu vực công trình tương đối thuận lợi và dễ dàng. 

Khoảng cách vận chuyển trung bình từ các khu vực cung cấp nguyên vật liệu tới công 

trình dao động khoảng 15-20km. Nguồn đất đắp chủ yếu khai thác tại chỗ theo biện pháp 

thi công (đất được đào từ trong lõi sang hai bên để đảm bảo bề rộng nền đường và mái 

đường, cát được bơm vào trong lõi đường để đạt được độ chặt). 

1.3.3. Điều kiện cung cấp năng lượng  

Xăng dầu: được cung cấp bởi các đầu mối hoặc công ty xăng dầu có cơ sở đóng 

tại trung tâm các huyện/ thị xã/ thành phố gần khu vực các VQG, chi cục kiểm lâm. 

Cung cấp điện: nguồn điện cấp cho dự án sẽ tùy thuộc vào các công trình thuộc 

dự án thành phần. Đối với các công trình nằm trong trụ sở Vườn như nhà làm việc, trung 

tâm cứu hộ, nhà đa năng và các công trình cầu, đường giao thông, nguồn điện được lấy 

từ hạ tầng điện hiện có tại khu vực. Đối với các hạng mục khác như hệ thống tuyến cáp 

điện, đường tuần tra rừng, trạm kiểm lâm, chủ yếu nằm bên trong rừng đặc dụng, có nơi 

chưa có điện để vận hành máy móc thiết bị, do vậy một số hạng mục công trình được 

cấp điện bằng máy phát điện.  

Cung cấp nước: đối với các công trình nằm trong trụ sở Vườn, nước cho sinh hoạt 

và thi công sử dụng các nguồn nước cấp hiện có như nước máy, nước giếng khoan. Đối 

với các công trình khác nằm trong rừng đặc dụng, phải dùng nước khe suối, sông, nước 

giếng khoan và nước mưa. Trường hợp nước suối, sông không sử dụng được phải lấy 

nước từ các trạm kiểm lâm gần khu vực và chuyển về phục vụ cho sinh hoạt và thi công 

(trộn bê tông, làm ẩm công trình, rửa xe,…). 

1.3.4. Điều kiện cung cấp dịch vụ hạ tầng 

Đường giao thông: nhìn chung các dự án thành phần của dự án tại các VQG, chi 

cục kiểm lâm đều có hạ tầng đường giao thông thuận lợi việc để vận chuyển vật tư thiết 

bị, nhân công, vật liệu đến công trình. Đối với các công trình nằm trong trụ sở Vườn, 

công trình đường giao thông, công trình cầu, dự án sử dụng các tuyến đường giao thông 

hiện có trong khu vực là các tuyến đường nhựa và đường bê tông. Riêng đối với các 

hạng mục đường tuần tra, trạm bảo vệ rừng, dự án sử dụng các tuyến đường mòn, đường 

cấp phối hiện có trong Vườn.  

Thông tin liên lạc: tại các VQG, chi cục kiểm lâm khu vực công trình hiện đã 

được phủ sóng điện thoại di động và mạng viễn thông hữu tuyến đi qua, thuận tiện để 

đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ quá trình thi công và quản lý vận hành. 

Đối với các công trình đường tuần tra, trạm kiểm lâm nằm trong rừng đặc dụng, sóng 

điện thoại hoạt động không ổn định, có thể sử dụng bộ đàm liên lạc hoặc cắt cử người 

để đảm bảo liên lạc với bên ngoài. 

1.4. Công nghệ vận hành 

Công tác quản lý vận hành các công trình phải tuân thủ các yêu cầu sau: 

- Tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong 

phạm vi của các công trình nhà làm việc, cầu, đường giao thông, đường tuần tra và tuyến 

cáp điện ngầm.  

- Cần tuân thủ các biện pháp an toàn như các loại phương tiện vận tải đúng tải 

trọng thiết kế của cầu và tuyến đường.  
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- Trên mặt đường nhựa đang thi công chỉ cho xe bánh lốp đi qua với vận tốc 5km/h; 

công trình đường tuần tra bê tông thì không cho xe đi lại. 

- Trong vòng 48 giờ kể từ khi thi công xong, xe chạy phải hạn chế tốc độ không 

quá 10km/h và không quá 20km/h trong vòng 7-10 ngày sau khi thi công. 

- Sau khi làm xong phải bố trí người theo dõi, bảo dưỡng trong 15 ngày và điều 

chỉnh cho xe ô tô chạy đều khắp trên mặt đường, mặt cầu. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Biện pháp thi công cầu qua sông Đồng Nai 

a) Thi công hạng mục kết cấu phần dưới 

(1) Thi công dưới nước từ trụ T1, T2, T3, T4 gồm các bước: 

- Thi công cọc 

- Thi công bệ trụ 

- Thi công thân trụ 

- Thi công xà mũ trụ 

- Hoàn thiện 

(2) Thi công trên cạn mố M1, M2 gồm các bước: 

- Thi công cọc 

- Thi công bệ thân mố 

- Thi công tường cánh mố 

- Hoàn thiện 

b) Thi công cầu dẫn hạng mục kết cấu phần trên 

(1) Thi công kết cấu nhịp gồm các bước: 

- Vận chuyển và lưu trữ dầm I 

- Lắp dầm I bằng giá ba chân 

- Thi công dầm ngang 

- Thi công bản mặt cầu, gờ lan can bê tông, bệ cột đèn trên bản mặt cầu 

- Thi công mối nối liên tục nhiệt bản mặt cầu, gờ lan can bê tông trên mối nối liên tục 

- Hoàn thiện cầu 

(2) Thi công các hạng mục khác thuộc kết cấu phần trên gồm các bước: 

- Thi công lớp chống thấm và lớp phủ mặt cầu 

- Thi công lắp đặt khe co giãn 

- Thi công lắp đặt lan can 

- Thi công lắp đặt cột điện chiếu sáng trên cầu 

c) Thi công nền đường hai đầu cầu 

Gồm các bước: 
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- Chuẩn bị mặt bằng 

- Đắp đất nền đường K95 theo lớp đến cao độ đáy kết cấu áo đường bàn giao để 

thi công nền mặt đường. 

- Thi công các lớp nền đường. 

- Hoàn thiện nền mặt đường, ATGT và các công trình phụ trợ khác. 

d) Thi công hạng mục cảnh quan 

(1) Lắp đặt điện chiếu sáng gồm các bước: 

- Xác định vị trí tim cột điện.  

 - Đào hố móng chôn cột điện. 

 - Lắp đặt cột điện, dây và đèn. 

 - Hoàn thiện. 

(2) Thi công cổng chào gồm các bước: 

- Xác định vị trí cổng chào.  

 - Đào hố móng bệ cổng, đổ bê tông cổng chào. 

 - Lắp đặt cổng chào, trang trí. 

 - Hoàn thiện. 

1.5.2. Biện pháp thi công hệ thống điện tại VQG Cúc Phương 

a) Thi công tuyến cáp điện ngầm 

Gồm các bước sau: 

(1) Chuẩn bị mặt bằng thi công 

(2) Đào mương cáp và thi công kéo rải cáp 

- Đào mương cáp sử dụng phương pháp thi công hoàn toàn bằng thủ công, dụng 

cụ thi công chủ yếu là cuốc chim, choòng, xà beng, thuổng, xẻng đào, xẻng xúc,… Khi 

đào qua đường thì sử dụng máy cắt bê tông chuyên dùng, khoan phá bê tông để dỡ bỏ 

các lớp kết cấu xây dựng cứng trên bề mặt, sau đó tiếp tục tiến hành đào bằng thủ công 

như trên. 

- Tiến hành dải lớp cát đệm lót phía dưới cáp dày 100 mm và đầm chặt bằng máy 

đầm rồi tiến hành lắp đặt ống HDPE 195/150 lên trên, ống HDPE được rải ở độ sâu 0,8m. 

- Bố trí mễ ra cáp tại vị trí hợp lý, dùng cẩu đặt cuộn cáp lên mễ và kéo cáp bằng 

thủ công dọc theo tuyến cáp trong ống HDPE 195/150. 

(3) Lấp hào cáp, hoàn trả mặt bằng 

- Khi đã rải cáp xong tiếp tục rải phủ 1 lớp cát đệm dày 300mm lên trên và đầm 

chặt, lấp đất mịn dày 300mm, dải băng báo hiệu tuyến cáp, lấp đất mịn lên trên đầm chặt 

dày 200mm. 

- Hoàn trả mặt bằng thi công, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu. 

b) Thi công trạm biến áp 

Gồm các bước sau: 
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(1) Chuẩn bị mặt bằng thi công 

(2) Thi công lắp đặt trạm biến áp 

- Lắp đặt hệ thống thang cáp trong nội bộ trạm biến áp. 

- Bố trí mễ ra cáp tại vị trí hợp lý, dùng cẩu đặt cuộn cáp lên mễ và kéo cáp bằng 

thủ công dọc theo tuyến cáp. 

- Lắp đặt dãy tủ trung thế theo đúng hồ sơ thiết kế. 

- Lắp đặt máy biến áp vào đúng vị trí. 

- Lắp đặt tủ tổng hạ thế máy biến áp tự dùng vào đúng vị trí. 

- Thi công kéo rải cáp vào dãy tủ trung thế, và từ dãy tủ trung thế sang đầu cực 

cao thế máy biến áp tự dùng để chuẩn bị công tác đấu nối. 

- Làm đầu cáp và đấu nối hệ thống cáp trung thế, hạ thế. 

(3) Lắp đặt hệ thống tiếp địa trạm biến áp 

(4) Thu dọn hiện trường và hoàn trả mặt bằng thi công 

1.5.3. Biện pháp thi công đường giao thông tại VQG Ba Vì 

Do đặc điểm của tuyến đường hiện tại là tuyến đường giao thông quan trọng cho 

các hoạt động quản lý, bảo vệ, bảo tồn và các hoạt động du lịch sinh thái, tâm linh trong 

VQG nên biện pháp thi công được thực hiện theo trình tự sau: 

(1) Thi công xây dựng cống thoát nước ngang đường 

Phương pháp thi công chủ yếu là tổ chức giao thông 1/2 bề rộng mặt đường và 

tiến hành xây dựng trên 1/2 bề rộng mặt đường còn lại. Để đảm bảo an toàn và thuận lợi 

cho các phương tiện lưu thông trong quá trình thi công cống, phía đường đảm bảo giao 

thông sẽ được cạp rộng thêm tới đúng phạm vi chân ta luy hoàn chỉnh sau khi nâng 

đường để mở rộng phần đường cho xe lưu thông. Việc thi công các công trình thoát 

nước sử dụng tối đa các cấu kiện đúc sẵn. 

(2) Thi công xây dựng nền đường 

Các lớp mặt đường được tiến hành theo từng đoạn thi công như sau: Đối với phần 

mở rộng, tiến hành đào đắp mở rộng nền đường theo từng đoạn, đào khuôn kết cấu và 

thi công ngay các lớp kết cấu đến cao độ đáy lớp mặt đường bê tông nhựa. 

(3) Thi công hoàn thiện công trình 

Thực hiện các công tác thi công bao gồm cắm cọc tiêu, hộ lan tôn lượn sóng, xây 

dựng ốp mái ta luy bằng đá hộc xây, xây dựng hệ thống cống, rãnh dọc... và dọn dẹp 

công trường, vệ sinh sạch sẽ. 

1.5.4. Biện pháp thi công đường tuần tra, bảo vệ rừng 

Gồm các bước sau: 

(1) Chuẩn bị mặt bằng thi công   

- Dọc hai bên tuyến là rừng, nên công tác tổ chức thi công phải đảm bảo hạn chế 

tối đa việc làm nguy hại tới môi trường sinh thái rừng. 

- Trước khi thi công phải tiến hành ủi dọn quang mặt bằng, dọn sạch cỏ rác và 

gốc cây trong phạm vi thi công. 
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(2) Thi công nền, mặt đường và công trình thoát nước 

Hướng thi công chủ đạo nền đường là thi công theo phương pháp song song, chia 

nhiều đoạn thi công. Do đặc thù tuyến thi công xây dựng mới trên nền hiện trạng đường 

mòn đất, do vậy việc thi công các hạng mục từng đoạn phải theo trình tự sau: 

- Chuẩn bị bóc sạch đất hữu cơ, đánh cấp. 

- Thi công nền đường. 

- Thi công hệ thống thoát nước. 

- Thi công móng và mặt đường. 

- Thi công hệ thống ATGT. 

- Hoàn thiện và bảo dưỡng. 

1.5.5. Biện pháp thi công nhà làm việc, trạm bảo vệ rừng 

Gồm các bước sau: 

(1) Chuẩn bị mặt bằng thi công 

(2) Chuẩn bị, tập kết vật tư, máy móc 

(3) Thi công xây mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình 

(4) Hoàn thiện, nghiệm thu công trình 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện 

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026, trong đó các hoạt động triển khai thi 

công các hạng mục công trình được bắt đầu từ Quý II/2023 và kết thúc vào Quý IV/2025.   

Bảng 1-11: Tiến độ thực hiện dự án 

STT Hạng mục công việc Thời gian hoàn thành 

1 Lập đề xuất chủ trương đầu tư Quý I-II/2021 

2 Bộ NN&PTNT phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư  Quý III/2021 

3 
Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt các nhiệm vụ trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư 
Quý IV/2021 

4 
Khảo sát địa hình, địa chất, lập hồ sơ báo cáo nghiên 

cứu khả thi 
Quý II-III/2022 

5 
Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT góp 

ý, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 
Quý IV/2022 

6 Bộ NN&PTNT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Quý IV/2023 

7 Tổ chức đấu thầu lựa chọn các nhà thầu xây dựng Quý I/2023 

8 Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của dự án Quý II/2023 - Quý IV/2025 

9 Hoàn thành dự án, đưa vào khai thác công trình Quý IV/2025 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án  

Thời gian thi công các hạng mục công trình thuộc 6 dự án thành phần được thực 

hiện trong khoảng thời gian khác nhau từ 12 tháng đến 24 tháng. Tiến độ triển khai thi 

công các hạng mục công trình được phân kỳ như sau: 
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Bảng 1-12: Phân kỳ triển khai thi công các hạng mục công trình 

TT 

Tên vườn 

quốc gia/chi 

cục kiểm lâm 

Hạng mục công trình 
Thời gian 

thi công 
Tiến độ dự kiến 

1 VQG Cát Tiên Công trình cầu 18 tháng Tháng 6/2023 - tháng 11/2024 

2 
VQG Cúc 

Phương 

Tuyến cáp điện ngầm  24 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2025 

Trạm biến áp 12 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2024 

Nhà làm việc 12 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2024 

3 VQG Bạch Mã 

Đường tuần tra 18 tháng Tháng 6/2023 - tháng 11/2024 

Trung tâm cứu hộ, nhà 

đa năng, nhà quan sát 

động vật 

12 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2024 

Trạm bảo vệ rừng 12 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2024 

4 VQG Ba Vì 
Tuyến đường giao 

thông 
24 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2025 

5 VQG Yok Don 

Đường tuần tra, bảo vệ 

rừng  
24 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2025 

Trạm bảo vệ rừng 12 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2024 

6 
Chi cục Kiểm 

lâm vùng I 

Nhà đào tạo học viên, 

nhà làm việc 
12 tháng Tháng 6/2023 - tháng 5/2024 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư của dự án là 275 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ 

đồng). Trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước: 270 tỷ đồng; thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản được dự kiến giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 

văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Vốn huy động hợp pháp của các đơn vị: 5 tỷ đồng (Năm tỷ đồng). 

Mức đầu tư nguồn vốn được phân bổ chi tiết cho các hạng mục đầu tư tại 6 

VQG/chi cục kiểm lâm cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 1-13: Phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án thành phần 

STT Tên hạng mục đầu tư Mức đầu tư (tỷ đồng) 

1 Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên 50 

2 
Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ 

rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 
65 

3 Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 20 

4 Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì 80 

5 Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Don 50 

6 Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 10 

 Tổng cộng 275 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 
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1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a) Quản lý và thực hiện 

- Chủ đầu tư (giai đoạn chuẩn bị dự án): Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

- Chủ đầu tư (giai đoạn thực hiện dự án) cụ thể như sau:  

Bảng 1-14: Quản lý thực hiện dự án trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành 

STT Dự án thành phần Chủ đầu tư 

1 
Dự án thành phần 1: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc 

gia Cát Tiên 

Vườn quốc gia 

Cát Tiên 

2 
Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản 

lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 

Vườn quốc gia 

Cúc Phương 

3 
Dự án thành phần 3: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc 

gia Bạch Mã 

Vườn quốc gia 

Bạch Mã 

4 
Dự án thành phần 4: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc 

gia Ba Vì 

Vườn quốc gia 

Ba Vì 

5 
Dự án thành phần 5: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc 

gia Yok Don 

Vườn quốc gia 

Yok Don 

6 
Dự án thành phần 6: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm 

vùng I 

Chi cục Kiểm 

lâm vùng I 

Trong giai đoạn thực hiện dự án, mỗi chủ đầu tư của từng dự án thành phần sẽ 

thành lập Ban QLDA của mỗi Vườn/chi cục trực tiếp quản lý và tổ chức thi công dự án. 

Sơ đồ tổ chức, quản lý và thực hiện dự án được trình bày tại hình dưới đây.  

 
Giai đoạn chuẩn bị dự án 

 
Giai đoạn thực hiện dự án 

Hình 1-14: Sơ đồ tổ chức, quản lý và thực hiện dự án 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án  

b) Trình tự thực hiện  

(b1) Chuẩn bị đầu tư 

Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án là Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì lập dự án 

đầu tư, chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế và 6 VQG/chi cục kiểm lâm phối hợp khảo sát địa 
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hình, địa chất và lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để trình Bộ NN&PTNT 

phê duyệt. Đồng thời, Tổng cục lâm nghiệp chủ trì lập báo cáo ĐTM trình Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt. 

(b2) Thực hiện đầu tư    

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, Chủ đầu tư giai đoạn thực hiện dự án (Chủ 

dự án) là 6 VQG/chi cục kiểm lâm sẽ thành lập các Ban QLDA (1 Ban QLDA/1 dự án 

thành phần) tiến hành công tác thiết kế chi tiết dự án với sự tư vấn của tư vấn thiết kế, 

tổ chức triển khai đấu thầu và thực hiện các gói thầu thi công xây lắp. Về khía cạnh môi 

trường, các Ban QLDA sẽ lập Kế hoạch Quản lý môi trường với sự tư vấn của chuyên 

gia môi trường. Nội dung của Kế hoạch Quản lý môi trường bao gồm chi tiết hóa các 

biện pháp giảm thiểu và thiết kế các công trình xử lý môi trường đã được đề cập trong 

báo cáo ĐTM sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Đồng thời lập các 

chỉ dẫn kỹ thuật về môi trường làm cơ sở cho các đơn vị thi công xây dựng Kế hoạch 

Quản lý môi trường của mình (theo các gói thầu). Dự án không tiến hành thu hồi đất 

ngoài sự quản lý của các VQG/chi cục kiểm lâm nên không cần thực hiện công tác đền 

bù, tái định cư.  

Trong quá trình thi công, các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường. Chủ dự án thông qua các Ban QLDA giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường của các đơn vị thi công và thuê tư vấn môi trường thực hiện quan trắc, 

giám sát môi trường. Kết quả quan trắc được định kỳ báo cáo lên Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh thuộc địa bàn hành chính và Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT để theo dõi 

và quản lý. 

(b3) Dự án đi vào vận hành 

Sau khi hoàn thành, các hạng mục công trình của dự án và được nghiệm thu đưa 

vào sử dụng. Chủ đầu tư giai đoạn thực hiện dự án là 6 VQG/chi cục kiểm lâm cũng 

chính là đơn vị thụ hưởng các công trình sau khi được xây dựng và cải tạo, nâng cấp. 

Các VQG/chi cục kiểm lâm sẽ tổ chức các thủ tục bàn giao công trình xây dựng theo 

đúng quy định của pháp luật để đưa vào quản lý vận hành, khai thác sử dụng và bảo 

dưỡng. 
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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 tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

a) Vườn Quốc gia Cát Tiên 

Vị trí của dự án thành phần Vườn Quốc gia Cát Tiên bắc qua sông Đồng Nai tại 

vị trí thượng lưu bến đò hiện tại khoảng 40m và nằm trong phân khu dịch vụ hành chính 

của VQG Cát Tiên. VQG Cát Tiên nằm trên địa phận các huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú, 

Định Quán (tỉnh Đồng Nai); Cát Tiên, Bảo Lâm, Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) và Bù Đăng 

(tỉnh Bình Phước), có tọa độ địa lý: từ 11017’17’’ đến 11050’20” độ vĩ Bắc; từ 

107009’05” đến 107035’20” độ kinh Đông.  

Ranh giới của vườn bao gồm:  

Khu Cát Lộc (tỉnh Lâm Đồng): Phía Bắc và Tây giáp tỉnh Đắk Nông ranh giới là 

sông Đồng Nai; Phía Nam giáp huyện Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng; Phía Đông giáp 

huyện Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng.  

Khu Nam Cát Tiên và Tây Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước):  Phía 

Bắc giáp huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng và huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước; Phía Nam 

giáp phần đất còn lại của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà thuộc địa bàn huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai; Phía Đông giáp huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai ranh giới là 

sông Đồng Nai; Phía Tây giáp Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng 

Nai. 

 

Hình 2-1: Bản đồ hành chính Vườn Quốc gia Cát Tiên 
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b) Vườn Quốc gia Cúc Phương 

Vị trí hạng mục đầu tư nhà làm việc thuộc trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia 

Cúc Phương và hạng mục hệ thống điện có điểm đầu tiếp giáp xóm mạc, điểm cuối là 

khu vực trung tâm Bống. Các hạng mục đều thuộc phân khu dịch vụ hành chính của 

VQG Cúc Phương. Vị trí địa lý vườn: VQG Cúc Phương nằm ở phía Tây tỉnh Ninh 

Bình, cách quốc lộ 1A 30 km và cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía Nam, có tọa độ địa 

lý theo hệ Tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 105 Múi chiếu 3 độ như sau: từ 105027’58” 

– 105041’11”, từ 20014’12” – 20023’52” 

Phạm vi ranh giới: VQG Cúc Phương nằm trong khối núi đá vôi, chạy dọc chân 

núi đá vôi theo hướng Tây Bắc, Đông Nam giáp với các xã là: Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Yên 

Nghiệp thuộc huyện Lạc Sơn và các xã Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm, Yên Lạc, Phú Lai, 

Yên Trị, Ngọc Lương thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; có giới hạn như sau: 

- Phía Đông Nam và Nam giáp xã Yên Quang, Văn Phương, Cúc Phương và Kỳ 

Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

- Phía Tây Nam và Tây Bắc giáp các xã Thạch Lâm, Thành Mỹ, Thành Yên huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

c) Vườn Quốc gia Bạch Mã 

Vị trí của dự án thành phần thuộc trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bạch Mã, 

tiểu khu 214, trạm kiểm lâm Khe Tre, trạm kiểm lâm Cơ động và PCCC, nằm trong phân 

khu dịch vụ hành chính của Vườn quốc gia Bạch Mã, thuộc địa giới hành chính của Thị 

trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc tiểu khu 214. Cụ thể:  

- Phía Đông: Giáp TDP 9, Thị trấn Phú Lộc (điểm gần nhất cách khu dân cư 200m)  

- Phía Tây: Giáp khu quy hoạch Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở II  

- Phía Bắc: Giáp tuyến đường từ cổng vườn đi đỉnh bạch Mã  

- Phía Nam: Giáp núi, giáp tiểu khu 227 (ngăn cách bởi khe cây Mấu) 

d) Vườn Quốc gia Ba Vì 

Vị trí của dự án thành phần có điểm đầu là Km6+480 (Bãi đỗ xe cốt +400) và 

điểm cuối là Km11+989,11 (khu cổng vào), nằm trong vườn quốc gia Ba Vì. Vườn quốc 

gia Ba Vì ở phía Tây thủ đô hà Nội cách trung tâm thành phố 50km theo đường quốc lộ 

11A và đường 87 có toạ độ địa lý: 20055’ đến 21007’ vĩ độ bắc; 1050 18' đến 

1050 30' kinh độ đông. Với tổng diện tích quy hoạch là: 10.814,6 ha             

Địa giới hành chính: VQG Ba Vì nằm trên địa phận của Thành phố Hà Nội 

(7.148,76 ha) và tỉnh Hòa Bình (2.555,59 ha), ranh giới tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp các xã Ba Trại, Ba Vì, Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội);  

- Phía Nam giáp các xã Quang Tiến, Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình, xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình; 

- Phía Đông giáp các xã Vân Hoà, Yên Bài (huyện Ba Vì, Hà Nội), xã Yên Bình, 

Yên Trung, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội), xã Đông Xuân (huyện Quốc 

Oai, Hà Nội); 

- Phía Tây giáp các xã Khánh Thượng, Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội) và xã 

Thịnh Minh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 
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e) Vườn Quốc gia Yok Don 

Vị trí của dự án thành phần nằm ở 7 trạm kiểm lâm gồm trạm 1, trạm 3, trạm 5, 

trạm 6, trạm 7, trạm Đắk Na, trạm 11 và 3 trục đường, với trục 1 dài 9km, có điểm đầu là 

ngã tư giao trục 1 và trục 2 với đường bê tông chính, điểm cuối là trạm bảo vệ rừng số 1; 

trục 2 dài 6km có điểm đầu là ngã tư giao trục 2 và trục 1 với đường bê tông chính, điểm 

cuối là ngã tư giao đường vào trạm 3 và đường từ buôn Trí B vào đồn biên phòng; trục 3 

dài 10km có điểm đầu là ngã ba giao đường từ buôn Trí B vào đồn biên phòng, điểm cuối 

là trạm bảo vệ rừng số 4. Các hạng mục đầu tư đều thuộc VQG Yok Don, tọa độ địa lý 

của vườn: từ 12045' - 13010' vĩ độ Bắc; từ 107029' - 107048' kinh độ Đông 

Địa giới hành chính của vườn:   

- Phía Bắc giáp xã Ea Bung và Cư M’lan của huyện Ea Súp  

- Phía Đông giáp tỉnh lộ 1A và sông Srêpôk (Đắk Krông) của huyện Buôn Đôn.  

- Phía Tây giáp nước Campuchia.  

- Phía Nam giáp xã Ea Pô và Đắk Wil của huyện Cư Jút. 

f) Chi cục Kiểm lâm vùng I 

Vị trí của hạng mục đầu tư dự án thành phần nằm trong trụ sở của Chi cục kiểm 

lâm vùng I được xây dựng trên khu đất thuộc tổ 95 khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu - 

thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. 

Tọa độ địa lý: 20057’01” đến 20057’37” Vĩ độ Bắc; 106057’58” đến 106000’08” 

Kinh độ Đông. Phía Bắc giáp Khe nước chảy - Phường Hà Khẩu, phía Nam giáp Vịnh 

Hạ Long, phía Đông giáp Phường Hùng Thắng, phía Tây giáp Khu Đồn Điền, Phường 

Hà Khẩu. 

2.1.1.2. Điều kiện địa hình 

a) VQG Cát Tiên 

Địa hình: VQG Cát Tiên nằm trong vùng địa hình chuyển tiếp từ cao nguyên cực 

Nam Trung bộ đến Đồng bằng Nam Bộ, bao gồm các kiểu địa hình đặc trưng của phần 

cuối dãy Trường sơn và địa hình vùng Đông Nam bộ, có 5 kiểu chính: Kiểu địa hình núi 

cao, sườn dốc (Bắc VQG Cát Tiên), kiểu địa hình trung bình sườn dốc ít (Tây Nam VQG 

Cát Tiên), kiểu địa hình đồi thấp, bằng phẳng (Đông Nam VQG Cát Tiên), Kiểu địa hình 

thềm suối xen kẽ với hồ đầm và kiểu địa hình bậc thềm sông Đồng Nai và dạng đồi bát 

úp tiếp giáp đầm hồ.  

Khu vực dự án thuộc kiểu địa hình cuối cùng: Độ cao so với mặt nước biển 130m, 

chạy dọc theo sông Đồng Nai và vùng ven sông Đồng Nai phía Tây Bắc Vườn từ khu 

vực giáp ranh Bình Phước - Đồng Nai đến Tà Lài, bề rộng khoảng 1.000 m.  

b) VQG Cúc Phương 

Địa hình VQG Cúc Phương chủ yếu là núi đá vôi có độ cao trung bình so với mặt 

biển 400 - 450 m, cao nhất là đỉnh Mây Bạc (648 m) nằm ở phía Tây Bắc và thấp dần 

về hai phía Tây Nam và Đông Nam. Trừ sông Bưởi chạy từ trong Vườn ra phía Tây 

Bắc, còn lại có nhiều suối cạn xuất hiện theo mùa mưa dạng Karst tương đối điển hình, 

nhiều hang động, mắt hút nước, dòng chảy ngầm. VQG Cúc Phương có 3 dạng địa hình 

chính liên quan tới hai loại sản phẩm cấu tạo đất chủ yếu với các loại đá mẹ khác nhau: 

- Địa hình núi đã vôi dốc đứng: Sản phẩm đá vôi. 
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- Địa hình bãi bằng thung lũng hẹp: Sản phẩm bồi tụ. 

- Địa hình núi thấp và ít dốc: Sản phẩm đá sét. 

c) VQG Bạch Mã 

VQG Bạch Mã nói chung và khu vực thực hiện dự án nói riêng là phần cuối của 

dãy Trường Sơn Bắc, có nhiều dãy núi với các đỉnh núi cao trên 1.000 m chạy ngang 

theo hướng từ Tây sang Đông và thấp dần ra phía biển. Địa hình hiểm trở, bị chia cắt 

mạnh và rất dốc, độ dốc bình quân toàn khu vực là 150 - 250, nhiều nơi có dốc đứng trên 

400. Nhìn chung VQG Bạch Mã có địa hình phức tạp được cấu tạo bởi nhiều dãy núi 

trung bình và thấp nên được chia thành 2 vùng khác nhau.  

Vùng núi thấp là địa hình đặc trưng khu vực thực hiện dự án. Độ cao bình quân 

của khu vực thực hiện dự án 30 - 50 m, độ dốc trung bình < 150.  

d) VQG Ba Vì 

Địa hình khu vực VQG Ba Vì được tạo bởi hai khối núi chính là Ba Vì và Viên 

Nam, hướng của cả hai khối núi theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, độ cao của hai khối 

núi giảm dần ra xung quanh tạo nên một số bậc địa hình đặc trưng với các đỉnh, dải đồi 

lượn sóng nối liền hai khối núi với nhau. Hướng dốc chính thoải dần theo hướng Đông 

Bắc – Tây Nam, độ dốc bình quân > 250.  

Dãy núi Ba Vì gồm 2 dải dông chính: 

- Dải dông theo hướng đông tây, từ suối ổi đến cầu Lặt qua đỉnh Tản Viên đến 

Hang Hùm dài 9km. 

- Dải dông theo hướng Tây Bắc - Đông Nam từ Yên Sơn qua đỉnh Tản Viên đến 

núi Đế Vương dài 11km. 

e) VQG Yok Don 

VQG Yok Don nằm trên bán bình nguyên của huyện Buôn Đôn và Ea Súp, đây 

là bề mặt bóc mòn, san phẳng tạo nên địa hình khá bằng phẳng, đồi lượn sóng nhẹ với 

độ cao trung bình 200 - 300 m. Địa hình nghiêng dần từ phía Đông (400 - 500 m) sang 

phía Tây (độ cao chỉ còn khoảng 140m), nơi sông Srêpôk chảy vào Campuchia, cụ thể 

như sau:  

- Địa hình núi thấp: là những núi còn sót lại có độ cao không lớn, núi Chư M’lan 

cao 502 m, núi Yok Don cao 482 m, núi Yok Đa cao 466 m. Địa hình chia cắt 

tương đối mạnh; độ dốc trung bình từ 150 - 200.  

- Địa hình đồi: là dạng địa hình cơ bản và chiếm diện tích lớn nhất của VQG Yok 

Don. Được tạo bởi các dãy đồi lượn sóng xen kẽ với đồi sót. Đây là vùng chuyển 

tiếp giữa địa hình núi thấp với vùng bằng. Mức độ chia cắt không lớn; độ dốc 

trung bình từ 70 - 100.  

- Địa hình bằng phẳng: nằm ở những nơi trũng, ven các sông, suối có độ dốc bình 

quân từ 50 - 70. Địa hình bằng phẳng, hầu như không bị chia cắt.  

f) Chi cục Kiểm lâm vùng I 

Địa hình khu vực thực hiện dự án dạng núi thấp, độ cao trung bình so với mặt 

nước biển là 150m, đỉnh cao nhất là 173,2m, độ dốc trung bình 25o- 28o.  
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2.1.1.3. Địa chất 

a) VQG Cát Tiên 

Căn cứ vào kết quả khoan khảo sát địa chất công trình, địa tầng khu vực dự kiến 

xây dựng cầu được phân chia thành các lớp đất, đá mô tả theo thứ tự từ trên xuống dưới 

như sau:  

- Lớp kQ: Đất sỏi,  

- Lớp 1: Sét pha xám nâu vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng,  

- Lớp 2: Cát lẫn cuội, sỏi, nâu vàng, xám trắng, xám nâu, kết cấu chặt đến rất chặt,  

- Lớp 3: Đá bazan phong hóa, nứt nẻ mạnh thành dăm cục, xám xanh đen, đá mềm,  

- Lớp 4: Đá bazan phong hóa vừa, nứt nẻ mạnh, lõi khoan vỡ thành dăm cục, xám 

xanh đen, đá cứng vừa,  

- Lớp 5: Đá bazan phong hóa nhẹ, nứt nẻ nhẹ, xám xanh đen, đá cứng.  

Trong đó: Các lớp kQ, 1có khả năng chịu tải yếu đối với công trình cầu; Các lớp 

2, 3 ,4 có khả năng chịu tải khá đến khá tốt với công trình cầu; Lớp 5 có khả năng chịu 

tải tốt đối với công trình cầu. 

Về địa chất thuỷ văn: Khu vực khảo sát chịu tác động mạnh mẽ của chế độ thuỷ 

văn sông Đồng Nai tuy nhiên theo kết quả khảo sát Địa chất công trình và các tài liệu 

địa chất thuỷ văn thu thập được hiện tại chưa phát hiện các dấu hiệu hoạt động địa chất 

thuỷ văn và địa chất động lực có thể gây bất lợi đến sự ổn định của công trình. 

b) VQG Cúc Phương 

Địa chất: Nền địa chất VQG Cúc Phương được hình thành bởi chuyển động tạo 

sơn kỷ Mêri đầu nguyên đại trung sinh kỷ Triat trung, bậc Cadôni tầng Đồng Giao. VQG 

Cúc Phương là một phần đất cổ có lịch sử cấu tạo địa chất và hình thành địa hình tương 

đối lâu đời, phần đất cổ ấy được gắn chặt với khu Tây Bắc Việt Nam và có dạng địa 

mạo đặc biệt núi đá vôi nửa che phủ. 

Thổ nhưỡng: Với điều kiện tự nhiên và quá trình phân hoá, trong khu vực VQG 

Cúc Phương hình thành 2 nhóm đất với 7 loại chính: 

- Nhóm A gồm 4 loại đất phân bố ở nơi cao nhất xuống nơi thấp nhất của núi đá 

vôi, tính chất Renzin của đất được chuyển dần thành tính chất Macgalit Feralit 

của quá trình hình thành đất. 

- Nhóm B gồm 3 loại đất phân bố ở nơi đồi cao dốc, xuống nơi đồi thấp không có 

đá vôi. Đất mẹ có cấu tạo khối phiến dày đến đá mẹ khối phiến mỏng, từ đá mẹ 

thô đến đá mẹ mịn hơn, từ đá mẹ không hay ít biến chất đến đá mẹ biến chất. 

c) VQG Bạch Mã 

Nền vật chất khu vực thực hiện dự án và lân cận được hình thành chủ yếu từ các 

nhóm đá mẹ sau:   

- Nhóm đá Mácma axít (ký hiệu a), chủ yếu là đá Granít, chiếm 98,9% diện tích 

khu rừng.  

- Nhóm nền vật chất bồi tụ và dốc tụ ven sông suối, chân đồi núi, chiếm 1,1% diện 

tích khu rừng.  

VQG Bạch mã có 03 nhóm đất chính: (1) Nhóm đất Feralít vàng đỏ phát triển 
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trên đá Mácma axít (Fa), chiếm 55,8% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung phía Đông 

của VQG Bạch Mã; (2) Nhóm đất xám phát triển trên đá Mácma axít (Xa), chiếm 43,1% 

diện tích khu rừng, phân bố chủ yếu ở phía Tây của VQG Bạch Mã; (3) Nhóm đất bồi 

tụ, dốc tụ (P), chiếm 1,1% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ven sông, suối, chân đồi 

núi. Khu vực thực hiện dự án là đất Feralít vàng đỏ (Fa). Đất có độ dày < 100 cm, thành 

phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình, kết cấu rời rạc, tỷ lệ đá lộ đầu cao 25 - 50%, hệ 

số sử dụng đất thấp; đất có khả năng giữ nước kém, đất nghèo mùn và hơi chua. 

d) VQG Ba Vì 

Nền địa chất khu vực có phân vị địa tầng cổ nhất thuộc các đá biến chất tuổi 

Proterozoi, được hình thành từ những vận động tạo sơn Iđoxini cách đây 150 triệu năm. 

Thành phần đá mẹ phân bố trong khu vực thực hiện Dự án rất phong phú và đa dạng, 

khu vực triển khai dự án gồm các loại đá chính sau: 

- Đá biến chất: Phân bố từ Đá Chông đến ngòi Lặt và chiếm hầu hết ở sườn phía 

đông, ngoài ra chúng còn phân bố ở Đồng vọng, xóm Sảng. thành phần chính của 

nhóm này gồm: diệp thạch kết tinh, đá gơnai, diệp thạch xêrixít lẫn các lớp quazit. 

- Đá vôi: Phân bố ở khu vực núi Chẹ, xóm Mít, suối Mơ và xóm quýt. 

- Đá trầm tích-phún trào: Phân bố ở hầu hết toàn bộ khu vực Vườn Quốc gia và 

một số xã vùng đệm. 

- Đá trầm tích: phân bố ở xã Ba Trại từ suối Đò, cầu gỗ đến Mỹ Khê. 

- Đá bở rời: phân bố ở phía tây Xuân Khanh, Mỹ Khê và dọc các suối lớn. 

Tại khu vực xây dựng các tuyến đường bao gồm các loại đất chính sau: 

- Đất Feralit mầu vàng đỏ phát triển trên đá phiến thạch sét, sa thạch, phiến thạch 

mica và các loại đá trầm tích, phân bố ở sườn và vùng đồi thấp ở độ cao <500m, 

tầng đất còn dầy nhưng tỷ lệ mùn thấp.  

- Đất phù sa cổ phân bố thành một dải hẹp kéo dài ven sông Đà thuộc 2 xã Khánh 

Thượng và Minh Quang loại đất này đang có chiều hướng thoái hoá bị rửa trôi. 

e) VQG Yok Don 

Từ báo cáo khảo sát địa chất, địa tầng khu vực dự án có thể được phân chia theo 

thứ tự từ trên xuống dưới thành các lớp như sau:  

Lớp trên cùng đất hữu cơ, trạng thái nửa mềm. Đây là lớp đầu tiên phân bố trên 

bề mặt, diện phân bố rộng khắp khu vực khảo sát. Bề dày của lớp thay đổi từ (0.1-:-

0.3)m. Thành phần của lớp tiếp theo là đá bàn ổn định.  

Lớp thứ 2 đất sét pha cát lẫn sỏi sạn, trạng thái nửa cứng. Phân bố trên bề mặt, 

diện phân bố rộng khắp khu vực khảo sát. Bề dày của lớp thay đổi >1.2m. Thành phần 

của lớp này đồng đều và ổn định.  

Công tác khảo sát địa chất hiện trường cũng cho thấy địa tầng khu vực xây dựng 

công trình tương đối ổn định, các lớp phân bố đồng nhất  

f) Chi cục Kiểm lâm vùng I 

Theo kết quả điều tra đất đai trên địa bàn có 1 loại đất chính: Đất Feralít vàng đỏ 

trên đá sa thạch và sạn kết, cuội kết (Fq) chiếm 100% diện tích tự nhiên, phân bố trên 

toàn bộ diện tích đất đai của Kiểm lâm vùng I. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng 

mùn và chất dinh dưỡng thấp. 
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Nhìn chung, đất đai thuộc đơn vị quản lý và sử dụng phân bố chủ yếu trên dạng 

địa hình đồi, núi thấp, quá trình Feralít diễn ra mạnh mẽ. Tầng đất mỏng, nghèo dinh 

dưỡng, quá trình sử dụng đất trong nhiều năm nên một số nơi đất dốc, đất bị xói mòn, 

rửa trôi, dẫn đến nghèo kiệt dinh dưỡng và thoái hóa đất. 

2.1.1.4. Khí hậu, khí tượng 

a)  VQG Cát Tiên 

VQG Cát Tiên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có 2 mùa 

mưa và mùa khô rõ rệt. Mùa mưa thường từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô thường từ 

tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình, số giờ nắng và 

chế độ gió các tháng và cả năm trong 3-5 năm gần nhất tại khu vực VQG Cát Tiên được 

thống kê tại Phụ lục 4 của báo cáo. 

Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 26,0 oC đến 26,5 oC (thấp nhất là 26,0 oC 

năm 2021 và cao nhất là 26,5 oC vào năm 2020), nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 

23,9 oC đến 28,7 oC. Không có sự thay đổi nhiệt độ quá rõ rệt trong năm tuy nhiên tháng 

4 đến tháng 6 thường có nhiệt độ cao.  

Lượng mưa cả năm dao động trong khoảng 2110,4mm đến 2769,6mm. Lượng 

mưa phân bố theo 2 mùa chính: mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa trong các tháng mùa 

mưa chiếm 83% lượng mưa cả năm, lượng mưa tháng cực đại thường xảy ra vào tháng 

6 hoặc 10 với giá trị cao nhất đo được là 540,6mm vao tháng 6/2020.  

Tháng có số giờ nắng cao nhất là các tháng mùa khô với giá trị cao nhất đo được 

là 298,5 giờ (tháng 1/2020 và 12/2019), tháng có số giờ nắng thấp nhất đo được là các 

tháng mùa mưa với số giờ nắng thấp nhất đo được là 0,0 giờ (tháng 9/2018). Tổng số 

giờ nắng trong năm đạt 2084,0 – 2820,2 giờ. 

Tốc độ gió trung bình khu vực dự án không lớn, chỉ khoảng 1-2m/s, tốc độ gió 

lớn nhất thường dao động trong khoảng 5-10m/s. 

Độ ẩm trung bình năm đạt 79,2% - 84,0%, độ ẩm trung bình tháng dao động từ 

66,4% đến 90,2%. Độ ẩm trung bình cao nhất vào tháng mùa mưa với giá trị cao nhất 

đo được là 90,2% vào tháng 10/2021, độ ẩm trung bình thấp nhất là vào các tháng mùa 

khô với giá trị thấp nhất đo được là 66,4% vào tháng 2/2020. 

b) VQG Cúc Phương 

VQG Cúc Phương nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khu vực chịu ảnh 

hưởng của gió mùa Đông Bắc, Đông Nam cả gió Lào khô, nóng. Nhìn chung nhiệt độ 

của khu vực Cúc Phương là ôn hoà, tuy nhiên về mùa đông thường có sương muối xảy 

ra. Cúc Phương có 2 mùa rõ rệt trong năm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô 

từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình, số giờ nắng 

và chế độ gió các tháng và cả năm trong 3-5 năm gần nhất tại khu vực VQG Cúc Phương 

được thống kê tại Phụ lục 4 của báo cáo. 

Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23,1 oC đến 24,0oC (thấp nhất vào năm 2018 

và cao nhất vào năm 2019), nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 14,6oC đến 29,9oC, 

nhiệt độ thường cao vào các tháng mùa mưa và thấp vào các tháng mùa khô.  

 Lượng mưa cả năm dao động trong khoảng 1570.5mm đến 2520.5mm. Lượng 

mưa phân bố theo 2 mùa chính: mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa trong các tháng mùa 

mưa chiếm 86% lượng mưa cả năm, lượng mưa tháng cực đại thường xảy ra vào tháng 
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7 hoặc 10 với giá trị cao nhất đo được là 783.3mm vao tháng 7/2018. 

Tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 5 và tháng 6 với giá trị cao nhất đo được 

là 243,4 giờ (tháng 6/2020), tháng có số giờ nắng thấp nhất đo được là tháng 1 và tháng 

3 với số giờ nắng thấp nhất đo được là 23,5 giờ (tháng 3/2021). Tổng số giờ nắng trong 

năm đạt 1169,1 – 1495,0 giờ.  

Tốc độ gió trung bình khu vực dự án không lớn, chỉ khoảng 1m/s, tốc độ gió lớn 

nhất thường dao động trong khoảng 5-12m/s tuy nhiên có 1 điểm cực đại 33m/s được 

ghi nhận vào 11/2021.  

Độ ẩm trung bình năm đạt 84,6% - 85,9%, độ ẩm trung bình tháng dao động từ 

75,1% đến 92,1%. Độ ẩm trung bình cao nhất vào tháng mùa mưa, độ ẩm trung bình 

thấp nhất là vào các tháng mùa khô. 

c) VQG Bạch Mã 

Khu vực thực hiện dự án mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, 

có hai mùa mưa và nắng rõ rệt, khí hậu nơi đây nằm trong vùng chuyển tiếp, giao thoa 

giữa các loại hình khí hậu phía Bắc và phía Nam, do đó thường xảy ra các loại hình thiên 

tai như bão, lũ lụt và hạn hán. Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình, số giờ nắng và 

chế độ gió các tháng và cả năm trong 3-5 năm gần nhất tại khu vực VQG Bạch Mã được 

thống kê tại Phụ lục 4 của báo cáo. 

Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 25,0oC đến 26,1oC (25,0oC vào năm 2017 

và 26,1oC vào năm 2019), nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 18,3oC đến 30,4oC, 

nhiệt độ thường cao vào các tháng mùa khô và thấp vào các tháng mùa mưa. 

Lượng mưa cả năm dao động trong khoảng 1979.4mm đến 6335.1mm. Lượng 

mưa phân bố theo 2 mùa chính: mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa trong các tháng mùa 

mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm, lượng mưa tháng cực đại thường xảy ra vào tháng 

10 hoặc 11 với giá trị có thể lên tới khoảng 2000 – 3000 mm/tháng.  

Tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 6 và tháng 7 với số giá trị cao nhất đo 

được là 275,2 giờ (tháng 7/2020), tháng có số giờ nắng thấp nhất đo được là tháng 11 

và tháng 12 với số giờ nắng thấp nhất đo được là 18,7 giờ (tháng 12/2021).  

Tốc độ gió trung bình khu vực dự án không lớn, chỉ khoảng 1-2m/s, tốc độ gió 

lớn nhất dao động trong khoảng 5-13m/s với điểm cực đại 13m/s được ghi nhận vào 

tháng 10/2020. 

Độ ẩm trung bình năm đạt 82,0% - 86.3%, độ ẩm trung bình tháng dao động từ 

73,3% đến 94,0%. Độ ẩm trung bình cao nhất vào các tháng mùa mưa và thấp nhất là 

vào các tháng mùa khô. 

d) VQG Ba Vì 

Khu vực Ba vì nằm ở khoảng vĩ tuyến 210 Bắc, chịu tác động của chế gió mùa. 

Tác động phối hợp của vĩ độ và gió mùa tạo nên loại khí hậu nhiệt đới ẩm có 2 mùa rõ 

rệt mùa đông lạnh và khô- mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. mùa hè từ tháng 4 đến tháng 

10, mùa đông lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, từ cote 400m trở lên không có mùa 

khô. Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình, số giờ nắng và chế độ gió các tháng và cả 

năm trong 3-5 năm gần nhất tại khu vực VQG Ba Vì được thống kê tại Phụ lục 4 của 

báo cáo. 

Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 24,0 oC đến 24,7 oC (thấp nhất vào năm 
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2017 và cao nhất vào năm 2019), nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 15,2 oC đến 

30,8 oC, nhiệt độ thường cao vào các tháng mùa hè và thấp vào các tháng mùa đông, cụ 

thể tháng 6 là tháng có nhiệt độ cao nhất (30,8 oC) và tháng 1 là tháng có nhiệt độ thấp 

nhất (15,2 oC). 

Lượng mưa cả năm dao động trong khoảng 1587,2mm đến 2408,9mm. Lượng 

mưa phân bố theo 2 mùa chính: mùa hè và mùa đông. Lượng mưa trong các tháng mùa 

hè chiếm 75% lượng mưa cả năm, lượng mưa tháng cực đại thường xảy ra vào tháng 8 

hoặc 10 với giá trị cao nhất đo được là 631,3mm vao tháng 8/2020.  

Tháng có số giờ nắng cao nhất là các tháng mùa hè với giá trị cao nhất đo được 

là 225,4 giờ (tháng 6/2020), tháng có số giờ nắng thấp nhất đo được là các tháng mùa 

đông với số giờ nắng thấp nhất đo được là 17,7 giờ (tháng 2/2018). Tổng số giờ nắng 

trong năm đạt 1094,0 – 1447,3 giờ. 

Tốc độ gió trung bình khu vực dự án không lớn, chỉ khoảng 1m/s, tốc độ gió lớn 

nhất thường dao động trong khoảng 6-12m/s. 

Độ ẩm trung bình năm đạt 83,4% - 85,1%, độ ẩm trung bình tháng dao động từ 

78,0% đến 89,9%. Độ ẩm trung bình cao nhất đo được là 89,9% vào tháng 3/2020, độ 

ẩm trung bình thấp nhất là đo được là 78,0% vào tháng 6/2021. 

e) VQG Yok Don 

Do đặc điểm địa hình hạ thấp bao quanh là những vùng cao làm cho khí hậu của 

khu vực VQG Yok Don trở nên rất khô và nóng hơn so với các khu vực khác. Khí hậu 

khu vực mang đặc trưng gió mùa nhiệt đới cao nguyên có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và 

mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa chiếm khoảng 76% tổng 

lượng mưa cả năm, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ, lượng mưa, độ 

ẩm trung bình, số giờ nắng và chế độ gió các tháng và cả năm trong 3-5 năm gần nhất 

tại khu vực VQG Yok Don được thống kê tại Phụ lục 4 của báo cáo. 

Do lượng mưa vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau) rất thấp, hầu như 

không có mưa, đồng thời lượng bốc hơi lại cao, do đó khu vực này thường có mùa khô, 

nóng kéo dài. Đây cũng là thời điểm rất dễ xảy ra cháy rừng. Bên canh đó, do thiếu nước 

vào mùa khô nên các loài thú lớn thường có xu hướng di cư theo hạ lưu sông Srêpôk 

sang phía Campuchia.  

Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 24,2 oC đến 24,8 oC (thấp nhất là 24,2 oC 

năm 2018 và cao nhất là 24,7 oC vào năm 2019 và 2020), nhiệt độ trung bình tháng dao 

động từ 20,2 oC đến 27,9 oC, nhiệt độ cao nhất trong năm xảy ra vào tháng 4 đến tháng 

6, với nhiệt độ dao động trong khoảng 25,2 oC đến 27,9 oC. 

Lượng mưa cả năm dao động trong khoảng 1622.5mm đến 2108mm. Lượng mưa 

phân bố theo 2 mùa chính: mùa mưa và mùa khô, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 

10, chiếm 85% tổng lượng mưa năm với lượng mưa lớn nhất đo được là 516.6mm vào 

tháng 8/2019.  

Tháng có số giờ nắng cao nhất là các tháng mùa khô với giá trị cao nhất đo được 

là 298,9 giờ (tháng 3/2020), tháng có số giờ nắng thấp nhất đo được là các tháng mùa 

mưa với số giờ nắng thấp nhất đo được là 102,3 giờ (tháng 11/2021). Tổng số giờ nắng 

trong năm đạt 2259,6 – 2634,8 giờ. 

Tốc độ gió trung bình khu vực dự án khá lớn, khoảng 2m/s, tốc độ gió trung bình 

tháng có thể lên tới 3-4m/s. Tốc độ gió lớn nhất dao động trong khoảng 8-14m/s. 
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Độ ẩm trung bình năm đạt 78,6% - 81,0%, độ ẩm trung bình tháng dao động từ 

68,7% đến 89,3%. Độ ẩm trung bình cao nhất đo được là 89,3% vào tháng 10/2021, độ 

ẩm trung bình thấp nhất là đo được là 78,0% vào tháng 3/2020. 

f) Chi cục Kiểm lâm Vùng I 

Khu vực dự án có đặc điểm khí hậu của vùng núi Bắc bộ. Một năm chia làm 2 

mùa rõ rệt. Mùa mưa nóng ẩm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9, mùa khô lạnh bắt đầu từ 

tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình, số giờ nắng và 

chế độ gió các tháng và cả năm trong 3-5 năm gần nhất tại khu vực Chi cục Kiểm lâm 

Vùng I được thống kê tại Phụ lục 4 của báo cáo. 

Nhiệt độ trung bình từ 2017-2021: nhiệt độ trung bình năm dao động từ 24,0 oC 

đến 24,9 oC (thấp nhất vào năm 2017 và cao nhất vào năm 2019), nhiệt độ trung bình 

tháng dao động từ 15,7 oC đến 30,7 oC, cụ thể tháng 6/2020 là tháng có nhiệt độ cao nhất 

(30,8 oC) và tháng 1/2021 là tháng có nhiệt độ thấp nhất (15,2 oC). 

Lượng mưa cả năm dao động trong khoảng 1498,7mm đến 2640,2mm. Lượng 

mưa phân bố theo 2 mùa chính: mùa hè và mùa đông, mùa hè kéo dài từ tháng 5 đến 

tháng 10, chiếm 89% tổng lượng mưa năm với lượng mưa lớn nhất đo được là 847,8mm 

vào tháng 8/2020. 

Tháng có số giờ nắng cao nhất là các tháng mùa hè với giá trị cao nhất đo được 

là 228,7 giờ (tháng 7/2020), tháng có số giờ nắng thấp nhất đo được là các tháng mùa 

đông với số giờ nắng thấp nhất đo được là 25,8 giờ (tháng 3/2017). Tổng số giờ nắng 

trong năm đạt 1344 – 1480,8 giờ. 

Tốc độ gió trung bình khu vực dự án khá lớn, có thể lên đến 2-3m/s. Tốc độ gió 

lớn nhất thường dao động trong khoảng 7-14m/s, có thể lên đến 16-17m/s. 

Độ ẩm trung bình năm đạt 81,1% - 82,7%, độ ẩm trung bình tháng dao động từ 

71,9% đến 88,8%. Độ ẩm trung bình cao nhất đo được là 88,8% vào tháng 3/2019, độ 

ẩm trung bình thấp nhất là đo được là 71,9% vào tháng 1/2021. 

2.1.1.5. Điều kiện thuỷ văn 

a) VQG Cát Tiên 

Số liệu quan trắc thủy văn được thống kê cho thấy hàng năm khi mực nước ở Tà 

Lài (Tân Phú) lên trên 113,0 m, ở thượng nguồn có mưa vừa liên tiếp trong 2 - 3 ngày 

thì các khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở phía Bắc huyện Tân Phú thuộc các xã Nam 

Cát Tiên, Núi Tượng hàng trăm ha lúa bị ngập, hàng chục hộ dân phải di dời. Đây là 

khu vực bị ngập lụt thường xuyên vào mùa mưa vì ở đây chưa có đê bao - công trình 

ngăn lũ. 

b) VQG Cúc Phương 

Do địa hình núi đá vôi nên ở khu vực VQG Cúc Phương ít có dòng chảy trên bề 

mặt, trừ sông Bưởi và sông Ngang ở phía Tây Bắc, còn lại các khe nước cạn có nước 

theo mùa. Sau khi mưa, các khe khô dẫn nước vào các mắt hút rồi chảy ngầm dưới lòng 

đất, sau đó phun trào ra ở một số vó nước, điển hình là suối nước bản Nga. Ở những nơi 

nước rút không kịp gây ứ đọng và ngập úng tạm thời. 

Ở Cúc Phương chỉ duy nhất có đoạn sông Bưởi (đoạn chảy qua Vườn có chiều 

dài 6 Km) nằm ở phía Tây của Vườn là có nước quanh năm, còn lại hệ thống các khe 

suối chỉ hoạt động vào mùa mưa trong một thời gian rất ngắn sau những cơn mưa. Do 
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địa hình Karst nên khả năng giữ nước trên bề mặt rất khó khăn, hiện tượng khan hiếm 

nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất về mùa khô hầu như năm nào cũng xảy ra gây 

nhiều khó khăn cho đời sống và sản xuất nông lâm nghiệp. 

Xung quanh Vườn có hồ chứa nước Yên Quang thuộc xã Yên Quang, Nho Quan, 

Ninh Bình; và một số hồ nhỏ thuộc các xã Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình. 

c) VQG Bạch Mã 

Hệ thống thủy văn ở VQG Bạch Mã rất dày đặc với nhiều suối lớn nhỏ phân bố 

từ đỉnh đến vùng đệm, chủ yếu chảy theo các hướng chính Tây Nam, Tây - Tây Bắc. 

Mạng lưới thủy văn của Vườn là nơi bắt nguồn của nhiều con sông chính và con sông 

phụ cận. Do cấu trúc địa chất và các tầng đất mà khả năng điều tiết nước ở vùng núi này 

là rất lớn, cho nên khu vực này quanh năm có nước, lượng dòng chảy tương đối đều 

trong toàn khu vực của VQG. Đây cũng là nguồn cung cấp nước chính cho các con sông 

trong vùng như: sông Truồi, sông Cu Đê, sông Khe Su và nhất là sông Tả Trạch (đầu 

nguồn của sông Hương). VQG Bạch Mã là nguồn dự trữ nước cực kỳ quan trọng trong 

việc giữ cân bằng sinh thái, phát triển kinh tế xã hội cho các xã vùng đệm.  

 Đặc biệt hiện nay trên thượng nguồn sông Truồi thuộc địa bàn VQG Bạch Mã 

quản lý đã xây dựng một hồ chứa nước với dung tích khoảng 60.000.000 m3 nhằm cung 

cấp nước phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần cải tạo tiểu khí hậu vùng và 

giữ ẩm cho cây nông nghiệp, lâm nghiệp sinh trưởng và phát triển. Lưu lượng nước vào 

mùa lũ trên sông Truồi tại đập Truồi là 16,9 m3/s và vào mùa kiệt trên sông Truồi tại 

đập Truồi là 5,3m3/s.  

Tại khu vực thực hiện dự án không có các sông suối lớn chảy qua, chỉ tồn tại các 

khe hợp thủy thường xuyên cạn kiệt vào mùa khô. Khe Su chảy qua khu vực dự án thường 

xuyên cạn kiệt vào mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 9), chiều rộng trung bình đoạn chảy 

khu vực tổ dân phố 9 (tiếp giáp với văn phòng Vườn) có chiều rộng trung bình 35m.  

d) VQG Ba Vì 

Hệ thống suối trong khu vực chủ yếu bắt nguồn từ thượng nguồn núi Ba Vì và 

núi Viên Nam. Các suối lớn và dòng nhánh chảy theo hướng Bắc, Đông Bắc và đều là 

phụ lưu của sông Hồng. Ở phía Tây của khu vực, các suối ngắn và dốc hơn so với các 

suối ở phía Bắc và phía Đông, đây đều là phụ lưu của sông Đà. Mật độ sông suối trong 

khu vực khoảng 1,2 - 2 km/km2. Các suối này thường gây lũ vào mùa mưa. Về mùa khô, 

các suối nhỏ thường cạn kiệt. 

Sông Đà chảy dọc phía tây núi Ba Vì - mực nước năm cao nhất dưới 20m và năm 

thấp nhất là 7,7 m (1971) so với mực nước biển. Ngoài sông Đà khu vực Ba Vì không có 

sông và suối lớn, hầu hết các suối đều nhỏ, dốc. Mùa mưa lượng nước lớn, chảy xiết làm 

xô đất đá lấp nhiều thửa ruộng ven chân núi, phá vỡ nhiều đập các trạm thuỷ điện nhỏ, 

ngược lại mùa khô nước rất ít lòng suối khô cạn. Tại khu vực xây dựng các tuyến đường, 

không có các suối lớn nào chảy qua, tại các vị trí xây kè (các điểm thấm) là vị trí các khe 

hợp thủy có nước chảy vào mùa mùa mưa và tại các điểm rỉ nước khi có mưa lớn kéo dài 

làm cho đất bão hòa nước. Do vị trí xây dựng các tuyến đường nằm ở độ cao khá lớn (cao 

độ thấp nhất là 99m), độ dốc ngang địa hình > 250 nên tình trạng ngập úng tại vị trí xây 

dựng các tuyến đường không xảy ra, chỉ có hiện tượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

đường từ các điểm thấm (khe hợp thủy và điểm rỉ nước) khi có mưa lớn kéo dài. 



   

Trang | 87  

e) VQG Ba Vì 

Hệ thống suối trong khu vực chủ yếu bắt nguồn từ thượng nguồn núi Ba Vì và 

núi Viên Nam. Các suối lớn và dòng nhánh chảy theo hướng Bắc, Đông Bắc và đều là 

phụ lưu của sông Hồng. Ở phía Tây của khu vực, các suối ngắn và dốc hơn so với các 

suối ở phía Bắc và phía Đông, đây đều là phụ lưu của sông Đà. Mật độ sông suối trong 

khu vực khoảng 1,2 - 2 km/km2. Các suối này thường gây lũ vào mùa mưa. Về mùa khô, 

các suối nhỏ thường cạn kiệt. 

Sông Đà chảy dọc phía tây núi Ba Vì - mực nước năm cao nhất dưới 20m và năm 

thấp nhất là 7,7 m (1971) so với mực nước biển. Ngoài sông Đà khu vực Ba Vì không có 

sông và suối lớn, hầu hết các suối đều nhỏ, dốc. Mùa mưa lượng nước lớn, chảy xiết làm 

xô đất đá lấp nhiều thửa ruộng ven chân núi, phá vỡ nhiều đập các trạm thuỷ điện nhỏ, 

ngược lại mùa khô nước rất ít lòng suối khô cạn. Tại khu vực xây dựng các tuyến đường, 

không có các suối lớn nào chảy qua, tại các vị trí xây kè (các điểm thấm) là vị trí các khe 

hợp thủy có nước chảy vào mùa mùa mưa và tại các điểm rỉ nước khi có mưa lớn kéo dài 

làm cho đất bão hòa nước. Do vị trí xây dựng các tuyến đường nằm ở độ cao khá lớn (cao 

độ thấp nhất là 99m), độ dốc ngang địa hình > 250 nên tình trạng ngập úng tại vị trí xây 

dựng các tuyến đường không xảy ra, chỉ có hiện tượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

đường từ các điểm thấm (khe hợp thủy và điểm rỉ nước) khi có mưa lớn kéo dài. 

2.1.2. Kinh tế - Xã hội 

2.1.2.1. Vườn Quốc gia Cát Tiên 

❖ Dân số, lao động:  

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích nằm trên địa bàn của 11 xã: Đắk Lua, Tà Lài 

(huyện Tân Phú), Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), Thanh Sơn (huyện Định Quán) thuộc tỉnh 

Đồng Nai; Đăng Hà (huyện Bù Đăng) thuộc tỉnh Bình Phước; Lộc Bắc (huyện Bảo 

Lâm), Phước Cát 2, Tiên Hoàng, Đồng Nai Thượng, Gia Viễn (huyện Cát Tiên), Đạ Kho 

(huyện Đạ Tẻh) thuộc tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, tiếp giáp vườn quốc gia Cát Tiên còn 

có xã Nam Cát Tiên, đây là xã có ranh giới tiếp giáp nhiều nhất với vườn quốc gia Cát 

Tiên, đặc biệt ngay gần trụ sở của vườn quốc gia. Do vậy, để có thông tin đầy đủ về tình 

hình dân số, lao động trong khu vực, số liệu được thống kê cả xã Nam Cát Tiên: 

Bảng 2-1: Diện tích, dân số và lao động 

STT 
Đơn vị hành 

chính xã 

Tổng 

số hộ 

Nhân khẩu (người) Lao động (người) 

Tổng Kinh Khác Tổng Nam Nữ 

1 Lộc Bắc  1.339 4.889 1.033 3.856 2.986 1.793 1.193 

2 Đồng Nai Thượng  417 1.807 77 1.730 1.030 550 480 

3 Gia Viễn  1.142 3.956 3.635 321 2.776 1.416 1.360 

4 Phước Cát 2  620 2.705 1.048 1.657 1.678 879 799 

5 Tiên Hoàng  753 3.114 2.892 222 1.868 1.120 784 

6 Đạ Kho  1.324 5.132 4.926 206 2.267 1.433 834 

7 Đăng Hà  1.337 5.772 1.554 4.218 3.775 1.941 1.834 

8 Thanh Sơn  6.210 21.730 13.933 7.797 14.857 7.577 7.280 

9 Đắk Lua  1.749 7.702 6.391 1.311 3.859 1.949 1.910 

10 Tà Lài  2.005 6.812 6.134 678 4.582 2.822 1.760 
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STT 
Đơn vị hành 

chính xã 

Tổng 

số hộ 

Nhân khẩu (người) Lao động (người) 

Tổng Kinh Khác Tổng Nam Nữ 

11 Phú Lý  2.911 9.422 8.136 1.286 7.792 4.286 3.506 

12 Nam Cát Tiên  1.558 5.052 4.844 208 3.630 1.980 1.650 

 Tổng cộng  21.365 78.093 54.603 23.490 51.100 27.746 23.390 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu các xã vùng dự án, SFIPI (2020)) 

Dân tộc: Tại 11 xã thuộc vùng lõi của VQG Cát Tiên có tới 20 dân tộc anh em 

chung sống là: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Châu Mạ, Mường, Ê Đê, K Ho, Stiêng, Cao Lan, 

Chăm, Thái, H Mông, Thái, Cao Lan, Sán Dìu, Kh Mer, Mạ, Chil, Châu ro. Tuy nhiên, 

trong toàn vùng người Kinh vẫn chiếm đại đa số với hơn 68,1% tổng dân số trong vùng, 

tiếp theo là nhóm các dân tộc miền núi phía Bắc như Tày 18%, Nùng 3%. Người dân 

tộc bản địa như Châu Mạ 8% và S’Tiêng chỉ chiếm 1% và họ sống tập trung ở các xã 

Đồng Nai Thượng, Tà Lài, Tiên Hoàng và Phước Cát 2. 

❖ Kinh tế, văn hóa – xã hội và y tế 

Bảng 2-2: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội xã Đắc Lua 

Chỉ tiêu kinh tế, xã hội 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Diện tích gieo trồng (ha) 2.476,3 3.162 3.262,2 

Thu nhập bình quân đầu người/ năm (triệu/người) 54,250 60 62.6 

 Tổng đàn gia súc, gia cầm (con) 64.892 44.043 41.607 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (%) 86,16 90 90 

Thu gom xử lý chất thải y tế (%) 100 100 100 

Tỷ lệ che phủ cây xanh, che phủ rừng (%) 100 100 100 

Trồng mới được (cây xanh) 1200 2.000 1.000 

Tỷ lệ trẻ em vào mẫu giáo và lớp 1(%)  100 100 100 

Trẻ em vào nhà trẻ đạt chỉ tiêu huyện giao (học sinh) 50/145 53/187 62/187 

Giảm hộ nghèo (%) 2,18 0,72 5,47 

Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng (%) 100 100 100 

Trạm y tế có bác sỹ đảm bảo chăm sóc tốt sức khoẻ ban đầu 

cho nhân. 

Đạt Đạt Đạt 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt kế hoạch (%) 0.65 0,98 0,77 

Tỷ lệ hộ dùng điện (%) 100 100 100 

Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh (%) 100 100 100 

Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch (%)  35 40 >40 

Tỷ lệ ấp đạt danh hiệu văn hoá (%) 100 100 100 

Tỷ lệ gia đình đạt văn hoá (%) 98,1 98,3 99,1 

Cơ quan công sở đạt văn hóa đạt (%) 100 100 100 

Đào tào nghề cho người lao động (người)  69 70 0 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm (ha) 2.476,3 3.162 3.262,2 

Tổng sản lượng lương thực (tấn) 16.936 15.904 15.299 
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Chỉ tiêu kinh tế, xã hội 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Cây lâu năm (ha) 932,7 898 975 

Tổng đàn gia súc (con) 8.037 44.043 11.080 

(Nguồn: Báo cáo của UBND xã Đắc Lua) 

Bảng 2-3: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội xã Nam Cát Tiên 

Chỉ tiêu kinh tế, xã hội 
Năm 

2019 

Năm 

2020 
Năm 2021 

Phát triển kinh tế  

Thu ngân sách (%) 201,46 126,96 100% 

Thu nhập bình quân đầu người/ năm (triệu/người) 53.4 58,2 62,68 

 Giá trị sản xuất bình quân1ha/năm (triệu đồng) 150 155 160 

Tài nguyên-môi trường 

Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt  (%) 97 99 99 

Ổn định cây xanh che phủ đạt (%) - Đạt 81 

Giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực 

đất đai (%) 
Đạt 36/30 97 

An sinh – Xã hội 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%) <0,98 <0,98 <0,93 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo (%)  0,51 0,51 0 

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (%) 86,76 90,72 >88,52 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (%) 100 100 100 

Văn hóa – giáo dục – đào tạo 

Tỷ lệ ấp văn hóa (%) 100 100 100 

tỷ lệ hộ gia đình văn hóa (%) 99,6 99,2 99,5 

Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa (%) - Đạt 100 

Đạt thiết chế nhà văn hóa xã (%) - 100 90 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 26 Đạt 67 

Giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập về Tiểu học, Trung 

học cơ sở 
Đạt Đạt 

đạt so với 

NQ 

Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia (trường) 3 2 02-Feb 

(Nguồn: Báo cáo của UBND xã Nam Cát Tiên) 

❖ Di tích lịch sử, văn hóa:  

Trong khu vực vườn quốc gia Cát Tiên gồm nhiều dân tộc bản địa sinh sống, với 

một kho tàng văn hoá đặc trưng như: lễ hội đâm trâu, những truyện cổ, truyền thuyết, 

huyền thoại độc đáo, những nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hoá và tâm linh như bộ 

cồng chiêng, trống, khèn bầu, tù và, sáo trúc 3 lỗ gắn vào trái bầu khô…Di chỉ khảo cổ 

học - nền văn hoá Óc Eo được phát hiện vào năm 1985. Đây là một quần thể di tích rộng 

lớn được xây dựng chủ yếu bằng gạch đá, kéo dài trên 10 km dọc theo tả ngạn sông 

Đồng Nai, phân bố tập trung ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên, 
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Lâm Đồng. Di tích lịch sử - ngục Tà Lài: Tại Tà Lài. 

❖ Giao thông:  

Hệ thống giao thông đường bộ trong vườn quốc gia Cát Tiên có tổng chiều dài 

đến 395,27 km, trong đó có 12,95km là đường bê tông xi măng và 10km là đường nhựa, 

còn lại là các tuyến đường đất, đường mòn phục vụ tuần ra bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng, kết hợp phục vụ phát triển du lịch sinh thái.  

Các tuyến đường bộ liên xã: Có trên 20 tuyến đường liên xã trên địa bàn của 11 

xã vùng Dự án, với tổng chiều dài các tuyến khoảng 133 km, trong đó các xã có mật độ 

cao như Đắc Lua 19,6km, Tà Lài 18km, Đăng Hà 15,1 km. 

Hệ thống giao thông đường thủy: vườn quốc gia Cát Tiên có hệ thống đường ranh 

giới bao quanh dài khoảng 176 km nhưng có tới 82 km là sông Đồng Nai chảy qua làm 

thành ranh giới tự nhiên này (trong đó khu vực tỉnh Lâm Đồng dài 44km và khu vực 

Đồng Nai dài 38 km). Chiều rộng trung bình của sông Đồng Nai khoảng 100 m, với 

mực nước trung bình 5m. (Nguồn: Thuyết minh phương án quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững vườn quốc gia Cát Tiên, giai đoạn 2020 – 2030) 

2.1.2.2. Vườn Quốc gia Cúc Phương 

❖ Điều kiện dân sinh 

Cúc Phương là xã vùng cao nằm ở phía tây huyện miền Nho Quan; Tổng diện 

tích tự nhiên là 12.375 ha. Có chiều dài từ đầu xã đến cuối xã là 15 km. Cả xã có 891 

hộ với 3241 khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86%, (chủ yếu là dân tộc Mường); 

Cúc Phương là một trong những xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

hiện đang hưởng chương trình 135 của Chính phủ. Đời sống người dân đã từng bước được 

cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 36%, năm 2015 là 17%, năm 2018 là 7,55%. 

❖ Kinh tế xã hội: 

Bảng 2-4: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH xã Cúc Phương năm 2021 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị  

tính 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực 

hiện 2021 
Ghi chú 

1 

Cơ cấu kinh tế: 

% 

   

- Nông, lâm nghiệp 30 30 Đạt 

- Thương mại, dịch vụ, Tiểu thủ 

công nghiệp 
70 70 Đạt 

2 

- Bình quân giá trị ha canh tác Tr. đồng 65 58,2 Chưa đạt 

- Tổng sản lượng lương thực Tấn 500 637,2 Vượt KH 

- Bình quân lương thực/người/năm Kg 135 180,9 Vượt KH 

- Tổng thu nhập Tỷ đồng 165 160,1 Chưa đạt 

- Bình quân thu nhập/người/năm Tr. đồng 50 45,5 Chưa đạt 

- Bình quân thu nhập hộ/năm Tr. đồng 185 174,2 Chưa đạt 

3 
Tổng thu ngân sách xã Tỷ đồng 5.7 6,9 Vượt KH 

Trong đó: Thu trên địa bàn xã Tr. đồng 57.6 41,5 Chưa đạt 

4  - Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 3 6.53 
Tiêu chí cũ 

là 2,71% 
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TT Chỉ tiêu 
Đơn vị  

tính 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực 

hiện 2021 
Ghi chú 

5 
 - Giảm tỷ lệ sinh  %0 0.12 0.12  

 - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng % 12 12,9 Chưa đạt 

6 - Tỷ lệ số hộ đạt gia đình Văn hoá % 85.9 83,4 Chưa đạt 

7 Trường học giữ vững chuẩn QG  Trường 3 3 Đạt 

8 
Giữ vững tiêu chí chuẩn Quốc gia 

về y tế  
Trạm 1 1 Đạt 

9 Xây dựng tiêu chí Nông thôn mới Tiêu chí Duy trì Đạt  

10 
Xây dựng chính quyền trong sạch, 

vững mạnh 
 TSVM Khá  

(Nguồn: Báo cáo của UBND xã Cúc Phương năm 2021) 

Vườn quốc gia Cúc Phương hầu hết thuộc xã Cúc Phương có cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hướng sản xuất công nghiệp - thương mại dịch vụ: Nông nghiệp chiếm 40%; 

công nghiệp - xây dựng chiếm 30%; dịch vụ chiếm 30%; giá trị sản xuất bình quân trên 

1 ha đất canh tác đạt 62 triệu đồng/ha tăng 43,84 triệu đồng/ha so với năm 2010; thu 

nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45,6 triệu đồng/người/năm tăng 38,2 triệu 

đồng/người/năm so với năm 2010, dự kiến hết năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm. 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 16,84%, đến hết năm 2019 giảm xuống còn 3,7%, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương (Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện 

xây dựng nông thôn mới xã Cúc Phương) 

 Tổng diện tích gieo trồng đất nông nghiệp kể cả 2 vụ là 511 ha:  trong đó diện 

tích đất 2 lúa 6 ha; diện tích đất lúa màu 20 ha, còn lại là diện tích đất màu 100. Các loại 

cây trồng chủ yếu của xã hiện nay là cây mía đường (235 ha), sắn (50 ha) và một số cây 

khác. Thu nhập từ cây công nghiệp ước đạt 12 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 

năm 2015 là 16 triệu đồng/người/năm. Năm 2018 là 24 triệu đồng. Thế mạnh địa phương 

là kết hợp chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và phát triển kinh tế đồi rừng, trên địa bàn xã 

diện tích rừng khoanh nuôi bảo vệ là 163 ha, rừng sản xuất là 80,4 ha, bảo vệ rừng đặc 

dụng Vườn Quốc gia là 660 ha. Toàn xã có 36 cơ sở kinh doanh, dịch vụ buôn bán nhỏ 

lẻ, 7 ô tô vận tải hàng hóa, 25 máy cày bừa to, nhỏ, 03 máy xay sát, và 02 cơ sở sản xuất 

vật liệu xây dựng. Trên địa bàn xã có 04 doanh nghiệp và 113 cơ sở sản xuất kinh doanh 

ngành nghề đang hoạt động có hiệu quả, thu hút 550 lao động. 

❖ Văn hóa 

 Năm 2018 có 9/10 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 01 thôn đạt khu dân cư tiên 

tiến, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 72%, giữ gìn duy trì và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc mường,  

❖ Giao thông 

Vườn quốc gia Cúc Phương có 2 trục đường chính chạy qua nhằm thu hút, phát 

triển du lịch gồm đường Núi Đính - Cúc Phương, đường Cúc Phương - Nho Quan chạy 

từ trung tâm huyện Nho Quan nối các địa phương trong tỉnh với tỉnh Hòa Bình tạo điều 

kiện thuận lợi về giao thương, trao đổi, mua bán hàng hóa và phát triển dịch vụ du lịch. 
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2.1.2.3. Vườn Quốc gia Bạch Mã 

❖ Khu vực vùng đệm của vườn quốc gia Bạch Mã:  

Dân số: Trong lâm phần của vườn quốc gia Bạch Mã không có dân cư sinh sống. 

Khu vực vùng đệm của vườn quốc gia Bạch Mã thuộc địa bàn 15 xã, thị trấn bao gồm: 

thị trấn Phú Lộc, xã Lộc Điền, Xuân Lộc, Lộc Hoà, Lộc Trì (huyện Phú Lộc - tỉnh TT 

Huế); thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng 

Long (huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế); xã Tà Lu, Sông Kôn, A Tinh và xã Tư 

(huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam). Tổng số dân sống xung quanh vùng đệm gồm 

có: 60.834 khẩu với 17.318 hộ. Huyện Phú Lộc (có 05 xã vùng đệm) có 36.251 

khẩu/11.193 hộ. 

Dân tộc: Dân cư vùng đệm gồm 04 cộng đồng dân tộc chính đang sinh sống: cộng 

đồng dân tộc Kinh, Cơ Tu, Vân Kiều, Mường và số ít của cộng đồng dân tộc Tà ôi, Pa 

kô(chiếm tỷ lệ rất nhỏ, dưới 1%). Ở 05 xã/ thị trấn vùng đệm của huyện Phú Lộc, dân 

tộc Kinh chiếm đa số (khoảng hơn 98%), chỉ một số ít cộng đồng người Mường di dân 

tự do từ các tỉnh phía Bắc vào làm ăn sinh sống tại xã Lộc Trì (Phú Lộc, Thừa Thiên 

Huế) từ năm 2000, đã có sự lai hoá và hoà nhập giữa các dân tộc với nhau. 

❖ Khu vực thực hiện dự án vườn quốc gia Bạch Mã: 

Lao động: Tính đến hết năm 2020, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc có dân số là 

10.528 người, mật độ 390 người/km2; bình quân mỗi hộ có 03 lao động. Ở thị trấn Phú 

Lộc, số lao động trong lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệm, thủy sản chiếm 49,8% số 

người trong độ tuổi lao động; số lao động trong lĩnh vực CN-TTCN, thương mại, dịch 

vụ chiêm 50,2% số người trong độ tuổi lao động. Thu nhập bình quân đạt 12,6 triệu 

đồng vào năm 2011 đến năm 2019 tăng lên hơn 40,48 triệu đồng. 

Kinh tế: Theo báo cáo của UBND thị trấn Phú Lộc: 

Bảng 2-5: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội xã Phú Lộc 

Chỉ tiêu kinh tế, xã hội Năm 2020 Năm 2021 
6 tháng đầu 

năm 2022 

Thu ngân sách (%) 5.292,2 13.692,2 21.873 

Thu nhập bình quân đầu người/ năm 

(triệu/người) 
69,2 70 73 

Doanh thu dịch vụ du lịch (tỷ/năm) 80,14 46,2 39,8 

Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

(tỷ/năm) 
258 271  

Tổng diện tích gieo trồng lúa (ha) 170 200  

. Sản lượng lương thực có hạt (tấn) 1060,56 1301,5 763,5 

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (%) 95 95,5 96,7 

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm (%) 0,7 0,7  

Tỷ lệ hộ dùng điện năm (%) 100 100  

Tỷ lệ hộ dùng nước sạch (%) 95,5 96 97,5 

Tỷ lệ hộ nghèo (%) 2,54 2,37 2,37 

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa (%) 98,5 98,6 98,7 

Nguồn: Báo cáo của UBND xã Phú Lộc 
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Giáo dục: Hiện nay, hầu hết các xã vùng đệm của huyện Phú Lộc đều đã có 

trường mầm non, trung học cơ sở (ngoại trừ xã Lộc Hòa chưa có trường THCS).  

Y tế: Thị trấn Phú Lộc có 01 bệnh viện đa khoa nằm ở trung tâm Phú Lộc. 100% 

các xã có trạm y tế phục vụ cho việc khám và điều trị cho bệnh nhân.  

Thuỷ lợi, thủy điện: Trong địa bàn Vườn quản lý đã xây dựng đập hồ Truồi với 

dung tích nước khoảng 60.000.000 m3, đã điều hoà được nguồn nước ở đồng bằng và 

chủ động tưới tiêu cho các xã như: Lộc Điền, Lộc Hoà, ... Mới đây đã xây dựng thêm 

trạm thủy nông ở Nam Đông, đây cũng nơi cung cấp nước chủ động được thời vụ phục 

vụ sản xuất cho các xã vùng đệm của vườn quốc gia Bạch Mã. Tại huyện Đông Giang 

đã xây dựng xong đập thủy điện Sông Kôn; tại huyện Nam Động đã xây dựng xong thủy 

điện Thượng Lộ và thủy điện Thượng Nhật đã góp phần điều hòa nguồn nước cho sản 

xuất các xã vùng đệm của Vườn, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp.  

Quốc phòng, an ninh: Vườn quốc gia Bạch Mã không nằm trong khu vực an ninh 

biên giới, hải đảo; với vị trí địa lý của vườn quốc gia Bạch Mã rất quan trọng với nhiều 

đỉnh núi cao, địa hình dốc, hiểm trở, khả năng phản công, phòng thủ rất lý tưởng do đó 

được coi là vị trí khá chiến lược trong quốc phòng, an ninh của khu vực. Đỉnh núi Bạch 

Mã có độ cao 1.450 m so với mực nước biển có hệ thống địa đạo Bạch Mã được công 

nhận là di tích lịch sử quốc gia (Nguồn: Báo cáo DTM Dự án Tái thả động vật hoang dã 

về dãy Trường Sơn). 

2.1.2.4. Vườn Quốc gia Ba Vì 

❖ Dân số, dân tộc, lao động 

Dân số, dân tộc: Khu vực vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trong phạm vi của 

15 xã, thị trấn thuộc 5 huyện, thành phố của 2 tỉnh, thành phố: Hà Nội và Hòa Bình.  

Theo số liệu thống kê năm 2019 tổng số dân trong khu vực có 127.163 người, với 

30.264 hộ, mật độ dân số là 305 người/km2. Trên địa bàn có 4 dân tộc cùng sinh sống 

gồm: Mường, Kinh, Dao và Thái; trong đó: Người Kinh chiếm 51% (64.508 người), dân 

tộc Mường chiếm 45,6% (57.000 người); dân tộc Dao 2,15% và dân tộc thái 0,15%. Tỉ 

lệ tăng dân số trung bình toàn vùng đệm là 1,38%.  

Trong khu vực có 3.120 hộ nghèo, chiếm 10,31% số hộ trong vùng, xã Khánh 

Thượng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất: 323 hộ chiếm 16%, xã Đông Xuân là xã có tỷ lệ hộ 

nghèo thấp nhất: 28 hộ, chiếm 2,16% số hộ. 

Lao động: Lực lượng lao động là 77.493 người chiếm 57,3% tổng dân số toàn 

khu vực, trong đó: 

Trong nông, lâm nghiệp: 69.976 người chiếm 90,3% số lao động. Lao động nông, 

lâm nghiệp trong vùng có năng xuất thấp do phụ thuộc nhiều và thời tiết, dẫn đến phần 

lớn dân cư trong vùng chỉ có mức sống trung bình đến thấp.  

Các lĩnh vực khác chiểm 9,6%, chủ yếu là dịch vụ buôn bán nhỏ, làm thủ công như 

nghề làm chổi đót thu nhập không cao, chỉ đảm bảo đời sống thường ngày của gia đình. 

Như vậy, lực lượng lao động chủ yếu là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nhưng 

ít có ngành nghề phụ cho thu nhập, dẫn đến những tháng nông nhàn, số lao động dư thừa 

này đã tác động trực tiếp vào VQG Ba Vì. 

❖ Kinh tế 
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 

Theo Niên giám thống kê năm 2019, tỷ trọng sản xuất Nông lâm nghiệp và thuỷ 

sản khu vực vườn quốc gia Ba Vì chiếm tỷ trọng trên 60%; công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và xây dựng chiếm 25-30% và Dịch vụ, du lịch chiếm 20-25%. 

Nguồn thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp 703.841 tỷ đồng, kết quả này cũng thể 

hiện rất rõ đây là vùng kinh tế chậm phát triển. Sản lượng lương thực trung bình trong 

toàn khu vực đạt 281 kg/người/ năm, sản lượng lương thực trong vùng không đủ cung 

cấp trên địa bàn. Thu nhập bình quân/người/năm đạt 40,5 triệu/người/năm, cao nhất ở 

xã Ba Trại 48,5 triệu/người/năm và thấp nhất là xã Ba Vì 25,4 triệu/người/năm.  

Ngành nông nghiệp: nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng đệm với diện tích đất lâm nghiệp 

chiếm tới 44,95% và diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 22,04% khi chia bình 

quân đầu người là 996m2/người là rất thấp (đất cấy lúa và đất trồng màu), do vậy sản 

xuất nông nghiệp phần lớn không đủ dùng, dân cư ở các xã phải gia tăng sản xuất bằng 

các hình thức khác. 

Tuy nhiên, do lịch sử để lại, khu vực vẫn còn hộ dân sinh sống, canh tác lâu đời 

nằm xen kẽ và tập trung nhiều ở các xã Khánh thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại 

canh tác cũng nằm trong phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia Ba Vì. 

Đối với ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng đứng thứ 2 sau trồng trọt, ngoài 

việc cung cấp sức kéo còn cung cấp phân bón phục vụ cho sản xuất, góp phần tăng năng 

xuất cây trồng và là nguồn cung cấp thực phẩm tại chỗ, tuy nhiên hiện nay, do diện tích 

chăn thả ít, dẫn đến phát triển đàn đại gia súc (trâu, bò) gặp nhiều khó khăn. 

Đối với sản xuất lâm nghiệp: Công tác trồng rừng đã được người dân chú ý và 

quan tâm, tuy nhiên do vốn đầu tư ít, kinh nghiệm còn hạn chế, công tác khuyến nông, 

khuyến lâm chưa được chú ý đúng mức nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm 

năng của vùng. Ngoài ra người dân còn tham gia liên kết, hợp tác trồng rừng cho các 

Công ty lâm nghiệp Lương Sơn, Kỳ Sơn. Để bảo vệ diện tích rừng của xã, các tổ chức 

lâm nghiệp, hộ gia đình, trên địa bàn có 3 hạt kiểm lâm ở 3 huyện, cán bộ lâm nghiệp ở 

các xã, ngoài ra còn có lực lượng bảo vệ riêng của Công ty Lâm nghiệp Lương Sơn và 

Công ty Lâm nghiệp kỳ Sơn. Do được bảo vệ tốt, rừng trồng và rừng khoanh nuôi bảo 

vệ trong khu vực, trong đó có diện tích của vườn quố gia Ba Vì đang được bảo vệ và 

phục hồi tốt. 

Ngành Công nghiệp và Xây dựng: Trên địa bàn có 8 cơ sở sản xuất công nghiệp, 

quy mô nhỏ nên việc giải quyết việc làm cho người dân địa phương chưa nhiều. Cơ sở 

sản xuất thủ công, dịch vụ thương mại chủ yếu do gia đình tự làm, việc thuê nhân công 

ở các cơ sở này là rất ít.  

Du lịch và dịch vụ: 

Xung quanh núi Ba Vì có 12 cơ sở kinh doanh du lịch với hàng trăm phòng nghỉ, 

có thể đón trên hàng triệu khách du lịch và 7 hệ thống khách sạn được công nhận đạt 

tiêu chuẩn 2 sao trở lên theo quy chuẩn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Số lượng 

khách tới tham và nghỉ dưỡng bình quân đạt 2,5 triệu lượt khách/năm; Doanh thu du 

lịch bình quân năm đạt trên 250 tỉ đồng. 

Vườn quốc gia Ba Vì đã bước đầu xây dựng được Trung tâm Giáo dục môi trường 

và Dịch vụ. Năm 2019 Ba Vì đã đón hơn 400 ngàn lượt khách du dịch, trong đó khách 
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quốc tế chiếm 1,4 %, doanh thu du lịch ở vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2015 - 2019 

tăng trung bình đạt 120%/năm và đạt trên 21 tỷ đồng năm 2019. 

Hiện nay, trong khu vực vườn quốc gia Ba Vì quản lý đã có một số doanh nghiệp 

thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch như: Cty CFTD, PICO, Quảng Long, Thiên 

Sơn suối ngà, Miền đất vua, Hóa dầu quân đội, kinh phí thu từ tiền thuê môi trường rừng 

của các đơn vị năm 2019 hơn 1 tỷ đồng.  

❖ Xã hội 

Giáo dục: Ở tất các các xã đều đã có trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. 

Y tế: Các xã đều có Trạm y tế, có đủ đội ngũ y, bác sỹ, số giường bệnh, trang 

thiết bị, thuốc men phục vụ khám, chữa bệnh tại chỗ cho người dân.  

❖ Giao thông 

Hệ thống giao thông đường bộ kết hợp đường tuần tra, bảo vệ rừng: Tuyến đường 

từ Quốc lộ 87 đi tới Cốt 1.100, đạt tiêu chuẩn kĩ thuật đường cấp V và cấp IV đường miền 

núi. Hệ thống đường nội bộ tại Cốt 400, Cốt 600, Cốt 800 rộng 4,5 m; một số đường 

nhánh ở Cốt 400 rộng 1,5 m; kết cấu đường bê tông xi măng hầu hết chất lượng còn tốt. 

Đường đi bộ Cốt 1.100 lên Đỉnh Vua, Đỉnh Tản Viên, Đỉnh Ngọc Hoa, lát đá rộng 1,5 m. 

Nhìn chung, hệ thống giao thông trong Vườn, phía khu vực huyện Ba Vì cơ bản thuận 

tiện.  Tuyến đường từ Phúc Tiến đi Viên Nam, thuộc thành phố Hòa Bình dài 12 km.  

Tuyến đường vòng quanh Núi Viên Nam 3 km. Tuyến này thuận lợi cho công tác tuần tra 

bảo vệ rừng, các điểm nghiên cứu khoa học, Vườn thực vật hạt trần và du lịch sinh thái 

khu vực Núi Viên Nam. Tiêu chuẩn đường cấp V miền núi. 

Tuyến đường Đông - Tây từ địa phận xã Khánh Thượng đi xã Vân Hoà, huyện 

Ba Vì dài 9 km. Tuyến đường này đã được XD Tiêu chuẩn đường: đảm bảo cho xe cơ 

giới đi lại an toàn và thuận lợi (tiêu chuẩn đường cấp V miền núi): 

- Đường Hợp nhất - Đền trung - Chùa Tản Viên có tiêu chuẩn đường cấp V miền 

núi dài 3km. 

- Tuyến Đường Minh Hồng lên chàng rể, đường lâm nghiệp dài 2km.  

- Tuyến đường Suối Tối- Đá Nghiêng, đường lâm nghiệp dài 4km. 

- Tuyến đường PCCR từ Lặt – Cổ Yếm, đường lâm nghiệp dài 4km.  

- Tuyến đường quanh 707 đi Vân Hòa đường phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng 

dài 7km. 

- Tuyến đường thôn Yên Sơn lên 400 qua nhà A Phủ, đường lâm nghiệp dài 5km. 

- Tuyến đường Trại khoai lên 707, đường phòng cháy chữa cháy dài 9km.  

- Đường xã Lâm Sơn đi Ao Hà, Tiến Xuân, đường lâm nghiệp dài 7km.  

- Đường Thôn Lặt Yên Trung, đường lâm nghiệp dài 3km.  

- Đường liên thôn xóm Dy đồi Thang lang, đường lâm nghiệp dài 3km.  

- Đường vành đai cốt mốc 159 - 164 - Đỉnh đồi Thang Lang, đường lâm nghiệp 

2km.  

- Tuyến đường Muồng Cháu – Chòi quan sát lửa rừng (ParagonHill), đường phòng 

cháy dài 4km. 

- Tuyến đường Xoan - Thác Ngà – Đập đồng Xô, đường phòng cháy chữa cháy 

rừng 7km.  
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- Tuyến đường Khoang Xanh lên Ba hang, đường mòn lâm nghiệp dài 6km.  

Các tuyến đường nhánh đi bộ rộng 1,5 đến 2m; mặt dải bê tông xi măng bám theo 

địa hình để phục vụ du khách chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên với tổng chiều dài 

là 35 km. 

Giao thông đường thủy: Sông Đà ở phía Tây núi Ba Vì là một trong những tuyến 

đường thủy tương đối phát triển để phục vụ vận chuyên hàng hóa. (Nguồn: Phương án 

Quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Ba Vì, giai đoạn 2021-2030).  

2.1.2.5. Vườn Quốc gia Yok Don 

❖ Dân số, dân tộc, lao động 

Dân số: Theo số liệu thống kê trong khu vực vườn quốc gia Yok Don quản lý, 

trong đó có 4 xã trong lâm phận của vườn quốc gia Yok Don quản lý và 3 xã vùng đệm 

có 12.138 hộ, 50.446 nhân khẩu. Riêng xã Krông Na năm 2019 có tổng dân số là 5.560 

khẩu/1588 hộ.  

Bảng 2-6: Tổng hợp dân số, lao động của các xã trong phạm vi quản lý và vùng 

đệm của vườn quốc gia Yok Don 

STT Tên xã 
Số nhân 

khẩu 
Số Nam Số Nữ Lao động 

Mật độ dân số 

(người/km2) 

1 Đắk Wil  9,903 5,047 4,856 5,942 22,02 

2 Ea Pô  12,727 6,499 6,228 7,636 118,03 

3 Ea Bung  3,902 1,948 1,954 2,341 11,35 

4 Cư M’Lan  5,355 2,748 2,607 3,213 17,57 

5 Krông Na  5,517 2,773 2,744 3,310 4,76 

6 Ea Huar  3,600 1,815 1,785 2,160 77,43 

7 Ea Wer  9,442 4,747 4,695 5,665 110,8 

 Tổng cộng  50,446 25,577 24,869 30,268  

 (Nguồn: Kết quả điều tra dân số của các xã năm 2019) 

Thành phần dân tộc: Tại 89 cộng đồng thôn/buôn của 03 xã vùng đệm và khu vực 

do vườn quốc gia Yok quản lý có 17 dân tộc sinh sống có thể chia làm 3 nhóm:  Nhóm 

dân tộc Kinh gồm 7.018 hộ, 23.658 khẩu. Nhóm Dân tộc thiểu số tại chỗ: Ê Đê, Gia Rai, 

M Nông, gồm 1.930 hộ, 7.699 khẩu. Nhóm dân tộc thiểu số khác: Nùng, Tày, Thái, Dao, 

Tà Ôi, H Mông, Thổ, Mường, Cao Lan, Hoa, K Ho, H Rê, Sách, Lào, Chăm, Ra Glai, Sán 

Dìu, Ba Na, X Tiêng, Khơ Me, Giáy, gồm 3.190 hộ, 19.089 khẩu. Trong tổng số 50.446 

người, chỉ có 495 người của 123 hộ gia đình thuộc buôn Đrăng Phốk thuộc xã Krông Na 

đang sinh sống trong vườn quốc gia Yok Don. Dân tộc chính là người M’Nông và Ê Đê 

(chiếm trên 80%), còn lại là dân tộc Kinh, Gia Rai, Lào và Nùng.  
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Bảng 2-7: Thành phần dân tộc trong phạm vi quản lý và vùng đệm của vườn quốc 

gia Yok Don 

TT Xã 

Số hộ theo thành phần dân tộc Số khẩu 

DT. 

Kinh 

DTTS 

tại chỗ 

DTTS 

khác 
Tổng 

DT. 

Kinh 

DTTS 

tại chỗ 

DTTS 

khác 
Tổng 

1 Ea Pô  1.811 2 1.077 2.890 3.125 11 9.591 12.727 

2 Đắk Wil  932 128 1.136 2.196 3.894 542 5.467 9.903 

3 Ea Bung  990 1 7 998 3.838 4 60 3.902 

4 Cư Mlan  976 0 332 1.308 3.895 0 1.460 5.355 

5 
Krông 

Na  
329 968 158 1.455 1.237 3727 553 5.517 

6 Ea Huar  707 281 48 1.036 2.392 1032 176 3.600 

7 Ea Wer  1.273 550 432 2.255 5.277 2383 1.782 9.442 

 Tổng  7.018 1.930 3.190 12.138 23.658 7.699 19.089 50.446 

 (Nguồn: Kết quả điều tra dân số của các xã năm 2019) 

❖ Kinh tế:  

Theo số liệu thống kê năm 2019 trong khu vực vườn quốc gia Yok Don, tăng 

trưởng kinh tế vào khoảng 9,1%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng là 12,4%; 

khu vực thương mại dịch vụ là 8,3%; khu vực nông, lâm, ngư nghiệp là 5,6%. Về cơ 

cấu kinh tế Công nghiệp - xây dựng cơ bản là 38%; Thương mại dịch vụ là 36%, Nông 

lâm nghiệp đạt 26%.  

Riêng xã Krông Na: 

Bảng 2-8: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội xã Krông Na 

Chỉ tiêu kinh tế, xã hội 
Năm 

2019 

6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Năm 

2021 

6 tháng 

đầu năm 

2022 

Thu ngân sách (%) 128 111 111 57,98 

Thu nhập bình quân đầu người/năm (triệu/người) 13,66 - 14,3 - 

tổng thu nhập toàn xã hội (tỷ/năm) 76 4,608 8,76 4,587 

Tổng diện tích trồng trọt (%) 100,6 56,5 101 98,21 

Lương thực bình quân đầu người (%) 102,1  121  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) 7,4  8,01  

Tỷ lệ đóng góp của các ngành kinh tế đạt(%) 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (%) 61  61,6  

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (%) 12  12,2  

Dịch vụ thương mại đạt (%) 27  26,2  

Phát triển cơ sở hạ tầng 

Thủy lợi đảm bảo nước tưới (%) 77,5  80  

Cứng hóa giao thông nông thôn (%) 70,32  87,8  

Tỷ lệ hộ dùng điện năm (%) 100  100  
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Chỉ tiêu kinh tế, xã hội 
Năm 

2019 

6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Năm 

2021 

6 tháng 

đầu năm 

2022 

Tỷ lệ giảm xuất sinh (%) 200  100  

Tỷ lệ giảm hộ nghèo (%) 4,76    

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa (%) 80,47  84,1  

Dạy nghề (%) 101,66  26,7  

Tỷ lệ trẻ em đến trường (%) 99    

Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý (%) 88,9 88,9 89 87,5 

Tỷ lệ hộ dùng nước sạch sinh hoạt (%) 89,1  93,81  

(Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội của UBND xã Krong Na) 

❖ Giao thông:  

Toàn bộ hệ thống đường liên thôn là đường đất, chỉ có một tuyến đường nhựa từ 

Buôn Ma Thuột đi Ea Súp (tỉnh lộ 1A). Đường QL 14C (thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh) 

chạy từ Nam ra Bắc dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia, từ đây có các đường nhánh 

nối với các đường liên tỉnh. Trong vườn quốc gia còn có mạng lưới đường ô tô, đường 

mòn, đường tuần tra có thể đi xe máy hay xe đạp đến các Trạm bảo vệ rừng.  

Hệ thống đường thủy: Sông Srêpôk chảy qua vườn quốc gia Yok Don được hình 

thành do sự hợp lưu của 2 con sông: sông Krông Knô và Krông Ana. Hiện nay với hệ 

thống đường bộ tương đối phát triển nên việc việc sử dụng dòng sông Srêpôk để làm hệ 

thống giao thông đã không còn được phát triển, chủ yếu sử dụng cho người dân trong 

vùng sử dụng để đánh bắt thủy sản và phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng của vườn 

quốc gia Yok Don. (Nguồn: Phương án Quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vườn 

Quốc gia YOK DON giai đoạn 2021-2031 T6-T15). 

2.1.2.6. Chi cục Kiểm lâm Vùng I 

❖ Kinh tế: 

Năm 2021 phường Hà Khẩu thu ngân sách đạt 8.046/6.997 = 115% kế hoạch 

thành phố giao. Trong đó: 

- Chỉ tiêu do Chi cục thuế thu đạt 118,8% 

- Chỉ tiêu do phường trực tiếp thu đạt 102% 

- 6 tháng đầu năm 2022: Tổng thu ước tính 4.403tr.đ/8.232tr.đ = 53.5 KH  

❖ Xã hội 

Công tác giảm nghèo trên địa bàn phường Hà Khẩu trong 11 tháng đầu năm 

2021 đã huy động hỗ trợ xây nhà tạo công ăn việc làm để thoát nghèo cho 4 hộ nghèo, 

2 hộ cận nghèo đạt 100% chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch, 95% gia đình đạt gia đình văn 

hóa năm 2021, 100% khu phố an toàn 

❖ Môi trường 

Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước trên địa bàn phường đều đảm bảo 

quy định về vệ sinh môi trường. Các cở sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường 

cơ bản tuân thủ đạt tiêu chuẩn về môi trường. Đối với các cơ sở sản xuất có xả nước 
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thải, chất thải rắn, mùi, khói, bụi, tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy 

định. Tổng số cây xanh được chăm sóc và bổ sung trong năm là 4000 cây, đường đi 

trong các khu dân cư đều được phát quang, khơi thông cống rãnh, quét dọn sạch sẽ. 

Trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn phường, các khuôn viên của các nhà trường 

thường xuyên được bổ sung cây xanh và đảm bảo vệ sinh môi trường (Nguồn: Báo cáo 

năm 2021 UBND phường Hà Khẩu) 

❖ Văn hóa, Xã hội 

Năm 2021 phường Hà Khẩu đã xây dựng kế hoạch, phương án giảm nghèo, thoát 

toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn phường, đã hỗ trợ xây nhà cho 04/04 hộ nghèo, 02/02 hộ 

cận nghèo, đạt 100% đảm báo đúng kế hoạch đề ra 

❖ Y tế 

Làm tốt công tác khám chữa bệnh, không để xảy ra tai biến trong chuyên môn. 

Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được chú trọng, trong 11 tháng đầu năm trên địa 

bàn phường không có ca bệnh nặng và tử vong. 

❖ Giao thông 

Các đường phố chính gồm có QL18A, Tiêu Giao, An Tiêm, Việt Thắng… 

2.2. Hiện trạng chất lượng 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 

2.2.1.1. Lựa chọn vị trí, thông số và tần suất đo đạc, lấy mẫu 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường trong khu vực thực hiện dự án, 

đơn vị tư vấn phối hợp cùng với Phòng Thí nghiệm Phân tích Môi trường - Trung tâm 

Nghiên cứu Môi trường, trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí 

hậu đã được cấp Chứng nhận VILAS 255 và VIMCERTS 168. Việc quan trắc và phân 

tích hiện trạng môi trường tuân thủ theo các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và phân tích tại phòng thí nghiệm. 

Đơn vị tư vấn và Phòng Thí nghiệm Phân tích Môi trường đã tiến hành quan trắc, 

đo đạc thực tế, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường tại khu vực dự 

án trong 03 đợt vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022. Số lượng mẫu quan trắc: 23 vị trí quan 

trắc không khí, 20 vị trí quan trắc nước mặt, 11 vị trí quan trắc nước dưới đất, 16 vị trí 

quan trắc đất và 20 vị trí quan trắc trầm tích được lựa chọn thực hiện cho Dự án. Vị trí 

các mẫu được thể hiện trong bảng và hình dưới đây. 

Bảng 2-9: Số lượng và thông số quan trắc hiện trạng môi trường khu vực Dự án 

TT Ký hiệu 
Toạ độ 

Mô tả vị trí quan trắc 
Vĩ độ Kinh độ 

I Môi trường không khí 

1 KK1-CT 11°25'30"N 107°26'09"E Khu vực nhà nghỉ Nam cát Tiên Homestay 

2 KK2-CT 11°25'25"N 107°25'45"E 
Đầu bến phà bờ hữu ngạn (Trạm kiểm lâm cơ 

động) 

3 KK3-CT 11°25'31"N 107°25'45"E Cạnh Tháp canh bảo vệ rừng số 1 

4 KK4-CT 11°25'24"N 107°25'42"E Khu văn phòng VQG Nam cát Tiên  

5 KK5-CT 11°25'23"N 107°25'44"E Khu vực nhà hàng Tre Vàng VQG Nam cát Tiên  



   

Trang | 100  

TT Ký hiệu 
Toạ độ 

Mô tả vị trí quan trắc 
Vĩ độ Kinh độ 

6 KK6-CT 11°25'05"N 107°25'34"E Khu Villa và Resort nghỉ dưỡng cách 0.8km  

7 KK7-CT 11°25'24"N 107°25'49"E 
Bến Phà (bờ tả ngạn) đón tiếp du khách VQG 

Nam cát Tiên 

8 KK1-CP 20°20'54"N 105°35'51"E Tại khu vực Cúc phương Bống 

9 KK2-CP 20°19'14"N 105°37'40"E Khu Trạm kiểm lâm số 1  

10 KK3-CP 20°16'31"N 105°40'52"E 
Khu Trạm kiểm lâm số 9 (bắt đầu phân khu bảo 

vệ nghiêm ngặt) 

11 KK4-CP 20°15'24"N 105°42'32"E 
Khu vực Villa nghỉ dưỡng Hồ Mạc (đầu dự án 

tuyến cáp ngầm) 

12 KK5-CP 20°19'05"N 105°44'11"E 
Cạnh Trụ sở BQL Vườn (dự kiến phá dỡ và xây 

mới nhà 3 tầng) 

13 KK1-BM 16°14'58"N 107°52'23''E Khu vực Cổng VQG Bạch Mã 

14 KK2-BM 16°15'01''N 107°52'18''E khu Thác Trượt (cách cổng 1.5km) 

15 KK3-BM 16°12'48"N 107°51'42"E khu vực Thác Đỗ Quyên (cách cổng 5km) 

16 KK4-BM 16°11'41"N 107°51'11"E 
khu vực Villa và Resort nghỉ dưỡng (cách cổng 

11km) 

17 KK5-BM 16°15'47''N 107°53'19''E Gần sông Cầu Hai 

18 KK1-BV 21°05'20"N 105°23'06"E 
Khu vực Giữa tuyến đường (dự án mở rộng 

đường dài 6km) 

19 KK2-BV 21°05'02"N 105°22'22"E Khu vực Đầu tuyến đường (cao độ 400m) 

20 KK3-BV 21°05'44"N 105°24'08"E 
Khu vực Cuối tuyến đường (gần trạm soát vé 

cổng vào VQG) 

21 KK1-YD 12°52'23"N 107°48'33"E Khu vực Nhà khách Vườn Yokdon 

22 KK2-YD 12°56'44"N 107°43'21"E Khu vực Trạm kiểm lâm Đrang Phôk  

23 KK3-YD 12°48'36"N 107°53'44"E Khu vực Trạm kiểm lâm số 6  

II Môi trường nước mặt 

1 NM1-CT 11°25'25"N 107°25'45"E 
Trên sông Đồng Nai (bờ phải) - Bến phà vào 

Vườn 

2 NM2-CT 11°25'27"N 107°26'28"E Phía dưới (dưới- hạ lưu) thác Mỏ Vẹt 

3 NM3-CT 11°25'28"N 107°26'29"E Phía trên (đỉnh- thượng lưu) thác Mỏ Vẹt 

4 NM4-CT 11°25'53"N 107°26'12"E Gần đảo Tiên 

5 NM5-CT 11°24'31"N 107°25'32"E Trên sông Đồng Nai (bờ trái)-Bến phà vào Vườn 

6 NM6-CT 11°24'11"N 107°25'36"E Gần Khu VILLA và RESORT nghỉ dưỡng  

7 NM7-CT 11°25'18"N 107°25'49"E Sát Khu Du Lịch ST sông Đồng Nai 

8 NM1-CP 20°19'14"N 105°37'40"E Trạm kiểm lâm số 1 Cúc Phương 

9 NM2-CP 20°15'24"N 105°42'32"E Khu Du Lịch Hồ Mạc (bến phía Đông) 

10 NM3-CP 20°15'30"N 105°42'23"E Khu Du Lịch Hồ Mạc (bến phía Tây) 

11 NM1-BM 16°15'30''N 107°53'02''E Trên suối Hồ Điệp 

12 NM2-BM 16°15'01''N 107°52'18''E Khu Du Lịch ST Thác Trượt 
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TT Ký hiệu 
Toạ độ 

Mô tả vị trí quan trắc 
Vĩ độ Kinh độ 

13 NM3-BM 16°15'50''N 107°53'14''E Trên Sông Cầu Hai 

14 NM4-BM 16°16'17''N 107°53'33''E Trên Sông Rui 

15 NM5-BM 16°11'41"N 107°51'11"E 
Gần khu vực Villa và Resort nghỉ dưỡng (cách 

cổng 11km) 

16 NM1-BV 21°05'46"N 105°24'08"E 
Nước trên suối Ngà (chảy về khu du lịch Thiên 

sơn-Suối Ngà) 

17 NM2-BV 21°04'09"N 105°23'03"E 
Nước hồ suối Ổi (khu du lịch Thiên sơn-Suối 

Ngà) 

18 NM1-YD 12°54'16"N 107°46'21"E Trên sông Sêrepok-buôn Chia-Trạm KLsố3 

19 NM2-YD 12°49'13"N 107°43'17"E Nước Suối Daktók-Trạm KL số5 

20 NM3-YD 12°53'48"N 107°42'37"E Nước Suối Dak kên-Trạm KL Dak na 

III Môi trường nước dưới đất 

1 NN1-CT 11°25'23"N 107°25'44"E 
Nước giếng Nhà hàng Tre Vàng khu văn phòng 

VQG Nam cát Tiên 

2 NN2-CT 11°25'26"N 107°26'16"E Nước giếng khoan Trạm Y tế xã Nam cát Tiên 

3 NN3-CT 11°25'30"N 107°26'09"E 
Nước giếng của hộ dân HOMESTAY Nam cát 

Tiên 

4 NN1-CP 20°20'54"N 105°35'51"E Cúc Phương Bống (cuối tuyến cáp ngầm) 

5 NN2-CP 20°15'24"N 105°42'32"E Khu Du Lịch Hồ Mạc (đầu tuyến cáp ngầm) 

6 NN1-BM 16°14'59"N 107°52'24''E 
Giếng khoan hộ bà Hùynh thị Hạnh hộ Thôn 9, tt 

Phú lộc 

7 NN2-BM 16°15'01''N 107°52'18''E Giếng khoan khu DLST Thác Trượt 

8 NN3-BM 16°14'58"N 107°52'23''E 
Giếng khoan hộ bà Hoàng thị mỹ Thuận thôn 9, 

tt Phú lộc 

9 NN1-YD 12°52'23"N 107°48'33"E Nước giếng khoan Nhà khách Vườn Yokdon 

10 NN2-YD 12°53'48"N 107°42'37"E Nước giếng Trạm KL Đăk Na 

11 NN3-YD 12°49'13"N 107°43'17"E Nước giếng Trạm KL số 5 

IV Môi trường đất 

1 MĐ1-CT 11°25'27"N 107°25'44"E Đât rừng ven sông ngã 3 rẽ vào Ban quản lý   

2 MĐ2-CT 11°25'31"N 107°25'45"E Đất rừng cạnh Chòi canh cháy rừng số1 

3 MĐ3-CT 11°25'48"N 107°25'45"E Đất vị trí dự kiến là chân cầu thuộc xã Dak lua   

4 MĐ1-CP 20°20'54"N 105°35'51"E Đất Cúc phương Bống (cuối tuyến cáp ngầm) 

5 MĐ2-CP 20°19'14"N 105°37'40"E 
Đất khu trạm kiểm lâm số 1 (giữa tuyến cáp 

ngầm) 

6 MĐ3-CP 20°16'31"N 105°40'52"E 
Khu Trạm kiểm lâm số 9 (bắt đầu phân khu bảo 

vệ nghiêm ngặt) 

7 MĐ1-BM 16°14'59"N 107°52'19"E Đất thôn 9, thị trấn Phú Lộc 

8 MĐ2-BM 16°14'58"N 107°52'23''E Đất cổng BQL vườn QG Bạch Mã   

9 MĐ3-BM 16°15'01''N 107°52'18''E Đất Khu du lịch ST Thác Trượt       
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TT Ký hiệu 
Toạ độ 

Mô tả vị trí quan trắc 
Vĩ độ Kinh độ 

10 MĐ4-BM 16°16'15''N 107°53'30''E Gần sông Rui 

11 MĐ5-BM 16°15'40''N 107°53'10''E Gần sông Cầu Hai 

12 MĐ1-BV 21°05'02"N 105°22'22"E Đất khu vực Đầu tuyến đường (cao độ 400m) 

13 MĐ2-BV 21°05'47"N 105°24'07"E Đất khu vực Hạt kiểm lâm Ba Vì 

14 MĐ1-YD 12°52'58"N 107°45'39"E 
Đất khu ngã 3 rẽ vào Đăk Na (tuyến chọn thi 

công) 

15 MĐ2-YD 12°53'48"N 107°42'37"E Đất khu vực Trạm KLâm Đăk Na         

16 MĐ3-YD 12°55'39"N 107°42'45"E Đường từ trạm KL 4 lên thủy điện Đăk Na         

V Môi trường trầm tích 

1 MB1-CT 11°25'25"N 107°25'45"E Đầu Bến phà vào Vườn tại vị trí NM1 

2 MB2-CT 11°25'27"N 107°26'28"E Phía dưới (hạ lưu) thác Mỏ Vẹt (Tại vị trí NM2) 

3 MB3-CT 11°25'28"N 107°26'29"E Phía trên (đỉnh- thượng lưu) thác Mỏ Vẹt 

4 MB4-CT 11°25'53"N 107°26'12"E Gần đảo Tiên 

5 MB5-CT 11°24'11"N 107°25'36"E Gần Khu DLST sông Đồng Nai 

6 MB6-CT 11°25'27"N 107°25'45"E Vị trí dự kiến xây chân cầu (bên tả ngạn) 

7 MB7-CT 11°25'25"N 107°25'51"E Vị trí dự kiến xây chân cầu (bên hữu ngạn) 

8 MB1-CP 20°15'24"N 105°42'32"E Bùn Hồ Mạc (bến phía Đông) 

9 MB2-CP 20°15'30"N 105°42'23"E Bùn Hồ Mạc (bến phía Tây) 

10 MB3-CP 20°19'14"N 105°37'40"E 
Bùn khu trạm kiểm lâm số 1 (giữa tuyến cáp 

ngầm) 

11 MB1-BM 16°15'30''N 107°53'2''E Đầu suối Hồ Điệp 

12 MB2-BM 16°15'01''N 107°52'18''E Khu DLST Thác Trượt 

13 MB3-BM 16°16'17''N 107°53'33''E Trên sông Rui 

14 MB4-BM 16°15'50''N 107°53'14''E Trên sông Cầu Hai 

15 MB5-BM 16°11'41"N 107°51'11"E 
Gần khu vực Villa và Resort nghỉ dưỡng (cách 

cổng 11km) 

16 MB1-BV 21°05'46"N 105°24'08"E 
Nước hồ suối Ổi (khu du lịch Thiên sơn-Suối 

Ngà) 

17 MB2-BV 21°04'19"N 105°23'15"E 
Nước hồ bên trong khu du lịch Thiên sơn-Suối 

Ngà 

18 MB1-YD 12°49'29"N 107°43'13"E Bùn suối Đăk Tóc- Trạm KL số5 

19 MB2-YD 12°54'16"N 107°46'21"E Suối Buôn Chia-Trạm KLsố3 

20 MB3-YD 12°55'54"N 107°41'16"E Bến đò Yokdon sông Sêrêpôk 
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Hình 2-2: Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường VQG Cát Tiên 

 

Hình 2-3: Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường VQG Cúc Phương 
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Hình 2-4: Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường VQG Bạch Mã 

 

Hình 2-5: Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường VQG Ba Vì 
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Hình 2-6: Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường VQG Yok Đôn 

2.2.1.2. Chất lượng môi trường không khí 

Các chỉ tiêu tiến hành đo nhanh tại hiện trường bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ 

gió, hướng gió, tiếng ồn Leq, tiếng ồn Lmax, tổng bụi (TSP). Các chỉ tiêu: CO, Bụi 

PM10, SO2, NO2, NH3, H2S, được thu mẫu tại hiện trường, bảo quản và lưu trữ phù hợp 

với các quy định hiện hành về bảo quản và vận chuyển mẫu. Bảng dưới đây trình bày 

kết quả quan trắc và phân tích hiện trạng môi trường không khí tại khu vực Dự án. 

Bảng 2-10: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án VQG Cát Tiên 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT, (1 

giờ) 

1 Nhiệt độ oC 27,2 27,0 27,5 28,1 28,5 28,6 28,7 - 

2 Độ ẩm % 75,0 72,0 77,0 72 74 75 75 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

4 Hướng gió - SW SW SW SW SW SW SW - 

5 Tiếng ồn Leq dBA 47,9 43,2 41,2 49,5 54,2 50,3 56,8 ≤ 70(*) 
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TT Thông số 
Đơn 

vị 
KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT, (1 

giờ) 

6 
Tiếng ồn 

Lmax 
dBA 62,2 64,8 45,4 56,8 61,8 58,5 65,2  

7 Bụi (TSP) µg/m3 29,9 8,5 6,9 6,4 9,4 4,4 28,7 300 

8 Bụi PM10 µg/m3 <30* KPH KPH KPH KPH KPH <30* 150 

9 CO µg/m3 931 871 851 838 903 873 772 30.000 

10 SO2 µg/m3 20,6 19,2 17,4 17,4 24,5 25,0 24,9 350 

11 NO2 µg/m3 18,8 18,3 17,5 16,9 16,4 16,0 15,9 200 

12 H2S µg/m3 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 - 

13 NH3 µg/m3 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 - 

Bảng 2-11: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án VQG Cúc Phương 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

QCVN 05:2013/ 

BTNMT, (1 giờ) 

1 Nhiệt độ oC 28.5 29.0 29.4 30.5 30.2 - 

2 Độ ẩm % 79 76 75 78 78 - 

3 Tốc độ gió m/s 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 - 

4 Hướng gió - SE SE SE SE SE - 

5 Tiếng ồn Leq dBA 44.2 37.8 40.5 42.6 43.0 ≤ 70(*) 

6 Tiếng ồn Lmax dBA 51.5 44.6 48.2 47.5 47.8  

7 Bụi (TSP) µg/m3 24.5 25.2 25.3 29.6 22.3 300 

8 Bụi PM10 µg/m3 <30* <30* <30* <30* <30* 150 

9 CO µg/m3 815 768 753 919 747 30.000 

10 SO2 µg/m3 20,2 20,7 16,8 15,8 15,5 350 

11 NO2 µg/m3 20,3 19,8 20,2 19,9 20,0 200 

12 H2S µg/m3 <6 <6 <6 <6 <6 - 

13 NH3 µg/m3 <15 <15 <15 <15 <15 - 

Bảng 2-12: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án VQG Bạch Mã 

TT Thông số Đơn vị KK1 KK2 KK3 KK4 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT, (1 giờ) 

1 Nhiệt độ oC 29.2 32.0 33.5 31.7 - 

2 Độ ẩm % 80 74 76 75 - 

3 Tốc độ gió m/s 0.2 0.5 0.6 0.5 - 

4 Hướng gió - SW SW SW SW - 

5 Tiếng ồn Leq dBA 58.3 54.2 51.2 45.1 ≤ 70(*) 

6 Tiếng ồn Lmax dBA 70.4 64.5 59.8 56.2  

7 Bụi (TSP) µg/m3 77.5 75.7 14.3 10.3 300 

8 Bụi PM10 µg/m3 37,2 34,4 KPH KPH 150 

9 CO µg/m3 824 761 750 780 30.000 
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TT Thông số Đơn vị KK1 KK2 KK3 KK4 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT, (1 giờ) 

10 SO2 µg/m3 15,2 15,0 18,4 18,7 350 

11 NO2 µg/m3 13,4 12,4 11,9 11,6 200 

12 H2S µg/m3 <6 <6 <6 <6 - 

13 NH3 µg/m3 <15 <15 <15 <15 - 

Bảng 2-13: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án VQG Ba Vì 

TT Thông số Đơn vị KK1 KK2 KK3 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT, (1 giờ) 

1 Nhiệt độ oC 30.7 32.2 32.7 - 

2 Độ ẩm % 72 75 76 - 

3 Tốc độ gió m/s 0.2 0.2 0.2 - 

4 Hướng gió - SE SE SE - 

5 Tiếng ồn Leq dBA 53.2 51.6 54.8 ≤ 70(*) 

6 Tiếng ồn Lmax dBA 61.8 60.2 62.6  

7 Bụi (TSP) µg/m3 109.3 82.6 163.8 300 

8 Bụi PM10 µg/m3 50,5 40,5 73,3 150 

9 CO µg/m3 863 852 954 30.000 

10 SO2 µg/m3 21,9 22,1 21,8 350 

11 NO2 µg/m3 12,7 12,4 12,7 200 

12 H2S µg/m3 <6 <6 <6 - 

13 NH3 µg/m3 <15 <15 <15 - 

Bảng 2-14: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án VQG Yok Don 

TT Thông số Đơn vị KK1 KK2 KK3 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT, (1 giờ) 

1 Nhiệt độ oC 26.4 27.2 27.8 - 

2 Độ ẩm % 75.0 74.0 72.0 - 

3 Tốc độ gió m/s 0.4 0.2 0.2 - 

4 Hướng gió - SW SW SW - 

5 Tiếng ồn Leq dBA 54.6 46.8 51.5 ≤ 70(*) 

6 Tiếng ồn Lmax dBA 62.8 54.5 59.2  

7 Bụi (TSP) µg/m3 22.0 8.0 11.1 300 

8 Bụi PM10 µg/m3 <30* KPH KPH 150 

9 CO µg/m3 863 883 844 30.000 

10 SO2 µg/m3 19,8 19,3 19,2 350 

11 NO2 µg/m3 15,2 14,5 14,1 200 

12 H2S µg/m3 <6 <6 <6 - 

13 NH3 µg/m3 <15 <15 <15 - 

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

khí xung quanh. 

* QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn của Bộ 

TN&MT 

- Dấu (-): Quy chuẩn không quy định. 

- (*): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn định lượng LOQ của phương pháp; 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện 

MDL của phương pháp; 

❖ Nhận xét:  

 Tất cả các thông số đo đạc phân tích hiện trạng môi trường không khí tại khu vực 

Dự án về cơ bản đều thấp hơn rất nhiều giới hạn cho phép so với QCVN 

05:2013/BTNMT (trung bình trong 1 giờ) rất nhiều, đồng thời tiếng ồn tại khu vực dự 

án vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy định kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn. 

Tuy nhiên ở VQG Cát Tiên mẫu KK7 được lấy ở bờ bến Phà và KK1 được lấy 

khu homestay nên ở 2 vị trí này có hàm lượng bụi cao hơn các điểm khác và ở vị trí 

KK7 có mức ồn cao hơn. Tương tự ở VQG Bạch Mã và Ba Vì, các mẫu bụi tuy vẫn thấp 

hơn nhiều giới hạn cho phép nhưng vẫn cao so với các khu vực khác do các vị trí lấy 

mẫu này nằm trên tuyến đường người dân và khách du lịch hay đi qua. 

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án vẫn nằm trong ngưỡng cho 

phép, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cần kiểm soát chặt các nguồn 

phát thải và thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động tới các khu vực dân 

cư, công trình nhạy cảm lân cận. 
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2.2.1.3. Chất lượng môi trường nước mặt 

Các chỉ tiêu pH, DO, TSS, COD, BOD5, NO2
-, NH4

+, NO3
-, Tổng N, Tổng P, Fe, Cd, Cu, Zn, As, Hg, Coliform được tiến hành thu mẫu tại 

hiện trường. Các mẫu được bảo quản, lưu trữ và vận chuyển phù hợp với các yêu cầu hiện hành về môi trường. Kết quả quan trắc và phân tích hiện 

trạng nước mặt được trình bày như bảng dưới đây. 

Bảng 2-15: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án VQG Cát Tiên 

TT Thông số Đơn vị NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 NM6 NM7 
QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT (Cột B1) 

1 pH - 6,25 6,72 6,15 6,01 6,25 6,07 6,22 5,5 - 9 

2 Ôxy hòa tan (DO) mg/L 5,75 5,86 5,70 5,88 5,71 5,52 5,65   

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/L 18,3 17,5 18,4 14,3 15,0 17,1 15,3 30 

4 Nhu cầu ôxy sinh học (BOD5) mg/L 6,0 5,7 6,2 4,7 4,9 5,8 5,0 15 

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 14 10 8 6 10 8 8 50 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L 0,101 0,097 <0,04 0,069 0,568 0,148 0,132 0,9 

7 Nitrat (NO3
- - tính theo N) mg/L 1,409 1,544 1,276 1,160 1,201 1,134 1,109 10 

8 Nitrit (NO2
- -tính theo N) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,009 0,05 

9 Tổng Nitơ mgN/L 6,5 7,5 6,2 5,8 6,0 5,5 6,0 - 

10 Tổng Photpho mgP/L 0,051 0,052 0,047 0,026 0,027 0,082 0,081 - 

11 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,01 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,00045 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00045 0,001 

13 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,05 

14 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,5 

15 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,5 

16 Sắt (Fe) mg/L 0,24 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 1,5 

17 Tổng Coliform CFU/100mL 750 720 780 620 730 690 620 7.500 
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Bảng 2-16: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án VQG Cúc Phương 

TT Thông số Đơn vị NM1 NM2 NM3 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 

1 pH - 6,56 6,89 6,96 5,5 - 9 

2 Ôxy hòa tan (DO) mg/L 5,48 5,70 5,77   

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/L 14,9 17,1 12,1 30 

4 Nhu cầu ôxy sinh học (BOD5) mg/L 4,4 5,5 3,4 15 

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 8 7 <6 50 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L <0,04 <0,04 <0,04 0,9 

7 Nitrat (NO3
- - tính theo N) mg/L 2,217 1,406 1,219 10 

8 Nitrit (NO2
- - tính theo N) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

9 Tổng Nitơ mgN/L 8,2 7,5 6,8 - 

10 Tổng Photpho mgP/L 0,081 0,082 0,051 - 

11 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,01 

12 Chì (Pb) mg/L <0,0018 <0,0018 <0,0018 0,05 

13 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

14 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,05 

15 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0,5 

16 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 <0,03 1,5 

17 Sắt (Fe) mg/L 0,12 0,10 0,06 1,5 

18 Tổng dầu mỡ mg/L <0,3 <0,3 <0,3 1 

19 Tổng Coliform CFU/100mL 640 610 520 7.500 

Bảng 2-17: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án VQG Bạch Mã 

TT Thông số Đơn vị NM1 NM2 NM3 NM4 

QCVN 08-

MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 

1 pH - 6,54 6,36 6,25 6,02 5,5 - 9 

2 Ôxy hòa tan (DO) mg/L 5,42 5,38 5,81 5,41   

3 
Nhu cầu ôxy hóa 

học (COD) 
mg/L 14,8 12,5 13,0 14,8 30 

4 
Nhu cầu ôxy sinh 

học (BOD5) 
mg/L 4,5 4,1 4,2 4,5 15 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 11 7 11 12 50 

6 
Amoni (NH4

+ tính 

theo N) 
mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,9 

7 
Nitrat (NO3

- - tính 

theo N) 
mg/L 0,995 0,932 1,060 1,294 10 

8 
Nitrit (NO2

- - tính 

theo N) 
mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,009 0,05 

9 Tổng Nitơ mgN/L 3,5 4,0 4,6 5,2 - 



   

Trang | 111  

TT Thông số Đơn vị NM1 NM2 NM3 NM4 

QCVN 08-

MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 

10 Tổng Photpho mgP/L 0,169 0,103 0,168 0,082 - 

11 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,01 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

13 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,05 

14 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,5 

15 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,5 

16 Sắt (Fe) mg/L <0,06 <0,06 0,07 <0,06 1,5 

17 Tổng Coliform CFU/100mL 600 570 630 600 7.500 

Bảng 2-18: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án VQG Ba Vì 

TT Thông số Đơn vị NM1 NM2 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 

1 pH - 6,12 6,38 5,5 - 9 

2 Ôxy hòa tan (DO) mg/L 5,72 5,68   

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/L 13,8 12,5 30 

4 Nhu cầu ôxy sinh học (BOD5) mg/L 4,1 3,7 15 

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 8 10 50 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L <0,04 <0,04 0,9 

7 Nitrat (NO3
- - tính theo N) mg/L 1,134 1,060 10 

8 Nitrit (NO2
- - tính theo N) mg/L <0,01 <0,01 0,05 

9 Tổng Nitơ mgN/L 4,5 5,0 - 

10 Tổng Photpho mgP/L 0,202 0,139 - 

11 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 0,01 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 0,001 

13 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 0,05 

14 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 0,5 

15 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 1,5 

16 Sắt (Fe) mg/L <0,06 <0,06 1,5 

17 Tổng Coliform CFU/100mL 580 520 7.500 

Bảng 2-19: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án VQG Yok Don 

TT Thông tin Đơn vị NM1 NM2 NM3 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 

1 pH - 6,12 6,03 6,07 5,5 - 9 

2 Ôxy hòa tan (DO) mg/L 5,83 5,84 5,62   

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/L 12,0 13,8 13,5 30 

4 Nhu cầu ôxy sinh học (BOD5) mg/L 3,1 3,9 3,4 15 

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 6 10 <6 50 
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TT Thông tin Đơn vị NM1 NM2 NM3 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L 0,326 0,430 0,754 0,9 

7 Nitrat (NO3
- - tính theo N) mg/L 1,129 1,169 1,201 10 

8 Nitrit (NO2
- - tính theo N) mg/L <0,01 0,021 0,036 0,05 

9 Tổng Nitơ mgN/L 7,0 6,6 9,5 - 

10 Tổng Photpho mgP/L 0,047 0,027 0,026 - 

11 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,01 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

13 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,05 

14 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0,5 

15 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 <0,03 1,5 

16 Sắt (Fe) mg/L 0,10 0,16 0,15 1,5 

17 Tổng Coliform CFU/100mL 530 590 640 7.500 

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, thuỷ 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. 

- Dấu (-): Quy chuẩn không quy định. 

❖ Nhận xét:  

Kết quả phân tích môi trường nước mặt cho thấy, các chỉ tiêu đều thấp hơn rất 

nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 08- MT:2015/BTNMT (cột B1 - dùng cho mục 

đích tươi 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). Như vậy, về cơ bản chất lượng nước mặt tại 

khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. 

2.2.1.4. Chất lượng môi trường nước dưới đất 

Các chỉ tiêu pH, Chỉ số pemanganat, , Độ cứng, NO2
-, NH4

+, NO3, Cl-
, Tổng P, 

Tổng N, As, Hg, Cd, Zn, Fe, Cu, Coliform được tiến hành thu mẫu tại hiện trường cho 

cả 4 VQG, VQG Cát Tiên được thu thêm mẫu Mn và Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), VQG 

Cúc Phương thêm mẫu Tổng chất rắn hoà tan (TDS), VQG Bạch Mã thêm mẫu TDS và 

Mn, VQG Yok Don thêm mẫu TSS. Các mẫu được bảo quản, lưu trữ và vận chuyển phù 

hợp với các yêu cầu hiện hành về môi trường. Kết quả quan trắc và phân tích nước dưới 

đất được trình bày như bảng dưới đây. 

Bảng 2-20: Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất khu vực dự án VQG Cát Tiên 

TT Thông số Đơn vị NN1 NN2 NN3 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

1 pH - 7,11 7,47 7,05 5,5 – 8,5 

2 Chỉ số pecmanganat mg/L 1,68 1,78 1,70 4 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L <6 <6 <6 - 

4 Độ cứng tổng số mgCaCO3/L 145 95,5 52,5 500 
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TT Thông số Đơn vị NN1 NN2 NN3 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

5 
Amoni (NH4

+ tính theo 

N) 
mg/L 0,346 <0,04 <0,04 1 

6 Clorua (Cl-) mg/L 15,2 9,5 6,8 250 

7 
Nitrat (NO3

- - tính theo 

N) 
mg/L 1,355 1,983 2,230 15 

8 Nitrit (NO2
- - tính theo N) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 1 

9 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,005 

10 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

11 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,05 

12 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 1 

13 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 <0,03 3 

14 Mangan (Mn) mg/L <0,09 <0,09 <0,09 0,5 

15 Sắt (Fe) mg/L <0,06 0,06 <0,06 5 

16 Tổng Coliform CFU/100mL 0 0 0 3 

17 Tổng Nitơ mg/L <9* <9* <9* - 

18 Tổng Photpho mg/L 0,17 < 0,03* < 0,03* - 

Bảng 2-21: Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất khu vực dự án VQG Cúc 

Phương 

TT Thông số Đơn vị NN1 NN2 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

1 pH - 7,08 6,92 5,5 – 8,5 

2 Chỉ số pecmanganat mg/L 1,83 1,76 4 

3 Độ cứng tổng số mgCaCO3/L 125 195 500 

4 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L <0,04 <0,04 1 

5 Clorua (Cl-) mg/L 12,8 22,5 250 

6 Nitrat (NO3
- - tính theo N) mg/L 4,820 3,387 15 

7 Nitrit (NO2
- - tính theo N) mg/L <0,01 <0,01 1 

8 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 0,005 

9 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 0,001 

10 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 0,05 

11 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 1 

12 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 3 

13 Sắt (Fe) mg/L <0,06 0,12 5 

14 Tổng Coliform CFU/100mL 0 1 3 

15 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/L 121 120 1500 

16 Tổng Nitơ mg/L <9* <9* - 

17 Tổng Photpho mg/L < 0,03* < 0,03* - 
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Bảng 2-22: Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất khu vực dự án VQG Bạch Mã 

TT Thông số Đơn vị NN1 NN2 NN3 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

1 pH - 5,64 5,75 6,08 5,5 – 8,5 

2 Chỉ số pecmanganat mg/L 1,71 1,75 1,68 4 

3 Độ cứng tổng số mgCaCO3/L 15,5 12,5 14,5 500 

4 
Amoni (NH4

+ tính theo 

N) 
mg/L <0,04 <0,04 <0,04 1 

5 Clorua (Cl-) mg/L <5 <5 <5 250 

6 
Nitrat (NO3

- - tính theo 

N) 
mg/L 3,372 3,044 3,197 15 

7 Nitrit (NO2
- - tính theo N) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 1 

8 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,005 

9 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

10 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,05 

11 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 1 

12 Mangan (Mn) mg/L <0,09 <0,09 <0,09 0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 <0,03 3 

14 Sắt (Fe) mg/L <0,06 <0,06 <0,06 5 

15 Tổng Coliform CFU/100mL 0 0 0 3 

16 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/L 178 189 172 1500 

17 Tổng Nitơ mg/L <9* <9* <9* - 

18 Tổng Photpho mg/L < 0,03* < 0,03* < 0,03* - 

Bảng 2-23: Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất khu vực dự án VQG Yok Don 

TT Thông số Đơn vị NN1 NN2 NN3 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

1 pH - 6,59 6,42 7,02 5,5 – 8,5 

2 Chỉ số pecmanganat mg/L 1,85 1,70 1,87 4 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L <6 <6 <6 - 

4 Độ cứng tổng số mgCaCO3/L 225 152 250 500 

5 
Amoni (NH4

+ tính theo 

N) 
mg/L <0,04 0,232 <0,04 1 

6 Clorua (Cl-) mg/L 32,5 20,5 35,5 250 

7 
Nitrat (NO3

- - tính theo 

N) 
mg/L 1,996 1,248 2,267 15 

8 Nitrit (NO2
- - tính theo N) mg/L 0,028 0,012 <0,01 1 

9 Cadimi (Cd) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,005 

10 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

11 Asen (As) mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,05 

12 Đồng (Cu) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 1 

13 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 <0,03 <0,03 3 
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TT Thông số Đơn vị NN1 NN2 NN3 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

14 Sắt (Fe) mg/L 0,07 0,19 0,18 5 

15 Tổng Coliform CFU/100mL 0 0 1 3 

16 Tổng Nitơ mg/L <9* 0 1 - 

17 Tổng Photpho mg/L < 0,03* < 0,03* < 0,03* - 

Ghi chú:  

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

nước ngầm. 

- Dấu (-): Quy chuẩn không quy định. 

(*): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn định lượng LOQ của phương pháp; 

KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL 

của phương pháp 

❖ Nhận xét:  

Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước dưới đất 

tại khu vực dự án đều không vượt giới hạn cho phép được quy định tại QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Nhìn chung chất lượng nước dưới đất tại khu vực thực hiện dự án 

còn tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

2.2.1.5. Chất lượng môi trường đất 

Các chỉ tiêu Tổng Kali, Tổng Nitơ, Tổng phốtpho, Pb, Cd, Cu, Zn, As được tiến hành 

thu mẫu tại hiện trường cho 4 VQG riêng VQG Cát Tiên được tiến hành thu thêm mẫu 

Thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ, Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ. Các mẫu được bảo 

quản, lưu trữ và vận chuyển phù hợp với các yêu cầu hiện hành về môi trường. Kết quả 

quan trắc và phân tích đất được trình bày như bảng dưới đây. 

Bảng 2-24: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án VQG Cát Tiên 

TT Thông số Đơn vị MĐ1 MĐ2 MĐ3 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất lâm nghiệp) 

1 Tổng Nitơ mg/Kg 1767 1752 1586 - 

2 Asen (As) mg/Kg 1,675 1,272 1,411 20 

3 Đồng (Cu) mg/Kg 18,36 16,52 18,55 150 

4 Cadimi (Cd) mg/Kg 0,571 0,519 0,481 3 

5 Chì (Pb) mg/Kg 12,65 15,95 19,23 100 

6 Kẽm (Zn) mg/Kg 31,44 31,20 37,69 200 

7 Tổng Kali mg/Kg 962 1271 529 - 

8 Tổng Photpho mg/Kg 50,4 57,9 60,1 - 

9 
Thuốc BVTV nhóm clo hữu 

cơ 
mg/Kg KPH KPH KPH - 

10 
Thuốc BVTV nhóm 

photpho hữu cơ 
mg/Kg KPH KPH KPH - 
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Bảng 2-25: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án VQG Cúc Phương 

TT Thông số Đơn vị MĐ1 MĐ2 MĐ3 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

(Đất lâm nghiệp) 

1 Tổng Nitơ mg/Kg 1563 1747 1723 - 

2 Asen (As) mg/Kg 1,502 1,515 1,533 20 

3 Đồng (Cu) mg/Kg 29,88 14,66 15,24 150 

4 Cadimi (Cd) mg/Kg 1,195 1,288 1,279 3 

5 Chì (Pb) mg/Kg 12,50 12,29 12,88 100 

6 Kẽm (Zn) mg/Kg 34,32 29,18 29,95 200 

7 Tổng Kali mg/Kg 1390 1123 428 - 

8 Tổng Photpho mg/Kg 79,3 65,3 50,5 - 

Bảng 2-26: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án VQG Bạch Mã 

TT Thông số Đơn vị MĐ1 MĐ2 MĐ3 MĐ4 MĐ5 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất lâm nghiệp) 

1 Tổng Nitơ mg/Kg 1794 1552 1608 1614 1752 - 

2 Asen (As) mg/Kg 1,343 1,574 1,779 1,761 1,482 20 

3 Đồng (Cu) mg/Kg 19,82 20,46 24,66 23,27 24,50 150 

4 Cadimi (Cd) mg/Kg 1,151 0,749 0,950 0,702 0,848 3 

5 Chì (Pb) mg/Kg 18,17 14,07 17,42 15,25 13,37 100 

6 Kẽm (Zn) mg/Kg 30,68 41,52 37,38 31,05 38,28 200 

7 Tổng Kali mg/Kg 1089 954 2524 2183 824 - 

8 Tổng Photpho mg/Kg 68,2 63,9 86,4 83,1 66,3 - 

Bảng 2-27: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án VQG Ba Vì 

TT Thông số Đơn vị MĐ1 MĐ2 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT (Đất lâm 

nghiệp) 

1 Tổng Nitơ mg/Kg 1625 1477 - 

2 Asen (As) mg/Kg 1,186 1,342 20 

3 Đồng (Cu) mg/Kg 20,05 25,15 150 

4 Cadimi (Cd) mg/Kg 1,037 0,912 3 

5 Chì (Pb) mg/Kg 12,69 14,45 100 

6 Kẽm (Zn) mg/Kg 30,81 28,27 200 

7 Tổng Kali mg/Kg 455 1322 - 

8 Tổng Photpho mg/Kg 62,6 75,4 - 
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Bảng 2-28: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án VQG Yok Don 

TT Thông số Đơn vị MĐ1 MĐ2 MĐ3 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT (Đất 

lâm nghiệp) 

1 Tổng Nitơ mg/Kg 1558 1863 1840 - 

2 Asen (As) mg/Kg 1,450 1,369 1,401 20 

3 Đồng (Cu) mg/Kg 18,41 25,23 22,71 150 

4 Cadimi (Cd) mg/Kg 0,969 1,087 0,832 3 

5 Chì (Pb) mg/Kg 10,95 13,23 15,51 100 

6 Kẽm (Zn) mg/Kg 34,64 34,73 39,25 200 

7 Tổng Kali mg/Kg 421 1355 326 - 

8 Tổng Photpho mg/Kg 70,2 74,3 55,8 - 

Ghi chú:  

+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Giới hạn hàm lượng tổng số của 1 số kim loại 

nặng trong đất. 

- Dấu (-): Quy chuẩn không quy định. 

❖ Nhận xét:  

Kết quả phân tích cho thấy, dù hàm lượng Cd ở VQG Cát Tiên rất thấp so với các 

VQG khác (khoảng 50%), tất cả các chỉ tiêu phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án đều 

thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Như vậy, 

nhìn chung chất lượng đất tại khu vực thực hiện dự án còn tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

2.2.1.6. Chất lượng môi trường trầm tích 

Các chỉ tiêu Pb, Cd, Cu, Zn, As, Thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ, Thuốc BVTV 

nhóm photpho hữu cơ được tiến hành thu mẫu tại hiện trường, được bảo quản, lưu trữ 

và vận chuyển phù hợp với các yêu cầu hiện hành về môi trường. Kết quả quan trắc và 

phân tích đất được trình bày như bảng dưới đây. 

Bảng 2-29: Kết quả phân tích chất lượng bùn đáy khu vực dự án VQG Cát Tiên 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 

QCVN 

50:2013/ 

BTNMT 

1 Chì (Pb) 
mg/Kg 11,49 7,18 5,81 04,01 7,81 6,50 2,73 300 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 15 

2 Cadimi (Cd) 
mg/Kg 0,21 2,26 2,02 0,38 <0,09* 0,16 0,17 10 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

3 Đồng (Cu) 
mg/Kg 23,00 20,50 17,25 8,20 11,08 12,93 14,54 - 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

4 Kẽm (Zn) 
mg/Kg 71,55 62,90 59,02 41,80 54,78 58,30 63,12 5.000 

mg/L <0,3* <0,3* KPH <0,3* KPH <0,3* <0,3* 250 

5 Asen (As) 
mg/Kg 4,36 2,08 6,74 5,06 4,42 4,85 8,35 40 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 2 
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TT Thông số 
Đơn 

vị 
MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 

QCVN 

50:2013/ 

BTNMT 

6 

Thuốc 

BVTV nhóm 

clo hữu cơ - 

Aldrin 

mg/Kg KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

7 

Thuốc 

BVTV nhóm 

photpho hữu 

cơ - 

Malathion 

mg/Kg KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

Bảng 2-30: Kết quả phân tích chất lượng bùn đáy khu vực dự án VQG Cúc Phương 

TT Thông số Đơn vị MB1 MB2 MB3 QCVN 50:2013/ BTNMT 

1 Chì (Pb) 
mg/Kg 13,50 12,01 11,47 300 

mg/L KPH KPH KPH 15 

2 Cadimi (Cd) 
mg/Kg 0,39 0,39 0,44 10 

mg/L KPH KPH KPH 0,5 

3 Đồng (Cu) 
mg/Kg 76,22 50,16 48,00 - 

mg/L KPH KPH KPH - 

4 Kẽm (Zn) 
mg/Kg 147,88 152,18 157,12 5.000 

mg/L KPH <0,3* <0,3* 250 

5 
 

Asen (As) 

mg/Kg 2,64 2,36 2,57 40 

mg/L KPH KPH KPH 2 

Bảng 2-31: Kết quả phân tích chất lượng bùn đáy khu vực dự án VQG Bạch Mã 

TT Thông số Đơn vị MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 QCVN 50:2013/ BTNMT 

1 Chì (Pb) 
mg/Kg 5,53 6,73 19,33 16,15 17,15 300 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH 15 

2 
Cadimi 

(Cd) 

mg/Kg 0,27 0,31 2,11 6,60 0,32 10 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

3 Đồng (Cu) 
mg/Kg 6,35 7,17 11,27 10,80 9,79 - 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH - 

4 Kẽm (Zn) 
mg/Kg 46,38 45,66 63,77 52,52 56,92 5.000 

mg/L <0,3* <0,3* <0,3* <0,3* <0,3* 250 

5 Asen (As) 
mg/Kg 2,27 2,79 2,53 1,85 1,26 40 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH 2 

Bảng 2-32: Kết quả phân tích chất lượng bùn đáy khu vực dự án VQG Ba Vì 

TT Thông số Đơn vị MB1 MB2 QCVN 50:2013/ BTNMT 

1 Chì (Pb) 
mg/Kg 6,22 3,83 300 

mg/L KPH KPH 15 
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TT Thông số Đơn vị MB1 MB2 QCVN 50:2013/ BTNMT 

2 Cadimi (Cd) 
mg/Kg 0,27 0,26 10 

mg/L KPH KPH 0,5 

3 Đồng (Cu) 
mg/Kg 130,58 131,87 - 

mg/L KPH KPH - 

4 Kẽm (Zn) 
mg/Kg 515,72 571,48 5.000 

mg/L KPH KPH 250 

5 Asen (As) 
mg/Kg 2,13 2,11 40 

mg/L KPH KPH 2 

Bảng 2-33: Kết quả phân tích chất lượng bùn đáy khu vực dự án VQG Yok Don 

TT Thông số Đơn vị MB1 MB2 MB3 QCVN 50:2013/ BTNMT 

1 Chì (Pb) 
mg/Kg 10,91 5,59 2,50 300 

mg/L KPH KPH KPH 15 

2 Cadimi (Cd) 
mg/Kg 0,2 0,2 0,41 10 

mg/L KPH KPH KPH 0,5 

3 Đồng (Cu) 
mg/Kg 15,02 24,75 8,81 - 

mg/L KPH KPH KPH - 

4 Kẽm (Zn) 
mg/Kg 71,44 66,47 44,76 5.000 

mg/L <0,3* <0,3* KPH 250 

5 Asen (As) 
mg/Kg 2,62 1,82 1,44 40 

mg/L KPH KPH KPH 2 

Ghi chú:  

QCVN 50:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

(-): Không quy định; 

(*): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn định lượng LOQ của phương pháp; 

KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL 

của phương pháp; 

❖ Nhận xét:  

Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích chất lượng bùn đáy tại 

khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 43:2012/BTNMT, chất 

lượng trầm tích tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dựa án được đánh giá thông qua 

các nhóm sinh vật chính bao gồm: Thực vật nổi; Động vật nổi; Động vật đáy; thực vật 

bậc cao có mạch; chim, thú; Lưỡng cư, bò sát. Ngoài ra nghiên cứ còn tiến hành điều 

tra, thu thập thông tin về hiện trạng các HST, hiện trạng rừng, thảm thực vật tại các khu 

vực thực hiện dự án để xác định và đánh giá ảnh hưởng của dự án đến các nhóm này. 
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Mẫu thủy sinh vật gồm thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy tại mỗi khu vực 

được tiến hành khảo sát tại 7 vị trí, mỗi vị trí lấy 3 mẫu, mỗi loại mẫu phân tích 2 chỉ 

tiêu (định lượng và định tính). 

Mẫu sinh vật trên cạn được khảo sát và thu thập theo từng nhóm loài, mỗi nhóm 

loài tiến hành thu thập và phân tích 5 mẫu vật. 

Thời gian khảo sát và thu mẫu diễn ra từ ngày 12 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 

tháng 7 năm 2022. 

Vị trí các điểm thu mẫu tại mỗi khu vực được đính kèm tại Phụ lục 5 của báo cáo. 

2.2.2.1. Vườn Quốc gia Cát Tiên 

 Thảm thực vật khu vực thực hiện dự án 

Kết quả điều tra khảo sát tại khu vực xác định dự án nằm trong phân khu dịch vụ 

hành thuộc VQG Cát Tiên và khu vực dân cư xã Nam Cát Tiên. Thảm thực vật tại khu 

vực thực hiện dự án gồm các thảm thực vật tự nhiên dọc hai bên bờ sông Đồng Nai và 

khu vực lân cận dự án, bao gồm thảm thực vật chính sau: 

Rừng lá rộng thường xanh: Ưu thế của kiểu rừng này là các loài cây gỗ thuộc họ 

Dầu (Dipterocarpaceae) như Dầu rái (Dipterocarpus alatus), Dầu lông (D. intricatus),… 

Rừng lá rộng nửa rụng lá: Thực vật ưu thế của kiểu rừng này là các loài cây gỗ 

rụng lá từng phần trong mùa khô như Bằng lăng (Lagerstroemi calyculata), Tung 

(Tetrameles nudiflora), Râm (Anogeissus acuminata), Gáo (Haldina cordifolia), ... 

Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa: Đây là kiểu phụ thứ sinh nhân tác của rừng thường 

xanh và rừng nửa rụng lá do bị lửa rừng, chất độc hóa học tác động. Thành phần cây gỗ 

thường gặp là Vắp (Mesua sp.), Bằng lăng (Lagerstroemia calyculata), Căm xe (Xylia 

xylocarpa), hai loài cây chủ yếu dọc hai bên bờ là Lồ ô (Bambusa procera) và Mum 

(Gigantochloa multifloscula).  

Rừng lồ ô, tre nứa thuần loại: Gồm rừng lồ ô tự nhiên và rừng thứ sinh nhân tác 

hình thành do khai thác, do tác động của chất độc hóa học, hình thành sau nương rẫy 

các loài lồ ô, tre nứa xâm nhập và phát triển. Các loài phổ biến là lồ ô (Bambusa procera), 

Mum (Gigantochloa multifloscula) tạo thành các rừng lớn, những nơi ngập nước có tre 

La Ngà. 

Thảm cây bụi thứ sinh có gỗ nhỏ rải rác: Loại hình này phân bố chủ yếu tại khu 

vực hai bên bờ sông Đồng Nai và khu vực ven bờ Đảo Tiên. Đây là loại hình thực vật 

thoái hóa hơn so với các quần xã ở trên, phân bố chủ yếu dọc hai bên bờ sông, khu vực 

đất trống, đất nông nghiệp không canh tác bên địa bàn xã Nam Cát Tiên. Quần xã thực 

vật này thường có chiều cao từ 1 – 3m, chủ yếu gồm các loại cây bụi, cây thân thảo ưa 

sáng và chịu ngập, có khả năng sinh trưởng và phát triển và thích nghi tốt với môi trường 

sống. Các loài thường gặp là Cỏ tranh, cỏ lá tre, cỏ lào, bồ cu vẽ, … 
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Hình 2-7: Thảm thực vật ghi nhận tại khu vực thực hiện dự án tại khu vực VQG 

Cát Tiên 

(Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2022) 

Tại khu vực thực hiện dự án, hiện trạng các thảm thực vật chủ yếu là rừng lồ ô, 

tre nứa thuần loại. Đây là kiểu thảm phổ biến tại hai khu vực thực hiện dự án. Qua quá 

trình điều tra thực địa xác định không có loài thực vật nào có vùng phân bố duy nhất 

trong khu vực dự án là những loài quý hiếm được ghi nhận theo Sách đỏ Việt Nam 

(2007) hoặc Danh lục đỏ IUCN (2021) cũng như Nghị định 84/2021/NĐ-CP. 

 Khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án nằm hoàn toàn trong phân khu dịch vụ hành chính, tiếp 

giáp với khu dân cư xã Nam Cát Tiên nên ghi nhận về các loài động vật rất hạn chế. Các 

loài động vật chỉ ghi nhận được thông qua các dấu vết tại hiện trường, quan sát trực tiếp 

trong quá trình khảo sát, điều tra, phỏng vấn cán bộ kiểm lâm và người dân địa phương. 

Mỗi nhóm loài gần như chỉ gặp từ 1-2 lần hoặc ghi nhận qua dấu vết để lại trên hiện 

trường. Kết quả khảo sát bao gồm:  

- Một số loài thú nhỏ: Các loài Chuột (Rattus sp.), Chuột chù nhà (Suncus murinus), 

Chuột đất lớn (Bandicota indica), Dơi chó cánh dài (Cynopterus sphinx),… 

- Một số loài chim: Cu gáy (Streptopelia chinensis), Bói cá (Alcedo atthis), Chào 

mào (Pycnonotus atriceps), Sẻ nhà (Passer montanus). 

- Một số loài ếch nhái và bò sát: Thằn lằn bóng hoa (Eutropis multifasciatus), Cóc 

rừng  (Ingerophrynus galeatus), Nhái bầu hoa (Microhyla fissipes), Thạch sùng 

đuôi sần (Hemidactylus frenatus ). 

Đối với khu hệ thủy sinh vật tại khu vực khảo sát, qua kết quả nghiên cứu khảo 

sát thực địa và kế thừa các tài liệu trước đây đã ghi nhận được 192 loài thuộc 82 họ và 

22 bộ, bao gồm: 

- Thực vật nổi: Tại khu vực khảo sát xác định được 63 loài Thực vật phù du, 32 

giống thuộc 6 ngành tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Lam 

(Cyanophyta), tảo vàng (Xanthophycophyta), tảo hai roi (Dinophyta) và tảo Mắt 

(Euglenophyta). Trong thành phần Thực vật phù du, nhóm tảo Lục có số lượng loài cao 

nhất (30 loài, chiếm 47,6%); tiếp đến là nhóm tảo Silic (17 loài, chiếm 27%); nhóm tảo 

Lam (có 8 loài, chiếm 12,7%); nhóm tảo Mắt (có 4 loài, chiếm 6,3 %); nhóm tảo Hai roi 
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(có 3 loài, chiếm 4,7%) và cuối cùng là nhóm tảo Vàng (có 1 loài, chiếm 1,6%) 

- Động vật nổi: Kết quả nghiên cứu Động vật nổi trong hệ thống thuỷ vực nước 

ngọt của Vườn Quốc gia Cát Tiên năm 2022 đã ghi nhận được 60 loài Động vật phù du 

thuộc 39 giống, 19 họ và 5 bộ. Trong thành phần loài, nhóm Trùng bánh xe (Rotifera) 

có 32 loài (chiếm 53,3% tổng số loài), tiếp đến là nhóm Giáp xác râu chẻ (Cladocera) 

có 18 loài (chiếm 30% tổng số loài), và nhóm Giáp xác chân chèo (Copepoda) có 7 loài 

(chiếm 11,7% tổng số loài), thấp nhất là Giáp xác có vỏ (Ostracoda) chỉ có 3 loài (chiếm 

5% tổng số loài). 

- Động vật đáy: Kết quả khảo sát năm 2022 tại các thuỷ vực thuộc Vườn Quốc 

gia Cát Tiên, đã xác định được 69 loài động vật đáy thuộc 55 giống, 31 họ, 11 bộ và 3 

lớp. Chiếm ưu thế về thành phần loài là nhóm Côn trùng (Insecta) chỉ có 49 loài (71%); 

tiếp theo là nhóm Ốc (Gastropoda) có 11 loài (16%); nhóm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) có 

9 loài (13%). 

  

Hình 2-8: Khảo sát, thu mẫu thủy sinh vật tại VQG Cát Tiên 

(Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2022) 

Kết quả khảo sát cho thấy khu hệ động vật tại vị trí xây dựng dự án rất khiêm tốn, 

chưa kể một số loài chim chỉ ghi nhận sự có mặt tại một số thời điểm tại khu vực này. 

Thực tế, do khu vực thực hiện dự án và khu vực khảo sát nằm gần khu dân cư, cạnh 

đường giao thông và tiếp giáp với gần khu vực hành chính của vườn, do đó, việc xuất 

hiện các loài thú lớn sẽ rất khó xảy ra. Bên cạnh đó, khu vực xây dựng dự án có điều 

kiện địa hình đặc thù nên các loài động vật hầu như không ghi nhận sự xuất hiện tại đây.  

Kết quả điều tra thực địa xác định không có loài động vật, bò sát, ếch nhái nào có 

vùng phân bố duy nhất trong khu vực dự án là những loài quý hiếm được ghi nhận theo 
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Sách đỏ Việt Nam (2007) hoặc Danh lục đỏ IUCN (2021) cũng như Nghị định 

84/2021/NĐ-CP. 

2.2.2.2. Vườn Quốc gia Cúc Phương 

 Thảm thực vật khu vực thực hiện dự án 

Kết quả điều tra xác định khu vực thực hiện dự án nằm trong lâm phần của VQG 

Bạch Mã thuộc phân khu dịch vụ hành chính. Thảm thực vật tự nhiên trong khu vực 

thực hiện dự án chủ yếu là rừng thứ sinh nghèo phân bố xung quanh khu vực thực hiện 

dự án. Độ khép tán rừng 0,4 – 0,6 và không đều, tán rừng có 2 tầng cây gỗ nhưng phân 

hóa rõ rệt, chiều cao trung ình 10 – 13m, đường kính trung bình 10 – 13cm. Các loại cây 

gỗ phổ biến là các loài trong họ Long não (Lauraceae), Ngọc lan (Magnoliaceae), họ 

Xoan (Meliaceae), họ Dầu (Dipterocarpaceae) và họ Dẻ (Fagaceae). 

 Khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án 

Về Thú: Một số loài thú được ghi nhận trong quá trình khảo sát thực địa khu vực 

xây dựng dự án bao gồm một số loài thú nhỏ như Sóc bụng xám (Callosciurus inornatus); 

Sóc chuột nhỏ (Tamiops macclellandi); Chuột nhắt nhà (Mus musculus),… 

Về chim: Bộ Sẻ có số lượng loài được ghi nhận nhiều nhất về số lượng loài trong 

quá trình khảo sát bao gồm các loài có tần suất bắt gặp cao như Giẻ cùi (Urocissa 

erythrorhyncha);Tu hú (Eudynamys scolopacea); . Một số loài thuộc bộ bồ câu như Cu gáy 

(Streptopelia chinensis), Cu ngói (Streptopelia tranquebarica)… 

Về Lưỡng cư - Bò sát: Thạch sùng (Hemidactylus karenorum); Thằn lằn bóng hoa 

(Eutropis multifasciatus); Rắn sọc xanh (Elaphe prasina); Ếch đồng (Hoplobatrachus 

rugulosus); Ếch cây (Polypedates leucomystax),… 

Bảng 2-34: Kết quả khảo sát khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án 

Nhóm sinh vật Số loài ghi nhận Số họ Số bộ 

Thú 15 5 3 

Chim 43 24 12 

Bò sát 8 5 1 

Lưỡng cư 6 3 1 

Cộng 195 37 17 

Kết quả điều tra thực địa xác định không có loài động vật, bò sát, ếch nhái nào có 

vùng phân bố duy nhất trong khu vực dự án là những loài quý hiếm 

được ghi nhận theo Sách đỏ Việt Nam (2007) hoặc Danh lục đỏ IUCN (2021) cũng như 

Nghị định 84/2021/NĐ-CP. 

Đa dạng khu hệ thủy sinh vật: 

- Thực vật nổi: Tại khu vực khảo sát xác định được 51 loài Thực vật phù du, 29 

giống, 15 họ, 7 bộ thuộc 4 ngành tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo 

Lam (Cyanophyta), tảo Mắt (Euglenophyta). Trong thành phần Thực vật phù du, nhóm 

tảo Silic có số lượng loài cao nhất (28 loài, chiếm 55%); nhóm tảo Lục (10 loài, chiếm 

19,6%); tiếp đến là nhóm tảo Mắt (có 7 loài, chiếm 13,7 %); và cuối cùng là Lam (có 6 

loài, chiếm 11,7%). 

- Động vật nổi: Kết quả nghiên cứu đã xác định 59 loài động vật phù du ở các 
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thủy vực trong khu vực Vườn Quốc gia Cúc Phương, thuộc 22 giống, 12 họ và 5 bộ. 

Trong thành phần loài, nhóm Giáp xác chân chèo (Copepoda) có số loài nhiều nhất với 

31 loài (chiếm 52,6% tổng số loài), tiếp đến là nhóm Giáp xác râu chẻ (Cladocera) có 

13 loài (chiếm 22% tổng số loài), nhóm Trùng bánh xe (Rotifera) có 12 loài (chiếm 

20,3% tổng số loài) và thấp nhất là Giáp xác có vỏ (Ostracoda) chỉ có 3 loài (chiếm 5% 

tổng số loài). 

- Động vật đáy: Tại các thuỷ vực thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, đã xác định 

được 39 loài động vật phù du thuộc 33 giống, 23 họ, 10 bộ và 6 lớp, 3 ngành. Chiếm ưu 

thế về thành phần loài là nhóm Ốc (Gastropoda) có 15 loài (38,5%); nhóm Côn trùng 

(Insecta) chỉ có 9 loài (23%); nhóm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) có 8 loài (20,5%). Các nhóm 

còn lại có số lượng loài rất ít, trong đó, nhóm Giáp xác (Crustacea) có 4 loài (10,3%) và 

nhóm Giun ít tơ (Oligochaeta) có 2 loài (5,1%), nhóm Giun nhiều tơ (Polychaeta) chỉ 

có 1 loài (2,6%). 

  

Hình 2-9: Khảo sát, thu mẫu tại khu vực hồ Mạc VQG Cúc Phương 

(Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2022) 

2.2.2.3. Vườn Quốc gia Ba Vì 

 Thảm thực vật khu vực thực hiện dự án 

 Tổng diện tích tự nhiên của Vườn quốc gia Ba Vì hiện nay đang quản lý là 

9.702,41 ha, trong đó diện tích đất có rừng của Vườn 8.422,47 ha (rừng tự nhiên 

3.657,34 ha; rừng trồng là 4.765,13 ha). Dọc theo tuyến dự án từ cổng Vườn (Km 

12+309,11) lên cốt 400m (Km6+480) chủ yếu là rừng trồng, trong đó phần lớn là rừng 

trung bình trạng thái trạng thái IIIA2 và rừng nghèo trạng thái IIIA1. 

Thảm thực vật dọc hai bên tuyến đường và khu vực lân cận có những kiểu thảm 

thực vật chính như sau: 

- Rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới: Kiểu rừng này có phân bố 

thành các mảng tương đối lớn lân cận khu vực và độ cao dưới 700m xung quanh sườn 

núi Ba Vì. Ưu hợp của những loài cây trong các họ ưu thế như: họ Re (Lauraceae), họ 
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Dẻ (Fagaceae), họ Dâu tằm (Mogaceae), họ Mộc lan (Magnoliaceae), họ Đậu 

(Leguminoseae) ... Rừng được chia thành 4 tầng, trong đó tầng ưu thế có các loài như 

Trâm, Trường vân, Gội, Sến, Cà lồ Ba vì, Đa, Sồi … đường kính bình quân 25 - 35cm, 

chiều cao từ 18 - 22m. 

- Rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp: Kiểu rừng này đã 

bị tác động mạnh của con người nhưng về cơ bản còn giữ được tính nguyên sinh. Độ tàn 

che của rừng thường đạt 0,7 - 0,8. Thực vật chủ yếu là các loài cây lá rộng thuộc các họ 

Dẻ (Fagaceae), họ Re (Lauraceae), họ Ngọc lan (Magnoliaceae), họ Thích (Aceraceae) 

... 

- Rừng thứ sinh phục hồi: Rừng chỉ có một tầng cây gỗ có tán đều nhưng khá thưa 

nên dưới tán rừng tầng thảm tươi khá phát triển của các loài cỏ cao thuộc họ Cỏ 

(Poaceae) và họ Cói (Cyperaceae). Ở rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới phổ biến 

là các loài Hu đay (Trema oriantalis), Ba gạc lá xoan (Euvodia meliaefolia) ... 

- Rừng thứ sinh hỗn giao: Rừng thứ sinh hỗn giao xung quanh khu vực dự án chỉ 

chiến một diện tích nhỏ. Với cây gỗ chủ yếu là các loài: Dẻ, Re, Kháo, Chẹo, Ngát, Thị 

rừng, Dung, Chân chim…  

- Rừng trồng: Các loài cây trồng chủ yếu gồm: Keo, Lim xanh, Sến, Thông, Sa 

mộc, Long não, Giổi, Muồng đen, Trám, …  

- Thảm cỏ cây bụi, nương rẫy: Thảm này cỏ cây bụi, nương rẫy phân bố một phần 

nhỏ diện tích. Loài thực vật chủ yếu là các loài Lau lách, Dây sắn, Bìm bìm, Hu đay, Ba 

soi, Lành ngạnh 

 

Hình 2-10: Các thảm thưc vật rừng xung quanh khu vực thực hiện dự án tại khu 

vực VQG Ba Vì 

(Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2022) 

 Khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án 

Trong quá trình điều tra khảo sát ghi nhận về các loài động vật rất hạn chế. Các 

loài động vật được ghi nhận thông qua việc quan sát trực tiếp trong quá trình khảo sát, 

các dấu vết nhận biết tại hiện trường, điều tra, phỏng vấn cán bộ kiểm Lâm và người 

dân địa phương. Kết quả được cập nhật tại bảng 1 dưới đây:  
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Bảng 2-35: Kết quả khảo sát khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án 

Nhóm sinh vật Số loài ghi nhận Số họ Số bộ 

Thú 12 5 3 

Chim 19 12 8 

Bò sát 6 3 1 

Lưỡng cư 7 3 1 

Cộng 44 23 13 

Một số loài được ghi nhận điển hình như: 

- Thú: Bao gồm một số loài thú nhỏ như Chuột nhắt nhà (Mus musculus); Chuột 

mốc lớn (Berylmys bowersi); Sóc bụng xám (Callosciurus inornatus). 

- Chim: Cu gáy (Streptopelia chinensis); Bắt cô trói cột (Phaenicohaeus micropterus). 

- Một số loài bò sát và lưỡng cư: Thạch sùng đuôi sần (Hemidactylus frenatus); 

Thằn lằn bóng hoa (Eutropis multifasciatus); Ếch cây mép trắng (Polypedates 

leucomystax). 

Kết quả điều tra thực địa xác định không có loài động vật, bò sát, ếch nhái nào có 

vùng phân bố duy nhất trong khu vực dự án là những loài quý hiếm được ghi nhận theo 

Sách đỏ Việt Nam (2007) hoặc Danh lục đỏ IUCN (2021) cũng như Nghị định 

84/2021/NĐ-CP. 

- Thủy sinh vật: 

+ Thực vật nổi: Tại khu vực khảo sát xác định được 53 loài Thực vật phù du, 31 

giống 17 họ và 8 bộ thuộc 4 ngành tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), 

tảo Lam (Cyanophyta) và tảo Mắt (Euglenophyta). Trong thành phần Thực vật phù du, 

nhóm tảo Silic có số lượng loài cao nhất (32 loài, chiếm 60,4%); tiếp đến là nhóm tảo 

Lục (9 loài, chiếm 17%); và cuối cùng là nhóm tảo Mắt và nhóm tảo Lam (có 6 loài, 

chiếm 11,3%). 

- Động vật nổi: Kết quả nghiên cứu, khảo sát tại khu vực đã xác định 45 loài động 

vật nổi ở các thủy vực lân cận khu vực thực hiện dự án, thuộc 26 giống, 19 họ và 6 bộ. 

Trong thành phần loài, nhóm Giáp xác chân chèo (Copepoda) có số loài nhiều nhất với 

31 loài (chiếm 68,9% tổng số loài), tiếp đến là nhóm Giáp xác râu chẻ (Cladocera) có 8 

loài (chiếm 17,8% tổng số loài), nhóm Trùng bánh xe (Rotifera) có 5 loài (chiếm 11,1% 

tổng số loài) và thấp nhất là Giáp xác có vỏ (Ostracoda) chỉ có 1 loài (chiếm 2,2% tổng 

số loài). 

- Động vật đáy: Đã xác định được 27 loài động vật phù du thuộc 25 giống, 18 họ, 

11 bộ và 5 lớp, 3 ngành. Chiếm ưu thế về thành phần loài là hai nhóm: nhóm Ốc 

(Gastropoda) có 13 loài (48%) và nhóm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) có 7 loài (26%). Các 

nhóm còn lại có số lượng loài rất ít, trong đó, nhóm Giáp xác (Crustacea) và nhóm Giun 

ít tơ (Oligochaeta) có 2 loài (7%), nhóm Giun nhiều tơ (Polychaeta) và Côn trùng (Insecta) 

chỉ có 1 loài. Các loài phân bố phổ biến ở mọi điểm trong các thuỷ vực là 2 loài Giun ít 

tơ Branchiura sowerbyi, Tubifex sp. và 1 loài ấu trùng Muỗi lắc Chironomus sp. 
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2.2.2.4. Vườn Quốc gia Bạch Mã 

 Thảm thực vật khu vực thực hiện dự án 

Kết quả điều tra xác định khu vực thực hiện dự án nằm trong lâm phần của VQG 

Bạch Mã thuộc 02 phân khu: Phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ hành chính, 

bao gồm các thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng. 

Thảm thực vật tự nhiên được xác định chủ yếu là rừng non chưa có trữ lượng, trảng 

cỏ cây bụi và rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới chạy dọc theo tuyến đường mòn 

tuần tra thuộc phân khu phục hồi sinh thái. 

Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới: Ưu thế Chò (Parashorea stellata), Ươi 

(Scaphium macropodium), Sâng (Pometia pinnata), Huỳnh (Heritiera cochinchinensis), 

Kiền kiền (Hopea siamensis), Chân chim (Schefflera sp.), Mít nài (Artocarpus rigidus), 

Dầu (Dipterocarpus sp.), Trâm (Syzygium spp.)… 

Rừng thứ sinh thường xanh phục hồi sau nương rẫy: Rừng non có tầng sinh thái 

không liên tục, độ che phủ thấp dưới 10%, thường có cây leo bảo phủ, gồm các loài ưa 

sáng, chịu hạn là các loài xâm nhập, mọc nhanh, lấn chiếm nơi sống, tạo nên một cấu 

trúc hỗn tạp, đan xen với các đám cây bụi, cỏ cao. Tán cây thường gồm những cây gỗ 

có chiều cao 3-7, đường kính nhỏ, chủ yếu 2-5cm. Các loài mọc nhanh, phổ biến cho 

thảm thứ sinh như Lá nến (Macaranga denticulate), Ba bét (Mallotus paniculatus), Sòi 

tía (Sapium dicolor), Trâm (Syzygium spp.), Thành ngạnh (Cratoxylon sp.), Linh (Eurya 

polyneura), Bọt ếch (Glochidion spp.),... Dây leo, bì sinh và cỏ quyết khá phong phú và 

nhất là Mây (Calamus sp.). 

Trảng cây bụi thứ sinh thường xanh phục hồi sau nương rẫy: Thành phần thực vật 

chiếm ưu thế chính gồm các loài như Sim (Rhodomyrtus tomentosa), Bù cu vẽ (Breynia 

fructicosa), Thành ngạnh (Cratoxylon formosum), Mua (Melastoma septemnervium), 

Găng (Randia spinosa), Ba bét (Mallotus paniculatus), Hoắc quang (Wendlandia 

paniculata), Cỏ lào (Eupatorium odoratum), Ba chạc (Euodia lepta), Bứa (Garcinia 

tinctoria), Lách (Saccharum spontaneum), Lô nêpan (Miscanthus nepalensis), Lách 

(Neyraudia reynaudiana). Cây bụi xâm nhập nhiều (trên 70%) gồm các loài như Cỏ Lào 

(Eupatorium odoratum), Mua (Melastoma septemnervium), Ngấy (Rubus spp.), … và các 

loài thân thảo phổ biến như các loài cỏ cao trong họ Hòa thảo (Poaceae) như Cỏ tranh 

(Imperata cylindrica), Lau (Saccharum spontaneum)... Dây leo dày đặc bao phủ, chủ yếu 

các loài họ Moraceae, Fabaceae, Dioscoreaceae và Smilacaceae. 

Rừng trồng: Rừng trồng tại khu vực dự án hiện còn một phần nhỏ, các loại cây 

trồng chủ yếu là Thông ba lá (Pinus keysia) đã trồng từ nhiều năm trước. Bên cạnh đó, 

do khu vực thực hiện dự án có công trình nằm gần khu vực dân cư TT Phú Lộc và tiếp 

giáp với các vùng rừng trồng của người dân nên một số cây trồng lâm nghiệp cũng xuất 

hiện trong khu vực lân cận dự án, chủ yếu là các loại Keo lá tràm (Acacia 

auriculaeformis), Keo tai tượng (A. maginum) và Bạch đàn (Eucalyptus spp.) 
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Hình 2-11: Một số HST tại khu vực VQG Bạch Mã 

(Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2022) 

 Kết quả điều tra thực địa xác định không có loài thực vật nào có vùng phân bố 

duy nhất trong khu vực dự án là những loài quý hiếm được ghi nhận theo Sách đỏ Việt 

Nam (2007) hoặc Danh lục đỏ IUCN (2021) cũng như Nghị định 84/2021/NĐ-CP. 

 Khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án  

Qua kết quả điều tra khảo sát thực địa, phỏng vấn cộng đồng dân cư địa phương 

cho thấy khu vực thực hiện dự án và khu vực lân cận không có sự xuất hiện của những 

loài động vật quý hiếm. Các loài động vật được ghi nhận tại khu vực thực hiện dự án 

được tổng hợp tại Bảng 2-34. 

Bảng 2-36: Kết quả khảo sát khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án 

Nhóm sinh vật Số loài ghi nhận Số họ Số bộ 

Thú 5 3 2 

Chim 51 25 11 

Bò sát 14 5 1 

Lưỡng cư 8 3 1 

Cộng 78 36 15 

Một số loài được ghi nhận điển hình như: 

- Chim: Một số loài được bắt gặp với tuần suất suất hiện nhiều trên tuyến khảo 

sát bao gồm: Gà rừng (Gallus gallus); Cu ngói (Streptopelia tranquebarica); Bìm bịp lớn 

(Centropus sinensis); Tu hú (Eudynamys scolopacea), … 

- Thú: Chuột nhắt nhà (Mus musculus); Chuột mốc lớn (Berylmys bowersi); Sóc 
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bụng xám (Callosciurus inornatus); Sóc chuột nhỏ (Tamiops macclellandi), … 

- Một số loài Lưỡng cư, bò sát: Ếch đồng (Rana rugulosa); Ếch suối (Rana 

nigrovittata); Cóc nhà (Bufo melanostictus), … 

Không có loài động vật nào có vùng phân bố duy nhất trong khu vực dự án là 

những loài quý hiếm được ghi nhận theo Sách đỏ Việt Nam (2007) hoặc Danh lục đỏ 

IUCN (2020) cũng như Nghị định 84/2021/NĐ-CP. 

Khu hệ thủy sinh vật: Quá trình khảo sát, thu mẫu tại khu vực đã xác định được: 

Thực vật nổi: Tại khu vực khảo sát xác định được 66 loài Thực vật phù du, 41 

giống, 30 họ, 15 bộ thuộc 5 ngành tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), 

tảo Lam (Cyanophyta), tảo nâu vàng (Chrysophyta), và tảo Mắt (Euglenophyta). Trong 

thành phần Thực vật phù du, nhóm tảo Lục có số lượng loài cao nhất (34 loài, chiếm 

51,5%); tiếp đến là Lam (có 19 loài, chiếm 29%); nhóm tảo Silic (6 loài, chiếm 9%); 

nhóm tảo Nâu vàng (có 4 loài, chiếm 6%); và cuối cùng là nhóm tảo Mắt (có 3 loài, 

chiếm 4,5 %). 

Động vật nổi: Kết quả nghiên cứu đã xác định 37 loài động vật phù du ở các thủy 

vực trong khu vực dự án và vùng lân cận, thuộc 22 giống, 12 họ và 5 bộ. Trong thành 

phần loài, nhóm Giáp xác chân chèo (Copepoda) có số loài nhiều nhất với 15 loài (chiếm 

40,5% tổng số loài), tiếp đến là nhóm Giáp xác râu chẻ (Cladocera) có 12 loài (chiếm 

32,5% tổng số loài), nhóm Trùng bánh xe (Rotifera) có 9 loài (chiếm 24,3% tổng số 

loài) và thấp nhất là Giáp xác có vỏ (Ostracoda) chỉ có 1 loài (chiếm 2,7% tổng số loài). 

Động vật đáy: Tại các thuỷ vực khu vực dự án và vùng lân cận đã xác định được 

59 loài động vật phù du thuộc 48 giống, 35 họ, 13 bộ và 4 lớp. Chiếm ưu thế về thành 

phần loài là nhóm Côn trùng (Insecta) chỉ có 39 loài (69,7%); tiếp theo là nhóm Ốc 

(Gastropoda) có 9 loài (16,1%); Các nhóm còn lại có số lượng loài rất ít, trong đó, nhóm 

Giáp xác (Crustacea) và nhóm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) đều có 4 loài (7,1%). 

2.2.2.5. Vườn Quốc gia Yok Don 

 Thảm thực vật khu vực thực hiện dự án 

Theo kết quả điều tra khảo sát tại khu vực, địa điểm xây dựng và thực hiện dự án 

nằm trong lâm phần của VQG Yok Don. Các công trình xây dựng nằm trong cả 3 phân 

khu dịch vụ hành chính, phục hồi sinh thái và phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Dọc theo 

02 tuyến đường xây dựng với tổng chiều dài 27,59km trở lên là các trạng thái rừng tự 

nhiên.  

Thảm thực vật tại địa điểm dự án và khu vực lân cận nằm trong hệ sinh thái tự 

nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. Trong đó hệ sinh thái tự nhiên chiếm tới > 85% diện tích, 

bao gồm các thảm thực vật chính sau: 

Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá: Tổ thành loài cây bao 

gồm những loài cây có giá trị kinh tế như: Căm xe, Cà chít, Lim xẹt, Thị rừng, Kháo, 

Gáo giấy, Gáo vàng, Thành ngạnh, Cóc chuột, Cóc rừng, Chiêu liêu ổi, … 

Rừng gỗ tự nhiên lá rộng nửa rụng lá: Tổ thành loài cây bao gồm những loài cây 

có giá trị kinh tế như: Căm xe, Lim xẹt, Thị rừng, Kháo, Gáo giấy, Gáo vàng, Thành 

ngạnh, Cóc chuột, Cóc rừng, Chiêu liêu ổi, Chiêu liêu đen, Muồng, Đa, Bồ cạp nước,... 

Rừng gỗ tự nhiên lá rộng rụng lá (hay còn gọi là rừng khộp): Kiểu rừng này là nét 

đặc trưng của VQG này, phân bố chủ yếu ở vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. 
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Đây là VQG duy nhất ở Việt Nam còn bảo tồn được loại rừng đặc biệt này. 

Rừng hỗn giao hỗ và tre nứa: Với diện tích nhỏ, kiểu rừng này phân bố ven các 

con suối hoặc các khu vực khe nước nơi tuyến đường dự án đi qua. Thực vật tại kiểu 

thảm này là hỗn giao giữa các loài cây gỗ và tre nứa nhỏ. 

 

Hình 2-12: HST rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh tại VQG YoK Don 

(Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2022) 

Về đa dạng thực vật ghi nhận thông qua quá trình khảo sát thực địa và phân tích 

các số liệu kế thừa đã ghi nhận tại Vườn Quốc gia Yok Đôn tổng số 1.006 loài thực vật 

thuộc 464 chi thuộc 132, 4 ngành thực vật tại VQG Yok Don. Trong 4 ngành thực vật 

phân bố tại VQG Yok Don thì Ngành Mộc lan (Magnoliophyta) có mức độ đa dạng 

thành phần loài cao nhất với 979 loài chiếm 97,3% tổng số loài ghi nhận tại khu vực 

nghiên cứu, tiếp đến Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) với 22 loài chiếm 2,2%. Ngành 

có số lượng loài ít nhất là Thạch tùng (Lycopodiophyta) với 2 loài chiếm 0.02%. 

Kết quả điều tra thực địa đã xác định có ghi nhận sự phân bố của các loài thực vật 

quý hiếm tại khu vực lân cận dự án theo Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ IUCN 

(2021) cũng như Nghị định 84/2021/NĐ-CP. Vì vậy, việc bảo tồn các loài thực vật nguy 

cấp, quý hiếm trước và trong quá trình thực hiện dự án quan trọng và cấp thiết. 

 Khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án 

Do đặc điểm của HST rừng Khộp và điều kiện địa hình bằng phẳng đã góp phần 

hình thành nên khu hệ động vật ở đây cũng mang tính chất điển hình. Kết quả khảo sát, 

phân tích, kế thừa các tài liệu nghiên cứu về khu hệ động vật cho thấy tại VQG Yok 

Don có 650 loài động vật có xương sống, trong đó có 92 loài thú, 373 loài chim, 112 

loài cá, 55 loài bò sát, 18 loài lưỡng cư, 73 loài thực vật nổi, 50 loài động vật nổi và 61 

loài động vật đáy (Bảng 2-35). 
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Bảng 2-37: Thành phần khu hệ động vật rừng và khu hệ thủy sinh vật 

STT Lớp Bộ Họ Loài 

1 Khu hệ động vật rừng 28 133 650 

1.1 Thú 12 30 92 

1.2 Chim 7 70 373 

1.3 Cá 4 12 112 

1.4 Bò sát 4 17 55 

1.5 Ếch nhái 1 4 18 

2 Khu hệ thủy sinh vật 26 79 184 

2.1 Thực vật nổi 8 25 73 

2.2 Động vật nổi 7 19 50 

2.3 Động vật đáy 11 35 61 

 Tổng số 54 212 834 

(Nguồn: Phương án quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yordon giai đoạn 

2021 - 2030, 2021) 

Đối với khu hệ thủy sinh vật: Kết quả khảo sát, thu mẫu và phân tích đã ghi nhận: 

- Thực vật nổi: Tại khu vực khảo sát xác định được 73 loài Thực vật phù du, 51 

giống thuộc 6 ngành tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Lam 

(Cyanophyta), tảo nâu vàng (Chrysophyta), tảo Hai roi (Dinophyta) và tảo Mắt 

(Euglenophyta). Trong thành phần Thực vật phù du, nhóm tảo Lục có số lượng loài cao 

nhất (32 loài, chiếm 43,8%); tiếp đến là Lam (có 20 loài, chiếm 27,4%); nhóm tảo Silic 

(12 loài, chiếm 16,4%); nhóm tảo Nâu vàng (có 4 loài, chiếm 5,5%); nhóm tảo Hai roi 

(có 3 loài, chiếm 4,2%) và cuối cùng là nhóm tảo Mắt (có 2 loài, chiếm 2,7 %). 

- Động vật nổi: Kết quả nghiên cứu đã xác định 50 loài động vật nổi ở các thủy 

vực trong khu vực Vườn Quốc gia Yok Don, thuộc 32 giống, 19 họ và 7 bộ. Trong thành 

phần loài, nhóm Trùng bánh xe (Rotifera) có số loài nhiều nhất với 28 loài (chiếm 56% 

tổng số loài), tiếp đến là nhóm Giáp xác râu chẻ (Cladocera) có 11 loài (chiếm 22% tổng 

số loài), nhóm Giáp xác chân chèo (Copepoda) có 6 loài (chiếm 12% tổng số loài) và 

nhóm Larva (Ấu trùng) có 4 loài (chiếm 8% tổng số loài); thấp nhất là Động vật nguyên 

sinh (Protozoa) chỉ có 1 loài (chiếm 2% tổng số loài). 

- Động vật đáy: Qua kết quả khảo sát tại các thuỷ vực thuộc Vườn Quốc gia Yok 

Don, đã xác định được 61 loài động vật đáy thuộc 50 giống, 35 họ, 11 bộ. Chiếm ưu thế 

về thành phần loài là nhóm Côn trùng (Insecta) chỉ có 44 loài (72,1%); tiếp theo là nhóm 

Hai mảnh vỏ (Bivalvia) có 9 loài (14,8%); Nhóm còn lại có số lượng loài rất ít, nhóm 

Ốc (Gastropoda) có 8 loài (13,1%). 

Kết quả điều tra thực địa đã xác định có ghi nhận sự phân bố của các loài động vật 

quý hiếm tại khu vực lân cận dự án theo Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ IUCN 

(2021) cũng như Nghị định 84/2021/NĐ-CP. Vì vậy, việc bảo tồn các loài thực vật nguy 

cấp, quý hiếm trước và trong quá trình thực hiện dự án quan trọng và cấp thiết. 

2.3. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Về hiện trạng môi trường tại khu vực dự án: môi trường nền tại các khu vực thực 

hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm là điều kiện rất thuận lợi cho quá trình triển khai 
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thực hiện dự án. 

 Vườn Quốc gia Cát Tiên 

Về môi trường: Dự án sẽ có khả năng nâng cao công tác bảo vệ vườn quốc gia 

Cát Tiên, phát triển du lịch xanh, góp phần thúc đầy kinh tế địa phương tạo cơ sở để bảo 

vệ vườn tốt hơn 

Về kinh tế, du lịch:  

Khi dự án hoàn thành, giao thông thuận tiện hơn, giảm thời gian vận hành và thời 

gian chờ đợi của hành khách và hàng hoá, chưa kể đến tiềm năng và những thuận lợi về 

giao lưu thương mai, văn hoá xã hội cho người dân không chỉ trong khu vực mà còn 

trong các vùng lân cận, tạo ra nhiều việc làm mới cho người dân trong khu vực. 

Dự án tạo ra sức hấp dẫn, thu hút người dân và các nhà đầu tư đến với địa phương, 

mang lại hiệu quả tài chính cho chủ đầu tư nói riêng và huyện Tân Phú nói chung. 

Về xã hội: 

Dự án sẽ nâng cao điều kiện quản lý hành chính trên địa bàn 

Giao thông đi lại thông suốt liên tục trong ngày sẽ góp phần tích cực tạo cơ hội 

tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của người dân địa phương, giải quyết vấn đề lao 

động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo; đảm bảo an toàn giao thông, 

an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 Vườn Quốc gia Ba Vì 

Về môi trường:  

Dự án cải tạo nâng cấp đường trong Vườn quốc gia Ba Vì sau khi hoàn thành sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và các hoạt động du 

lịch sinh thái, giáo dục môi trường, thăm quan học tập của Vườn quốc gia Ba Vì. 

Về xã hội: phù hợp với quan điểm và mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội thành phố hà nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ đô 

Hà Nội cũng như của huyện Ba Vì, Dự án phù hợp với quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng 

thể phân khu hành chính dịch vụ I – Vườn quốc gia Ba Vì v quy hoạch bảo tồn và phát 

triển bền vững Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2010-2015 định hướng đến 2020. 

Du lịch: Vào 2013, do tuyến đường từ tỉnh lộ 414 lên cốt 1100m lúc đó chưa đáp 

ứng được nhu cầu du lịch của người dân nên để xây dựng Vườn quốc gia Ba Vì xứng 

đáng với tiềm năng và lợi thế trong thời đại công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4240/QĐ-BNN-TCLN 

ngày 03/10/2014 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn 

vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”. Tuy nhiên do thiếu ngân sách nên đoạn Km6+480 đến 

Km11+989 chưa được hoàn thành. Hạng mục đầu tư dự án này có mục đích hoàn thành 

việc cải tạo tuyến đường đó. 

Về giao thông:  

Hiện nay trên tuyến đường tồn tại một số vấn đề. Đầu tiên, tuy đoạn tuyến này có 

địa hình không quá phức tạp, nhưng lại tồn tại một số đoạn tuyến có bán kính cong ngoặt 

nhỏ dốc dọc lớn, tầm nhìn hạn chế. Thứ hai, hiện tại trên tuyến có 01 bãi đỗ xe, bãi này 

không đáp ứng được nhu cầu dừng đỗ của các phương tiện nên các phương tiện phải 

dừng đỗ trên đường gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Cuối cùng, dốc dọc trung bình của 
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tuyến khá lớn trung bình 8-10%, vì vậy trong quá trình vận hành khai thác tiềm ẩn rất 

nhiều rủi ro. 

Do đó, dự án có cải tuyến cục bộ tại các vị trí có bán kính cong nhỏ, ngoặt liên 

tiếp, cong quay đầu, cải tạo bãi đỗ xe với quy mô thích hợp và bố trí đường cứu nạn tại 

vị trí thích hợp để giải quyết các tồn tại trên. 

 Vườn Quốc gia Yok Don 

Về môi trường: Sau khi thi công dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học 

Về kinh tế-xã hội: Việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa các trạm, Chốt kiểm lâm và hệ 

thống đường tuần tra nhằm cải tạo cơ sở hạ tầng, phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ 

và phát triển rừng vườn Quốc gia Yok Đôn, bên cạnh đó còn phát triển du lịch sinh thái 

và hỗ trợ an ninh quốc phòng; Đồng thời tạo tiền đề phát triển lâu dài cho các chương 

trình, dự án; Đáp ứng nhu cầu tối thiểu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lực lượng 

kiểm lâm, viên chức và người lao động tại vườn. 

 

 

 

 

  



   

Trang | 134  

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 

Việc đánh giá tác động môi trường do hoạt động của Dự án trong giai đoạn chuẩn 

bị, triển khai thi công các hạng mục và giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng, nhằm 

định tính và định lượng các tác động có thể ảnh hưởng tới môi trường, sinh thái, xã hội 

và sức khoẻ con người trong quá trình thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực một cách thích hợp. 

Dựa trên cơ sở báo cáo Nghiên cứu khả thi các hạng mục và tiến độ thực hiện các 

hạng mục của Dự án, việc đánh giá tác động môi trường cho Dự án được thực hiện trong 

cả 2 giai đoạn thi công và vận hành, tạo cơ sở để xây dựng các phương án khống chế, giảm 

thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường.  

Do tính chất đặc thù của dự án triển khai rất nhiều các hạng mục công trình và phạm 

vi thực hiện trên địa bàn của 06 tỉnh, thành phố. Do đó, việc thực hiện đánh giá tác động 

môi trường sẽ được thể hiện tại 6 khu vực thi công khác nhau. Các công tác triển khai đánh 

giá tác động môi trường tuân thủ theo các hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và các hướng dẫn kỹ thuật hiện hành. 

Đánh giá các tác động môi trường của dự án dựa trên việc xử lý một cách đầy đủ, 

nghiêm túc và cẩn trọng các số liệu thu thập được từ dự án và từ số liệu môi trường nền. 

Danh mục các tác động tiềm tàng từ mỗi hoạt động của dự án được xây dựng dựa trên 

việc thống kê các số liệu khảo sát về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Ngoài 

ra, còn có đánh giá cả các tác động tích cực lẫn tác động tiêu cực, theo quy mô, phạm vi 

và thời gian tác động 

3.1. Đánh giá 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 

A. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

3.1.1.1. Tác động do nước thải 

Trong giai đoạn thi công, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt của công nhân; nước thải từ các quá trình xây dựng và nước mưa chảy tràn qua khu 

vực mặt bằng dự án. 

 Nước thải sinh hoạt của công nhân 

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực thi công các công trình là nguyên 

nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Nước thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất cặn bã, chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất dinh dưỡng và các vi khuẩn gây 

bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất nếu không được xử lý 

kịp thời. 

Tất cả các hạng mục công trình của dự án không phải thi công liên tục và không 

cùng trong một thời điểm (được phân kỳ giai đoạn đầu tư như đã đề cập tại Chương 1). 

Theo thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, các hạng mục công trình được 

phân chia thành các gói thầu tương ứng. Mỗi khu vực thi công tập trung khoảng 15-20 

công nhân làm việc trong một ngày. Tính toán lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lớn 

nhất cho 1 khu vực công trường với 20 công nhân: 
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- Sẽ có khoảng 15 công nhân địa phương sẽ được sử dụng, với định mức sử dụng 

nước là 35 lít nước/người/ngày (Tham khảo Tiêu chuẩn dùng nước cho công nhân 

ở lán trại bao gồm ăn uống, sinh hoạt… lấy từ 30 - 35 l/người.ngày - Giáo trình 

Cấp thoát nước và môi trường, 2014), lượng nước thải phát sinh tại mỗi công 

trường hàng ngày khoảng 0,525 m3/ngày. 

- Sẽ có khoảng 5 công nhân thường xuyên ở lại trên công trường, với định mức sử dụng 

nước là 100 lít nước/người/ngày (Tham khảo TCXDVN 33-2006 của Bộ Xây dựng), 

lượng nước thải phát sinh tại mỗi công trường hàng ngày khoảng 0,5 m3/ngày. 

- Tổng lượng nước thải ước tính khoảng 1,025 m3/ngày/công trường. 

 Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực xây 

dựng dự án được tính dựa vào khối lượng chất ô nhiễm, số lượng công nhân, lưu lượng 

nước thải. 

Dựa vào khối lượng các chất ô nhiễm thể hiện trong Báo cáo hiện trạng nước thải 

đô thị - Viện Khoa học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2006, khối 

lượng các chất ô nhiễm mỗi người thải vào môi trường hàng ngày được đưa ra trong 

bảng sau: 

Bảng 3-1: Khối lượng các chất ô nhiễm (tính cho 1 công trường) 

TT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng chất ô 

nhiễm/ngày (g) 

1 BOD5 45 - 54 1575 - 1890 

2 COD 72 - 103 2520 - 3605 

3 Chất rắn lơ lửng 70 - 145 2450 – 5075 

4 Dầu mỡ động thực vật 10 - 30 350 - 1050 

5 NO3
- (tính theo nitơ) 6 - 12 210 - 420 

6 PO4
3- (tính theo photpho) 0,8 - 4,0 28 - 140 

7 Amoni 3,6 - 7,2 126 - 252 

8 Tổng số vi khuẩn 109- 1010 MPN/100ml 35x109- 35x1010 MPN/100ml 

9 Coliform 106- 109 MPN/100ml 35x106 - 35x109 MPN/100ml 

10 Feacal Coliform 105- 106 MPN/100ml 35x105 - 35x106 MPN/100ml 

11 Trứng giun sán 103 MPN/100ml 35x103 MPN/100ml 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng NTĐT- Viện KH&CNMT- ĐHBKHN năm 2006 

Từ định mức tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, ta có thể tính 

toán và dự báo được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

của một số thông số chính như bảng dưới đây. 

Bảng 3-2: Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) 

1 TSS 2450 – 5075 700 – 1.450 100 

2 Amoni 126 - 252 24 – 48 10 

3 NO3
-  210 - 420 60 – 120 50 

4 PO4
3- 28 - 140 8 – 40 10 
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STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) 

5 BOD5 1575 - 1890 450 – 540 50 

6 Dầu mỡ ĐTV 350 - 1050 100 – 300 20 

7 COD 2520 - 3605 720 – 1.020 - 

8 
Coliform 

(MNP/100ml) 

35x106 - 

35x109 
107 – 1010 5.000 

Nước thải sinh hoạt không được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều 

so với quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Nếu không xây dựng, lắp đặt hệ 

thống thu gom và xử lý thì hàng ngày sẽ có một lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường. 

Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp tới môi trường sống của công nhân và 

nhân dân quanh khu vực hạng mục công trình, gây dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới 

môi trường nước dưới đất và nước mặt. Lượng nước thải sinh hoạt này chủ dự án sẽ có 

biện pháp xử lý thích hợp để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải, hạn chế 

tối đa tác động tiêu cực tới môi trường. 

 Nước thải thi công 

❖ Nước thải từ các hoạt động thi công xây dựng 

Nước thải thi công phát sinh chủ yếu từ hoạt động trộn bê tông, chủ yếu diễn ra tại 

khu vực xây dựng đường giao thông, cầu, các nhà làm việc, đào tạo học viên... Hoạt động 

trộn bê tông tại các khu vực công trường sử dụng các máy trộn bê tông 250l, tổng công 

suất là 2 m3/h cho mỗi công trường thi công. Theo tài liệu, Công nghệ bê tông và Bê tông 

đặc biệt của Phạm Duy Hữu, Nhà xuất bản Xây dựng 2009, lượng nước cần sử dụng trong 

quá trình trộn bê tông với công suất 30 m3/h, sẽ cần 9,69 m3 nước để rửa cốt liệu và 5,4 

m3 nước để trộn bê tông. Trong đó, 80% lượng nước rửa cốt liệu, sẽ được tuần hoàn tái 

sử dụng.  

Như vậy, nước thải trong quá trình trộn bê tông phát sinh là: 

20% x 9,69 x 2/30= 0,13 (m3/h) 

Trung bình, các máy trộn hoạt động 04 giờ/ngày, lượng nước thải phát sinh từ 

máy trộn bê tông là: 0,13 x 4 = 0,52 (m3/ngày). Tuy nhiên, lượng nước thải từ hoạt động 

này không diễn ra liên tục, tập trung chủ yếu trong khoảng 3-6 tháng đối với từng hạng 

mục công trình cầu và cống. 

Trong nước thải từ máy trộn bê tông có độ pH cao (thường pH>12) và không có 

thành phần chất độc hại mà chỉ có hàm lượng chất rắn lơ lửng.  

Với lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 0,52 m3/ngày trên một công trường từ 

quá trình trộn bê tông, nếu lượng nước thải xây dựng không được xử lý sẽ gây bồi lắng, 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

❖ Nước rửa xe vận chuyển vật liệu xây dựng 

Quá trình rửa xe được thực hiện cho ô tô vận chuyển nguyên nhiên vật liệu của 

Dự án trước khi ra khỏi công trường. Ước tính trung bình một ngày có khoảng 9 lượt xe 

vận chuyển tại một khu vực công trường, tần suất rửa xe khoảng 3 chuyến/lần rửa. Trong 

quá trình rửa xe, sẽ sử dụng một lượng nước tương đương 300 lít/xe (Theo TCVN 

4513/1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn cấp nước PCCC). Vậy tổng lượng nước 



   

Trang | 137  

cấp cho rửa xe là: (9/3) x 300 = 900 lít/ngày/công trường (tương đương 0,9 m3/ngày). 

Lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe ước tính bằng 80% tổng lượng nước 

cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ quá trình rửa xe là khoảng: 0,9 m3 x 80% = 

0,72 m3/ngày/công trường.   

❖ Nước rửa máy móc, thiết bị thi công 

Quá trình vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, máy móc… cũng phát sinh một lượng nước 

thải nhất định, tuy nhiên do số lượng máy móc thiết bị thi công sử dụng không nhiều nên 

ước tính lượng nước thải phát sinh khoảng 0,3 m3/ngày cho một công trường thi công. 

❖ Nước thải phát sinh trong quá trình đào đắp các hạng mục công trình 

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công hố móng, đào taluy,… là đất, 

cát, đá xây dựng thuộc loại ít độc, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi 

công tạm thời, khối lượng ước tính 0,2 m3/ngày cho mỗi một công trường. Vì thế khả năng 

xâm nhập gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt của khu vực chỉ ở mức độ thấp.  

Như vậy tổng lượng nước thải thi công của dự án khoảng: (0,52 + 0,72 + 0,3 + 0,2) 

= 1,74 m3/ngày/công trường. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát 

xây dựng thuộc loại ít độc, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công 

tạm thời. Vì thế khả năng xâm nhập gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt của khu vực chỉ ở 

mức độ thấp.  

Theo nghiên cứu của Trung tâm Kĩ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp 

- CEETIA, đại học Xây Dựng, nồng độ ô nhiễm có trong nước thải thi công, xây dựng 

có giá trị như bảng sau: 

Bảng 3-3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Nước thải thi công QCVN 40:2011/BTNMT 

1 pH - 6,99 5,5 - 9 

2 SS mg/l 663 100 

3 COD mg/l 641 150 

4 BOD5 mg/l 429 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49 40 

7 Tổng P mg/l 4,3 6 

8 Fe mg/l 0,7 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,055 0,5 

11 As mg/l 0,3 0,1 

12 Dầu mỡ mg/l 0,02 10 

13 Coliform MPN/100ml 53 x 104 5,000 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp - ĐHXD Hà Nội 

Từ bảng trên cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng nước thải thi công vượt giới hạn 

cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn nước thải công nghiệp: chỉ tiêu chất 

rắn lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép 6,6 lần; COD gấp 4,27 lần; BOD5 gấp 8,6 lần và 

Coliform gấp 106 lần. Lượng nước này tuy không nhiều nhưng nếu không được thu gom, 
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xử lý mà xả thẳng ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất cũng như 

sức khỏe của công nhân thực hiện dự án. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn có phụ thuộc vào độ sạch của khí quyển và lượng các chất 

rửa trôi trên mặt bằng khu vực dự án. Tại khu vực dự án, chất lượng nước mưa chảy tràn 

chỉ phụ thuộc vào bề mặt mặt bằng khu vực thi công do hiện trạng chất lượng môi trường 

không khí của khu vực dự án là khá tốt, không làm ô nhiễm nguồn nước mưa. 

Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ở giai đoạn thi công xây dựng chủ 

yếu gồm các chất lơ lửng, dầu, mỡ bị nước mưa cuốn trôi. Đặc biệt, trong giai đoạn này 

bề mặt mặt bằng thi công chưa hoàn thiện, dễ bị rửa trôi và xói bề mặt  

Để tính toán lượng nước mưa chảy tràn tại các vị trí xây dựng các hạng mục công 

trình, báo cáo ĐTM này dựa vào diện tích bề mặt hứng nước tại một số công trình điển 

hình và công thức tính theo phương pháp cường độ mưa giới hạn của TCXDVN 51/2008 

- Thoát nước - Mạng lưới và Công trình bên ngoài, cụ thể như sau:  

Q = q x C’x F x 10-3 

Trong đó:  

- Q: lưu lượng tính toán (m3/s);  

- F: diện tích bề mặt công trường và khu vực thi công các hạng mục công trình đầu 

mối (ha);  

- C’: hệ số dòng chảy C’ = 0,32 với P = 1 và 2, C’ = 0,34 với P = 5, C’ = 0,37 với P = 

10, C’ = 0,4 với P = 25 (các trường hợp ứng với bề mặt có độ dốc nhỏ từ 1÷2 %);  

- q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Cường độ mưa được tính toán theo công thức: 

(1 log )

( )k

A C P
q

t b

+ 
=

+ , với:  

+ t: là thời gian dòng chảy mưa (trường hợp nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

không có hệ thống thoát nước mưa, t trong khoảng từ 8÷12 phút), lấy trung 

bình t = 10 (phút);  

+ P: là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm);  

+ A, b, C, k: là những tham số xác định theo điều kiện mưa (xác định theo 

Bảng Phụ Lục 2-1, phụ lục II, TCXDVN 51:2008): A = 9430; C = 0,55; b 

= 30; k = 0,95;  

Như vậy, theo công thức trên sẽ tính toán được cường độ mưa và lưu lượng nước 

mưa chảy tràn qua toàn bộ khu vực thi công tại bảng sau: 

Bảng 3-4: Cường độ mưa tính toán tại khu vực thực hiện dự án 

Chu kỳ lắp lại trận mưa tính toán, P (năm) 1 2 5 10 25 

Cường độ mưa, q (l/s.ha) 283,50 330,44 392,49 439,43 501,48 

Như vậy, tổng lượng nước chảy tràn tại các khu vực thi công công trình điển hình 

được trình bày trong bảng dưới đây. 
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Bảng 3-5: Lượng nước mưa chảy tràn tại các khu vực công trình 

Đơn vị: m3/s 

TT Hạng mục công trình 
Tần suất mưa, P (năm) 

P=1 P=2 P=5 P=10 P=25 

1 Dự án thành phần 1 - VQG Cát Tiên 1,470 1,713 2,162 2,634 3,250 

2 Dự án thành phần 2 - VQG Cúc Phương 1,255 1,435 1,877 2,356 2,930 

3 Dự án thành phần 3 - VQG Bạch Mã 0,172 0,201 0,254 0,309 0,381 

4 Dự án thành phần 4 - VQG Ba Vì 0,077 0,089 0,113 0,138 0,170 

5 Dự án thành phần 5 - VQG Yok Đôn 0,081 0,095 0,119 0,146 0,180 

6 Dự án thành phần 6 - Chi cục Kiểm lâm vùng I 1,493 1,740 2,197 2,676 3,302 

Theo ước tính lượng nước mưa chảy tràn tại bảng trên, ta thấy lượng nước mưa 

chảy tràn ở các công trình có lượng nước mưa chảy tràn khá lớn do diện tích bề mặt 

hứng nước nhiều (dao động từ 0,12 m3/s - 3,302 m3/s). Tuy nhiên, tác động này được 

đánh giá là Thấp do, lượng nước mưa tràn theo chiều dọc của tuyến đường, đồng thời 

khu vực công trình có nhiều hệ thống sông suối lân cận nên việc tiêu thoát nước nhanh 

và đảm bảo không bị ngập úng. 

Theo nghiên cứu của WHO, nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 

20 mg TSS/l. Nguồn tiếp nhận lượng nước mưa chảy tràn là các tuyến sông suối tại khu 

vực dự án. 

Về thực chất, phần lớn lượng nước này sẽ thấm vào trong đất hoặc chảy theo các 

tuyến kênh thuộc khu vực dự án. Tuy nhiên, các tác động do nước mưa chảy tràn đối 

với việc thi công các hạng mục công trình và môi trường xung quanh: 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng xây dựng công trình, khu vực tạm chứa 

vật liệu xây dựng, khu vực tạm chứa đất đá thải là rất lớn cuốn theo các vật chất, các 

đất đá bở rời, các muối khoáng trên bề mặt, dầu mỡ bị rò rỉ… làm tăng hàm lượng 

các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, tăng độ đục, dầu mỡ của môi trường nước gây ra 

tác động xấu đến hệ sinh thái thuỷ sinh của nguồn nước tiếp nhận. 

- Nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi các vật liệu xây dựng còn sót lại trên công 

trường, ảnh hưởng về vật chất cũng như tiến độ thi công đối với nhà thầu. 

- Nếu không có các rãnh thoát nước mưa, nước mưa chảy tràn có thể ảnh hưởng 

tới các hạng mục công trình xây dựng như làm hư hỏng, xói lở các hạng mục 

công trình đang xây dựng dở… 

Để hạn chế nước mưa chảy tràn bị ô nhiễm thì các đơn vị thi công cần thu gom 

triệt để các vật liệu rơi vãi và dầu mỡ thải của xe máy thi công trong quá trình thi công, 

khi đó nước mưa sẽ không cuốn trôi nhiều chất gây ô nhiễm vào nguồn nước xung 

quanh, không gây ách tắc dòng chảy gây ra ngập úng cục bộ. 

3.1.1.2. Tác động do bụi, khí thải 

1. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị thi công 

 Hoạt động thi công chung 

Sau khi cân bằng đào đắp, tổng khối lượng nguyên vật liệu ở tất cả các hạng mục 

công trình vận chuyển bằng ô tô tải 7-10 tấn là 857.309 tấn, việc vận chuyển nguyên vật 
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liệu, đất thải cho các hạng mục công trình: 

- Đất đào đắp dư thừa từ các hạng mục công trình; 

- Nguyên vật liệu xây dựng đường giao thông, đường điện, nhà đào tạo học viên, 

nhà làm việc, trạm kiểm lâm, trung tâm bảo tồn... 

Như vậy, tương đương với trung bình khoảng 2.381 tấn/ngày (vận chuyển trong 

khoảng 6 - 12 tháng tương ứng với 180 - 360 ngày). 

Bảng 3-6: Khối lượng nguyên vật liệu và đất dư thừa cần vận chuyển của Dự án 

TT Hạng mục công trình 

Tổng khối 

lượng vận 

chuyển (tấn) 

Khối lượng vận 

chuyển trung bình 

trong 1 ngày (tấn) 

1 Dự án thành phần 1 - VQG Cát Tiên 15.380 42,72 

2 Dự án thành phần 2 - VQG Cúc Phương 51.395 142,76 

3 Dự án thành phần 3 - VQG Bạch Mã 107.022 297,28 

4 Dự án thành phần 4 - VQG Ba Vì 292.184 811,62 

5 Dự án thành phần 5 - VQG Yok Đôn 373.349 1.037,08 

6 Dự án thành phần 6 - Chi cục Kiểm lâm vùng I 17.979 49,94 

Nguồn: Báo cáo thuyết minh nghiên cứu khả thi của Dự án 

Như vậy, đối với mỗi một nhóm hạng mục công trình có thể sử dụng 5 đến 100 

lượt ô tô vận chuyển nguyên vật liệu trong 1 ngày. 

 Theo thuyết minh báo cáo chính của dự án, khoảng cách từ các nguồn nguyên 

vật liệu đến công trình dao động từ 15-20 km, trung bình là 17,5 km cho mỗi lượt, như 

vậy mỗi ô tô ước tính sẽ hoạt động khoảng 2h/ngày. Định mức nhiên liệu tiêu thụ là 

28,23 lít/h nên tổng lượng dầu DO tiêu thụ là 56,46 l/ngày tương đương với khoảng 

0,0565 tấn/ngày. 

 Áp dụng hệ số ô nhiễm do sử dụng dầu DO của WHO để ước tính tải lượng khí 

thải do hoạt động vận chuyển. 

Bảng 3-7: Tải lượng khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (kg chất khí 

thải/tấn dầu DO sử dụng) 

Tải lượng khí thải phát sinh trung bình 

theo ngày (kg/ngày) 

TSP 4,3 0,243 

SO2 20 1,582 

NO2 55 3,108 

CO 28 1,130 

VOCs 2,6 0,147 

Nguồn: WHO, 1993 

Sử dụng công thức SUTTON để ước tính nồng độ của các chất ô nhiễm từ hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng đường giao thông, cầu, đường điện, 

nhà đào tạo học viên, nhà làm việc, trung tâm cứu hộ, trạm kiểm lâm... Từ tải lượng của 

các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng mô hình SUTTON xác định được nồng độ 

trung bình của các chất ô nhiễm ở một thời điểm bất kỳ với nguồn thải dạng tuyến như 

sau: 
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C =  (mg/m3) 

Trong đó: 

- C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms) 

- z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5m. 

- h - Độ cao của tuyến vận chuyển so với mặt đất xung quanh (m), h = 0m. 

- u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), dao động u = 2,0 - 2,5 m/s. 

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí 

quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán sau đây: 

= 0,53. x0,73  (m) 

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng gió 

(x = 50m), Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục 

đứng (z). Đối với khu vực dự án tốc độ gió trung bình của khu vực là 2,0 - 2,5 m/s. Mức 

độ ổn định của khí quyển là loại B. 

Hệ số khuếch tán  phụ thuộc vào mức độ khuếch tán của khí quyển, Giá trị của 

 theo phương thẳng đứng được tính theo Slade với độ ổn định khí quyển thuộc loại B 

và theo khoảng cách x từ tim đường tính toán sang hai bên. 

Kết quả dự báo được thể hiện như bảng dưới đây. 

Bảng 3-8: Ước tính nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

để xây dựng các hạng mục công trình 

Chất ô 

nhiễm 

Lưu lượng 

phát thải - 

E (mg/ms) 

Nồng độ C - (𝝁g/Nm3) QCVN 05:2013/ 

BTNMT 

(𝝁g/Nm3) 
Cát 

Tiên 

Cúc 

Phương 

Bạch 

Mã 
Ba Vì 

Yok 

Đôn 
CCKLI 

TSP 0,00048 0,0375 0,0932 0,1811 0,5981 0,7575 0,0392 300 

SO2 0,00314 0,1746 0,5072 1,0165 2,7849 3,5269 0,1820 350 

NO2 0,00617 0,4802 1,4214 0,9574 7,6592 9,7000 0,4973 200 

CO 0,00224 0,2445 0,7122 0,4832 3,8998 4,9389 0,2565 30000 

VOCs 0,00029 0,0227 0,0671 0,1198 0,3621 0,4585 0,0246 - 

Như vậy, theo kết quả tính toán tải lượng khí thải phát sinh do hoạt động vận 

chuyển vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục công trình cho thấy:  

- Nồng độ bụi và khí thải phát sinh nhỏ hơn rất nhiều lần so với giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2013/BTNMT. 

- Thực tế một số hạng mục công trình sẽ sử dụng các phương tiện vận chuyển có 

công suất nhỏ hơn, tiêu thụ nhiên liệu ít hơn. Do đó, lượng phát sinh bụi và khí 

thải nhỏ hơn so với tính toán. 

Ngoài ra, các khu vực hạng mục công trình diễn ra trên mặt bằng rộng, thoáng 

nên việc phát thải ảnh hưởng không đáng kể tới các khu vực xung quanh. 
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2. Bụi từ quá trình đào đắp tại các hạng mục công trình 

Quá trình đào đắp lề đường, mái taluy của các tuyến đường giao thông, đường 

điện hoặc quá trình đào đắp hố móng tại các khu vực cầu, cống, nhà làm việc, trạm kiểm 

lâm… được xem là nguồn phát sinh bụi đáng kể nhất trong giai đoạn thi công. Trong 

trường hợp thi công vào thời kỳ ít mưa, ô nhiễm bụi sẽ cao nhất. Nồng độ bụi có thể gấp 

10 - 15 lần so với nồng độ bụi cho phép. Nồng độ bụi sẽ giảm dần sau khi thi công xong 

các hạng mục công trình. 

Theo thuyết minh báo cáo chính của dự án, tổng khối lượng đào đắp, san gạt của 

tất cả cách hạng mục công trình của dự án là: 316.174 m3, tương đương với khoảng 

458.452 tấn (với hệ số quy đổi 1m3 = 1,45 tấn đất đá). Tuy nhiên, việc đào đắp phụ thuộc 

vào các hạng mục công trình, điều kiện hiện trạng của các hạng mục. 

Mức độ phát tán bụi trong quá trình đào đắp phụ thuộc vào khối lượng đào, xúc 

đất và đắp đất san gạt. Lượng bụi khuếch tán được tính toán dựa vào hệ số ô nhiễm và 

khối lượng đất đào, đắp. Theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng thế giới 

(Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, 

World Bank, Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm E được tính bằng công thức sau: 

1,4

1,3

2,2
0,0016

2

u

E k
M

 
 
 

=  
 
 
  (1) 

Trong đó:  

- E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

- k - Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35. 

- u  - Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (2,0 - 2,5 m/s). 

- M - Độ ẩm trung bình của vật liệu (20%). 

Từ điều kiện cấu trúc hạt trung bình, tốc độ gió trung bình, độ ẩm của vật liệu đào 

đắp nền… đã xác định được hệ số ô nhiễm E = 0.01725 (kg/tấn). 

Như vậy tổng lượng bụi phát sinh do hoạt động đào đắp mái taluy, lề đường, 

đường điện, đào đắp hố móng các cầu, cống, nhà làm việc, nhà đào tạo học viên, trạm 

kiểm lâm... với thời gian tập trung 6 - 12 tháng (180 - 360 ngày) được trình bày tại bảng 

dưới đây. 

Bảng 3-9: Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp  

TT Hạng mục công trình 

Tổng tải 

lượng 

bụi (kg) 

Tải 

lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát 

thải bụi bề 

mặt 

(g/m2/ngày) 

Nồng 

độ trung 

bình 1h 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/

BTNMT 

(mg/m3) 

1 
Dự án thành phần 1 - 

VQG Cát Tiên 
2,792,36 5,37 0,188 0,20 0,30 

2 
Dự án thành phần 2 - 

VQG Cúc Phương 
251,51 0,48 0,220 0,26 0,30 

3 
Dự án thành phần 3 - 

VQG Bạch Mã 
275,22 0,53 1,099 1,08 0,30 
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TT Hạng mục công trình 

Tổng tải 

lượng 

bụi (kg) 

Tải 

lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát 

thải bụi bề 

mặt 

(g/m2/ngày) 

Nồng 

độ trung 

bình 1h 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/

BTNMT 

(mg/m3) 

4 
Dự án thành phần 4 - 

VQG Ba Vì 
29,51 0,06 0,288 0,31 0,30 

5 
Dự án thành phần 5 - 

VQG Yok Đôn 
151,96 0,29 0,192 0,21 0,30 

6 
Dự án thành phần 6 - Chi 

cục Kiểm lâm vùng I 
1117,13 2,15 0,174 0,18 0,30 

Ghi chú: 

+ Tổng tải lượng bụi (kg) = E x tổng lượng đất đá đào đắp (lấy từ bảng tổng hợp 

tại Chương 1 của báo cáo); 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/Thời gian thi công (ngày). 

+ Hệ số phát thải bụi bề mặt = Tải lượng (kg/ngày)/Diện tích khu vực công 

trình (m2). 

+ Nồng độ trung bình 1h (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày)/24h/Thể tích dự 

kiến tác động (m3). Trong đó, Thể tích tác động được ước tính bằng diện 

tích tác động có thể bị tác động lên tới độ cao 10m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi chỉ ra rằng, tổng nồng độ bụi trung bình 1h tại các 

khu vực thi công các hạng mục công trình dao động từ 0,18 đến 1,08 mg/m3, điều này cho 

thấy, nồng độ bụi từ việc đào đắp xấp xỉ giới hạn cho phép hoặc vượt giới hạn cho phép 

do công việc đào đắp tập trung, diễn ra trên phạm vi hẹp. Tuy nhiên, tác động này được 

đánh giá là Nhỏ do phạm vi thi công công trình không có dân cư sinh sống, hơn nữa những 

tác động này mang tính cục bộ tại khu vực thi công. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu để giảm lượng bụi phân tán từ hoạt động đào đắp. 

Về mặt thực tế, lượng bụi phát tán không lớn so với tính toán do thời gian thi 

công của từng hạng mục khác nhau và không diễn ra đồng thời. Hơn nữa, nồng độ phát 

tán của bụi giảm rất nhanh so với khoảng cách đến nguồn và các biện pháp giảm thiểu 

được áp dụng sẽ giảm tối đa tác động của bụi tới môi trường không khí xung quanh cũng 

như người dân địa phương gần khu vực dự án. 

3. Bụi, khí thải do các máy móc, thiết bị thi công trên công trường  

Để tính toán lượng khí thải (CO, NO2, SO2) do sự vận hành máy móc, thiết bị 

trong quá trình đào đất, thi công các hạng mục công trình (sử dụng một tấn dầu đối với 

động cơ đốt trong), báo cáo ĐTM này dựa vào tài liệu của Natz Transport, Shun Dar 

Lin, 2005. Hệ số phát thải các khí thải được trình bày tại bảng dưới. 

Bảng 3-10: Hệ số phát thải các khí thải 

Hệ số dầu sử dụng (kg/tấn đất đá) 
Hệ số khí thải (kg/tấn dầu) 

SO2 NO2 CO 

0,1 2,8 12,3 0,05 

Nguồn: Natz Transport và Shun Dar Lin 2005 

Thời gian thi công ở mỗi hạng mục công trình là 6 - 12 tháng (tương đương với 
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180 - 360 ngày). Do vậy, lượng khí thải phát sinh trong quá trình đào đắp đất đá, thi công 

được ước tính cụ thể cho các hạng mục công trình được mô tả như trong bảng dưới đây: 

Bảng 3-11: Ước tính lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện thi công 

TT Hạng mục công trình 

Tổng khối 

lượng đất 

đào đắp 

(m3) 

Nhiên liệu 

cần sử 

dụng (tấn 

dầu) 

Nồng độ trung bình 1h (mg/m3) 

SO2 NO2 CO 

1 
Dự án thành phần 1 - VQG 

Cát Tiên 
3.141 0,31 0,000429 0,001884 0,000008 

2 
Dự án thành phần 2 - VQG 

Cúc Phương 
31.970 3,19 0,003922 0,017564 0,000074 

3 
Dự án thành phần 3 - VQG 

Bạch Mã 
37.839 3,78 0,004231 0,018582 0,000076 

4 
Dự án thành phần 4 - VQG 

Ba Vì 
108.686 10,87 0,012652 0,052313 0,000203 

5 
Dự án thành phần 5 - VQG 

Yok Đôn 
131.248 13,13 0,017306 0,076025 0,000309 

6 
Dự án thành phần 6 - Chi 

cục Kiểm lâm vùng I 
3.290 0,33 0,000483 0,001978 0,000009 

 QCVN 05:2013/BTNMT (1h) 0,350000 0,200000 30,00000 

Ghi chú: 

+ Từ cột nhiên liệu cần sử dụng (tấn dầu), áp dụng hệ số phát thải các khí tại 

Bảng 3-10 để tính tổng lượng khí thải phát sinh; 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng khái thải của từng loại (kg)/Thời gian 

thi công (ngày). 

+ Nồng độ trung bình 1h (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày)/24h/Thể tích dự 

kiến tác động (m3). Trong đó, Thể tích tác động được ước tính bằng diện 

tích tác động có thể bị tác động lên tới độ cao 10m). 

Theo kết quả tính toán, nồng độ các khí thải từ phương tiện, máy móc, thiết bị thi 

công thấp hơn giới hạn cho phép tại QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h) rất nhiều 

lần tại từng hạng mục công trình. Điều này là do các hạng mục công trình của Dự án 

chủ yếu được đầu tư với quy mô nhỏ, phân tán và thời gian thi công dài. Mặc dù vậy, 

Chủ dự án cần yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu được đề xuất 

để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân xung quanh khu vực công trình. 

4. Bụi và khí thải từ công đoạn hàn 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình cầu, nhà làm việc, 

nhà đào tạo, trạm điện, trạm kiểm lâm của Dự án sẽ diễn ra các quá trình hàn. Các loại 

hoá chất có trong que hàn bị đốt cháy sẽ phát sinh khói chứa các chất độc hại gây ô 

nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. 
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Bảng 3-12: Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm 

khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Ô nhiễm môi trường không khí, NXB Khoa học kỹ thuật, 2004 

Tổng lượng que hàn sử dụng khoảng 400 - 600 kg (cho 1 công trình cầu, nhà làm 

việc, nhà đào tạo, trạm điện, trạm kiểm lâm...), giả thiết sử dụng loại que hàn đường kính 

trung bình 4 mm và 25 que/kg thì tải tượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn 

trong quá trình thi công xây dựng cho một hạng mục công trình cầu hoặc cống như sau: 

- Khói hàn:  7,06 - 10,59 kg 

- CO:  0,25 - 0,375kg 

- NOx:   0,30 - 0,45 kg 

Tải lượng các chất khí ô nhiễm từ hoạt động này trong thời gian thi công xây 

dựng khoảng 180 - 360 ngày và được đánh giá ở mức độ Thấp, cục bộ tại vị trí thi công. 

Hơn nữa, xung quanh khu vực xây dựng cầu, nhà làm việc, nhà đào tạo, trạm điện, trạm 

kiểm lâm... không có hộ dân sinh sống, mặt bằng thông thoáng nên tác động ảnh hưởng 

trực tiếp đến những người thợ hàn hoặc công nhân thi công tại công trường. Nếu không 

có các phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại 

khí độc hại có thể bị những ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, thậm chí ở nồng độ cao có 

thể bị nhiễm độc cấp tính. 

5. Ô nhiễm bụi trong quá trình trộn nguyên vật liệu 

Cũng tương tự như vậy, hoạt động trộn cát, xi măng, đổ bê tông... cũng gây ô 

nhiễm bụi tại khu vực thi công và những khu vực lân cận (đặc biệt là vào những ngày 

nắng nóng). Tham khảo kết quả đo đạc tại một số vị trí cách công trường đang thi công 

ở khoảng cách 50-100m, cuối hướng gió cho thấy nồng độ bụi trong môi trường không 

khí xung quanh ở mức 20-30 mg/m3, cao hơn từ 60 - 100 lần so với QCVN 

05:2013/BTNMT. Trong khi đó, khu vực hạng mục công trình của Dự án hầu hết nằm 

tách biệt với khu vực dân cư, mặt bằng thi công rộng nên tác động của quá trình này 

được đánh giá ở mức độ thấp. Tuy nhiên, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu phù hợp với khu vực Dự án để hạn chế ảnh hưởng tới công nhân và 

người dân địa phương. 

3.1.1.3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Chủ yếu là vỏ bao vì, túi nilong, chai lọ, vỏ hộp, gỗ, giấy, nhựa, rau, củ, quả, cơm 

canh thừa… thải ra trong quá trình sinh hoạt của công nhân ở công trường. Theo ước tính, 

lượng chất thải rắn bình quân của 1 người/ngày là 0,5kg (Tham khảo Chỉ số phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn – Báo cáo Môi trường Quốc gia 2017 - Chuyên đề 

Quản lý chất thải). Như vậy, với 20 công nhân thường xuyên lao động trên công trường 

(tính cho 1 dự án thành phần) thì lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh ước tính một ngày 

khoảng 10,0 kg/ngày.  

Đa phần các chất thải trên có thể thu gom tái sử dụng hoặc sử dụng vào mục đích 
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khác, nhưng nếu không được thu gom, quản lý đúng cách và khoa học sẽ gây ảnh hưởng 

nhất định tới môi trường; làm tắc nghẽn dòng chảy ở các cống tiêu thoát nước, gây ô 

nhiễm môi trường nước, chất thải sinh hoạt là môi trường lý tưởng cho các loại côn 

trùng ruồi, muỗi và virut phát triển và gây bệnh và gây mùi hôi thối, mất mỹ quan chung 

của khu vực. Tỷ lệ phần trăm các thành phần trong rác thải sinh hoạt trong sau. 

Bảng 3-13: Tỷ lệ các thành phần trong rác thải sinh hoạt 

TT Thành phần rác Trọng lượng (%) 

1 Chất hữu cơ 50,35 

2 Giấy, bìa 2,74 

3 Gỗ, nhựa, cao su, da 7,10 

4 Vỏ sò, vỏ ốc… 1,00 

5 Thuỷ tinh 7,73 

6 Sỏi, gạch 7,46 

7 Kim loại 1,00 

8 Chất rắn lẫn lộn <10mm 22,62 

Nguồn: Quản lý môi trường tại các nước đang phát triển, tập 1 

Căn cứ Bảng 3-13, xác định được lượng rác thải sinh hoạt trong một ngày tại khu 

vực thi công dự án (Bảng 3-14). 

Bảng 3-14: Tải lượng ô nhiễm trong rác thải sinh hoạt tính  

STT Thành phần rác Lượng rác thải của 1 công trường (kg/ngày đêm) 

1 Chất hữu cơ 5,04 

2 Giấy, bìa 0,27 

3 Gỗ, nhựa, cao su, da 0,71 

4 Vỏ sò, vỏ ốc... 0,10 

5 Thuỷ tinh 0,77 

6 Sỏi, gạch 0,75 

7 Kim loại 0,10 

8 Chất rắn lẫn lộn <10mm 2,26 

 Tổng 10,00 

Mặc dù lượng rác thải rắn sinh hoạt không nhiều, thời gian thi công của từng hạng 

mục không dài nhưng nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ 

trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do 

phân huỷ chất thải hữu cơ cũng như tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn 

nước, cản trở dòng chảy, gây bồi lắng. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật 

gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức 

khoẻ của công nhân thi công và xa hơn là các khu dân cư. Vì vậy, số lượng rác thải này 

sẽ được Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thuê đơn vị chức năng tại địa phương để thu gom 

rác theo định kỳ và vận chuyển, xử lý đúng quy định. 
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3.1.1.4. Tác động do chất thải rắn thông thường 

1. Tác động của việc phát quang, thu dọn thảm thực vật  

Hầu hết các công trình được nâng cấp, cải tạo trên nền hiện trạng có sẵn, do vậy 

chỉ có một số ít các công trình có thu hồi đất và cần phát quang, giải phóng mặt bằng 

(chủ yếu ở các hạng mục công trình xây mới cầu, đường điện, đường giao thông mở 

rộng, trạm điện).  

Sinh khối thực vật phát sinh do hoạt động phát quang thảm thực vật bao gồm các 

loại cây trồng tại khu vực dự án (chủ yếu là cây bụi và một số cây lấy gỗ). Tham khảo 

cách tính sinh khối phát sinh do hoạt động phát quang thảm thực vật dựa vào hệ số của số 

liệu điều tra (số liệu thực nghiệm) về sinh khối của 1ha loại thảm thực vật theo cách tính 

của Ogawa và Kato như bảng dưới đây. 

Bảng 3-15: Sinh khối của 1ha loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán rừng 
Tổng 

Rừng phục hồi 9,685 2,716 0,474 0,134 2,000 15,009 

Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 - 41,000 

Rừng trung bình 60,000 8,040 1,150 5,360 2,000 76,550 

Rừng nghèo 31,444 9,971 1,647 5,227 1,000 49,289 

Rừng nứa vừa 12,000 - - 2,400 - 14,400 

Cây hàng năm - - 6,000 1,500 - 7,500 

Tổng cộng 143,129 25,727 10,271 19,621 5,000 203,748 

Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato 

Như vậy, lượng sinh khối phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật đối 

với cây trồng tại khu vực rừng phục hồi là 15 tấn/ha. Ngoài ra, các hạng mục công trình 

chủ yếu mở rộng trên nền hiện trạng có sẵn, do vậy ước tính sinh khối phát sinh chiếm 

khoảng 20%, tương đương với khoảng 3,0 tấn/ha.  

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, tổng diện tích sử dụng đất của các 

hạng mục công trình khoảng 16,14 ha. Tuy nhiên một số diện tích đất mặt nước từ việc 

xây dựng cầu, một số diện tích trên nền hiện trạng như nhà làm việc, nhà đào tạo học 

viên, trạm kiểm lâm. Do đó diện tích cần phát quang, thu dọn thảm thực vật khoảng 

12,2. Như vậy, lượng sinh khối phát sinh từ việc giải phóng mặt bằng đối với các hạng 

mục công trình tương ứng là 3,0 tấn/ha × 12,2 ha ≈ 36,6 tấn.  

Thực tế, lượng sinh khối phát sinh là nhỏ hơn so với tính toán (do khu vực dự án 

chủ yếu là cây bụi, sẽ được thu gom vận chuyển xử lý và một ít cây lấy gỗ sẽ được bán 

gỗ nguyên liệu, tận dụng làm củi đun). 

Lượng phát quang thảm thực vật ở các khu vực công trình hiện trạng là không 

nhiều (do thi công trên nền tuyến công trình cũ, chủ yếu là cỏ, cây bụi), lượng sinh khối 

phát sinh dao động từ 50-300 kg cho mỗi dự án thành phần. 

Tổng lượng sinh khối phát sinh chủ yếu tại khu vực thi công là khoảng 2,5 tấn, do 

đó lượng sinh khối tại từng công trình được đánh giá là Thấp do: (i) lượng phát sinh tại từng 

công trình là không lớn; (ii) Thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng ngắn, khoảng 1-2 
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tuần; (iii) dễ dàng thu gom và vận chuyển tới khu vực bãi rác thải của địa phương; (iv) có 

thể tận dụng làm củi đun. Tác động này có thể dễ dàng giảm thiểu được. 

2. Chất thải rắn trong quá trình xây dựng 

Nguyên nhân phát sinh chất thải rắn trong quá trình xây dựng bao gồm:  

- Xà bần: Hoạt động đào đắp, san ủi mặt bằng; hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu và đất đá thải; hoạt động xây dựng các hạng mục công trình; hoạt động bảo 

dưỡng phương tiện giao thông và máy móc …  

- Các chất thải rắn bao gồm: đất, đá, cát được đào đắp và rơi vãi. Ngoài ra, còn có 

sắt thép vụn; các loại vỏ bao xi măng; mảnh gỗ vụn, gạch vỡ...  

❖ Chất thải xây dựng chung 

Với khối lượng các loại vật liệu thi công và tỉ lệ hao hụt ở một số hạng mục công 

trình điển hình được chỉ ra ở bảng dưới đây. 

Bảng 3-16: Tổng khối lượng nguyên vật liệu rơi vãi cho các hạng mục công trình 

TT Hạng mục công trình 

Tổng khối 

lượng vận 

chuyển (tấn) 

Khối lượng vận 

chuyển trung bình 

trong 1 ngày (tấn) 

Lượng nguyên 

vật liệu rơi vãi 

trong ngày (kg) 

1 
Dự án thành phần 1 - VQG 

Cát Tiên 
15.380 42,72 2,13 - 4,27 

2 
Dự án thành phần 2 - VQG 

Cúc Phương 
51.395 142,76 7,14 - 14,27 

3 
Dự án thành phần 3 - VQG 

Bạch Mã 
107.022 297,28 14,81 - 29,73 

4 
Dự án thành phần 4 - VQG 

Ba Vì 
292.184 811,62 40,50 - 81,16 

5 
Dự án thành phần 5 - VQG 

Yok Đôn 
373.349 1.037,08 51,80 - 103,71 

6 
Dự án thành phần 6 - Chi 

cục Kiểm lâm vùng I 
17.979 49,94 2,50 - 4,99 

Ghi chú: mức độ hao hụt dao động khoảng từ 0,005% - 0,01% theo định mức vật 

tư trong xây dựng kèm theo Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 và Công văn 

1776/BXD-VP, ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng. 

Như vậy, lượng nguyên vật liệu rơi vãi ước tính lớn nhất khoảng 236 kg/ngày, 

tương đương với khoảng 42.480 kg (42,4 tấn) cho toàn bộ Dự án trong giai đoạn thi 

công xây dựng. Lượng nguyên vật liệu rơi vãi, hao hụt này mặc dù không nhiều nhưng 

nếu không được kiểm soát tốt có thể gây cản trở công việc xây dựng và làm tăng lượng 

bụi trong không khí xung quanh khu vực công trường xây dựng. 

Ngoài ra, sau quá trình xây dựng có thể còn phát sinh một số dạng chất thải rắn như 

gạch vụn, sắt thép vụn, bao xi măng,… Tuy nhiên đây là loại chất thải rắn có giá trị tái sử 

dụng nên có thể tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại 

chất thải rắn này ít có khả năng phát thải ra môi trường ngoài. 

3.1.1.5. Tác động do chất thải nguy hại 

Hoạt động bảo dưỡng các phương tiện xe máy thi công nếu thực hiện ngay tại 



   

Trang | 149  

công trường cũng phát sinh cặn dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau nhiễm dầu 

nhớt,... (ước tính khoảng 1-2 kg/tháng/1 công trường). Nếu như không được thu gom xử 

lý sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, làm ô nhiễm môi trường nước mặt, nước dưới đất tại 

khu vực dự án. Tuy nhiên, chỉ có những hoạt động sửa chữa nhỏ, nhà thầu mới thực hiện 

trên công trường (như thay dầu, trung bình 01 lần thay dầu nhớt là 16 lít/xe, chu kỳ thay 

dầu nhớt từ 3-6 tháng tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của máy móc thiết bị và loại 

máy móc). Tổng lượng dầu nhớt thải bỏ khi thay dầu nhớt cho các thiết bị trên 1 công 

trường ước tính khoảng 96 lít trong thời gian thi công. 

Tất cả những sửa chữa lớn về thiết bị, bảo dưỡng máy móc được nhà thầu thực 

hiện tại các trung tâm sửa chửa. Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý theo quy 

chế chất thải nguy hại để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khu vực. 

Mặt khác, một nguồn chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công công 

trình là 1 lượng nhỏ các que hàn thải phát sinh. Que hàn thải phát sinh tại công trường 

do các hoạt động định hình các khung thép tại các khu vực xây dựng cầu. Tỉ lệ đầu que 

hàn dư thừa bằng 5-7% khối lượng que hàn, ước tính có khoảng hơn 24 - 36 kg (cho 1 

công trình cầu) đầu que hàn dư thừa phải được thu gom. Tuy nhiên lượng que hàn phát 

sinh không liên tục và rất ít, sẽ được thu gom về nơi tập kết chất thải nguy hại theo đúng 

quy định. 

Bảng 3-17: Bảng thống kê chất thải nguy hại phát sinh trong thời gian thi công  

TT Thành phần chất thải Mã CTNH 
Khối lượng tính cho 1 công trường 

trong 12 tháng 

1 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 12 kg 

2 Dầu nhớt 15 01 07 96 lít 

3 Que hàn thải 07 04 01 2,4 kg 

4 Bóng đèn 16 01 06 3,6 kg 

Chất thải nguy hại có thể gây ra các tác động sau: 

- Dầu mỡ trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến các loài thủy sinh ở các tuyến kênh 

rạch tại khu vực dự án, giảm quá trình tăng trưởng, phát triển và có thể gây chết 

ở các loài cá, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một bộ phận dân cư sống 

bằng là nghề đánh bắt cá. Dầu mỡ là chất khó phân hủy nên có thể lan truyền và 

ảnh hưởng rất rộng, ngoài phạm vi dự án. 

- Các nguyên tố kim loại nặng sẽ theo chuỗi thực ăn thâm nhập vào thức ăn và ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người trong quá trình lâu dài. 

- Hai bên bờ kênh mương trong khu vực dự án là vùng đất canh tác nông nghiệp, 

nước kênh mương được bơm trực tiếp để phục vụ tưới tiêu, do đó việc nước sông 

nhiễm dầu mỡ, kim loại nặng có thể làm giảm năng suất cây trồng và gây ô nhiễm 

đất trồng trọt. 

Tuy nhiên tác động này được đánh giá là Nhỏ và có thể giảm thiểu được. 

  



   

Trang | 150  

B. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

3.1.1.6. Tiếng ồn, độ rung 

1. Tiếng ồn 

Trong giai đoạn thi công dự án, ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn: 

- Hoạt động xây dựng và nâng cấp các hạng mục công trình; 

- Hoạt động đào đắp nền đường, mái taluy, cầu cống, đường điện, trạm biến áp, 

nhà đào tạo học viên, nhà làm việc, trạm kiểm lâm...; 

- Hoạt động của trang thiết bị thi công tại công trường. 

Theo QCVN 26:2010/BTNMT, mức ồn lớn nhất cho phép là 70dBA trong khu 

vực sản xuất và mức ồn thấp nhất là 45dBA tại các trung tâm y tế, thư viện, nhà điều 

dưỡng, trường học từ 21h đến 6h sáng. Đối với khu dân cư, mức ồn tối đa cho phép 

không được vượt quá 70dBA. 

Bên cạnh nguồn ô nhiễm bụi và khói thải do hoạt động đào đắp đất, phương tiện 

giao thông thì việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như máy ủi, đầm nén, 

cần trục, cần cẩu, khoan, máy trộn bê tông, máy xúc,... cũng gây ra ô nhiễm tiếng ồn và 

chấn động khá lớn. Dự báo mức độ ồn phát sinh do các thiết bị thi công được trình bày 

trong dưới đây. 

Bảng 3-18: Mức ồn phát sinh do các máy móc chính dùng trong thi công 

TT Máy móc, thiết bị Mức ồn (dBA) cách nguồn 1,5m 

1 Máy ủi 93 

2 Máy đầm nén (xe lu) 72 - 74 

3 Máy xúc 72 - 84 

4 Máy đào gầu 72 - 93 

5 Máy cạp đất, máy san 80 - 93 

6 Máy trộn bê tông 75 - 88 

7 Bơm bê tông 80 - 83 

8 Máy đầm bê tông 85 

9 Máy phát điện 72 - 83 

10 Máy khoan xoay đập tự hành 75 - 106 

11 Máy vận thăng 76 - 87 

(Nguồn: Uỷ ban BVMT Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng 

NJID, 300.1, 31/12/1971) 

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách và được xác định theo công thức: 

Lp = Lp(X0) + 20log10(X0/X) 

Trong đó:  

- Lp(X0): mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA); 

- X0 = 1,5m; 

- Lp(X): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA); 

- X: Vị trí tính toán (m). 
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Mức ồn tối đa theo khoảng cách do hoạt động của thiết bị thi công được trình bày 

trong bảng dưới đây:  

Bảng 3-19: Mức ồn tối đa theo khoảng cách 

TT Máy móc, thiết bị 

Mức ồn cách 

nguồn 1,5m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 200m 

(dBA) 

Min Max Min Max Min Max 

1 Máy ủi 93 62,5 56,5 50,5 

2 Máy đầm nén (xe lu) 72-74 41,5 43,5 35,5 37,5 29,5 31,5 

3 Máy xúc 72-84 41,5 53,5 35,5 47,5 29,5 41,5 

4 Xáng cạp 72-93 41,5 62,5 35,5 56,5 29,5 50,5 

5 
Máy cạp đất, máy 

san 
80-93 49,5 62,5 43,5 56,5 37,5 50,5 

6 Máy trộn bê tông 75-88 44,5 57,5 38,5 51,5 32,5 45,5 

7 Bơm bê tông 80-83 49,5 52,5 43,5 46,5 37,5 40,5 

8 Máy đầm bê tông 85 54,5 48,5 42,5 

9 Máy phát điện 72-83 41,5 52,0 35,5 46,0 29,5 40,0 

10 
Máy khoan xoay đập 

tự hành 
75-106 44,5 75,5 38,5 69,5 32,5 63,5 

11 Máy vận thăng 76-87 45,5 56,5 39,5 50,5 33,5 44,5 

QCVN 26:2010/BTNMT (6-21h) 70 dBA 

Mặt khác, trên khu vực công trường có rất nhiều nguồn ồn nên tiếng ồn trong thực 

tế sẽ lớn hơn do có sự cộng hưởng giữa chúng. Độ ồn bổ sung được trình bày trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 3-20: Độ ồn bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí 

Sự khác nhau giữa các 

độ ồn (dB) 

Độ ồn bổ sung 

(dB) 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn (dB) 

Độ ồn bổ sung 

(dB) 

0 3,0 7 0,8 

1 2,6 8 0,6 

2 2,1 10 0,4 

3 1,8 12 0,3 

4 1,5 14 0,2 

5 1,2 16 0,1 

6 1   

(Nguồn: Lê Trình - Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp và ứng dụng - NXB Khoa học và 

Kỹ thuật) 

Tại từng khu vực công trình, không có các hộ dân sinh sống, khoảng cách gần 

nhất từ công trình đến các hộ dân là 50m (khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì), còn lại 

các dự án thành phần khác, hộ dân sinh sống gần nhất cách khoảng 250m. Hơn nữa khu 

vực dự án có nhiều cây cối nên có thể làm giảm tiếng ồn, do vậy, tiếng ồn chủ yếu tác 

động đến công nhân tham gia thi công. Cường độ ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
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như mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động của 

công nhân trên công trường, làm cho họ kém tập trung tinh thần, dễ dẫn đến tai nạn lao 

động.  

 

Hình 3-1: Cường độ của các loại âm thanh và ảnh hưởng đối với sức khỏe  

Tuy vậy, theo kết quả tính toán mức độ ồn tại các vị trí thi công các hạg mục công 

trình là Thấp và có thể giảm thiểu được.  

2. Độ rung 

Nguồn gây rung động trong quá trình thi công là do các máy móc thi công, các 

phương tiện vận tải trên công trường. Mức rung của các phương tiện thi công được thống 

kê theo thực nghiệm như sau: 

Bảng 3-21: Mức rung gây ra do các thiết bị, máy móc thi công 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m (dBA) 

Mức rung cách 

máy 30m (dBA) 

Mức rung cách 

máy 60m (dBA) 

1 Máy ủi 79 69 59 

2 Xe tải 7 tấn 74 64 54 

3 Máy đầm 77 67 57 

4 Máy đào 77 67 57 

5 Máy ép cọc 85 75 65 

6 Máy trộn bê tông 76 66 56 

7 Máy khoan 75 65 55 

8 Máy hàn 75 65 55 

QCVN 27:2010/BTNMT (6h - 

21h) 
75 

Nguồn: Hướng dẫn kỹ thuật báo cáo ĐTM, Viện khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng 
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Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

Như vậy, phần lớn mức rung do các máy móc, thiết bị thi công ở khoảng cách  

10m đều vượt giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT. Ở khoảng cách  30m, 

mức rung do các máy móc và phương tiện thi công thấp hơn giới hạn cho phép. Do vậy, 

đối tượng chịu tác động bởi mức rung do máy móc, thiết bị thi công chỉ là công nhân 

vận hành máy móc và lao động trên công trường. 

3.1.1.7. Tác động đến đa dạng sinh học 

Tại các điểm xác định vị trí thực hiện dự án, tiến hành lập ô tiêu chuẩn đo đếm và 

xác định trữ lượng cây gỗ trong phạm vi vùng xây dựng (giới hạn bởi các mốc xây dựng) 

hoặc theo các ô tròn bán kính 10m; theo các ô vuông (cạnh 25 x 20) hoặc xác định sinh 

khối, độ che phủ của cây bụi, cây gỗ nhỏ, cây thảo bằng các ô kích thước 4x4 (nhóm 

cây tái sinh, cây bụi) hoặc 1x1m (cây thảo). Các cây gỗ được xác định tên loài và các 

thông số về sinh khối, độ che phủ và ước tính sinh khối trên đất (AGB) dựa theo các 

công thức như sau: 

Công thức tính toán:  

- Đối với cây thân gỗ: AGB = 0,222 x DBH2,387 [Vu Tan Phuong et al., 2012] 

- Đối với cây thân bụi: AGB = 0,0763 x DBH2,2046 x H0,4918 [theo Andreas 

Esslin et al., 2015). 

- Trong đó:   

+ AGB: Sinh khối khô của cây, kg 

+ DBH: D, cm 

+ H: Chiều cao, m 

Kết quả tính toán đươc tại các khu vực thực hiện dự án như sau: 

 Vườn Quốc gia Cát Tiên 

 Việc tập trung thiết bị thi công và hình bãi tập kết vật liệu, lán trại tại khu vực dự 

án tạo nên sự thay đổi cảnh quan. Sự thay đổi này không nghiêm trọng vì các bãi tập kết 

vật liệu,lán trại chỉ tồn tại tạm thời với diện tích không lớn và nằm trên phần diện tích đất 

đã được chuẩn bị trước. Khi dự án kết thúc, sẽ tháo dỡ, thu dọn sạch và phục hồi lại mặt 

bằng. Công trình xây dựng cầu vào Vườn qua sông Đồng Nai và đường vuốt nối hai đầu 

cầu kết nối với đường giao thông hiện tại cũng làm thay đổi cảnh quan khu vực dự án.  

a. Tác động đối với thảm thực vật và hệ sinh thái trên cạn 

 Do khu vực xây dựng gần khu dân cư và phân khu dịch vụ hành chính của VQG 

Cát Tiên, nên hoạt động này không gây tác động mạnh đối với thảm thực vật và hệ sinh 

thái trên cạn tại khu vực. Hoạt động xây dựng có thể gây ra một số các tác động đến môi 

trường sinh thái khu vực ở một số khía cạnh sau: 

- Mất thảm thực vật do quá trình mở móng xây trụ chính và đường dẫn  (hai bên 

chân cầu và khu vực xây đường dẫn). Theo kết quả điều tra, hai kiểu thảm thực vật bị 

ảnh hưởng nặng nhất tại khu vực dự án là kiểu thảm cây bụi thứ sinh có cây gỗ rải rác 

và rừng Lồ ô, tre nứa thuần loại. Theo kết quả đo đếm, để dành đất cho việc xây dựng 

cầu, dự án sẽ phải đốn hạ khoảng 48 bụi tre luồng và 35 cây gỗ (chủ yếu là các cây gỗ 

họ Dầu mọc xen tại khu vực thảm cây bụi thứ sinh). 

+ Rừng Lồ ô tre nứa thuần loại nằm trên diện tích đất đầu cầu thuộc VQG Cát 
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Tiên, thành phần loài thực vật chủ yểu là Lồ ô (Bambusa procera), Tre gai – Tre la ngà 

(Bambusa blumeana), Tre lồ ô (Bambusa balcoa), Nứa (Bambusa chirostachyoides), 

Tre gai nhỏ (Bambusa flexuosa). 

+ Thảm cây bụi thứ sinh có cây gỗ rải rác: Loại hình này phân bố chủ yếu tại khu 

vực hai bên bờ sông Đồng Nai và khu vực ven bờ Đảo Tiên. Đây là loại hình thực vật 

thoái hóa hơn so với các quần xã ở trên, phân bố chủ yếu dọc hai bên bờ sông, khu vực 

đất trống, đất nông nghiệp không canh tác bên địa bàn xã Nam Cát Tiên. Quần xã thực 

vật này thường có chiều cao từ 1 – 3m, chủ yếu gồm các loại cây bụi, cây thân thảo ưa 

sáng và chịu ngập, có khả năng sinh trưởng và phát triển và thích nghi tốt với môi trường 

sống. Các loài thường gặp là Cỏ tranh, cỏ lá tre, cỏ lào, bồ cu vẽ,… 

- Ảnh hưởng đến môi trường sống, đến nơi trú ngụ và sự di cư của hệ động vật 

do tiếng ồn, rung, do bị chiếm nơi trú ngụ. Các loài sinh vật nhạy cảm với tiếng ồn, độ 

rung sẽ di cư đến khu vực yên tĩnh, cách xa khu vực dự án, làm ảnh hưởng đến thành 

phần loài, chuỗi thức ăn của các loài trong khu vực. 

b. Đối với hệ sinh thái thủy sinh 

Việc hình thành cầu và đường dẫn trên khu vực sông Đồng Nai làm mất một phần 

diện tích đất hai bên bờ sông, gây mất không gian sinh sống của các loài thủy sinh, xáo 

trộn và thay đổi nền đấy tại các khu vực xây dựng trụ cầu. 

Quá trình xây dựng có thẻ dẫn tới tình trạng bùn đất cuốn theo nước mưa chảy 

tràn, nước thải thi công có thể gây bồi lắng lòng sông, dầu mỡ lan ra môi trường nước 

do máy móc thi công, gia tăng lượng bùn cát trong sông làm cho nước rất đục, giảm khả 

năng tìm kiếm thức ăn của các loài động vật đáy. 

Bụi từ quá trình thi công xây dựng, cuốn theo lốp xe do hoạt động vận chuyển đất 

đá thải, cuốn từ khu vực bãi thải rơi xuống lòng sông làm gia tăng độ đục, biến đổi chất 

lượng nước tại khu vực, tác động xấu đến hoạt động sống của sinh vật thủy sinh. 

Như vậy, việc xây dựng dự án phần lớn gây tác động đến việc giảm số lượng cá 

thể, xáo trộn môi trường sống của các loài trong khu vực mà không tác động lớn đến 

tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái. Ngoài ra, trong khu vực dự án không có các loài 

sinh vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, nên tác động được đánh giá là không 

lớn, tác động sẽ giảm dần khi dự án đi vào giai đoạn hoàn thành. 

 Vườn Quốc gia Cúc Phương 

 Công trình xây dựng tại khu vực VQG Cúc Phương được thực hiện tại phân khu 

dịch vụ hành chính, nơi diễn ra các hoạt động thăm quan du lịch, do đó các tác động đến 

đa dạng sinh học tại khu vực ít xảy ra. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, các 

hoạt động của dự án bao gồm việc giải phóng mặt bằng (phát quang dọn dẹp thực bì…), 

chuẩn bị công trường thi công, tập kết vật liệu xây dựng, thi công công trình. Việc chặt 

bỏ cây cối, phát quang thực bì được xác định là không ảnh hưởng đáng kể tới hệ sinh 

thái, thảm thực vật tự nhiên chủ yếu là cây bụi và các loại cây gỗ nhỏ và không có loài 

quý hiếm hoặc có giá trị bảo tồn. 

 a. Tác động tới thảm thực vật 

Công trình tuyến cáp điện ngầm và 03 trạm biến áp được lắp đặt dọc theo tuyến 

đường giao thông hiện hữu thuộc phân khu dịch vụ hành chính của Vườn. Việc chặt bỏ 

cây cối (chủ yếu là thảm cỏ, cây bụi và cây gỗ nhỏ. ...) cũng được xác định là không ảnh 

hưởng đáng kể tới hệ sinh thái do trong phạm vi giải phóng mặt bằng dọc theo các đoạn 



   

Trang | 155  

tuyến chủ yếu là hệ sinh thái nhân tác tại các khu đất vườn, đất lâm nghiệp; thảm thực 

vật tự nhiên chủ yếu là cây bụi và các loại cây gỗ nhỏ, loại thường và không có loài quý 

hiếm hoặc có giá trị bảo tồn.Trảng cỏ, cây bụi với một số loài cây phổ biến như: Sim, 

Mua, Cỏ lau, Cỏ tranh, Cỏ gà, Cỏ may. Tổng sinh khối (cây bụi, cây thảo) bị chặt hạ 

phục vụ các công trình xây dựng theo tính toán là 0,85 tấn và không có cây gỗ nào bị 

chặt hạ. 

Như vậy, viêc xây dựng tại khu vực VQG Cúc Phương cũng có những tác động 

nhất định đối với thảm thực vật nhưng chủ yếu dừng lại ở cấp độ trảng cỏ cây bụi, không 

có tác động ở cấp độ các loài cây gỗ.  

 b. Tác động đến hệ động vật 

 Trong quá trình thi công của dự án, thảm thực vật bị mất đi là không đáng kể do 

đó, nguồn cung cấp thức ăn cho chúng không bị ảnh hưởng. Mặt khác, hạng mục xây 

dựng mới nhà làm việc 03 tầng được triển khai tại phân khu dịch vụ hành chính, các 

tuyến cáp ngầm được đi dưới lòng đất, các trạm biến áp được đặt tại các khu vực có sự 

quản lý của con người do đó nơi sinh sống của các loài động vật trong Vườn không bị 

chia cắt và ít ảnh hưởng tới các hoạt động của chúng.  

 c. Tác động đến tính toàn vẹn sinh cảnh 

 Tuyến dự án nằm trong phạm vi của VQG Ba Vì được xây dựng là các tuyến cáp 

ngầm, thảm thực vật bị phá hủy chủ yếu là cây bụi rải rác ven tuyến cáp ngầm, các tuyến 

này không làm chia cắt phân khu này thành 02 khu riêng biệt. Tuy nhiên, tính đa dạng sinh 

học vẫn bị ảnh hưởng do trong quá trình thi công các hạng mục công trình dự án có thể sẽ 

phá hủy một phần thảm thực gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn sinh cảnh của khu vực. 

 Vườn Quốc gia Bạch Mã 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, các hoạt động của dự án bao gồm việc 

giải phóng mặt bằng (phát quang dọn dẹp thực bì…), chuẩn bị công trường thi công, tập 

kết vật liệu xây dựng, thi công công trình. Việc chặt bỏ cây cối, phát quang thực bì (chủ 

yếu là thảm cỏ, cây bụi và cây gỗ nhỏ đường kính < 6cm,...) được xác định là không ảnh 

hưởng đáng kể tới hệ sinh thái thảm thực vật. Việc phát quang thực bì; thảm thực vật tự 

nhiên chủ yếu là cây bụi và các loại cây gỗ nhỏ được tính toán như sau: 

a. Tác động tới các thảm thực vật 

Tại các điểm xác định được khu vực xây dựng, tiến hành lập ô tiêu chuẩn đo đếm 

và xác định trữ lượng cây gỗ trong phạm vi vùng xây dựng (giới hạn bởi các mốc xây 

dựng) theo các ô vuông (cạnh 25 x 20) xác định sinh khối, độ che phủ của cây bụi, cây 

gỗ nhỏ, cây thảo bằng các ô kích thước 4x4 (nhóm cây tái sinh, cây bụi) 1x1m (cây 

thảo). Các cây gỗ được xác định tên loài và các thông số về sinh khối, độ che phủ và 

ước tính sinh khối trên đất (AGB) dựa theo các công thức như sau: 

Kết quả tính toán như sau:  

- Xây dựng hệ thống đường tuần tra trên tuyến đường mòn hiện trạng,, tổng diện 

tích sử dụng đất là 9.036,65 m2 (bao gồm 2.323,71m2 diện tích chiếm dụng và 6.712m2 

diện tích hành lang bảo vệ). Tuyến đường tuần tra nâng cấp nằm trong tiểu khu 214, hai 

bên tiếp giáp với rừng đặc dụng (khoảng cách từ 1,5 – 3m).Hạng mục xây dựng được 

xây dựng trên diện tích đất bao gồm các thảm thực vật tự nhiên. . Tổng sinh khối (cây 

bụi, cây thảo) mất đi khi xây dựng công trình ước tính 8,3 tấn. 
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- Xây dựng mới 01 tuyến đường ô tô tiếp giáp trung tâm cứu hộ, diện tích xây dựng 

2.800 m2, thảm thực vật hiện được xác định là trảng cây bụi, rừng chưa có trữ lượng. Tổng 

sinh khối (cây bụi, cây thảo) mất đi khi xây dựng công trình ước tính 1,45 tấn.  

- Xây dựng hàng rào điện với chiều dài 1000m, thảm thực vật hiện được xác định 

là trảng cây bụi. Tổng sinh khối (cây bụi, cây thảo) mất đi khi xây dựng công trình ước 

tính 0,03 tấn. 

- Các khu vực xây dựng còn lại thảm thực vật hiện được xác định là trảng cây bụi. 

Tổng sinh khối (cây bụi, cây thảo) mất đi khi xây dựng công trình ước tính 0,07 tấn. 

Thảm thực vật tự nhiên tại khu vực thực hiện dự án được xác định chủ yếu là 

trảng cỏ, cây bụi và rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới chạy dọc theo tuyến đường 

mòn tuần tra thuộc phân khu phục hồi sinh thái và phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.  

+ Trảng cỏ, cây bụi bị tác động tại khu vực là trạng thái thoái hóa mạnh trong loạt 

diễn thế, độ che phủ rất thấp (dưới 10%) thường có dây leo bao phủ, bao gồm các loài 

ưa sáng, chịu hạn và là các loài xâm nhập, mọc nhanh, lấn chiếm nơi sống, tạo nên một 

cấu trúc hỗn tạp, đan xen với các đám cây bụi, cỏ cao. Thành phần thực vật chiếm ưu 

thế chính gồm các loài như Sim (Rhodomyrtus tomentosa), Bù cu vẽ (Breynia 

fructicosa), Thành ngạnh (Cratoxylon formosum), Mua (Melastoma septemnervium), 

Găng (Randia spinosa), Ba bét (Mallotus paniculatus), Hoắc quang (Wendlandia 

paniculata), Cỏ lào (Eupatorium odoratum), Ba chạc (Euodia lepta). Cây bụi xâm nhập 

nhiều (trên 70%) gồm các loài như Cỏ Lào (Eupatorium odoratum), Mua (Melastoma 

septemnervium), Ngấy (Rubus spp.),… và các loài thân thảo phổ biến như các loài cỏ 

cao trong họ Hòa thảo (Poaceae) như Cỏ tranh (Imperata cylindrica), Lau (Saccharum 

spontaneum)... Dây leo dày đặc bao phủ, chủ yếu các loài họ Moraceae, Fabaceae, 

Dioscoreaceae và Smilacaceae. 

+ Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới: ưu thế Chò (Parashorea stellata), 

Ươi (Scaphium macropodium), Sâng (Pometia pinnata), Huỳnh (Heritiera 

cochinchinensis), Chân chim (Schefflera obovatifoliolata), Mít nài (Artocarpus rigidus), 

Dầu (Dipterocarpus sp.), Trâm (Syzygium spp.)…Hạng mục công trình đường tuần tra 

quản lý bảo vệ rừng được xây dựng trên nền hiện trạng đường đã có sẵn, kiểu thảm này 

phân bố dọc 2 bên đường với khoảng cách từ 1,5 – 3m so với vị trí thực hiện dự án nên 

không có sự tác động đến kiểu thảm thực vật này. 

Việc xây dựng có những tác động nhất định tới thảm thực vật nhưng chủ yếu dừng 

lại ở cấp độ trảng cỏ cây bụi và không có sự tác động đối với các loài vật trong quần xã 

Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới. 

 b. Tác động tới hệ động vật 

 Kết quả khảo sát cho thấy khu hệ động vật khu vực thực hiện dự án rất khiêm 

tốn, khu vực thực hiện dự án và khu vực lân cận không có sự xuất hiện của những loài 

động vật quý hiếm. Trong quá trình thi công của dự án, thảm thực vật bị mất đi là không 

đáng kể do đó, nguồn cung cấp thức ăn cho chúng không bị ảnh hưởng.  

 Mặt khác, đối với hạng mục đường triển khai được thực hiện trên tuyến đường 

mòn đã có sẵn từ trước đó do đó, nơi sinh sống của các loài động vật trong Vườn không 

bị chia cắt và ít ảnh hưởng tới các hoạt động của chúng. Đối với các hạng mục nâng cấp, 

sửa chữa và xây dựng các khối nhà công vụ, công trình được thực hiện trên hiện trạng 

đã có sẵn trước đó, việc xây mới chỉ được thực hiện trong phân khu dịch vụ hành chính, 
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nên các hoạt động này ít gây các tác động và xáo trộn đến khu hệ động vật của vườn. 

 c. Tác động đến tính toàn vẹn sinh cảnh 

 Dự án nằm trong phạm vi của VQG Bạch Mã và được xây dựng trên nền đường 

mòn tuần tra đã có sẵn, thảm thực vật bị phá hủy chủ yếu là cây bụi rải rác ven các tuyến 

đường cũ và các tuyến đường này không làm chia cắt phân khu này thành 02 khu riêng 

biệt. Tuy nhiên, tính đa dạng sinh học vẫn bị ảnh hưởng do trong quá trình thi công các 

hạng mục công trình dự án có thể sẽ phá hủy một phần thảm thực gây ảnh hưởng đến 

tính toàn vẹn sinh cảnh của khu vực. 

 Vườn Quốc gia Ba Vì 

 Trong quá trình thi công xây dựng dự án, các hoạt động của dự án bao gồm việc 

giải phóng mặt bằng (phát quang dọn dẹp thực bì…), chuẩn bị công trường thi công, tập 

kết vật liệu xây dựng, thi công công trình. Việc chặt bỏ cây cối, phát quang thực bì (chủ 

yếu là thảm cỏ, cây bụi và cây gỗ nhỏ đường kính < 6cm,...) được xác định là không ảnh 

hưởng đáng kể tới hệ sinh thái do quy mô của công trình giữ nguyên, không thay đổi, 

việc phát quang thực bì, chặt bỏ cây cối chỉ diễn ra trên nền đường cũ; thảm thực vật tự 

nhiên chủ yếu là cây bụi và các loại cây gỗ nhỏ và không có loài quý hiếm hoặc có giá 

trị bảo tồn. 

 a. Tác động tới thảm thực vật 

 Việc xây dựng các tuyến đường được thực hiện trên tuyến đường đã có sẵn từ 

trước đó (Nâng cấp, mở rộng 5.829,11m mặt cắt ngang: Bnền = 9,0m; Bmặt =6,0m). 

Hiện tại hai bên đường chủ yếu là các thảm thực vật như lau, dương sỉ xâm lấn. Để đảm 

bảo đúng thiết kế và chất lượng các tuyến đường, Dự án sẽ tiến hành phát quang thảm 

thực bì tại dọc các tuyến đường.  

 Theo kết quả điều tra, đánh giá sinh khối của đơn vị tư vấn, khối lượng thực bì 

thải trong quá trình phát quang với diện tích 17.487,33 m2. Để dành đất cho nâng cấp 

cải tạo tuyến dự án lượng thực bì bị phá bỏ ước tính khoảng 79 m3.  Cành, và thân sẽ 

được tận dụng làm chất đốt, phần còn lại (giây leo, lákhông tận dụng được) sẽ được để 

rải rác cho tự phân hủy tự nhiên (lượng thực bì này sau khi phân hủy sẽ làm tăng độ phì 

cho đất). Thảm thực vật là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất. Kết quả điều tra cho thấy, 

việc phát quang để nâng cấp, cải tạo tuyến đường ảnh hưởng khu vực này chủ yếu là 

rừng trồng chưa có trữ lượng, thảm cây bụi hai bên vệ đường và đi qua các trạng thái 

rừng nghèo kiệt và phục hồi. 

+ Rừng trồng: Tổ thành loài cây với các loài khác nhau, như Thông đuôi ngựa 

(Pinus massoniana Lamb) với các cấp tuổi khác nhau từ khoảng 70 năm xuống đến vài 

năm, Rừng trồng hỗn giao Bản địa + Keo tai tượng (Acasia mangium) với 2 cấp tuổi, 

Muồng đen (Cassia siamea Lamarck), Mỡ (Manglietia fordiana), Lim xẹt 

(Peltophorum tonkinensis), Re (Cinnamomum iners, Lát hoa (Chukrasia tabularis), Trám 

đen (Canarium tramdenum), Sấu (Dracontomelon duperreanum).   

+ Thảm cỏ cây bụi, nương rẫy: Loài thực vật chủ yếu là các loài Lau lách, Dây 

sắn, Bìm bìm, Hu đay, Ba soi, Lành ngạnh,.... 

+ Rừng nghèo kiệt và rừng phục hồi: đây chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên phục 

hồi sau khai thác kiệt. Tổ thành loài cây bao gồm: Vàng đắng (Inclosasa hispida), Thâu 

lĩnh (Alphonsea squamosa), Mang xanh (Pterospermum heterophynum), Re 

(Cinnamomum iners), , Thôi ba (Alangium chinensis), Kháo (Cinnadenia paniculata). 
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 b. Tác động đến hệ động vật 

 Trong quá trình thi công của dự án, thảm thực vật bị mất đi là không đáng kể do 

đó, nguồn cung cấp thức ăn cho chúng không bị ảnh hưởng. Mặt khác, hạng mục đường 

triển khai được thực hiện trên tuyến đường đã có sẵn từ trước đó do đó, nơi sinh sống 

của các loài động vật trong Vườn không bị chia cắt và ít ảnh hưởng tới các hoạt động 

của chúng.  

 c. Tác động đến tính toàn vẹn sinh cảnh 

 Tuyến dự án nằm trong phạm vi của VQG Ba Vì được xây dựng trên các tuyến 

đường đã có sẵn, thảm thực vật bị phá hủy chủ yếu là cây bụi rải rác ven các tuyến 

đường cũ và các tuyến đường này không làm chia cắt phân khu này thành 02 khu riêng 

biệt. Tuy nhiên, tính đa dạng sinh học vẫn bị ảnh hưởng do gia tăng nguy cơ xâm phạm 

rừng, lợi dụng dự án khai thác gỗ và động vật hoang dã trái phép. Trong quá trình thi 

công các hạng mục công trình dự án có thể sẽ phá hủy một phần thảm thực gây ảnh 

hưởng đến tính toàn vẹn sinh cảnh của khu vực, các tác động bao gồm: 

Bảng 3-22: Các tác động phá hủy thảm thực vật trong quá trình thi công 

Các họat động có thể 

gây tác động 
Các tác động Thời gian tác động 

Thi công mở rộng các 

khúc cua (bán kính cong) 

Quá trình bạt mái taluy 

dương. 

Có thể gây xói lở, trượt đất làm 

trôi trượt các cây cối xung quanh 

vùng đào. 

Các thiết bị thi công hoặc công 

nhân xây dựng có thể vô tình phá 

hủy (gây đổ gãy) cây cối 

Thời gian tác động trung 

bình 2 tháng mỗi vị trí. 

Nguy cơ được giảm thiểu 

sau khi xây tường 

Thi công cống, rãnh thoát 

nước 

Các thiết bị thi công hoặc công 

nhân xây dựng có thể vô tình phá 

hủy (gây đổ gãy) cây cối 

Có thể gây xói lở, trượt đất làm 

trôi trượt các cây cối xung quanh 

vùng đào. 

Thời gian trung bình 01 

tháng/ vị trí. 

 

Đổ đất đá loại Gây vùi lấp và đổ gãy cây cối 

trong quá trình đổ đất đá loại. 

Thời gian tác động trung 

bình 02 tháng/ vị trí. 

 d. Nguy cơ xâm hại đa dạng sinh học do tập trung công nhân 

 Trong quá trình thi công dự án sẽ huy động số lượng công nhân tùy thời điểm thi 

công và hạng mục thi công. Các công nhân xây dựng này có thể sẽ tranh thủ khai thác 

một số cây dược liệu, cây làm cảnh và săn bắt động vật trái phép (VD: Lan kim tuyến, 

râu hùm; sâm cau, sóc chuột,…). Mặt khác, có thể sẽ có kẻ xấu lợi dụng dự án đang thi 

công (lấy danh nghĩa nhà thầu thi công) tiến hành khai thác thực vật và săn bắt động vật 

trái phép ảnh hưởng đến đa dạng sinh học vườn. 

 Vườn Quốc gia Yok Don 

 Tại khu vực VQG Yok Don, đối với hạng mục sửa chữa, cải tạo 07 trạm kiểm 

lâm, các công trình được sữa chữa và thay thế các thiết bị bên trong khuôn viên các tòa 

nhà, do đó việc đánh giá tác động của dự án đến đa dạng sinh học tại khu vực VQG Yok 

Don được thực hiện đối với công việc cải tạo, nâng cấp 27,59km đường tuần tra bảo vệ 

rừng bao gồm các tác động sau:  
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 a. Tác động tới các thảm thực vật 

 Việc xây dựng các tuyến đường Đường tuần tra: lề đường 2 bên 2x0,5m. 

- Tuyến 1 dài 9,53km mặt đường bê tông rộng 3m;28590 

- Tuyến 2  dài 18,06km mặt đường bê tông rộng 1,5m. 

Hiện tại hai bên đường chủ yếu là các thảm thực vật như lau, và các thảm cỏ cây 

bụi. Để đảm bảo đúng thiết kế và chất lượng các tuyến đường, Dự án sẽ tiến hành phát 

quang thảm thực bì tại dọc các tuyến đường. Theo kết quả điều tra, đánh giá sinh khối 

của đơn vị tư vấn, khối lượng thực bì thải trong quá trình phát quang với diện tích 

55.680m2. Để dành đất cho nâng cấp cải tạo tuyến dự án lượng thực bì bị phá bỏ ước 

tính khoảng 90 m3. Cành và thân sẽ được tận dụng làm chất đốt,phần còn lại (giây leo 

và lákhông tận dụng được) sẽ được để rải rác cho tự phân hủy tự nhiên (lượng thực bì 

này sau khi phân hủy sẽ làm tăng độ phì cho đất). Thảm thực vật là đối tượng bị ảnh 

hưởng nặng nhất. Kết quả điều tra cho thấy, việc phát quang để nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường ảnh hưởng khu vực này chủ yếu là thảm cây bụi hai bên vệ đường. 

b. Tác động tới khu hệ động vật 

Tổng diện tích phát quang theo tính toán để thực hiện công việc cải tạo, nâng cấp 

27,59 km tuyến đường tuần tra với Tuyến 1 dài 9,53 km mặt đường bê tông rộng 3,0m, 

lề đường mỗi bên 0,5m; Tuyến 2 là dài 18,06km, mặt đường bê tông rộng 1,5m, lề đường 

mỗi bên 0,5m. Trong phạm vi thực hiện dự án có một số khu vực ghi nhận có sự phân 

bố của các loài động vật. Kết quả khảo sát cho thấy, khu hệ động vật tại khu vực thực 

hiện dự án ghi nhận dự xuất hiện thường xuyên của một số loài thú nhỏ thuộc họ Sóc 

(Sciuridae) và họ Chuột (Muridae). Hoạt động của dự án có thể gây ảnh hưởng đến hoạt 

động kiếm ăn của các loài động vật này, tuy nhiên khu vực thực hiện dự án không phải 

là sinh cảnh duy nhaasrt và không bị cô lập, có vùng hành lang kết nối với các khu vực, 

sinh cảnh khác tại VQG. Bên cạnh đó, dự án chỉ mở rộng tuyến đường trên nền đường 

đã có sẵn, xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình trên nền các công trình cũ do đó 

ảnh hưởng của dự án tới khu hệ động vật là không đáng kể. 

c. Tác động đến tính toàn vẹn sinh cảnh 

Các hạng mục xây dựng của dự án được thiết kế đảm bảo nguyên tắc tôn trọng 

địa hình tự nhiên, độ dốc nền theo độ dốc tự nhiên, không thay đổi hiện trạng cảnh quan, 

thi công trên nền hiện trạng tuyến đường đã có sẵn, không mở đường mới. Khối lượng 

đào đắp san nền được cân bằng ngay tại vị trí xây dựng và không làm ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái hiện hữu. Quy hoạch chiều cao nền chỉ thực hiện cục bộ trong từng khu vực 

xây dựng các công trình. Tại những vị trí có độ dốc lớn, không thực hiện san ủi tạo mặt 

bằng mà triển khai đổ bê tông trên nền đã có sẵn. Hướng dòng nước chảy mặt vào những 

điểm thoát nước đã quy định và thuận theo độ dốc tự nhiên. Do đó, các hạng mục công 

trình của dự án sẽ không hình thành các taluy âm và dương nên nguy cơ trượt lở do xây 

dựng các hạng mục của dự án là không xảy ra. Do đó việc chia cắt sinh cảnh không xảy 

ra tại khu vực. 

3.1.1.8. Các tác động khác 

a) Tác động do tập trung đông công nhân xây dựng 

Trong thời gian thi công dự án, việc tập trung máy móc thi công và khoảng 20 lao 

động cho một công trường xây dựng sẽ gây ra những xáo trộn nhất định cho khu vực, tuy 
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nhiên không đáng kể, như: 

- Gia tăng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt trong khu vực. 

- Phát sinh những mối quan hệ giữa công nhân tại công trường và người dân địa 

phương. Khả năng xung đột giữa công nhân và người dân địa phương sẽ cao hơn 

nếu như các lao động là người từ khu vực khác chưa thích nghi với phong tục tập 

quán của người dân địa phương. 

- Trong thời gian thi công, việc tập trung một số lượng lớn công nhân sẽ tiềm ẩn 

nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội (cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm…). Tình 

hình trật tự an ninh sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn, gây khó khăn cho lực 

lượng Công an địa phương. 

- Ngoài ra, việc tập trung đông công nhân trong khu vực xây dựng cũng là nguyên 

nhân để nảy sinh và lây lan các ổ dịch bệnh qua đường nước (tả, lỵ, thương hàn, 

tiêu chảy) hoặc qua vật truyền trung gian (sốt rét, xuất huyết...) cũng như các 

bệnh xã hội (lậu, giang mai, HIV…), hoặc Covid-19 gây ảnh hưởng tới sức khoẻ 

cộng đồng địa phương. Tác động này có thể xảy ra nếu không có biện pháp quản 

lý và kiểm soát. 

b) Tác động tới sự an toàn và sức khỏe của công nhân và người dân địa phương 

Sự phát tán cát bụi và tiếng ồn từ các phương tiện tham gia giao thông có thể gây 

ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người gián tiếp hay trực tiếp thông qua thức ăn. Mầm 

bệnh do ô nhiễm gây ra có thể phát tán ngay hoặc tích tụ một thời gian mới phát sinh 

dịch bệnh. 

Ngoài ra, trong giai đoạn thi công xây dựng, những sự cố cháy chập hệ thống điện 

tạm thời, nổ các kho chứa nguyên, nhiên liệu có thể xảy ra... Quá trình thi công các 

tuyến đường giao thông, đường điện, trạm biến áp, cầu, trạm kiểm lâm... có thể gây sạt 

lở, sụt lún ảnh hưởng đến mực nước ngầm đất cũng như tiềm ẩn các rủi ro cho công 

nhân thi công. 

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cũng như Đơn vị thầu xây dựng sẽ kết hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương tại các công trình và các cơ quan liên quan để kịp thời giải 

quyết các vấn đề phát sinh phù hợp với quy định chung của Nhà nước và phù hợp với 

nguyện vọng của người dân. 

c) Tác động đến sức khỏe của công nhân xây dựng  

Công nhân xây dựng được đơn vị thi công làm các lán trại tạm hoặc thuê nhà ở 

của người dân làm nơi ngủ, nghỉ, không ở cuối hướng gió và ở cách xa với khu vực thi 

công các hạng mục công trình cho nên bụi, khí thải, tiếng ồn, đất đá đào đắp,... ít tác 

động tới sức khoẻ của công nhân xây dựng trong thời gian nghỉ ngơi.  

Thời gian bị tác động chủ yếu là thời gian công nhân làm việc trên công trường. 

Tuy nhiên, công nhân xây dựng khi làm việc trên công trường đã được bố trí làm việc 

theo ca, theo từng vị trí công việc; được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ lao động phù 

hợp nên mức độ tác động của chất thải như bụi, khí thải, tiếng ồn đến công nhân xây 

dựng sẽ được giảm thiểu. 

Nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân nếu không có biện pháp thu gom và 

xử lý hợp lý có thể là nguồn gây bênh cho công nhân. 

Mặt khác, đất, đá đào đắp trong quá trình thi công nếu đổ tại vị trí không hợp lý 

có thể gây tai nạn cho công nhân. 
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d) Tác động đến hoạt động giao thông khu vực 

Trong khu vực thực hiện xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng của các VQG 

có các tuyến đường giao thông hiện hữu đã được xây dựng bằng trải nhựa, đá cấp phối 

hoặc bê tông và kết nối với nhiều đoạn đường dân sinh khác. Do đó, việc vận chuyển 

nguyên vật liệu, máy móc thi công phục vụ dự án không chỉ làm làm gia tăng lưu lượng 

giao thông mà còn có thể làm xuống cấp các tuyến đường từ đó gây ảnh hưởng tới hoạt 

động giao thông trong khu vực.  

Do khối lượng nguyên vật liệu và đất đá đào đắp cần vận chuyển với lượt xe vận 

chuyển mỗi ngày gia tăng thì vào những giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao 

thông. Mặt khác, các xe chở nguyên vật liệu, đất đắp từ điểm cung cấp đến khu vực thi 

công sẽ kéo theo đất bám dính trên lốp xe. Đất rơi vãi trên đường tạo ra tình trạng trơn 

trượt khi trời mưa và làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Đường giao thông địa phương và các cở sở hạ tầng nông thôn có thể bị hư hỏng 

bởi các phương tiện tải trọng lớn. Đối với các tuyến đường qua khu dân cư là đường bê 

tông hoặc đường đất với sức chịu tải nhỏ, có thể bị vỡ, nát hoặc sạt, lún khi xe tải trọng 

lớn đi qua hoặc mật độ cao xe đi lại nhiều. 

Đối với hạng mục xây dựng tuyến đường tại VQG Ba Vì, hiện tại tuyến đường 

dự án chủ yếu phục vụ khách tham quan và công tác hành chính của các cán bộ công 

nhân viên dịch vụ và quản lý trong VQG. Trong khoảng thời gian trước và sau tết âm 

lịch ba tháng, thời gian mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7 có nhiều khách du lịch vào khu 

vực đền thờ Bác Hồ và khu du lịch (resort), trong đó thời điểm đông nhất là trong khoảng 

thời gian sau tết âm lịch trong khoảng gần 2 tháng. Đặc biệt thời điểm một tháng sau tết 

âm lịch có số lượng rất đông người lên khu vực đền thờ Bác Hồ và đền Thượng gây ách 

tắc giao thông. Trong thời gian thi công, tại các thời điểm đã nêu, các thiết bị thi công, 

vật liệu thi công sẽ ảnh hưởng lớn đến đi lại của khách tham quan, gây ùn tắc kéo dài, 

thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng do tai nạn giao thông. 

Đối với hạng mục xây dựng cầu qua sông Đồng Nai tại VQG Cát Tiên, để tiến hành 

thi công các trụ cầu chính trong dòng chảy sông Đồng Nai, nhà thầu sẽ huy động sử dụng 

hệ nổi đóng cọc ván thép tạo thành vòng vây ngăn nước và bố trí máy móc, thiết bị để tiến 

hành thi công trong vòng vây. Tuy nhiên, khu vực thi công của dự án không diễn ra hoạt 

động giao thông thủy đi lại từ thượng nguồn xuống hạ nguồn và ngược lại nên dự án 

không gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy trong khu vực. 

e) Tháo dỡ lán trại, phục hồi môi trường, hoàn trả mặt bằng 

Trước khi các hạng mục công trình của dự án được bàn giao và đi vào hoạt động, 

Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ phải tháo dỡ các lán trại thi công, hoàn trả mặt bằng các khu 

vực mượn tạm, phục hồi môi trường hoặc cơ sở hạ tầng do việc thi công hạng mục công 

trình của dự án gây hư hỏng (nếu có).  

Các tác động liên quan đến việc hoàn trả mặt bằng, lán trại được đánh giá ở mức 

độ không đáng kể do: 

- Các khu vực mượn tạm chủ yếu là khu vực đất trống thuộc quyền quản lý của địa 

phương hoặc các khu vực đất thuộc quyền quản lý của các Vườn Quốc gia. 

- Các hoạt động thi công hoặc vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu diễn ra bằng 

đường bộ hoặc đường thuỷ, việc gây hư hỏng cơ sở hạ tầng là có thể xảy ra, do 

vậy cần tiến hành công tác hoàn trả nếu có. 
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- Các lán trại công nhân chủ yếu được lắp ghép nên việc phục hồi dễ dàng. 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng các nhà vệ sinh lưu động hoặc nhà vệ 

sinh xây dựng và sẽ được hoàn nguyên nên không gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. 

- Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là gạch vỡ, ván lót, đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi 

măng, đất đá dư thừa sẽ được thu gom và tận dụng để san lấp các khu vực trũng 

hoặc gia cố các tuyến đường xung quanh khu vực công trình. Phần còn lại không 

thể tận dụng sẽ được Chủ dự án/Nhà thầu thuê các đơn vị chức năng tại địa 

phương thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại đã được thu gom và vận chuyển xử lý bởi đơn vị có chức năng. 

Mặc dù các tác động do việc hoàn trả mặt bằng mượn tạm trong quá trình thi công 

là Không đáng kể, tuy nhiên có thể nảy sinh một số các mâu thuẫn giữa Chủ dự án, Nhà 

thầu và người dân cho thuê mặt bằng hoặc nảy sinh mâu thuẫn giữa Chủ đầu tư, Nhà 

thầu và chính quyền địa phương (đất công). Các nguyên nhân gây mâu thuẫn trong việc 

hoàn trả mặt bằng mượn tạm có thể gồm: 

- Không thu dọn công trường, các chất thải phát sinh tại khu vực mượn tạm. 

- Việc hoàn trả mặt bằng không đảm bảo chất lượng, không khôi phục mặt bằng 

bằng hoặc tốt hơn so với trước khi mượn. 

- Kinh phí hỗ trợ cho việc khôi phục mặt bằng hoặc mượn tạm không thoả đáng. 

- Việc hoàn trả mặt bằng mượn tạm được thực hiện không nghiêm chỉnh và không 

đảm bảo mặt bằng cho người dân. 

3.1.1.9. Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a) Sự cố bom mìn, vật liệu nổ 

Sự cố bom mìn, vật liệu nổ luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với các dự án xây dựng 

công trình. Sự cố nổ mìn xảy ra không chỉ đe dọa tính mạng của công nhân trực tiếp thi 

công mà còn có thể tạo ra các tai nạn khác như sụt trượt, lở đất, lở đá... Sự cố yêu cầu 

phải có các biện pháp ngăn ngừa. 

Trước khi triển khai xây dựng các hạng mục công trình, toàn bộ khu vực thực 

hiện dự án sẽ được rà phá bom mìn. Hoạt động này tiềm ẩn sự cố gây nổ, đe dọa tính 

mạng và tài sản con người. 

b) Sự cố chập điện, cháy nổ và cháy rừng 

Sự cố chập điện, cháy nổ có khả năng xảy ra trong quá trình thi công của dự án 

này, đặc biệt là cháy rừng. Một số nguyên nhân có thể kể đến như sau:  

- Vứt tàn thuốc bừa bãi hay nguồn lửa khác vào vật liệu dễ cháy. 

- Đặt các chất dễ cháy ở những nơi có nguồn phát sinh nhiệt. 

- Tồn trữ các loại rác bao bì, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 

- Sự cố về các thiết bị điện phát sinh nhiệt gây cháy. 

- Sự cố sét đánh. 

- Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu 

không đúng quy định. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy 
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nhiên, nếu sự cố này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản, môi trường 

trong khu vực dự án và lân cận. Cụ thể, khi xảy ra cháy nổ sẽ gây ra các thiệt hại sau: 

- Thiệt hại tới tính mạng con người: Khi xảy ra sự cố cháy nổ nếu không có sự 

chuẩn bị và đề phòng cẩn thận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

- Thiệt hại về tài sản: Khi xảy ra cháy, sẽ gây tốn kém kinh phí để tu sửa, sửa 

chữa hoặc đầu tư mới các thiết bị, công trình tạm… 

- Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi 

bốc lên làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án. 

- Ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ, công nhân thi công tại công trường: Khi xảy ra 

cháy, gây tâm lý lo lắng cho cán bộ, công nhân trong công trường và khu vực xung quanh. 

c) Sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình thi công cũng như vận hành các thiết bị máy móc, nếu không có 

biện pháp bảo vệ an toàn, cảnh báo thích hợp trong quá trình thi công thì các tai nạn lao 

động xảy ra sẽ gây thương vong cho công nhân. Tai nạn lao động phát sinh do: 

- Quá trình thi công hệ thống đường cáp điện, trạm điện áp (tại VQG Cúc 

Phương), sử dụng hệ thống điện thi công công trình là các công việc có tính chất nguy 

hiểm. Sự cố về điện thường gây tổn thất lớn về tính mạng của đội ngũ cán bộ, công nhân 

thi công.  

- Việc thi công các hạng mục trên cao và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

lên cao có khả năng gây ra tai nạn lao động do trượt té trên các giàn giáo. 

- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc. 

- Do bất cẩn trong lao động, không trang bị bảo hộ lao động cho công nhân hoặc 

do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân trong 

quá trình thi công cũng có thể gây ra các tai nạn lao động đáng tiếc. 

- Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh 

hưởng đến sức khỏe của công nhân, gây ra tình trạng mệt mỏi, choáng váng dẫn đến 

công nhân không tập trung vào công việc do đó gây ra các tai nạn khi làm việc. 

- Các tai nạn lao động do tiếp cận với điện như va chạm hoặc vướng vào hệ thống 

điện dẫn ngang qua khu vực dự án, hệ thống điện đấu nối với các thiết bị, máy móc 

không đảm bảo an toàn. 

d) Sự cố tai nạn giao thông 

Nguyên nhân cơ bản của hầu hết các vụ tai nạn giao thông trên công trường trong 

thời gian thi công là sự kết hợp của một trong các yếu tố sau: 

- Kỹ thuật lái xe hạn chế. 

- Bất cẩn hoặc lơ là những nguồn nguy hại đặc biệt, ví dụ như làm việc gần đường 

dây điện hoặc bãi đất đào, đắp. 

- Bảo dưỡng phương tiện chưa đầy đủ. 

- Quá tải hoặc chịu tải kém. 

- Tắc nghẽn công trường. 

- Mặt bằng giao thông kém. 
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- Thiếu các tuyến đường thích hợp (đường tránh) hoặc mặt đường gồ ghề. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị làm gia tăng 

mật độ giao thông trên tuyến đường vận chuyển tại khu vực dự án và lân cận, do đó, dễ 

xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt đối với các xe vận chuyển không đủ tiêu chuẩn, chở 

vượt quá trọng tải quy định. Vì vậy, đơn vị thi công sẽ có các biện pháp quản lý nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông. 

e) Sự cố phát sinh dịch bệnh đối với công nhân xây dựng 

Trong thời gian thi công, tại các khu nhà tạm, lán trại công nhân trong khu vực 

công trường, điều kiện vệ sinh không tốt dẫn đến các dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh 

mắt… của công nhân, sau đó lan truyền ra khu vực dân cư xung quanh. Ngoài ra, còn 

có khả năng xuất hiện nguy cơ lan truyền các bệnh xã hội như HIV/AIDS do các công 

nhân từ địa phương khác tới. 

Đặc biệt, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng 

đồng dân cư và có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao thông qua tiếp xúc trực tiếp từ đường hô 

hấp với người bị nhiễm bệnh. Trong trường hợp dịch bệnh xảy ra với đội ngũ công nhân 

thi công tại công trường sẽ gây ảnh hưởng lớn đến an toàn, tính mạng của công nhân và 

người dân trong khu vực cũng như làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. 

f) Sự cố do thiên tai, mưa bão 

Do đặc thù nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều nên 

khi sự cố này xảy ra sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng như: mưa bão lớn hoặc 

dài này, gây ngập úng và phá hủy những công trình kiến trúc; mưa lớn gây úng ngập 

cục bộ ảnh hưởng tới quá trình tiêu thoát nước, nước thải lẫn với nước mưa ảnh hưởng 

tới môi trường xung quanh. 

Quá trình san lấp, đào đắp, xây dựng sẽ làm thay đổi mặt đệm tự nhiên của khu 

vực, có thể làm ảnh hưởng đến dòng chảy mặt, hệ thống tiêu thoát nước, tăng nguy cơ 

ngập lụt khu vực dự án khi có mưa lớn. 

Khi xảy ra các sự cố về thiên tai, mưa bão lớn bất thường hoặc dài ngày sẽ gây 

ngập lụt cục bộ khu vực dự án. Trường hợp để xảy ra ngập lụt sẽ gây ra các tác động sau: 

- Gây hư hại chất lượng của một số nguyên vật liệu như xi măng. 

- Hư hại các công trình xây dựng. 

- Các chất ô nhiễm từ khu vực lưu chứa chất thải sẽ theo nước phát tán vào nguồn 

nước, nước thải chưa được xử lý sẽ hòa lẫn vào nước mưa và lan truyền đi toàn bộ khu 

vực ngập lụt; do đó gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước, môi trường đất khu 

vực bị ngập lụt, hệ sinh thái thủy sinh tại khu vực bị ngập lụt. 

g) Sự cố sạt lở, sụt lún công trình xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, sẽ tiến hành đào đắp móng trụ của các 

hạng mục công trình, đặc biệt là hạng mục xây dựng cầu qua sông Đồng Nai tại VQG 

Cát Tiên là những nguyên nhân có thể xảy ra hiện tượng sụt lún công trình đang xây 

dựng hay sạt lờ bờ sông Đồng Nai. Sạt lở bờ sông có thể gây ra những thiệt hại như sau: 

mất đất, ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của sông phía hạ lưu và có thể gây bất lợi cho 

hoạt động của tàu thuyền trên sông vùng hạ lưu. 

Việc sụt lún thường khó kiểm soát và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. 
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Sụt lún không đều có thể gây rạn nứt, thậm chí phá hủy toàn bộ công trình gây thiệt hại 

tài sản và an toàn tính mạng của các công nhân đang thi công xây dựng trên công trường. 

Các hạng mục xây dựng của dự án được thiết kế đảm bảo nguyên tắc tôn trọng 

địa hình tự nhiên, độ dốc nền theo độ dốc tự nhiên, không thay đổi hiện trạng cảnh quan. 

Khối lượng đào đắp san nền được cân bằng ngay tại vị trí xây dựng và không làm ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái hiện hữu. Quy hoạch chiều cao nền chỉ thực hiện cục bộ trong 

từng khu vực xây dựng các công trình. Đối với hạng mục đường giao thông, tại những 

vị trí có độ dốc lớn, không thực hiện san ủi tạo mặt bằng mà phân cấp bằng bậc tam cấp. 

Hướng dòng nước chảy mặt vào những điểm thoát nước đã quy định và thuận theo độ 

dốc tự nhiên. Do đó, các hạng mục công trình giao thông sẽ không hình thành các taluy 

âm và dương nên nguy cơ trượt lở thấp. 

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

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Như đã tính toán, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi 

công xây dựng khoảng 1,025 m3/ngày.đêm trên một công trường. Các giải pháp thu gom 

xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

- Dự án ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương để hạn chế tối đa lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh trên công trường. 

- Công trường thi công: Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi một khu 

vực công trường thi công bố trí 01 nhà vệ sinh di động tự hoại hai ngăn, kích 

thước 2.600 mm x 2.700 mm x 1.350 mm nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất 

thải và bồn nước dữ trữ với bồn phân 1.500 lít và bồn nước 1.050 lít. Nước thải 

và bùn từ nhà vệ sinh di động được thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

+ Thu gom, xử lý nước thải bằng các nhà vệ sinh di động. Đơn vị thi công bố 

trí các nhà vệ sinh di động rất tiện lợi vì không cần mất diện tích đất đồng 

thời có thể di chuyển được trong quá trình thi công. 

+ Hình ảnh minh hoạ nhà vệ sinh di động như dưới đây 

 

Hình 3-2: Hình ảnh minh hoạ nhà vệ sinh di động 
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- Các biện pháp giảm thiểu khác được đề xuất thực hiện 

+ Toàn bộ nước thải sinh hoạt thông thường (từ các quá trình nấu ăn, rửa bát, 

lau nhà, tắm và giặt quần áo...) được thu gom, qua song chắn rác và xử lý 

bằng chế phẩm vi sinh, đảm bảo chất lượng đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B, K = 1,2) trước khi thải ra các thuỷ vực lân cận. 

+ Trước khi xây dựng phải có tất cả các giấy phép hoặc giấy tờ hay hợp đồng 

cần thiết đối với việc xử lý nước thải.  

+ Ban hành nội quy sinh hoạt chung và bắt buộc áp dụng đối với những công 

nhân làm việc tại công trường như sử dụng tiết kiệm nước… 

+ Thiết lập và tuân thủ hệ thống quản lí nước thải tại lán trại và ngoài công trường. 

 Nước thải xây dựng 

Lượng nước thải xây dựng tại công trường, phát sinh từ quá trình trộn bê tông, 

rửa các thiết bị, rửa cốt liệu sẽ được thu gom thông qua tuyến mương, đánh rãnh xung 

quanh khu vực trộn bê tông. Nước thải xây dựng sẽ được lắng cặn và nước trong có thể 

tái sử dụng cho các hoạt động xây dựng khác như làm ẩm nguyên vật liệu, hoặc làm ẩm 

bề mặt thi công. 

Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi một khu vực công trường thi 

công bố trí 01 hố lắng thu gom nước thải từ quá trình rửa xe, thi công xây dựng với kích 

thước mỗi công trình là 2.000 x 2.000 x 1.000 mm, gồm 1 ngăn chứa và 2 ngăn lọc. 

Nước sau xử lý được tái sử dụng rửa xe hoặc làm ẩm các khu vực thi công. 

 

Hình 3-3: Sơ đồ nguyên lý của hố lắng xử lý nước thải xây dựng 

Trước cửa thu vào bể lắng sẽ đặt song chắn bằng lưới sắt để thu gom rác. Cặn lắng 

sẽ được thu gom từ bể lắng hàng ngày và đưa đi đổ thải tại bãi đổ thải của dự án ngay 

trong ngày. 

Lượng nước sinh ra từ quá trình đào hố móng chân khay cầu, cống sẽ được bơm 

hoặc hút ra khỏi hố móng, làm khô hố móng trước khi tiến hành thi công hố móng. Loại 

nước thải này có độ đục cao, do đó phải lắng cặn trước khi thoát ra môi trường. Để giảm 

thiểu tác động do nước thải này, Chủ dự án và nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu sau:  

- Trong quá trình thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận 

tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công sẽ quy định nơi lưu giữ và nơi thải bỏ 

đúng quy định không làm ô nhiễm nguồn nước. Kiểm tra hàng tháng toàn bộ thiết 

bị để ngăn chặn việc rò rỉ dầu mỡ bôi trên máy và không thực hiện việc thay dầu, 
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mỡ cho các thiết bị tại công trường. 

- Tại khu vực xây dựng sẽ bố trí kho chứa nhiên liệu để phục vụ phương tiện thi 

công. Xăng/dầu phục vụ máy thi công sẽ được chứa trong các téc chứa nhiên liệu 

và đặt trong nhà kho. Nhà kho có cấu tạo từ nhà khung thép, mái lợp tôn, nền xi 

măng gạch, nhằm tránh nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường. 

- Đào các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong 

suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước thải 

của các khu vực bên ngoài Dự án, kích thước tuyến thoát nước xung quanh khu 

vực xây dựng 400 x 400 x 400 mm. 

- Không được rửa các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công dưới lòng kênh, 

mương gần khu vực dự án. 

 Nước mưa chảy tràn 

Chủ đầu tư sẽ bố trí hoặc xây dựng nhà kho chứa nguyên vật liệu tạm thời, xung 

quanh nhà kho, lán trại sẽ bố trí các rãnh thu nước mưa để tách các chất lơ lửng trong 

nước trước khi thải ra môi trường. Mặt bằng công trường sẽ được thiết kế đảm bảo thu 

gom nước mưa trên bề mặt công trường, không chảy qua khu vực có bề mặt có chất gây 

ô nhiễm như kho xăng dầu và không gây úng ngập. Hệ thống thoát nước mưa trên bề 

mặt trong công trường bao gồm các rãnh thu nước và hố ga. Nước mưa thu gom, dẫn 

vào rãnh dẫn qua hố ga có lưới chắn để thu gom rác. Nước sau hố ga để chảy tràn qua 

thảm cỏ trên mặt bãi trước khi cho chảy vào dòng chảy tự nhiên (các sông, suối, kênh, 

rạch gần khu vực thi công công trình). 

Hệ thống rãnh đất thu gom nước mưa xung quanh các khu vực thi công (cầu, khu 

vực nhà quản lý thi công) có kích thước 0,4 x 0,4 x 0,4 m; độ dốc 0,3%. 

Ngoài ra các biện pháp giảm thiểu sau được đề xuất: 

- Tập trung thi công trong mùa khô để giảm tác động của nước mưa chảy tràn. 

- Vận chuyển các máy móc thiết bị ra khỏi vùng bị ngập nước, tạm ngừng xây dựng 

để đảm bảo chất lượng công trình cũng như tài sản thiết bị khi có mưa lớn.  

- Sử dụng các đê vây dẫn dòng nước không cho chảy vào khu vực đang thi công. 

- Thu gom triệt để và xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày không để rác 

ứ đọng gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Hạn chế hoặc không thực hiện các hoạt động đào đắp vào những ngày mưa để 

tránh hiện tượng rửa trôi chất ô nhiễm trên bề mặt, ảnh hưởng đến môi trường 

nước và gây mất mỹ quan khu vực. 

- Kiểm tra định kỳ hàng tuần tại vị trí cửa cống nơi xả nước thải vào sông, suối, 

kênh, rạch để có biện pháp thu gom chất thải rắn và các loại chất bẩn khác, bảo 

đảm rằng các chất bẩn từ công trường không theo dòng nước kênh thâm nhập vào 

nguồn nước tưới tiêu khi mở cống. 

3.1.2.2. Bụi, khí thải 

1. Giảm thiểu tác động đối với hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Khi vận chuyển cát, xi măng phải có vải bạt che phủ; vận chuyển đúng tải trọng 

cho phép của ghe, thuyền, ô tô để hạn chế vật liệu xây dựng rơi rớt xuống sông; 

Vật liệu dư thừa hoặc đất đá loại khi vận chuyển sẽ được làm ẩm để tăng cường 

hiệu quả giảm bụi; 
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Thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển, đảm bảo các thiết bị, máy 

móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật; 

Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi: Phun nước làm ẩm để tránh phát tán 

bụi. Nước làm ẩm được lấy từ các sông trong phạm vi Dự án. Tần suất lần phun nước 

được điều chỉnh theo yêu cầu của kỹ sư giám sát phù hợp với từng nguồn phát tán bụi, 

khả năng xảy ra tác động tích lũy và phụ thuộc vào mức độ nắng gió để bảo đảm rằng 

không có bụi phát sinh tại khu vực thi công vượt giới hạn cho phép; Dùng vòi phun tiêu 

chuẩn để làm ẩm bề mặt nơi có thể phát sinh bụi nhưng không tạo ra lầy lội ở khu vực 

xung quanh; 

Tưới nước, làm ẩm khu vực tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu gần khu dân 

cư với tần suất ít nhất 02 lần/ngày vào những ngày nắng và khô, hoặc có thể tăng thêm 

tần suất vào những ngày nắng nóng. 

Các phương tiện, máy móc thi công cơ giới trên công trường, tàu thuyền chuyên 

chở vật liệu thi công phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

Vệ sinh thiết bị sau mỗi ngày làm việc; thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết 

bị theo định kỳ. 

Phương tiện vận chuyển vật liệu và các thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử dụng 

phải được kiểm định về chất lượng máy móc, tiêu chuẩn về khí thải theo quy định, an 

toàn kỹ thuật theo quy định của Cục Đăng kiểm, không sử dụng xe, thiết bị quá cũ để 

vận chuyển và thi công công trình...  

Để áp dụng được biện pháp này, Chủ Đầu tư cam kết sẽ đưa các yêu cầu/điều 

kiện về đảm bảo phát thải khí cũng như chất lượng máy móc, thiết bị hoạt động trong 

dự án vào Hồ sơ mời thầu của dự án. Tiêu chuẩn TCVN 6438 - 2005 hoặc các tiêu chuẩn 

hiện hành khác được sử dụng làm căn cứ để đánh giá mức phát thải từ các phương tiện 

này đối với các thông số CO, hydrocacbon (HC), khói. 

Khuyến khích đơn vị thi công sử dụng các loại nguyên, nhiên, vật liệu thân thiện 

với môi trường. 

2. Giảm thiểu tác động do các hoạt động thi công xây dựng 

Nguyên tắc chung: Để đảm bảo tính hiệu quả trong việc kiểm soát tác động đến 

môi trường trong khu vực thưc hiện dự án, các biện pháp giảm thiểu đưa ra dựa trên các 

nguyên tắc thực hiện như sau: 

- Các giải pháp đưa trên quan điểm tập trung cao cho phòng ngừa và giảm thiểu 

tác động tới môi trường hơn là xử lý các sự cố môi trường; 

- Các yêu cầu thực hiện giải pháp giảm thiểu cần phải được đưa vào hồ sơ mời thầu 

xây dựng và các điều khoản bắt buộc trong các hợp đồng thi công công trình; 

- Trên cơ sở các giải pháp đề xuất, nhà thầu thi công sẽ phải xây dựng kế hoạch 

quản lý môi trường phù hợp với quy mô, phạm vi, nội dung công việc và yêu cầu 

thực tế trên hiện trường, kế hoạch quản lý môi trường hiện trường sẽ được Chủ 

dự án và tư vấn giám sát thực hiện phê duyệt trước khi thực hiện các nội dung 

công việc khác;  

- Dựa trên yêu cầu thực tế và phân tích rủi ro về môi trường, nhà thầu cũng sẽ phải 

xây dựng các kế hoạch ứng phó với từng loại rủi ro môi trường để đảm bảo đủ 
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năng lực phản ứng tốt với các sự cố môi trường trong quá trình thi công;  

- Công khai, minh bạch các thông tin về môi trường và xã hội đối với cộng đồng 

địa phương để thúc đẩy cơ chế giám sát cộng đồng. Trong quá trình thi công sẽ 

thuê các đơn vị giám sát, để giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các yêu cầu theo các 

qui định hiện hành của pháp luật.  

Các biện pháp kiểm soát môi trường trong quá trình thi công các hạng mục công 

trình của dự án như sau: 

3. Bụi và khí thải trên khu vực công trường 

Khu vực công trình phụ trợ, kho chứa vật liệu xây dựng được che chắn bằng tường 

tạm (bằng ván, gỗ hoặc tôn); đặt cuối hướng gió. Khu vực này cần được che chắn hoàn 

toàn để hạn chế tác động của mưa, gió ảnh hưởng tới khu vực lưu chứa nguyên, nhiên 

liệu phục vụ thi công. 

Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp, hạn chế việc tập kết vật tư vào 

cùng một thời điểm; hạn chế sự rò rỉ trong quá trình nạp nhiên liệu; có giải pháp thu 

gom khi có sự cố rò rỉ xảy ra; 

Đối với việc lưu trữ vật liệu xây dựng: Xi măng được tập kết và bảo quản tại kho 

chứa, các loại vật liệu xây dựng khác như cát, các loại đá… ít phát sinh bụi được để 

ngoài trời, bố trí cuối hướng gió và không cần chế độ bảo quản; 

Công nhân được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ khi tiến hành bốc xếp vật liệu 

xây dựng; 

Đối với bụi phát sinh từ hoạt động thi công các hạng mục công trình (đường, cầu, 

đường điện, nhà đào tạo học viên, nhà làm việc, trạm kiểm lâm…) tưới nước, làm ẩm 

khu vực thi công với tần suất ít nhất 02 lần/ngày vào những ngày nắng và khô, hoặc có 

thể tăng thêm tần suất vào những ngày nắng nóng. 

- Phương tiện tưới: máy bơm với công suất 0,4 kw. 

- Nguồn cung cấp nước: từ các kênh, rạch gần khu vực công trình. 

Các bãi chứa tạm vật liệu phục vụ thi công cần được che chắn bằng vải bạt/vải 

dứa khi chưa sử dụng. Việc trữ đất được đào lên phải được thiết kế xa với khu vực dân 

cư, cách xa với các khu vực nhạy cảm xung quanh và không được phép để trên khu vực 

xây dựng quá 24 giờ đồng hồ. 

Đối với việc hạn chế cát bay, bụi phát sinh sau khi đầm nén: Thường xuyên làm 

ẩm nền đường, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Đồng thời, việc thi công được 

thực hiện cuốn chiếu, đầm nén đến đâu thi công đường đến đó. 

Đối với khí thải do hoạt động của máy phát điện dự phòng: Chủ dự án sẽ định kỳ 

kiểm tra độ mài mòn chi tiết, thay dầu bôi trơn hoặc thay những thiết bị hư hỏng. Khí 

thải do máy phát điện dự phòng có nồng độ SOx, NOx không vượt tiêu chuẩn nên không 

cần xử lý, bố trí máy phát ở xa nơi dân cư. 

Thường xuyên kiểm tra các phương tiện thi công, đảm bảo các thiết bị, máy móc 

luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật. 

4. Kiểm soát phát tán bụi trong hoạt động đào đắp và lưu giữ nguyên vật liệu 

tại các công trình 

Mục đích là ngăn ngừa và giảm thiểu phát tán bụi từ các hoạt động thi công đào 



   

Trang | 170  

đắp nền đường, đường điện, trạm điện, cầu và việc lưu giữ nguyên vật liệu tại công 

trường hoặc dọc các tuyến đường. Các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi:  

+ Phun nước làm ẩm để tránh phát tán bụi. Nước làm ẩm được lấy từ các 

nguồn nước mặt tại các kênh, rạch gần khu vực thi công công trình. 

+ Giải pháp kỹ thuật: (i) Phun nước tối thiểu 02 lần mỗi ngày; (ii) Sử dụng vòi 

phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng 

lầy lội. Nên phun nước nhiều lần thay vì mỗi lần với khối lượng lớn. 

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm nguyên vật liệu tại các khu vực công 

trường hoặc dọc tuyến đường giao thông, đường điện. 

+ Các bãi lưu giữ đất tạm thời hoặc tập kết nguyên vật liệu tạm thời phục vụ 

thi công có thể tích lớn hơn 20 m3 sẽ được quây quanh để tránh phát tán 

bụi hoặc để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn. 

+ Giải pháp kỹ thuật: (i) Tạm chứa nguyên vật liệu, đất thải loại không được 

để quá 24h; (ii) Không thực hiện tạm chứa vào các ngày với điều kiện thời 

tiết bất lợi (mưa, gió) và hạn chế thi công; (iii) Tấm quây được làm bằng 

vải nilon dày và hướng về các đối tượng nhạy cảm (khu dân cư, trường 

học, chùa,… nếu có); (iv) Chiều cao tấm quây lớn hơn chiều cao bề mặt 

bãi khoảng 30cm; (v) Tấm quây cần được gia cố bằng cọc cắm sâu xuống 

đất ít nhất 20cm để khỏi đổ. 

- Vị trí thực hiện: các bãi chứa tạm vật liệu, đất phế thải của Dự án. 

5. Kiểm soát phát thải của các phương tiện tham gia thi công 

Mục đích là giảm thiểu tình trạng ô nhiễm bụi, khí độc phát thải từ các phương 

tiện máy móc tham gia thi công tại khu vực Dự án. Các biện pháp giảm thiểu sau sẽ 

được áp dụng: 

- Sử dụng phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải như phần quy định chung 

- Quy định khu vực di chuyển: Các phương tiện chỉ được phép di chuyển trong 

phạm vi thi công theo quy định (phạm vi GPMB) 

- Vị trí thực hiện: toàn bộ phạm vi thực hiện các công trình. 

6. Quản lý giao thông và việc đi lại, hoạt động của xe cộ và các máy móc xây 

dựng nội bộ  

Lắp các biển báo thông báo về công trường trên tuyến đường giao thông nội bộ 

để thông báo các phương tiện giao thông giảm tốc độ, cũng như hướng di chuyển;  

Duy trì đèn tín hiệu tại các công trường và đèn đỏ vào ban đêm trên công trường;  

Đảm bảo tất cả các xe sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phải đạt 

tiêu chuẩn của cơ quan quản lý đăng kiểm nhà nước về mức độ an toàn kỹ thuật và đạt 

tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông;  

Điều tiết xe phù hợp trong khu vực thi công không ảnh hưởng đến công nhân;  

Đảm bảo xe chở đúng trọng tải quy định để tránh làm hỏng đường nội bộ;  

Tưới nước mặt đường trên những đường vận chuyển để giảm thiểu bụi; 

Che chắn các khu vực tập kết nguyên vật liệu; 
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Phủ kín xe vận chuyển vật liệu (tránh để vật liệu rơi xuống đường); 

Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho đội 

ngũ lái xe;  

Bố trí nhân sự và phân bổ kinh phí cho việc thực hiện điều tiết và đảm bảo an 

toàn giao thông trong khu vực;  

Các biện pháp hỗ trợ giảm thiểu tác động môi trường không khí đối công nhân: 

Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân;  

Khám sức khỏe định kì cho công nhân 6 tháng/lần;  

Quan trắc chất lượng không khí trong thời gian thi công tần suất 3 tháng/lần;  

Phân công quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình thi công;  

Chủ dự án cam kết giám sát thực hiện biện pháp giảm thiểu của các nhà thầu. 

7. Giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn 

Việc phát sinh khí thải từ công đoạn hàn diễn ra không liên tục trên phạm vi rộng, 

cách xa khu dân cư và mức độ tác động không đáng kể. Mặc dù vậy, các biện pháp giảm 

thiểu sau được đề xuất: 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp hàn. 

- Cần thiết có thể che chắn khu vực hàn bằng các tấm tôn cao khoảng 2m. 

- Sử dụng các que hàn có chất lượng kỹ thuật tốt, phát sinh ít các khí thải. 

8. Giảm thiểu bụi từ hoạt động trộn nguyên vật liệu 

Quá trình trộn nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục công trình phát 

sinh bụi là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các biện pháp giảm thiểu sau được đề xuất 

áp dụng để hạn chế tối đa tác động do bụi: 

- Bố trí khu vực trộn nguyên vật liệu cuối hướng gió cách xa khu vực dân cư (nếu 

có) tối thiểu 200m. 

- Nguyên liệu cần được làm ẩm trong quá trình phối trộn và bốc dỡ. 

- Che chắn bằng rào tôn (khi cần thiết) để hạn chế lượng bụi phát tán ra môi trường 

xung quanh. 

- Khu vực nguyên vật liệu cần được thu dọn thường xuyên. 

Trang bị thiết bị bảo hộ cho công nhân tại khu vực trộn nguyên vật liệu. 

9. Giảm thiểu tác động từ quá trình đun nấu nhựa đường 

Quá trình đun nóng nhựa đường sẽ phát sinh bụi và khí thải tiềm ẩn nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường và sức khoẻ của người dân lân cận các tuyến đường được thi công. 

Biện pháp giảm thiểu sau được đề xuất nhằm hạn chế tối đa việc tác động của quá trình 

đun nấu nhựa đường tới cộng đồng địa phương. 

- Việc đun nấu nhựa đường phải được bố trí tại các vị trí cuối hướng gió và cách 

xa hộ dân gần nhất tối thiểu 100m. 

- Không sử dụng cao su, nilong để tiến hành đun nấu nhựa đường. Việc đun nấu 

nhựa đường được thực hiện bằng than, củi hoặc các khí hoá lỏng. 

- Thông báo cụ thể thời gian thi công cho người dân trong khu vực. Không tiến 
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hành đun nấu nhựa đường vào thời gian đi lại lại của người dân, vào các ngày thu 

hoạch hay thời gian đi học, tan học của học sinh. 

- Bố trí cán bộ, công nhân viên túc trực tại vị trí thi công để hạn chế việc tiếp cận 

của người dân vào các khu vực đun nấu nhựa đường. 

- Không tiến hành đun nấu nhựa đường vào ngày mưa và các chất thải, thùng chứa 

nhựa đường cần được thu gom ngay sau khi hoàn thành việc đun nấu và cần được 

thực hiện trong ngày. 

3.1.2.3. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo ước tính tại Chương 3, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình tại 

mỗi 1 công trường khoảng 10,0 kg/ngày, với các thành phần chủ yếu là rác hữu cơ, bao 

bì, nilon... Chất thải sinh hoạt tại mỗi công trình được thu gom vào 02 thùng chứa 120 lít 

có nắp đậy (01 thùng tại khu vực công trường và 01 thùng tại khu vực nhà quản lý thi công) 

để thu gom lượng rác thải phát sinh do sinh hoạt của công nhân xây dựng. 

Thùng rác: cần phải đáp ứng yêu cầu của Bộ xây dựng QCVN 07:2010/BXD cụ 

thể: i) sức chứa của thùng rác sẽ là 120 lít và không vượt quá 2 m3; ii) thùng rác phải 

được đậy kín; iii) rác để trong thùng sẽ không được để quá 24 tiếng; iv) yêu cầu dọn 

sạch thùng rác hàng ngày. 

Không đốt hoặc chôn rác trên phạm vi công trường và khu vực lân cận. 

Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với cơ quan có pháp nhân về thu gom và xử lý chất thải 

tại địa phương thu gom và xử lý đúng quy định hiện hành với tần suất tối thiểu 01 

lần/ngày. Trong trường hợp tại khu vực thi công hạng mục công trình chưa có đơn vị 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt, Chủ dự án/Nhà thầu cần thuê đơn vị ở các địa phương 

lân cận, vận chuyển và xử lý đúng quy định hiện hành. 

Đối với các vị trí công trình thi công là các tuyến đường, xe thu gom rác không thể 

đến thu gom được tại chân công trình. Chủ đầu tư/Nhà thầu sẽ bố trí công nhân vận chuyến 

đến điểm tập kết rác tại địa phương để vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

Hạn chế công nhân xây dựng ở lại qua đêm tại địa điểm xây dựng nếu không có 

thi công vào ban đêm. 

Lập nội quy vệ sinh khu vưc lán trại, công trường thi công và yêu cầu cán bộ, 

công nhân làm việc tuân thủ theo quy định; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức của 

công nhân trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi quy định. 

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án cam kết sẽ có các biện pháp giám 

sát chặt chẽ cán bộ công nhân viên lao động và ký hợp đồng với vận chuyển xử lý chất 

thải với đơn vị có chức năng tại từng tỉnh thuộc khu vực dự án. 
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Hình 3-4: Hình ảnh minh hoạ thùng rác 120l 

3.1.2.4. Chất thải rắn thông thường  

❖ Chất thải từ quá trình giải phóng mặt bằng 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, phát quang thảm thực vật, Chủ đầu tư và 

Nhà thầu sẽ tiến hành phun sương, tưới ẩm liên tục trên bề mặt công trình (đặc biệt trong 

điều kiện thời tiết hanh khô) nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán; 

Vật liệu xây dựng thải bỏ được thu gom vào bãi thải tạm thời trên công trường và 

được hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển tới khu vực đổ thải theo quy định 

(thời gian thu gom: cuối ngày thi công; tần suất 01 lần/ngày). 

Để giảm thiểu bụi, chất thải rắn từ quá trình vận chuyển, các biện pháp giảm thiểu 

sau được đề xuất trong quá trình thực hiện: 

- Các phương tiện vận tải phải còn thời hạn kiểm định khi đưa vào sử dụng; Tăng 

cường bảo dưỡng và đánh giá chất lượng khí thải của xe, sà lan vận chuyển không 

sử dụng xe quá niên hạn. 

- Các phương tiện chở đúng tải trọng quy định, không chuyên chở nguyên vật liệu 

vượt quá trọng tải theo quy định; 

- Che bạt kín thùng xe hoặc sà lan, buộc chặt tránh rơi vãi cát, sỏi,... và phát tán 

bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu; 

- Yêu cầu lái xe phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ hoặc đường 

thuỷ, không chạy quá tốc độ quy định. 

- Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết các vật tư, 

tập trung vào cùng một thời điểm và tránh giờ cao điểm. 

- Phun nước tại khu vực công trường với tần suất phun nước tùy thuộc thời tiết và 

lượng bụi phát sinh, trung bình 3-4 tiếng/lần (tương đương với ít nhất 2 lần/ngày). 

❖ Chất thải rắn xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình lượng chất thải xây dựng chủ yếu 

là: gạch vỡ, ván lót, đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi măng, đất đá dư thừa… Lượng chất thải 

này được thu gom, phân loại hằng ngày, những loại có thể tái sử dụng thì bán cho các 

đơn vị thu mua phế liệu; các loại không tái sử dụng được thì được thu gom, vận chuyển 
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và xử lý bởi đơn vị có chức năng của địa phương. 

- Đối với chất thải như: sắt vụn, gạch vụn và bao bì carton giao cho các đội công 

nhân thu gom, phân loại, tái sử dụng hoặc bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu 

tại địa phương. 

- Nơi tập kết chất thải rắn xây dựng tạm thời được lựa chọn phải phù hợp với hướng 

gió thịnh hành, điều kiện giao thông, không cản trở hoạt động giao thông và được 

vận chuyển đến bãi đổ thải ngay trong ngày. 

- Chất thải xây dựng bao gồm gạch vỡ, ván lót, đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi măng, 

đất đá dư thừa… tại mỗi công trường thi công được thu gom vào 01 thùng rác loại 

660 lít có nắp đậy để tạm chứa chất thải. Sau đó chất thải được hợp đồng với đơn 

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

Chất thải xây dựng sẽ dược lưu trữ tạm thời tại nơi xây dựng trước khi chuyển ra 

nơi xử lí rác, các nhà thầu phải đảm bảo các điều sau: i) phải giữ khoảng cách an toàn 

cách các con rạch, sông, kênh, nguồn nước 250m; ii) phải giữ khoảng cách an toàn 200m 

với khu vực dân cư nhạy cảm; iii) che phủ kín khu vực chứa trong những ngày mưa và 

iv) chỗ chứa tạm thời sẽ không được để quá 48 tiếng tại công trường. 

Phương tiện vận chuyển chất thải cũng cần tuân theo các biện pháp giảm thiểu 

cho phương tiện vận tải được nêu trong mục bụi và khí thải. 

Chi tiết việc phân loại chất thải rắn tại nguồn: Chất thải rắn xây dựng phải được 

phân loại ngay tại nơi phát sinh theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế. 

- Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở 

các công trường xây dựng khác. 

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi chôn lấp. 

- Chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại. 

- Chất thải rắn xây dựng sau khi phân loại không được để lẫn với các chất thải khác 

và phải lưu giữ riêng theo quy định. 

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, cần lưu ý việc che chắn, tránh làm 

rơi vãi trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường. 

Toàn bộ lượng chất thải xây dựng từ việc giải phóng mặt bằng, phá dỡ cầu cũ 

hoặc rơi vãi trong quá trình thi công sẽ được Chủ dự án/Nhà thầu thuê các đơn vị thu 

gom tại địa phương và vận chuyển tới các bãi thải của huyện để xử lý theo các quy định 

hiện hành.  

3.1.2.5. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại bao gồm các hộp, can chứa nhựa đường, xăng dầu, nhiên liệu, 

sơn, giẻ lau dính dầu mỡ… Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện các biện 

pháp sau để kiểm soát ảnh hưởng do các chất thải nguy hại: 

- Thu gom 100% giẻ lau dính dầu mỡ và các thùng chứa chuyên dụng (thùng thu 

gom chất thải nguy hại) đặt trong khu vực công trường. 

- Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải nguy 
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hại với chất thải thông thường. Tại mỗi hạng mục công trình thi công sẽ bố trí 03 

thùng chứa chất thải nguy hại 30 lít có nắp đậy. Định kỳ chuyển giao chất thải 

nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định. 

- Không đốt chất thải nhiễm dầu, giẻ lau tại khu vực công trường, khu dân cư. 

- Hạn chế việc sửa chữa xe tại công trường (chỉ sửa chữa trong trường hợp sự cố). 

Đối với sửa chữa lớn phải được thực hiện tại các gara sửa chữa trên địa bàn. 

- Dầu thải phải được thu thập và lưu trữ trong các khu vực có sàn không thấm nước 

và được xử lý bởi các công ty chuyên về xử lý chất thải nguy hại. 

- Xây dựng nội quy, quy định về thu gom, bảo quản chất thải nguy hại tại khu vực 

dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

Giải pháp lưu chứa chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh tại khu vực 

thi công được lưu chứa tuân thủ theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. Một số giải pháp chính được đề xuất: 

- Bao bì và thiết bị lưu chứa CTNH: được đựng vào thùng chuyên dụng, có nắp 

đậy, có dán nhãn CTNH theo quy định. Bao bì không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ. 

- Chất thải nguy hại dạng lỏng được lưu chứa trong bao bì cứng không vượt quá 

90% dung tích giới hạn của bao bì. 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí riêng, cuối hướng gió và không gần 

khu vực dân cư cũng như thuỷ vực. Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm 

kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

- Khu vực lưu giữ nằm gần khu vực lán trại tại công trường được bố trí biển dấu 

hiệu cảnh báo và được thực hiện theo QCVN 6707:2009. 

Việc thu gom, vận chuyển và xử lý được thực hiện bởi các công ty chuyên xử lý 

chất thải nguy hại. Trong trường hợp địa phương chưa có đơn vị thu gom, Chủ dự án/Nhà 

thầu cần thuê các đơn vị ở huyện/thành/thị lân cận khu vực công trình. Các công ty này 

phải tuân thủ các yêu cầu của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Các nhà thầu phải có một cuốn sổ ghi chép về chất thải nguy 

hại phát sinh trong dự án, quy trình xử lí, vận chuyển các chất thải nguy hiểm đó (ví dụ ai 

xử lý, chuyển từ đâu đến đâu, ngày vận chuyển, trách nhiệm). 

Những hợp đồng với các đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý chất thải rắn phải 

được hoàn thành trước khi dự án được triển khai xây dựng 

Một số thiết bị thi công trên mặt nước nên tiềm tàng khả năng rò rỉ dầu mỡ xuống 

kênh, mương. Để giảm thiểu các tác động này phải thường xuyên kiểm tra, yêu cầu công 

nhân thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, tại các công trường. 

3.1.2.6. Tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn thi công, Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu 

tiếng ồn và rung như sau: 

- Bố trí mặt bằng và lắp đặt thiết bị hợp lý; sắp xếp thời gian làm việc thích hợp, 

hạn chế hoạt động tất cả các máy móc cùng lúc...; 

- Sử dụng máy móc đúng công suất thiết kế; vận hành máy móc thiết bị theo đúng 

quy trình kỹ thuật; 

- Trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân làm việc tại các vị trí phát sinh tiếng 
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ồn lớn (nút bịt tai, bao ốp tai, mũ bảo hộ…); 

- Giới hạn tốc độ xe của các phương tiện cá nhân, sà lan chở VLXD khi hoạt động 

trong khu vực đang thi công. 

- Cấm sử dụng máy móc tạo tiếng ồn lớn hơn 55 dBA vào ban đêm (từ 21:00 đến 

6:00) và các hoạt động gây ồn khác bao gồm việc vận chuyển xe tải hạng nặng, 

bốc/dỡ hàng, nâng xà dầm và dự trữ vật liệu sẽ được thực hiện vào ban ngày.  

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện thi công, thay thế các 

bộ phận bị truyền động do rão, lắp đặt và bảo trì các thiết bị giảm thanh, đảm bảo đạt 

tiêu chuẩn về độ ồn theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt. 

- Kiểm tra mức ồn, rung của phương tiện giao thông vận tải, thiết bị và máy móc 

trong quá trình thi công, nếu mức ồn lớn hơn giới hạn cho phép thì phải lắp các 

thiết bị giảm thanh. 

- Tất cả các nguồn tạo ra tiếng ồn lớn (máy trộn bê tông, máy xúc...) sẽ được đặt 

cách xa các khu vực dân cư với khoảng cách tối thiểu là 200 m. 

- Trong trường hợp mà thiết bị tạo ra tiếng ồn cần hoạt động suốt ban đêm ở gần 

khu dân cư thì cần phải xem xét lịch trình chi tiết và được Tư vấn giám sát đồng 

ý trước khi thực hiện và thông báo cho người dân địa phương biết về hoạt động 

sắp tới này của công trường. 

- Đối với các khu vực xây dựng gần khu vực dân cư, Chủ dự án tiến hành áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu đặc thù sau: 

+ Xây dựng hàng rào hạn ngăn cách khu vực công trường với các khu vực 

tiếp giáp khu vực dân cư; hàng rào được làm bằng tôn, khung sắt để giảm 

thiểu tiếng ồn và chống bụi; 

+ Lắp đặt thiết bị giảm ồn cho các máy móc phát sinh ồn lớn như (máy đào, 

máy đầm cóc, máy ủi, máy đầm dùi....). Thiết bị giảm ồn là bộ vỏ bọc cao 

su lắp trên các máy thi công. Bộ vỏ bọc sẽ hấp thu tiếng ồn từ các thiết bị, 

đồng thời vật liệu cao su có khả năng chịu được va đập trong quá trình vận 

hành máy; 

+ Không sử dụng đồng thời các thiết bị phát sinh độ ồn lớn tại các khu vực 

thi công gần khu vực dân cư; 

- Trong quá trình đầm ném nền tuyến đường giao thông, đường điện, trạm biến áp 

không sử dụng các thiết bị có mức rung lớn và không thực hiện vào thời gian nghỉ 

ngơi của người dân. 

- Sử dụng các xe lu, xe lăn thay thế các thiết bị có mức rung cao. Tại một số vị trí 

đặc thù có thể sử dụng các thiết bị đầm bén cầm tay (nếu có). 

3.1.2.7. Đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa 

Đối với việc xây dựng, nâng cấp cải tạo các công trình phụ trợ, xây dựng các 

tuyến đường được thực hiện trên nền các tuyến đường cũ tại khu vực thuộc các VQG: 

Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã và Yok Don việc giảm thiểu các tác động đến dự án trong 

quá trình thi công là cần thiết, một số biện pháp giảm thiếu các tác động này bao gồm 

các biện pháp như sau: 

- Chỉ phát quang trên diện tích đất đã được lựa chọn để xây dựng các hạng mục 

của dự án và theo đúng hồ sơ thiết kế. 

- Quản lý gỗ và các lâm sản ngoài gỗ trong quá trình phát quang theo Thông tư 
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số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

 - Tập huấn kỹ thuật phát quang. Phát quang bằng biện pháp thủ công. Không thực 

hiện xử lý thực bì bằng phương pháp đốt. 

 - Chủ dự án sẽ tiến hành kiểm kê và đánh dấu những cây không được chặt. Thực 

hiện di dời các cây gỗ quá gần công trình (nếu có) để không ảnh hưởng đến công trình 

sau này. Đồng thời với quá trình này, chủ dự án sẽ gắn biển tên cho cây khi chuyển sang 

vị trí trồng mới. (Quy cách bảng tên cây: Theo mẫu bảng hiện theo quy định là hình chữ 

nhật trên bảng ghi tên cây theo tên Việt Nam, tên địa phương và tên la tinh, bảng được 

đóng trên chân sắt, có chiều cao gắn biển tên: 0,8 - 1,0m). 

 - Áp dụng thi công theo hình thức cuốn chiếu, không thi công dàn trải, kéo dài 

nhằm hạn chế sự chiếm cứ không gian của dự án 

 - Do đặc tính của các loài động vật đều có khả năng di chuyển ra khỏi nơi nguy 

hiểm hoặc nơi bị tác động. Do đó, hạn chế sử dụng các máy móc cùng một lúc để hạn 

chế tiếng ồn, không tập trung quá đông công nhân khi không cần thiết. 

 - Thực hiện tuyên truyền bảo vệ rừng, đa dạng sinh học cho lao động tham gia 

dự án và người dân sống quanh khu vực dự án. Phổ biến nội quy phòng và chống cháy 

rừng cho các cán bộ, công nhân tham gia dự án. 

 - Quản lý và phát thẻ ra vào cho công nhân tham gia dự án. 

 - Nghiêm cấm săn bắn động vật rừng, lợi dụng việc xây dựng các hạng mục của 

dự án để chặt phá rừng tại những khu vực không phát quang. Điều này sẽ được quy định 

thành điều khoản trong hồ sơ mời thầu đối với các nhà thầu thi công.  

 - Phổ biến và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về bảo tồn đa dạng sinh học 

cho công nhân tham gia dự án và công đồng dân cư các xã vùng đệm, hiểu biết về các 

quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nơi cư trú của các loài động vật hoang dã của Luật Bảo 

vệ Môi trường, Luật Đa dạng Sinh học, Luật Lâm nghiệp. 

 - Quản lý công nhân, nghiêm cấm công nhân không được phát quang, khai thác 

gỗ và các lâm sản ngoài gỗ trái phép. Không được săn bắn, mua bán trái phép động vật 

rừng. Các nhà thầu phải có trách nhiệm quản lý công nhân của đơn vị mình, điều này sẽ 

được cụ thể hóa trong hợp đồng với các nhà thầu. Đồng thời, Chủ dự án cùng với đơn 

vị tư vấn giám sát độc lập sẽ thường xuyên giám sát và kiểm tra tại hiện trường. 

 - Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã vùng đệm để tăng cường 

công tác giám sát, kiểm tra kiểm soát. 

 Đối với khu vực VQG Cát Tiên: Khu vực thi công diễn ra tại khu vực 2 bên bờ 

sông và vùng phụ cận, do đó sẽ gây tác động đến hệ sinh thái thủy sinh tại khu vực, một 

số biện pháp giảm thiểu các tác động đến hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái thủy sinh 

tại khu vực như sau:  

 - Chỉ phát quang trong ranh giới Dự án, không lấn chiếm sang phần diện tích 

xung quanh. 

 - Thi công đến đâu phát quang đến đấy. Trong giai đoạn thi công chỉ tiến 

hành phát quang phần đường nối chân cầu với đường giao thông. Đối với khu 

vực lòng sông dọn dẹp vào cuối giai đoạn thi công. 
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 - Thu gom, dọn sạch mặt bằng công trình cuối ngày làm việc. 

 - Có kế hoạch thi công hợp lý và thực hiện đúng tiến độ đề xuất. 

 - Tuyên truyền, giáo dục công nhân thi công nâng cao ý thức bảo vệ hệ sinh 

thái thủy sinh tại khu vực. 

 - Nghiêm cấm và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi săn 

bắt động vật và chặt phá cây cối khu vực lân cận dự án của cán bộ công nhân. 

 - Bố trí thiết bị chữa cháy tại chỗ như máy bơm nước, bình bột, bình CO2... 

 - Thực hiện các phương pháp đắp đê quây, dẫn dòng thi công phù hợp, hạn chế 

tác động tiêu cực đến chế độ dòng và nền đáy tại khu vực. 

 - Thi công nhanh gọn, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, hạn chế rơi vãi đất đá 

thải xuống sông Đồng Nai. 

 - Thu gom, xử lý chất thải do quá trình thi công thải ra môi trường, không thải 

chất thải không qua xử lý xuống thẳng sông. 

 - Sau khi kết thúc xây dựng, dọn sạch hoàn trả mặt bằng hiện trạng. Thu gom 

CTR, phá dỡ đê quây trụ cầu, đảm bảo trả lại dòng chảy sông tự nhiên. 

 - Có kế hoạch thu dọn lòng sông, quản lý nguồn thải nằm giữ vệ sinh vùng sông 

 - Thực hiện hiểu quả các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, nước mưa chảy 

tràn và CTR phát sinh như đã trình bày ở các mục trên, hạn chế cuốn trôi xuống lòng 

sông Đồng Nai. 

3.1.2.8. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự địa phương 

Quản lý công nhân: dự án cung cấp các điều kiện ở như lán trại, nước, điện sẽ 

đảm bảo cho công nhân nghỉ trưa và nghỉ giữa giờ được đảm bảo sức khỏe trong quá 

trình làm việc. Đăng ký tạm trú cho công nhân và nghiêm cấm sử dụng các chất kích 

thích khi thực hiện thi công, nghiêm cấm đánh bạc tại công trường và lập thời gian biểu 

(giờ làm và giờ nghỉ) cho công nhân. 

Giáo dục công nhân: chủ dự án yêu cầu các nhà thầu xây dựng đào tạo giáo dục 

công nhân nhận thức về môi trường và giáo dục về việc tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín 

ngưỡng địa phương. 

Phối hợp với địa phương: 

- Đặt bảng thông tin về dự án tại công trường, thông báo rõ họ tên và số điện thoại 

liên hệ của ban quản lý để người dân có thể liên lạc trong trường hợp có các kiến nghị 

hay khiếu nại về các vấn đề an toàn, môi trường hay sức khỏe liên quan đến hoạt động 

thi công.  

- Thông báo cho chính quyền, các cụm dân cư nơi thực hiện dự án về tiến độ xây dựng. 

- Không hoạt động xây dựng vào ban đêm. 

- Phối hợp và hợp tác với chính quyền địa phương trong ngăn ngừa và đấu tranh 

chống các tệ nạn xã hội. 

- Sử dụng lao động địa phương: Tận dụng tối đa lực lượng lao động phổ thông tại 

địa phương để làm những công việc giản đơn. Đối với một số công việc có yêu cầu tái 
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đào tạo, nhà thầu sẽ lựa chọn trong số lao động thuê tại địa phương để đào tạo cho họ 

những kỹ năng mới để họ có thể thực hiện tốt công việc. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do tập trung công nhân là các quy định về 

công tác an toàn và vệ sinh môi trường của dự án trong quá trình thi công nên sẽ được 

đưa vào hợp đồng xây dựng. Sự ràng buộc pháp lý này tạo điều kiện để thực thi đầy đủ 

biện pháp đề xuất. 

b) Biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của công nhân và 

người dân địa phương 

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân cho người công nhân. 

- Người lao động sẽ được cung cấp các trang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp 

(PPE) như giày an toàn, mũ, kính an toàn, nút bịt tai, găng tay, vv, miễn phí. 

- Đảm bảo sự an toàn của nguồn điện tại công trường. 

- Giáo dục người công nhân về cách sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân và xử 

phạt nghiêm khắc đối với hành vi bạo lực. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần cho người công nhân và tuân thủ 

theo các nghĩa vụ đối với người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo 

hiểm thân thể và tuân thủ các quy định phòng dịch tại địa phương. 

Kế hoạch ứng phó cấp cứu nhanh chóng: các nhà thầu phải chuẩn bị kế hoạch 

phản ứng nhanh đối với tình trạng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn, sụp đổ công 

trình, các chất và rác thải độc hại rò rỉ ra khu vực xung quanh. 

c) Biện pháp giảm thiểu tác động hoạt động giao thông khu vực 

Tuân thủ quy định chung:  

- Không tập kết các phương tiện máy móc thi công của dự án trên đường hiện hữu.  

- Không để các bãi chứa tạm là vật liệu, đất đá là phế thải và cần được bố trí trong 

phạm vi GPMB của dự án và cách đường hiện hữu ít nhất 7m. Trong trường hợp 

xảy ra bồi lắng hoặc đất tràn đổ trên đường hiện hữu sẽ thực hiện ngay việc làm 

sạch bằng cách thu dọn và làm sạch.  

- Hàng ngày, trong thời gian thi công, đường hiện hữu trong phạm vi dự án được 

làm sạch tránh làm trơn trượt mặt đường.  

- Các lái xe của dự án và những công nhân thi công phải hiểu và tuân thủ các quy 

định về an toàn giao thông và không được uống rượu và sử dụng ma túy.  

Đảm bảo giao thông trên đoạn đường vừa thi công vừa khai thác: ngoài việc tuân 

thủ các quy định chung, sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến 

đường vừa thi công vừa khai thác theo các quy định trong Chương 6, Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định 

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 

- Xin cấp phép thi công trên tuyến đường đang khai thác: trước khi triển khai thi 

công trên tuyến đường hiện hữu cần xin phép của đơn vị quản lý tuyến đường 

- Đảm bảo giao thông trên tuyến: trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông 

thông suốt trên tuyến, máy móc vật liệu phải bố trí sao cho không cản trở tầm 

nhìn. 
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Đặt biển báo: biển báo cảnh giới khu vực thi công sẽ được đặt ở 2 bên đường thi 

công dọc theo đường hiện hữu ở những vị trí lái xe dễ quan sát và trên một khoảng cách 

phù hợp từng cung đường và vị trí thi công. Biển báo giao thông ổn định trong điều kiện 

giao thông bình thường cũng như khi có gió to và có tấm phản quang để lái xe dễ dàng 

nhận biết về ban đêm. Chỗ xước, vết rách, lỗ thủng trên tấm phản quang sẽ được khắc 

phục ngay để luôn phát huy tác dụng phản quang của nó. Sau khi kết thúc thi tất cả các 

biển báo cảnh giới sẽ được di dời. 

Đặt cọc tiêu và đèn báo: cọc tiêu được đặt để giới hạn phạm vi thi công trong thời 

gian thảm mặt đường hiện hữu. Cọc tiêu cao tối thiểu là 75cm có chân đế rộng đảm bảo 

không bị làm hỏng bởi các phương tiện giao thông qua lại. Tất cả các cọc tiêu được bố 

trí mầu trắng và có tấm phản quang để đảm bảo nhìn rõ cả ban ngày và ban đêm. Cọc 

ổn định trong điều kiện giao thông bình thường cũng như khi có gió to.  

Hướng dẫn giao thông: hướng dẫn giao thông để đảm bảo phân luồng giao thông 

hợp lý trong thời gian thảm mặt đường hiện hữu. Sẽ bố trí những người cầm cờ, trách 

nhiệm chính của những người này là hướng dẫn giao thông đi lại trong và quanh khu 

vực thi công. 

d) Biện pháp thu dọn, hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công 

- Khu vực phụ trợ thi công cần được dọn dẹp sạch sẽ. 

- Thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tư thi công, vật liệu thừa ra khỏi khu vực 

thực hiện dự án. 

- Đối với nhà vệ sinh di động, thuê đơn vị chức năng thu gom toàn bộ chất thải 

phát sinh, kết thúc thi công sẽ được đơn vị thi công vận chuyển ra khỏi khu vực dự án, 

không gây ảnh hưởng tới mỹ quan chung. 

- Đối với hệ thống dẫn nước thải, nước mưa, các hố ga, hố lắng trong quá trình 

thi công sẽ được tận dụng lại và lấp đi một số đoạn không nằm trong quy hoạch chung 

thoát nước của tuyến đường để hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo không gây ảnh 

hưởng tới hệ thống thoát nước khu vực. 

- Chất thải rắn xây dựng không tận dụng sẽ vận chuyển đến bãi thải. 

- Khu tập kết nguyên vật liệu được dọn sạch mặt bằng hoàn toàn. Lượng nguyên 

vật liệu thừa (nếu có) được bố trí xe vận chuyển bốc xúc sạch sẽ. 

- Di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công ra khỏi mặt bằng công trình. 

- Kết thúc thi công mặt bằng được dọn sạch hoàn toàn, đảm bảo không đổ chất 

thải ra các khu vực lân cận.  

3.1.2.9. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường 

a) Phòng ngừa sự cố bom mìn, vật liệu nổ 

Nhằm ngăn ngừa bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh có thể gây ra các sự cố, ảnh 

hưởng xấu đến kinh tế, xã hội và thi công của dự án. Cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Thông báo tới địa phương, cộng đồng trước khi tiến hành các công tác khảo sát 

vật liệu nổ. 

- Thực hiện khảo sát xác định vật liệu nổ còn sót lại: các vật liệu nổ nếu phát hiện 
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được phải đánh dấu khu vực để cán bộ, nhân viên các VQG và cộng đồng dân cư biết 

và phòng tránh. 

- Xử lý, loại bỏ các vật liệu nổ ra khỏi khu vực dự án.  

Hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổ tuân theo QCVN 01:2012/BQP - Quy 

chuẩn quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ và do đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng có 

chức năng, chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện trước khi dự án được triển khai. Vì 

vậy, hoạt động này sẽ đảm bảo không gây ra tác động khu vực thực hiện dự án và các 

khu vực xung quanh. 

b) Phòng ngừa chập điện, cháy nổ và cháy rừng 

Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các 

công tác phòng chống cháy nổ ngay từ khi vào thi công công trình; thường xuyên nhắc 

nhở công nhân thi công phải tuân thủ biện pháp PCCC; 

Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa tại 

các khu vực có thể gây cháy; 

Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ tại các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, tại các khu vực có nguy cơ 

cháy nổ được trang bị các biện pháp với kích thước lớn, rõ ràng để công nhân theo dõi 

và có biện pháp phòng ngừa cháy nổ; 

Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ như thùng chứa cát, hệ thống bình CO2 và đường 

ống bơm nước PCCC tại các khu vực kho chứa nhiên liệu tại công trường thi công.  

Ngoài ra, khu vực dự án nằm trong VQG, do đó để đề phòng cháy rừng có thể 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Tuyên truyền, giáo dục đối với công nhân và người dân xung quanh khu vực dự 

án thực hiện nghiêm chỉnh các nội qui an toàn về phòng chống cháy, nổ, các pháp lệnh 

về PCCC của nhà nước, đi đôi với đó là các hình thức khen thưởng nghiêm minh. 

- Nghiêm cấm công nhân đốt rác hoặc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt trong 

khu vực dự án. 

- Tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động trong khi thi công (không hút thuốc, 

đốt lửa…). 

- Lập phương án và tổ chức thực hiện PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ 

huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), huy động mọi 

nguồn lực, phương tiện để xử lý mọi tình huống nếu để xảy ra cháy rừng. Thường xuyên 

tuần tra, bảo vệ rừng nhằm kịp thời ứng phó khi phát hiện ra các điểm cháy rừng. 

- Phối hợp với công ty điện lực tại địa phương thường xuyên kiểm tra định kỳ và 

bảo trì trạm hạ thế, hệ thống điện của VQG. 

- Phối hợp với lực lượng PCCC của địa phương để mở các lớp tập huấn ngắn hạn 

về công tác PCCC cho cán bộ vườn, công nhân, và người dân các xã vùng đệm. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công cam kết PCCC rừng, yêu cầu Nhà thầu 

xây dựng kế hoạch ứng phó khi có sự cố xảy ra; đồng thời sẽ tiến hành giám sát hoạt 

động bảo vệ rừng, PCCC rừng của nhà thầu thi công trong suốt giai đoạn triển khai xây 

dựng dự án. 

c) Phòng ngừa tai nạn lao động 
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Quy định các nội quy làm việc tại công trình bao gồm: nội quy ra, vào làm việc 

tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị nâng 

cầu; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ… 

- Tổ chức tuyền truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 

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

nhắc nhở tại hiện trường, đăng kí tạm trú cho công nhân thi công,… 

- Thông báo với chính quyền và nhân dân địa phương kế hoạch thi công, đang kí 

tạm trú cho công nhân làm việc trên công trường, phổ biến cho công nhân thi công tập 

quán sinh hoạt của địa phương tránh xảy ra xô xát. 

- Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm hoặc những nơi đào 

sâu để lắp đặt đường ống. 

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

dụng các biên pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Lắp đặt biển cấm người qua lại tại khu chặt phá cây cối, khu làm việc của thiết 

bị nâng cẩu. 

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

hóa chất, kho vật tư dễ cháy nổ,…) 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ 

nước, các khâu móc giật…) 

- Lập tủ thuốc y tế tại công trường để điều trị ốm đau thông thường, cấp phát 

thuốc cho công nhân. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn giao thông nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm 

trọng trước khi chuyển về bệnh viện. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi 

làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

- Không thi công xây dựng khi trời mưa. 

Tuy nhiên, nhằm thực hiện triệt để thì chủ dự án cần có ý thức bảo vệ môi trường, 

coi trọng sự an toàn và sức khỏe của công nhân thi công trên công trường và ngay bản 

thân của các công nhân cũng phải có ý thực tự bảo vệ mình tránh xảy ra các trường hợp 

đáng tiếc. 

d) Phòng ngừa tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông do sự gia tăng lượng xe cộ, các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng vào khu vực công trường tại các VQG, nhà thầu xây dựng cần 

đưa các phương pháp thi công hợp lý, cụ thể như sau:  

- Bố trí lịch vận chuyển san nền hợp lý, hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận 

tải trong giờ cao điểm; hạn chế các phương tiện tập trung cùng một thời điểm. 

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực công trường, khu vực xung quanh dự án 

khoảng 10 – 20 km/h. 

- Tổ chức, bố trí 02 công nhân phân luồng giao thông khu vực cổng ra vào khu 

vực thi công. 
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- Các phương tiện vận chuyển phải chở đúng trọng tải quy định, được che chắn 

hoặc phủ bạt để hạn chế rơi vãi ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác, 

dễ gây ra các tai nạn giao thông. 

- Việc tập kết nguyên vật liệu phục vụ cho thi công tại các tuyến đường này cần 

tuân thủ đúng quy định, không tập kết bừa bãi, lấn chiếm ra phần đường dành cho các 

phương tiện tham gia giao thông, gây cản trở và có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển tại các gara chuyên dụng. 

- Lắp đèn, biển báo tại các vị trí cần thiết thông báo tinhft rạng khu vực dự án. 

Biển báo đảm bảo đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật biển báo giao thông. 

e) Phòng ngừa dịch bệnh đối với công nhân xây dựng 

Nhà thầu thi công cần quan tâm đến sức khỏe của công nhân xây dựng. Trường 

hợp công nhân xây dựng có triệu chứng bị bệnh cần được nghỉ làm và đưa đến trung 

tâm y tế khu vực để kiểm tra sức khỏe. 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ sở y tế trong trường hợp 

phát sinh dịch bệnh tại công trường. 

f) Phòng ngừa sự cố do thiên tai, mưa bão 

Phòng ngừa sự cố do bão, mưa lớn 

- Chỉ huy công trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình bão 

khi có bản tin dự báo thời tiết. 

- Thông báo kịp thời tình trạng bão cho tất cả cán bộ, công nhân trên công trường 

toàn dự án biết để chuẩn bị tinh thần, vật chất đối phó với mưa bão. 

- Kiểm tra, che chắn, chằng buộc, di dời về nơi an toàn tất cả các công trình và 

máy móc thi công có thể bị hư hại do bão gây ra. 

- Che chắn các kết cấu mới xây dựng khi mưa bão bằng bạt nilon che chùm. 

- Ngừng toàn bộ hoạt động thi công khi có mưa, bão, áp thấp nhiệt đới. 

Phòng ngừa sự cố do lũ lụt 

- Có phương án ứng xử khi ngập lũ, cụ thể sẽ bố trí trước các nơi tập kết tài sản, 

hàng hóa, vật tư khi phải di chuyển. 

- Khi có biểu hiện ngập lụt (mưa lớn, nước tại các khe hợp thủy dâng nhanh), nhanh 

chóng di dời toàn bộ phương tiện thi công ra khỏi công trường. Trước hết vận chuyển các 

loại nhiên liệu xăng dầu sau đó vận chuyển máy móc thiết bị đến nơi an toàn. 

- Theo dõi thông tin khí tượng thuỷ văn thường xuyên để có kế hoạch ứng phó 

kịp thời. 

- Thường xuyên liên hệ với các đơn vị có khả năng ứng cứu là bộ đội, công an và 

phối hợp với các địa phương. 

- Thi công đúng tiến độ, tránh tình trạng trì trệ trong thi công. 

Khả năng tiêu thoát nước trong khu vực dự án tại các VQG là khá tốt nhờ sự 

chênh cao địa hình. Tuy nhiên khi mưa to dẫn đến hiện tượng ngập úng trong khu vực 

dự án, đơn vị thi công dự án cần bố trí máy bơm nước dự phòng để bơm thoát nước ra 

hệ thống thoát nước của khu vực tránh tình trạng ngập úng dẫn đến hư hỏng hư hỏng 
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các hạng mục đã thi công.  

g) Phòng ngừa sạt lở, sụt lún công trình xây dựng 

Trong quá trình thiết kế, chủ dự án và đơn vị tư vấn thiết kế đã khảo sát địa chất 

công trình của khu vực và tính toán đến tải trọng của các hạng mục cầu, đường, nhà 

tầng,… quá trình thi công đảm bảo theo đúng quy định nhằm hạn chế các tác động do 

sụt lún công trình. 

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và biện pháp thi công khi thi công cầu, đường và 

các công trình hạ tầng khác  

Kiểm tra các hiện tượng lún, sụt, các vết nứt có thể xảy ra trong phạm vi thi công 

xây dựng. 

Theo dõi chế độ dòng chảy trên sông Đồng Nai khu vực dự án, tình hình xói lở 

diễn biến bờ sông và sự ổn định, hư hỏng của công trình cầu. 

Chuẩn bị tốt các phương án và thiết bị ứng cứu khi có sự cố xảy ra, đảm bảo 

nhanh chóng khắc phục sự cố để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người, tài 

sản và môi trường. 

Đơn vị thi công chỉ được sử dụng các loại phương tiện có kích cỡ, tải trọng trong 

giới hạn cho phép của các tuyến đường, chịu trách nhiệm sửa chữa, khôi phục mọi hư 

hỏng của đường, cầu do vận chuyển quá tải, kết quả khắc phục những hư hỏng đó phải 

được kỹ sư giám sát phê duyệt. 

Đối với hoạt động thi công đường giao thông, trong thời gian thi công, nguy cơ 

xảy ra xói lở, sụt trượt tại các taluy dương hoặc ta luy âm do những ảnh hưởng độc lập 

hoặc qua lại xảy ra khi bóc lớp phủ thực vật, can thiệp làm mất tính ổn định của các 

thành tạo địa chất, hoặc làm mất độ kết dính của đất, hoặc làm xuất lộ nước ngầm chảy 

tràn, hoặc tạo các nguy cơ gây lũ quét, lũ bùn đá do làm thay đổi chế độ thủy văn nước 

chảy tràn hoặc dòng chảy tại các suối nước. Dưới đây là đề xuất về các biện pháp giảm 

thiểu những tác động do sạt lở, sụt lún xảy ra đối với đường giao thông: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và biện pháp thi công: quy trình và biện pháp thi 

công khi thi công được đề cập tại Chương 1 và trước khi thi công phương án thi 

công sẽ được phê duyệt bởi tư vấn giám sát và chủ dự án các phương án này sẽ 

được tuân thủ nghiêm ngặt, trong đó lưu ý đặc biệt tới các yêu cầu sau: 

+ Tận dụng tối đa đất đào từ mái luy dương để đắp mái ta luy âm, khi thi 

công cải tạo bán kính cong.  

+ Cạp mở rộng nền đường cũ đắp đất theo phương pháp chia thành từng bậc 

(đánh cấp) và đắp đầm chặt từ dưới lên. 

- Kiểm soát nguy cơ xói: 

+ Việc bóc lớp phủ taluy dương sẽ được tiến hành theo một tuần tự để tránh 

lộ một khoảng lớn các mái dốc khi tạo nền, việc phát quang thảm thực vật 

ngoài phạm vi dự án sẽ được hạn chế tối đa. Bề mặt đắp hoặc đào sẽ được 

đầm chắc và ngay sau đó là gia cố bằng bê tông, bằng cỏ theo thiết kế để 

tránh xói mòn do mưa.  

+ Công việc thi công sẽ được bố trí sao cho diện tích bề mặt đào hoặc cắt 

giảm tối thiểu trong suốt thời kỳ có mưa nhiều (tháng V đến tháng X). 

Trong trường hợp việc đào mái dốc hay tạo nền không tránh được mùa mưa 
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hay cơn mưa thì bề mặt mái dốc bị bóc lộ sẽ được phủ giấy dầu hoặc vật 

liệu khác. Việc kiểm tra dòng bùn chảy tràn khi có mưa sẽ thực hiện thường 

xuyên, đặc biệt tại khu vực gần kề các mái dốc. Trong trường hợp quy mô 

dòng bùn đất có thể vượt qua khả năng kiểm soát, hoạt động làm đất sẽ 

được tạm dừng để tăng cường các biện pháp. Hoạt động làm đất chỉ được 

tiếp tục sau khi các biện pháp cần thiết và dưới sự giám sát của tư vấn giám 

sát thi công.  

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

trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

A. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

1. Tăng cường mật độ giao thông thủy, bộ 

Các tuyến đường giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng sẽ tạo điều kiện cho 

giao thông quản lý, bảo vệ rừng được thông suốt và thuận lợi. Việc tăng cường mật độ 

giao thông tiềm tàng nguy cơ gia tăng tiếng ồn, khói, bụi, khí thải và rò rỉ dầu mỡ xuống 

các khu vực xung quanh tuyến đường. Tuy nhiên, tác động này đánh giá là thấp do các 

các phương tiện có công suất nhỏ và không liên tục. 

Ngoài ra, việc cải hiện cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tạo điều kiện thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động du lịch. Điều này ảnh hưởng sẽ gia tăng mật 

độ ở các tuyến đường giao thông nông thôn, tiền ẩn nguy cở, rủi ro tai nạn giao thông, 

ách tắc giao thông do mật độ các phương tiện tăng lên. 

2. Hoạt động của các Vườn Quốc gia, Chi cục Kiểm lâm vùng I 

Chất thải tại  Vườn Quốc gia và Chi cục Kiểm lâm vùng I chủ yếu là chất thải rắn 

sinh hoạt và nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công chức làm việc 

tại các đơn vị này. Các tác động từ hoạt động sinh hoạt bao gồm: 

- Chất thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: Ước tính có khoảng 10 cán bộ 

công nhân viên, dự báo lượng chất thải phát sinh: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Chủ yếu là vỏ bao vì, túi nilong, chai lọ, vỏ hộp, gỗ, 

giấy, nhựa, rau, củ, quả, cơm canh thừa… thải ra trong quá trình sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên tại Vườn Quốc gia, Chi cục Kiểm lâm vùng I. 

Theo ước tính, lượng chất thải rắn bình quân của 1 người/ngày là 0,4kg 

(Tham khảo Chỉ số phát sinh Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn – Báo cáo 

Môi trường Quốc gia 2017 - Chuyên đề Quản lý chất thải). Như vậy, với 

10 cán bộ công nhân viên (tính cho 1 hạng mục công trình) thì lượng rác thải 

rắn sinh hoạt phát sinh ước tính một ngày khoảng 4,0 kg/ngày. Tổng lượng 

chất thải rắn sinh hoạt tính cho 06 dự án thành phần khoảng 24,0 kg/ngày. 

+ Nước thải sinh hoạt: Sẽ có khoảng 10 cán bộ công nhân viên, với định mức 

sử dụng nước là 35 lít nước/người/ngày (Tham khảo Tiêu chuẩn dùng nước 

cho công nhân ở lán trại bao gồm ăn uống, sinh hoạt… lấy từ 30 - 35 

l/người.ngày - Giáo trình Cấp thoát nước và môi trường, 2014), lượng nước 

thải phát sinh tại mỗi dự án thành phần hàng ngày khoảng 0,35 m3/ngày. 

- Chất thải nguy hại từ quá trình hoạt động: Chủ yếu là các giẻ lau dính dầu mỡ 

hoặc các vỏ dụng cụ chứa dầu, pin, bóng đèn huỳnh quang. Lượng chất thải này 

phát sinh không nhiều và rải rác tại các dự án thành phần. Ước tính lượng chất 
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thải nguy hại phát sinh từ 3-5kg/1 tháng cho 1 dự án thành phần. Nếu không được 

thu gom xử lý sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, làm ô nhiễm môi trường nước mặt, 

nước dưới đất tại khu vực dự án. 

Như vậy, tổng lượng chất thải phát sinh đối với 01 dự án thành phần có khoảng 

4,0 kg/ngày đối với chất thải rắn sinh hoạt, 0,35 m3/ngày đối với nước thải sinh hoạt, 3-

5kg/1 tháng đối với chất thải nguy hại. Mặc dù lượng chất thải phát sinh không nhiều, 

tuy nhiên nếu không thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt, điều kiện vệ 

sinh môi trường và cảnh quan trong khu vực. 

Tác động này được đánh giá ở mức độ Thấp do lượng chất thải phát sinh cục bộ, 

diễn ra không liên tục và có thể giảm thiểu thông qua việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

B. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

1. Tiếng ồn 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu do các phương tiện 

giao thông ra vào khu vực dự án. Quá trình vận chuyển của các phương tiện giao thông 

chắc chắn sẽ phát sinh tiếng ồn và rung động trên đường, góp phần gây ảnh hưởng đến 

môi trường sống của các khu vực dân cư xung quanh. 

Bảng 3-23: Mức ồn của các loại xe cơ giới 

TT Loại xe Tiếng ồn (dBA) 

1 Xe ô tô 4 chỗ 77 

2 Xe mô tô 4 thì 70 

3 Xe mô tô 2 thì 73 

Mức ồn của các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án ở khoảng cách 50m, 

100m và 200m được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3-24: Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ các phương tiện giao thông 

TT Loại xe 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe ô tô 4 chỗ 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

2 Xe mô tô 4 thì 53,5 47,5 39,5 33,5 27,5 

3 Xe mô tô 2 thì 56,5 50,5 42,5 36,5 30,5 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(6h-21h) 
70 dBA 

Theo kết quả tính toán, tại vị trí cách nguồn điểm từ 20m trở lên, mức ồn đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (trong khoảng thời gian từ 6h-

21h). Như vậy, tác động của tiếng ồn tới người dân trong khu vực dự án là không đáng 

kể do mật độ dân cư ở đây thấp và sinh sống rải rác dọc các tuyến kênh. 

2. Tác động đến đa dạng sinh học 

 Do dự án chủ yếu là xây dựng cải tạo tại khu đã có nhà cũ hoặc gần sát với những 

công trình hiện có, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên nền các tuyến đường đã có 

sẵn. Các công trình được xây dựng trên phần diện tích đất thuộc phân khu hành chính 

hoặc khu vực được phép xây dựng công trình phục vụ cho mục đích quản lý, bảo vệ 
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rừng chủ yếu nâng cấp, cải tạo trên nền các các công trình hiện có hoặc thuộc phân khu 

hành chính. Vì vậy các tác động liên quan đến đa dạng sinh học trong quá trình dự án đi 

vào vận hành là không đáng lo ngại. Vấn đề có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành là 

các nguy cơ xói lở, trượt đất, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn sinh cảnh, các sự cố cháy 

rừng ảnh hưởng đến các thảm thực vật tại khu vực. 

 a. Sự cố xói lở, trượt đất 

 Hiện tượng xói lở/ sạt lở là một hiện tượng tự nhiên gặp phổ biến dọc tuyến đường 

dự án. Nguy cơ xói lở/ sạt lở lớn và rất lớn chủ yếu nằm trong các đoạn có cấu trúc địa 

chất yếu. Các dạng xói lở/ sạt lở bao gồm (xói lở ta luy dương, xói lở ta luy âm và sạt theo 

cung trượt). Mặc dù vậy, do sự can thiệp (thi công bạt mái taluy dương và đắp taluy âm) 

một số vị trí vẫn có thể xảy ra trượt lở đất đặc biệt các vị trí đắp taluy âm. 

 b. Sự cố cháy nổ, cháy rừng 

 Trong giai đoạn xây dựng, xăng dầu được sử dụng cho hoạt động của các thiết bị 

thi công. Xăng dầu có thành phần chủ yếu là hợp chất carbuahydro (96 ÷ 99%) nên có 

khả năng bay hơi rất nhanh trên bề mặt thoáng. Do vậy rất dễ gây cháy nổ, đặc biệt khi 

hòa trộn vào không khí và gặp tia lửa. Hậu quả của sự cố cháy nổ sẽ càng nghiêm trọng 

nếu xảy ra trên đoạn tuyến đường đi qua vùng có nhiều loài thực vật vào mùa khô, có 

thể tạo ra tình trạng cháy rừng gây thiệt hại lớn đến các hệ sinh thái. 

 Trong giai đoạn xây dựng các hạng mục của Dự án, nguy cơ cháy rừng có thể 

tăng lên do: 

- Tập trung một lượng khá lớn công nhân đến khu vực để tham gia xây dựng các 

hạng mục của dự án. Nguồn nhiệt có thể phát sinh do sự bất cẩn trong hoạt động 

sinh hoạt. 

- Nguồn nhiệt gây cháy có thể phát sinh do sự bất cẩn hoặc do sự cố khi vận hành 

các thiết bị thi công. 

 Khi các tuyến đường đi vào hoạt động, làm tăng khả năng đi lại đối với các 

phương tiện xe cơ giới không những trên các tuyến đường này mà còn trên nhiều tuyến 

đường khác trong khu vực, tăng khả năng đến được nhiều nơi trong VQG. Do đó, nó sẽ 

làm tăng phạm vi hoạt động trong VQG và lân cận, kéo theo tăng nguy cơ về cháy rừng 

do sự bất cẩn hay cố ý để lại các nguồn nhiệt hoặc gây nhiệt. Khi xảy ra cháy rừng, làm 

nhanh chóng phá hủy diện tích rừng và biến đổi sinh cảnh, gây nhiễu loạn khu hệ động 

vật và có thể cháy lam rất rộng nếu không được kiểm soát kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ 

này hoàn toàn có thể giảm thiểu được bặng các biện pháp, quy định phù hợp. 

 c. Tác động đến thủy sinh vật tại khu vực xây cầu VQG Cát Tiên 

 Cầu khi hình thành cũng sẽ làm thay đổi cơ bản các hệ sinh thái cũng như các 

loại hình thuỷ vực khu vực được xây dựng trong một thời gian nhất định. Đặc điểm phân 

bố thành phần cũng như số lượng sinh vật nổi nói chung, khu vực lòng sông Đồng Nai 

nói riêng liên quan đến đặc tính phân bố muối dinh dưỡng và một số yếu tố môi trường 

khác. Nhìn chung sự phân bố định tính cũng như định lượng sinh vật nổi có chiều hướng 

biến đổi rất rõ rệt theo môi trường sống. Trong giai đoạn vận hành, sự thích nghi với 

nền đáy, chất lượng nước tại khu vực xây dựng chưa ổn định dẫn tới sự thay đổi rõ rệt 

về mật độ sinh vật. 

 Về động vật đáy, trong khoảng 1 tháng đầu khi mới xây dựng xong, nền đáy khu 

vực móng cầu ổn định, các nhóm động vật thân mềm như trai, hến, ốc sẽ giảm mạnh cả 
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về thành phần loài cũng như số lượng tại khu vực. Các nhóm ấu trùng côn trùng phân 

bố chủ yếu ở khu vực trung và thượng lưu, nơi nước chảy. Các loài giun ít tơ sẽ phát 

triển ở khu vực nước nông ven bờ, nền đáy mềm. Sau thời gian đầu đáy bắt đầu ổn định, 

nhóm động vật thân mềm mới có khả năng phát triển trở lại và phân bố trở lại tại các 

khu vực này. 

3. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực 

Dự án đi vào hoạt động sẽ có những tác động tích cực đến tình hình KT-XH tại 

địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong công tác bảo 

tồn ĐDSH, các loài động, thực vật nói riêng và công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung. 

Bên cạnh đó, khi dự án đi vào hoạt động, các công trình sau khi được xây dựng 

đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các VQG trong thu hút khách du lịch, 

người dân các nơi khác đến tham quan, làm việc. Bên cạnh những mặt tích cực mang 

lại, các hoạt động này có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, 

nguy cơ gia tăng mắc các dịch bệnh. 

4. Tác động đến chế độ thủy văn, thủy lực trên sông Đồng Nai 

Đối với hạng mục xây dựng cầu qua sông Đồng Nai, việc bố trí các trụ cầu trong 

dòng chảy là nguồn tạo ra các tác động: 

- Tạo hiệu ứng nước dềnh phía thượng lưu các trụ và hiệu ứng tăng lưu tốc cục 

bộ khu vực lân cận các trụ cầu; 

- Thay đổi vận tốc và hướng dòng chảy qua các trụ, tạo ra hiện tượng xói chung 

và xói cục bộ tại các trụ; 

- Tăng khả năng mất ổn định bờ sông; 

- Các trụ cầu sẽ là tác nhân ảnh hưởng đến sự ổn định của dòng chủ lưu và ảnh 

hưởng tới quá trình vận động tự nhiên của dòng chảy. 

Về lý thuyết, việc bố trí các trụ cầu trong dòng chảy tự nhiên sẽ tạo ra những thay 

đổi về chế độ thủy văn, thủy lực và tình trạng xói lở bờ sông như xuất hiện khả năng 

dềnh nước, thay đổi vận tốc dòng chảy, tăng xói chung và xói cục bộ… Tuy nhiên trong 

phần lớn các trường hợp việc bố trí các trụ cầu bên trong dòng chảy là không tránh khỏi 

bởi các lý do về kinh tế và kỹ thuật. 

Trong trường hợp này, việc thiết kế cầu đã phải đảm bảo tính an toàn cho bản 

thân công trình cũng như không tạo ra những thay đổi đáng kể về mức nước dềnh, hướng 

và vận tốc dòng chủ, không gây ra tình trạng xói lở bờ sông so với hiện trạng. Kết quả 

tính toán sơ bộ bước thiết kế cơ sở cho thấy xói chung dao động từ 0,3-0,8m; xói cục bộ 

khoảng 0,6m trụ; mức nước dềnh trước cầu khoảng 0,2m; vận tốc dòng chảy thay đổi 

không đáng kể và khả năng xói lở có thể bỏ qua do lòng sông thẳng, các trụ được thiết 

kế song song với dòng chảy.  

5. Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a) Sự cố chập điện, cháy nổ, cháy rừng  

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp hệ thống điện thiếu an toàn, không 

đảm bảo các yêu cầu về PCCC, gây nên các thiệt hại về người và tài sản. Có thể xác 

định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Chập điện do điều kiện thời tiết bất lợi 
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- Sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo công suất, vượt quá khả năng chịu tải 

- Do hệ thống điện không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 

- Do sét đánh 

- Do sự thiếu ý thức của cán bộ nhân viên cũng như người dân trong các khu nhà 

làm việc. 

Ngoài ra, trong các khu nhà làm việc có tồn tại rất nhiều các vật liệu có thể cháy 

được như: xăng dầu của các phương tiện giao thông (ô tô, xe máy), của các máy móc 

(máy phát điện, máy móc làm việc trong các khu nhà…) các chất cháy từ vật dụng, bàn 

ghế, quần áo, tủ tài liệu, văn phòng phẩm, máy văn phòng... Các chất cháy trên khi gặp 

nguồn nhiệt đủ lớn thì có thể gây ra cháy. 

Trong các công trình sau khi được nâng cấp như trạm bảo vệ rừng, nhà làm việc,… 

có tồn tại rất nhiều các vật liệu có thể cháy được như: xăng dầu của máy phát điện, của 

các máy móc trong tòa nhà (máy tính, máy in ) các chất cháy từ vật dụng, bàn ghế, quần 

áo. Các chất cháy trên khi gặp nguồn nhiệt đủ lớn thì có thể gây ra cháy. Nguồn nhiệt ở 

đây có thể do các nguyên nhân khác nhau tạo ra như từ hệ thống điện, sự bất cẩn của nhân 

viên và/hoặc du khách tham quan... Khi cháy, các vật liệu cháy có thể làm cho đám cháy 

phát triển rất nhanh sang khu vực lân cận dẫn đến cháy rừng. Vì đây là các công trình nằm 

trong ranh giới thuộc các VQG nơi có hệ sinh thái đa dạng nên việc phòng cháy chữa cháy 

cần phải đặc biệt hiện đại để dập tắt nhanh chóng đám cháy, để đảm bảo an toàn cho 

người, hệ sinh thái và giảm tối đa tổn thất do cháy gây ra. 

Nguồn nhiệt ở đây có thể do các nguyên nhân khác nhau tạo ra như từ hệ thống 

điện, chất dễ cháy. Khi cháy, các vật liệu cháy trong tòa nhà có thể làm cho đám cháy 

phát triển rất nhanh sang khu vực lân cận. Vì các tòa nhà làm việc tập trung nhiều máy 

móc, người và tài sản nên việc phòng cháy chữa cháy cần phải đặc biệt hiện đại để dập 

tắt nhanh chóng đám cháy, nếu không thì mức thiệt hại về người và tải sản do đám cháy 

gây ra là rất lớn. 

Các thiệt hại và ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố cháy nổ như sau: 

- Thiệt hại tới sinh mạng con người: Con người là tài sản quý giá nhất, vì thế thiệt 

hại sinh mạng con người sẽ dẫn đến rất nhiều các tác động về mọi mặt kinh tế, xã hội 

thậm chí chính trị. Việc ngăn ngừa thiệt hại về người có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc. 

- Thiệt hại về của cải: Không có vụ cháy nào không gây thiệt hại về tài sản. Khi 

công trình bị cháy, nhẹ nhất là phải sửa chữa lại, nặng thì phải làm lại từ đầu. Do đó tốn 

kém nhìn thấy được trước hết là phí tổn cho công tác sửa chữa, xây dựng. Thứ hai, đó 

là tổn thất về tài sản của người ở trong công trình, gồm đồ dùng, các tài sản công cộng 

như mạng đường điện thoại, điện lưới, các hệ đường cấp nước, thoát nước, các khu vực 

công cộng,... 

- Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi, 

ảnh hưởng gián tiếp là nước thải do công tác chữa cháy. Nước thải mang theo các hoá 

chất do quá trình cháy, hoá chất lưu giữ trong công trình, ngoài ra còn mang theo tro 

bụi, đất cát. Nước được chảy tràn xuống kênh mương, hồ gây ô nhiễm nguồn các nguồn 

nước. Trường hợp như thế này được gọi là ô nhiễm sự cố. Các ảnh hưởng này có thể 

ngắn hạn. Đó là các ô nhiễm do khói bụi của đám cháy, sự đổ nát của công trình. Sau 

khi dọn dẹp xong là tạm ổn nhưng ảnh hưởng của nước thải gây ra có thể sẽ lâu dài, nếu 

đám cháy lớn và lượng nước tiêu thụ nhiều. 
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b) Sự cố xói lở, sạt lở, sụt lún công trình 

Khi xây dựng các công trình hạ tầng trên nền đất yếu, có khả năng xảy ra sụt lún 

đất, khi vấn đề xảy ra, không chỉ sự ổn định của công trình bị đe dọa mà còn gây mất an 

toàn cho con người. Bên cạnh đó, sự cố sụt lún, nghiêng, nứt công trình có thể xảy ra do 

thi công không đúng thiết kế hoặc cấu tạo địa chất khu vực phức tạp. Tuy nhiên, các khu 

vực thực hiện dự án có địa chất ổn định, chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ 

chặt chẽ thiết kế và có đơn vị giám sát độc lập quá trình thi công nên khả năng xảy ra 

sự cố tương đối nhỏ. 

Đối với VQG Ba Vì, do đây chỉ là tuyến đường nội bộ, phục vụ hoạt động du lịch 

và hành chính trong Vường Quốc gia Ba Vì vì vậy các vấn đề ô nhiễm không khí, bụi 

do phát thải từ dòng xe là không đáng lo ngại. Vấn đề có thể xảy ra trong giai đoạn vận 

hành là nguy cơ xói lở, trượt đất. 

Hiện tượng xói lở, sạt lở là một hiện tượng tự nhiên gặp phổ biến dọc tuyến đường 

dự án. Nguy cơ xói lở, sạt lở lớn và rất lớn chủ yếu nằm trong các đoạn có cấu trúc địa 

chất yếu. Các dạng xói lở, sạt lở bao gồm (xói lở ta luy dương, xói lở ta luy âm và sạt 

theo cung trượt).  

Theo kết quả điều tra trước khi thi công trên tuyến dự án không có vị trí xói lở, 

sụt trượt taluy dương, chỉ có một vị trí bị lở bên taluy âm và đã được VQG cho tiến hành 

gia cố bằng rọ đá. Cũng theo kết quả khảo sát địa chất của các kỹ sư địa chất cho biết 

các vị trí tiến hành cải thiện bán kinh cong hầu hết có cấu trúc địa chất có liên kết tốt 

trên nên đá gốc nên hiện tượng trượt lở tấy ít xay ra trong khu vực tuyến mặc dù độ dốc 

là rất lớn. Mặc dù vậy, do sự can thiệp (thi công bạt mái taluy dương và đắp taluy âm) 

một số vị trí vẫn có thể xảy ra trượt lở đất đặc biệt các vị trí đắp taluy âm.  

c) Sự cố do thiên tai, mưa bão 

Bao gồm các sự cố về sét đánh, gió bão, lũ lụt, động đất, mưa lớn. Các sự cố này 

được xem là bất khả kháng, tuy nhiên khi sự cố xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản 

nghiêm trọng. Vì vậy, đơn vị khai thác, quản lý các công trình hạ tầng là các VQG cần 

có những biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất 

có thể. 

d) Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động là rất khó lường và có thể xảy ra trong bất kỳ một công đoạn 

nào trong quá trình chăm sóc động vật cũng như là các hoạt động khác của Trung tâm 

khi đi vào hoat động. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động 

được xác định chủ yếu bao gồm: do tính bất cẩn của công nhân lao động trong làm việc, 

thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nội quy an toàn lao động. 

e) Sự cố tai nạn giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động, mật độ các phương tiện giao thông trong khu vực 

(đối với VQG Ba Vì, VQG Cát Tiên) sẽ tăng cao, đặc biệt là điểm giao cắt với các tuyến 

đướng khác. Tăng khả năng xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Ngoài ra còn có thể gây 

ảnh hưởng đến chất lượng tuyến đường. 

Có thể xảy ra sự cố tai nạn giao thông do sự bất cẩn của lái xe và người dân hai 

bên các tuyến đường (do hoạt động của xe máy, xe ô tô, xe tải cung cấp nguyên vật liệu 

phục vụ dự án). 
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Tai nạn trong phạm vi dự án do sự bất cẩn của lái xe và du khách, nhân viên trong 

vườn hoặc do gặp sự cố về phương tiện trong quá trình vận hành (do hoạt động của xe 

máy, ô tô, xe điện đi lại trong phạm vi dự án). 

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

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

1. An toàn giao thông 

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, cán bộ công nhân viên trong quá 

trình di chuyển, thăm quan: chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông, không 

chở quá trọng tải quy định, không chạy quá tốc độ… 

Trang bị các biển báo giao thông đường thuỷ và đường bộ phù hợp tại các khu 

vực có mật độ giao thông lớn. 

Giới hạn tải trọng, tốc độ các phương tiện tham gia trên các tuyến đường giao 

thông trong khu vực dự án thành phần. 

2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình vận hành 

Quá trình vận hành phát sinh chất thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và 

chất thải nguy hại từ hoạt động bảo dưỡng (giẻ lau dính dầu mỡ) chủ yếu diễn ra ở khu 

cầu giao thông, trạm biến áp..., biện pháp giảm thiểu: 

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về tác động của 

chất thải nguy hại tới môi trường. 

- Không vứt giẻ lau dính dầu mỡ hoặc đốt. 

- Bố trí 01 thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt (loại thùng 30 lít); 01 thùng thu 

gom chất thải nguy hại (loại thùng 20 lít) tại khu vực dự án thành phần. 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom cùng với hệ thống nhà vệ sinh tự hoại tại các 

khu vực dự án thành phần, xử lý theo quy định. 

- Thu gom, bảo quản và vận chuyển tới các khu vực tập kết chất thải nguy hại đúng 

quy định. 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiếu tác động đến Đa dạng sinh học 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố sạt lở  

- Có biện pháp thiết kế, thi công các hạng mục công trình phù hợp với điều kiện 

địa chất; thực hiện gia cố nền tại các vị trí hạng mục công trình ngay từ thời điểm thi 

công để đảm bảo ổn định nền, móng công trình, nhất là tại các vị trí có nguy cơ sạt lở 

tại các tuyến đường. 

- Thường xuyên giám sát các vị trí có nguy cơ bị sạt lở cao. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy rừng 

Trong quá trình thi công các hạng mục của dự án, rất dễ xảy ra chảy, nổ từ đó gây 

cháy rừng; chủ dự án cùng với các nhà thầu sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Lập phương án và tổ chức thực hiện PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ 

huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), huy động mọi 

nguồn lực, phương tiện để xử lý mọi tình huống nếu để xảy ra cháy rừng.  

- Tuyên truyền, phổ biến đối với công nhân, khách du lịch, người dân xung quanh 

khu vực dự án thực hiện nghiêm chỉnh các nội qui an toàn về phòng chống cháy, nổ, 
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Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghiêm cấm công nhân đốt rác hoặc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt trong 

khu vực dự án. 

- Tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động trong khi thi công (không hút thuốc, 

đốt lửa…). 

3.2.2.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Phòng ngừa chập điện, cháy nổ, cháy rừng 

* Hệ thống bảo vệ quá tải điện  

Để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho các tuyến dây và tuyến cáp dùng các áp tô 

mát đặt tại các tủ điện ở đầu tuyến dây, các áp tô mát này được tính toán với dòng điện 

tác động của áp tô mát nhỏ hơn dòng điện định mức của dây dẫn được bảo vệ. 

* Phòng chống sét và nối đất 

- Hê thống thoát sét được thiết kế cho các nhà động vật, kim thu sét ở đỉnh mái, 

dây thoát sét làm bằng thép tròn, cọc tiếp địa làm bằng cọc sắt.  

- Hệ thống tiếp địa an toàn của công trình sẽ được sử dụng nối tiếp địa hệ thống 

điện, điện nhẹ. 

- Tất cả vỏ tủ điện, máng cáp đều phải nối đất an toàn. 

- Các ổ cắm sử dụng phải là loại 3 chấu, có cực tiếp đất an toàn. 

* Các hệ thống phòng cháy, chữa cháy 

- Hệ thống báo cháy tự động: 

Hệ thống báo cháy tự động được thiết kế cho công trình bao gồm: Trung tâm báo 

cháy tự động địa chỉ. Trung tâm báo cháy tự động được đặt ở phòng trực. Chuông báo 

cháy, đèn báo cháy và nút ấn báo cháy được trang bị ở khu vực sảnh. 

- Hệ thống chữa cháy vách tường (chữa cháy bằng nước): 

Hệ thống chữa cháy vách tường được thiết kế trong nhà theo TCVN 2622-1995 

đảm bảo mỗi vị trí bên trong công trình có đồng thời 2 họng nước hoặc vòi chữa cháy 

phun tới. 

Nước phục vụ cho chữa cháy của hệ thống chữa cháy vách tường được cấp từ 

đường ống của hệ thống chữa cháy. 

- Hệ thống bình chữa cháy tại chỗ: 

Các bình chữa cháy được trang bị trong công trình bao gồm các loại bình chữa 

cháy bằng bột tổng hợp ABC loại 4kg để có thể chữa được các dạng đám cháy chất rắn, 

chất lỏng và chất khí. Ngoài ra, trong công trình cũng trang bị các bình chữa cháy bằng 

khí CO2 loại 3kg, bình MFZ4 loại bình này dùng để chữa cháy mà không gây hư hại 

cho các loại máy móc được chữa cháy. 

Các bình chữa cháy xách tay được đặt trong các hộp cứu hỏa cùng với các họng 

nước chữa cháy vách tường. 

- Trụ tiếp nước và họng chữa cháy ngoài nhà: 

Khi có cháy xảy ra vì một lý do nào đó máy bơm chữa cháy không hoạt động 
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hoặc bể nước chữa cháy bị hết nước thì trụ tiếp nước chữa cháy được đấu nối trực tiếp 

vào hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy của công trình. Trụ tiếp nước cho phép xe 

chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đấu thẳng vào và cấp nước trực tiếp 

chữa cháy cho công trình. 

Trụ chữa cháy ngoài nhà được đặt gần đường giao thông ngoài công trình. Các 

trụ chữa cháy gồm có các trụ để lấy nước và hộp đựng phương tiện ngoài nhà. 

- Các biện pháp PCCC khác: 

+ Xây dựng nội quy, quy chế làm việc và nâng cao ý thức giữ gìn và bảo quản 

các thiết bị có khả năng gây cháy nổ như: bình gas, bếp gas các thiết bị về điện. Đặt biển 

nội quy, quy định của VQG tại những nơi dễ thấy (cổng ra vào, khu vực đầu hồi các 

chuồng…). Nghiêm cấm việc hút thuốc, ăn uống trong khi làm việc. 

+ Thường xuyên nhắc nhở, và tập huấn về công tác PCCC, thoát nạn và ứng cứu 

(có sự hướng dẫn của Công an PCCC) cho mọi đối tượng cán bộ, nhân viên làm việc tại 

trụ sở VQG, các trạm bảo vệ rừng. 

+ Quản lý việc sử dụng các thiết bị điện, tránh việc sử dụng điện và các thiết bị 

sử dụng điện quá tải hoặc vượt quá công suất cho phép làm ảnh hưởng hệ thống điện 

toàn công trình. 

+ Các bảng tiêu lệnh PCCC phải được gắn ở những nơi có nguy cơ xảy ra sự cố 

cháy nổ, những nơi dễ thấy. 

+ Định kỳ kiểm tra dây dẫn điện tránh sự quá tải trên đường dây, cũng như phát 

hiện kịp thời và thay thế những thiệt bị điện không đảm bảo an toàn hoặc đã hết thời 

gian sử dụng. 

+ Định kỳ kiểm tra và vận hành thử các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết 

bị và dây dẫn chống sét công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì các thiết bị này 

phát huy tốt hiệu quả. 

* Giải pháp chữa cháy cho công trình 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải phát hiện nhanh đám cháy khi nó mới xuất 

hiện và chưa phát triển thành đám cháy lớn. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải có khả năng chữa cháy cho tất cả các vị 

trí trong công trình, có khả năng hoạt động tốt ngay cả khi đám cháy đó phát triển thành 

đám cháy lớn. 

- Hệ thống sử dụng đơn giản, dễ bảo quản, bảo dưỡng. 

b) Phòng ngừa  xói lở, sạt lở, sụt lún công trình 

Các hạng mục xây dựng của dự án được thiết kế đảm bảo nguyên tắc tôn trọng 

địa hình tự nhiên, độ dốc nền theo độ dốc tự nhiên, không thay đổi hiện trạng cảnh quan. 

Quy hoạch chiều cao nền chỉ thực hiện cục bộ trong từng khu vực xây dựng các công 

trình. Hướng dòng nước chảy mặt vào những điểm thoát nước đã quy định và thuận theo 

độ dốc tự nhiên. Các hạng mục công trình của dự án không hình thành các taluy âm và 

dương. 

Các vấn đề về sạt lở, sụt lún đã được xem xét và đề xuất các biện pháp như đã 

nêu ở trên. Tuy nhiên, trong giai đoạn vận hành các nguy cơ này vẫn thường xảy ra đặc 

biệt tại các khu vực đi qua địa hình phức tạp có độ dốc cao. Vì vậy, các biện pháp phòng 
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ngừa, ứng phó hiện tượng này cần được các VQG đưa vào kế hoạch duy tu, bảo dưỡng 

hàng năm.  

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún. 

- Xây dựng kịp thời các biện pháp xử lý sự cố sạt lở, sụt lún. 

- Bổ sung các biện pháp chống sạt lở, sụt lún khi cần thiết.   

c) Phòng ngừa sự cố do thiên tai, mưa bão 

- Lên kế hoạch ứng phó khi mùa mưa đến. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống rãnh thoát nước. 

- Bố trí người thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết tại 

khu vực. 

- Che chắn, chằng buộc khu vực lưu chứa CTR, CTNH để tránh phát tán chất thải 

ra môi trường. 

- Thường xuyên liên hệ với các đơn vị có khả năng ứng cứu là bộ đội, công an và 

phối hợp với chính quyền địa phương trong trường hợp xảy ra ngập lụt, sự cố xảy ra. 

d) Phòng ngừa tai nạn lao động 

Trên cơ sở nhận dạng các nguyên nhân có thể gây ra tai nạn lao động, chủ dự án 

đề ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sau: 

- Trong bị bảo hộ lao động cho công nhân (định kỳ 06 tháng/ lần trang bị và cấp 

mới cho công nhân quần áo bảo hộ, ủng, găng tay, khẩu trang và các vật dụng chuyên 

dụng khác). 

- Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình chăm sóc động vật và xây dựng nội quy, 

quy chế và giám sát việc thực hiện đối với các đối tượng là các nhà khoa học có nhu cầu 

tham quan, nghiên cứu tại các VQG. 

- Gắn các biển cảnh báo nguy hiểm. Biển cảnh báo theo đúng quy cách quốc tế: 

hình chữ nhật, có ký hiệu và có chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Biển cảnh báo 

được đặt tại những nơi dễ nhìn thấy và cao so với nền địa hình xung quanh là 1,5m. 

e) Phòng ngừa tai nạn giao thông 

- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành của các xe vận tải, quy định tốc độ xe tối 

đa trong khu vực VQG không quá 20 km/h. 

- Tuyền truyền khách du lịch, cán bộ nhân viên làm việc tại các VQG có ý thức 

tham gia giao thông. 

- Tại các bãi đỗ xe, khu công cộng cử người chỉ đạo, hướng dẫn các phương tiện 

ra vào khu vực. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý giao thông tại khu vực để điều hành xe vận chuyển 

ra vào các VQG trong giờ cao điểm cho hợp lý. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. 

Các công trình xử lý chất thải sau sẽ được xây dựng, sử dụng trong giai đoạn xây 

dựng và vận hành. 
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Bảng 3-25: Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Loại chất thải Công trình giảm thiểu 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Nước thải sinh 

hoạt 

- Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi một khu vực 

công trường thi công bố trí 01 nhà vệ sinh di động tự hoại hai 

ngăn, kích thước 2.600 mm x 2.700 mm x 1.350 mm nguyên 

khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ với bồn 

phân 1.500 lít và bồn nước 1.050 lít. Nước thải và bùn từ nhà vệ 

sinh di động được thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Tổng kinh phí khoảng 60.000.000 đồng. 

2 Đối với nước 

thải xây dựng 

- Nước thải xây dựng chủ yếu là nước rửa xe và nguyên vật liệu. 

Dự án gồm 06 khu vực công trường thi công, mỗi một khu vực 

công trường thi công bố trí 01 hố lắng thu gom nước thải từ quá 

trình rửa xe, thi công xây dựng với kích thước mỗi công trình là 

2.000 x 2.000 x 1.000 mm, gồm 1 ngăn chứa và 2 ngăn lọc. 

Nước sau xử lý được tái sử dụng rửa xe hoặc làm ẩm các khu 

vực thi công. 

- Tổng kinh phí khoảng 60.000.000 đồng. 

3 Rác thải sinh 

hoạt 

- Rác thải sinh hoạt tại mỗi khu vực công trường thi công được 

thu gom vào 02 thùng chứa 120 lít có nắp đậy (01 thùng tại khu 

vực công trường và 01 thùng tại khu vực nhà quản lý thi công). 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

hàng ngày theo đúng quy định. 

- Tổng kinh phí khoảng 12.000.000 đồng. 

4 Chất thải xây 

dựng 

- Chất thải xây dựng tại mỗi khu vực công trường thi công bao 

gồm gạch vỡ, ván lót, đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi măng, đất đá 

dư thừa được thu gom vào 01 thùng rác loại 660 lít có nắp đậy 

để tạm chứa chất thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Tổng kinh phí khoảng 6.000.000 đồng. 

5 Chất thải nguy 

hại 

- Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để 

lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường. Tại khu vực 

nhà quản lý thi công của mỗi công trình bố trí 03 thùng loại 30 

lít để thu gom và chứa chất thải nguy hại. Định kỳ chuyển giao 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Tổng kinh phí khoảng 10.800.000 đồng. 

II Giai đoạn vận hành: không bố trí công trình bảo vệ môi trường 

Các biện pháp bảo vệ môi trường này sẽ được yêu cầu trong các Hồ sơ mời thầu 

thi công của các hạng mục công trình. Nhà thầu sẽ phải dự toán chi phí thực hiện các 

công tác bảo vệ môi trường cho phù hợp với đặc điểm của công trình. Chi phí bảo vệ 

môi trường là một phần trong Hợp đồng xây dựng các hạng mục công trình. 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường trong các giai đoạn của dự án phải có sự 

tham gia của các tổ chức và các bên liên quan, với vai trò và trách nhiệm khác nhau gồm:  
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- Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị: Tổng cục Lâm Nghiệp. 

- Chủ đầu tư giai đoạn thực hiện và vận hành: Các Vườn Quốc gia và Chi cục Kiểm 

lâm vùng I. 

- Cơ quan phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án: Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Trách nhiệm giám sát, thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường: Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Đồng Nai và chính quyền địa phương. 

- Tư vấn giám sát thi công (GSTC)/ Cán bộ giám sát môi trường; 

- Giám sát môi trường (GSMT); 

- Nhà thầu thi công xây dựng;  

- Cộng đồng địa phương; 

Vai trò trách nhiệm của các bên liên quan trong Hệ thống giám sát môi trường 

được quy định cụ thể dưới đây: 

Bảng 3-26: Vai trò của các đơn vị liên quan 

STT Vai trò Trách nhiệm 

1 Chủ Dự án Là đơn vị tổ chức thực thi việc giám sát và quản lý mỗi ngày. Chủ đầu tư 

sẽ chịu trách nhiệm về tài chính cho các hoạt động liên quan đến môi 

trường của dự án trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành. 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương với sự tham 

gia của cộng đồng trong tất cả các giai đoạn để phát hiện và có phương 

án xử lý kịp thời khi xảy ra các vấn đề môi trường. 

2 Bộ phận 

chuyên trách 

về quản lý 

môi trường 

Bộ phận này sẽ có trách nhiệm theo dõi công tác tuân thủ các vấn đề về 

môi trường trong tất cả các giai đoạn, quy trình của dự án, áp dụng cho 

tất cả các hạng mục thuộc dự án: đấu thầu, ký hợp đồng xây dựng, hợp 

đồng tư vấn, đánh giá tài liệu báo cáo, kiểm tra bất thường hiện trường, 

điều phối các bộ phận, xử lý sự cố... liên quan đến công tác QLMT. Bộ 

phận này sẽ tham mưu chuyên môn cho Chủ đầu tư về các vấn đề môi 

trường nhằm đảm bảo quá trình thực hiện dự án đáp ứng các yêu cầu về 

môi trường của chính phủ Việt Nam. 

3 Tư vấn giám 

sát thi công 

Giám sát xây dựng sẽ chịu trách nhiệm cho việc giám sát và quan trắc 

các hoạt động xây dựng và đảm bảo Nhà thầu thực hiện các yêu cầu trong 

hợp đồng và ĐTM. Đơn vị này sẽ sắp xếp một số lượng đủ các cán bộ có 

trình độ (như các kỹ sư Môi trường) với đủ kiến thức trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các trách nhiệm 

yêu cầu và để giám sát hoạt động của Nhà thầu. 

Các điều khoản tham chiếu cho Tư vấn giám sát thi công sẽ được quy định 

rõ trong hợp đồng ký kết giữa Tư vấn giám sát thi công và Chủ đầu tư 

4 Nhà thầu Trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường trong báo cáo 

ĐTM được phê duyệt, Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch quản 

lý môi trường cho khu vực công trường thi công, đệ trình, tiếp nhận ý kiến 

của các bên liên quan, hòan chỉnh để phê duyệt và tuân thủ thực hiện. Bên 

cạnh đó, các hoạt động thi công sẽ phải có được đầy đủ các giấy tờ thủ tục 
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STT Vai trò Trách nhiệm 

cấp phép (kiểm soát và phân luồng giao thông, đào đường, an toàn lao 

động, giấy phép bãi đổ đất thải v.v.) theo đúng quy định hiện hành. 

Nhà thầu sẽ được yêu cầu phân công các cá nhân có trình độ là cán bộ 

An toàn và Môi trường (SEO) tại công trường, chịu trách nhiệm giám sát 

sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu trong ĐTM và các thông số kỹ 

thuật môi trường. 

Kế hoạch quản lý môi trường tại công trường (được phê duyệt) và những 

giấy phép liên quan sẽ là cơ sở cho việc quản lý giám sát sau này. 

5 Chính quyền 

địa phương 

và Cộng 

đồng bị ảnh 

hưởng 

Chính quyền địa phương với vai trò quản lý hành chính tại địa phương sẽ 

phối hợp với Chủ dự án, bố trí cán bộ quản lý/theo dõi những hoạt động 

của dự án, đảm bảo cho sự an toàn cao nhất trong quá trình thi công dự án. 

Chính quyền địa phương phối hợp với Chủ dự án sẽ tổ chức, tạo điều 

kiện phát huy quy chế dân chủ, giám sát nhân dân thông qua tổ chức đội 

ngũ giám sát cộng đồng, thiết lập cơ chế theo dõi báo cáo công tác thực 

hiện các BPGT tác động môi trường, an toàn lao động, vệ sinh môi trường 

và các vấn đề liên quan. Hoạt động của nhóm đại diện cộng đồng và chính 

quyền địa phương sẽ nhận được những hỗ trợ chuyên môn từ các đơn vị 

tư vấn của Chủ đầu tư. 

6 Tư vấn giám 

sát về Môi 

trường 

(GSMT) 

GSMT là đơn vị có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm về quản lý 

môi trường, GSMT trong phạm vi hợp đồng sẽ hỗ trợ Ban QLDA thiết lập 

và vận hành hệ thống QLMT, đưa ra những khuyến nghị điều chỉnh, nâng 

cao năng lực cho các bên liên quan trong quá trình thực hiện và giám sát 

thực hiện công tác QLMT tại hiện trường trong quá trình thi công của nhà 

thầu cũng như trong giai đoạn vận hành thí điểm ban đầu. GSMTĐL cũng 

sẽ có trách nhiệm hỗ trợ Ban QLDA lập các báo cáo giám sát thực hiện 

KHQLMT để đệ trình lên UBND tỉnh thành phố vùng dự án, Sở TNMT. 

GSMT với kiến thức và kinh nghiệm trong giám sát và kiểm toán môi 

trường sẽ đưa ra các chỉ dẫn chuyên môn, khách quan và độc lập trong 

các hoạt đông liên quan đến môi trường của dự án. Để giảm thiểu các 

mâu thuẫn về quyền lợi, GSMT sẽ không trùng với tổ chức thực hiện 

KHQLMT, không thuộc Sở NN&PTNT, Ban QLDA, hay GSTC. 

7 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

(Sở TNMT) 

Đứng vai trò quản lý nhà nước về môi trường, Sở TNMT sẽ có trách 

nhiệm tiếp nhận và thẩm tra các báo cáo giám sát môi trường do Ban 

QLDA đệ trình. Khi có những vấn đề phát sinh, Sở TNMT sẽ tham gia 

trực tiếp vào nghiên cứu và xử lý các vấn đề liên quan, hạn chế tối đa 

những thiệt hại phát sinh từ quá trình thực hiện dự án. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, 

dự báo 

3.4.1. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án được lập dựa theo hướng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong báo cáo này, các biện pháp kỹ thuật, công 

nghệ áp dụng, đánh giá môi trường được thể hiện như sau: 

- Khi thực hiện dự án từ giai đoạn thiết kế công trình đã tiến hành khảo sát, thiết 

kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và Quốc tế, đã đề ra các 

phương án thiết kế tối ưu, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tối đa khối lượng đất đá 
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phải đào đắp và thải ra ngoài môi trường; giảm thiểu thiệt hại tài sản của người 

dân. Số liệu khảo sát, thống kê về đất và các công trình bị ảnh hưởng đảm bảo độ 

tin cậy. 

- Tài liệu thu thập được gồm:  

+ Tài liệu về môi trường sinh thái, khí tượng, thuỷ văn, địa chất, địa hình, đất 

đai đã được các chuyên gia chuyên ngành thực hiện tại khu vực công trình, 

kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu đã có để tổng hợp, phân tích và đánh giá. 

+ Tài liệu về chất lượng môi trường không khí, nước và đất: Tư vấn tiến hành 

đo đạc, lấy mẫu và phân tích các mẫu đất, nước và không khí theo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Các số liệu được thực hiện tại các vị trí khác 

nhau, có tính đặc trưng cho công trình. Các số liệu này đã được sử dụng để 

đánh giá chất lượng môi trường nền và dự báo sự biến đổi chất lượng môi 

trường khi có công trình. 

- Các số liệu, kết quả tính toán, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị, thi công 

và vận hành của công trình được so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành. 

- Các tác động được đánh giá khi thực thi dự án trong các giai đoạn chuẩn bị dự án, thi 

công và vận hành lần lượt được đánh giá các nguyên nhân gây tác động, nguyên nhân 

hình thành, tính chất ảnh hưởng, khả năng phát thải, ước tính định lượng,… 

- So sánh với hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành về môi 

trường không khí, nước, đất,… 

❖ Mức độ chi tiết của các đánh giá 

Mức độ chi tiết của các đánh giá khi lập Báo cáo ĐTM của Dự án được thể hiện 

từ quá trình điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, chất lượng môi 

trường, kinh tế - xã hội tại hiện trường cũng như các số liệu từ các nguồn tài liệu có liên 

quan, từ báo cáo kinh tế - xã hội của các xã phường nơi có Dự án được triển khai. 

Mức độ chi tiết của các đánh giá cũng được thể hiện qua việc nhận dạng, dự báo 

các tác động (các tác động do chiếm dụng đất, chuyển đổi nghề nghiệp; các tác động tới 

môi trường không khí, ồn, rung, chất lượng nước mặt, nước ngầm, đất, tác động tới hoạt 

động giao thông, tệ nạn xã hội, các sự cố cháy nổ, sự cố thi công máy móc, thiết bị,...) 

gây ra trong cả 02 (hai) giai đoạn (giai đoạn chuẩn bị Dự án, giai đoạn xây dựng và giai 

đoạn Dự án hoạt động ổn định) của Dự án đối với môi trường tiếp nhận đặc trưng về 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương.  

Mức độ chi tiết còn được thể hiện trong các phương pháp dự báo nguồn thải, tính 

toán lượng thải dựa trên các số liệu về quy mô triển khai Dự án (số lượng máy móc lắp 

đặt, số lượng công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị,...). 

Mức độ chi tiết của báo cáo được thể hiện ở các nhận định khoa học khách quan 

trên cơ sở tính toán lôgic và tuân thủ các quy định về lập Báo cáo ĐTM. Các số liệu, 

phương pháp, tài liệu tham khảo được lựa chọn phù hợp với Dự án và có độ tin cậy cao 

và được nhiều chuyên gia lựa chọn và các số liệu của báo cáo đều có chỉ dẫn nguồn gốc 

rõ ràng. 

Báo cáo còn chỉ ra được nhiều dẫn chứng minh họa cho thấy công tác lập Báo 

cáo ĐTM được làm cẩn thận và nghiêm túc. Các nội dung đánh giá trong Báo cáo có 

chọn lọc phù hợp với Dự án cũng như tính khả thi cao của các nội dung nêu trên. 
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Ngoài ra, mức độ chi tiết còn được thể hiện thông qua việc sử dụng mô hình phát 

tán chất ô nhiễm, ma trận đánh giá các tác động nhằm dự báo cường độ, mức độ, quy 

mô, thời gian, đối tượng bị tác động. 

Về đánh giá các tác động do nguồn tác động không liên quan đến chất thải: 

+ Việc đánh giá các tác động môi trường không liên quan đến chất thải chủ 

yếu mang tính chất nhận xét dựa trên tình hình thực tế đã diễn ra và tình 

hình cụ thể tại địa phương triển khai Dự án. Trong đó, các đánh giá từ công 

tác đền bù, giải tỏa; vấn đề trật tự an toàn xã hội; vấn đề tắc nghẽn giao 

thông dựa trên các kinh nghiệm từ các công trình xây dựng, mật độ giao 

thông thực tế tại khu vực. Tuy nhiên, khả năng xảy ra các tác động xấu này 

còn phụ thuộc vào cách thức quản lý và biện pháp thực hiện của chủ đầu 

tư. Do đó, độ tin cậy của các đánh giá này ở mức độ trung bình. 

+ Việc đánh giá nguy cơ sụt lún, sạt lở đất trong giai đoạn thi công và hoạt 

động được đánh giá dựa trên kết quả khảo sát địa chất thủy văn tại khu vực 

Dự án và các sự cố đã từng xảy ra nên mức độ tin cậy cao. 

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường như: 

- Giai đoạn xây dựng: Sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông trong 

giai đoạn xây dựng; 

- Giai đoạn vận hành: Sự cố do mưa bão, thiên tai. 

Nhiều nội dung được đánh giá, dự báo dựa trên kinh nghiệm tham gia các nội 

dung về môi trường trong các bước của dự án và các ý kiến của kỹ sư thiết kế đóng góp 

trong quá trình cộng tác nên mức độ đầy đủ, chi tiết còn chưa thực sự cao, sẽ được bổ 

sung trong quá trình thực hiện dự án. 

3.4.2. Mức độ tin cậy của các đánh giá 

Độ tin cậy của các đánh giá được xác định trên cơ sở độ tin cậy của các dữ liệu, 

số liệu… thu được. Mức độ tin cậy của đánh giá thể hiện thông qua: 

- Tính hiện thực và phổ dụng: các ý kiến thu thập thực tế phỏng vấn, điều tra người 

dân tại khu vực dự án; 

- Tính chính xác, đặc trưng, đồng bộ của số liệu: các số liệu về hiện trạng môi 

trường nền và thông tin về khu vực dự án; 

- Tính trung thực và chính xác: Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích 

trong phòng thí nghiệm tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các 

chỉ tiêu trong bộ tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành; 

- Tính tin cậy: So sánh theo các thông số môi trường trong bộ tiêu chuẩn về môi trường 

quy định (QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 08-

MT:2015/BTNMT; QCVN 09-MT:2015/BTNMT; QCVN 14:2008/BTNMT; 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

27:2010/BTNMT); một số các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác của Việt Nam. 

- Tính hợp lệ: Tuân thủ theo các quy định chung về ĐTM cho dự án theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. 

Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo này 

nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo là phản ánh được hiện trạng cũng như 
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những tác động chính đến môi trường của dự án. 

Đánh giá độ tin cậy của phương pháp sử dụng được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3-27: Đánh giá độ tin cậy của phương pháp sử dụng 

TT Phương pháp 
Độ tin cậy 

các đánh giá 
Nguyên nhân 

1 
Phương pháp thống 

kê, lập bảng số liệu 
Cao 

Dựa theo số liệu thống kê chính thức của khu 

vực dự án do đó các đánh giá có độ tin cậy cao. 

2 

Phương pháp lấy 

mẫu ngoài hiện 

trường và phân tích 

trong phòng thí 

nghiệm 

Cao 

Do thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện đại; dựa 

vào phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn; dựa vào 

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam 

nên các đánh giá được sử dụng các số liệu khá 

chính xác, nên độ tin cậy của các đánh giá là cao 

3 
Phương pháp đánh 

giá nhanh ô nhiễm 
Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới 

thiết lập, song chưa kiểm chứng kỹ tính, phù 

hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, bên cạnh 

đó, các đánh giá nhanh được đánh giá trong 

nhiều trường hợp lý tưởng, không có các nhiễu 

nên độ tin cậy của các đánh giá là trung bình. 

4 

Phương pháp so sánh 

với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trường 

Cao 
Kết quả phân tích, so sánh và đánh giá có độ tin 

cậy cao theo các quy định của nhà nước 

5 

Phương pháp tham 

khảo kết quả nghiên 

cứu trong nước 

Cao 

Phương pháp đánh giá dựa trên kết quả nghiên 

cứu khoa học phù hợp với thực tế trong nước. 

Vì vậy, các đánh giá có thể tin cậy cao. 

6 
Phương pháp mô 

hình toán 
Cao 

Phương pháp đánh giá tác động dựa trên sử dụng 

mô hình phát tán chất thải phù hợp để đánh giá 

tổng hợp các tác động của nhiều nguồn thải khác 

nhau. Vì vậy, các đánh giá có thể tin cậy cao. 

Nhìn chung, các phương pháp trên đã sử dụng để đánh giá tác động đến môi 

trường của dự án. Những phương pháp này đã được giới thiệu trong các nghiên cứu, 

hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, 

mức độ tin cậy là khá cao. Cụ thể: 

a) Chất lượng dữ liệu, tài liệu xây dựng  

- Các số liệu phân tích chất lượng không khí: TSP, SO2, CO2, CO, tiếng ồn tại khu 

vực triển khai dự án được tiến hành theo các TCVN, QCVN hiện hành, các thiết 

bị phân tích hiện đại và do đội ngũ những cán bộ chuyên trách thực hiện nên kết 

quả đảm bảo độ tin cậy. 

- Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng không khí xung quanh, nước mặt, đất tại 

khu vực dự án được so sánh với QCVN hiện hành, các thiết bị phân tích có độ 

chính xác cao, hiện đại, đảm bảo độ tin cậy. 

- Các số liệu về khối lượng thi công các hạng mục công trình của dự án do Chủ 

đầu tư dự án cung cấp theo đúng yêu cầu của dự án đã được phê duyệt bởi các cơ 

quan chức năng. 

b) Phương pháp thống kê - xử lý số liệu 
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- Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu thu thập được từ các tài liệu 

(Báo cáo dự án đầu tư; Báo cáo kinh tế - xã hội,...) và các số liệu khảo sát, quan 

trắc môi trường tại hiện trường để bước đầu đưa ra các đánh giá sơ bộ các ảnh 

hưởng của dự án đến môi trường. Đây là phương pháp nghiên cứu truyền thống, 

có độ tin cậy cao vì người đánh giá phải có quá trình đi khảo sát thực tế địa bàn 

và nghiên cứu các tài liệu liên quan, từ đó mới đưa ra được các đánh giá đầu tiên, 

giúp cho quá trình đánh giá các tác động về sau. 

c) Phương pháp danh mục và đánh giá nhanh 

- Với phương pháp này đã cho thấy các mức độ tác động khác nhau của các 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 các chuyên gia về môi trường để có cái nhìn khách quan nhất. Do đó, 

kết quả đánh giá là đáng tin cậy. 

d) Phương pháp đánh giá nhanh 

- 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. Hiện nay phương 

pháp này được sử dụng phổ biến trong các báo cáo ĐTM, các kết quả tính toán 

đã được định lượng rất cần thiết cho việc đánh giá. Tuy nhiên, để có độ chính xác 

cao mô hình đòi hỏi phải có rất nhiều các thông số đầu vào, trong điều kiện của 

Việt Nam chưa thể đáp ứng được. Do đó, có một số thông số phải dùng đến hệ 

số, nên mức độ chính xác của đầu ra sẽ bị hạn chế. Vì thế, để đưa ra được các 

nhận định, người đánh giá đã kết hợp rất nhiều các phương pháp khác nhau, từ 

đó có được những đánh giá đáng tin cậy. 

Phương pháp thống kê, liệt kê hay nghiên cứu, khảo sát thực địa đã mô tả được 

hiện trạng môi trường vùng dự án một cách định lượng. Hệ thống thông tin địa lý cho ta 

thấy được bức tranh hiện trạng cũng như những tác động tiềm ẩn trong vùng khi thực hiện 

dự án. Bằng phương pháp chuyên gia cũng cho ta thấy được những tác động tiềm ẩn 

không lượng hoá hay thống kê được qua kinh nghiệm của các dự án tương tự.... 

Tuy nhiên trong phần đánh giá tác động, các kết quả tính toán tải lượng phát thải 

chỉ có ý nghĩa dự báo do các mô hình, phương pháp tính toán ở mức độ tổng quát, ước 

tính theo thống kê, kinh nghiệm và khi áp dụng vào cho từng đoạn tuyến thì chỉ cho kết 

quả gần đúng. 

Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường của dự án ở từng giai đoạn dự án, 

dự án sẽ tiếp tục xác định cụ thể và chi tiết các tác động xấu, đồng thời sẽ vào áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu thích hợp các tác động này. 

Vậy có thể đánh giá báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án 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 

Quản lý Môi trường ở địa phương điều chỉnh và quản lý khi 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. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

4.1.1. Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được đề  ra nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ 

môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án bao gồm: 

- Đưa ra một kế hoạch quản lý việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động 

môi trường đã được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường phê duyệt và được chuyển 

thành các điều khoản trong chỉ dẫn kỹ thuật. 

- Đảm bảo quản lý đúng đắn các chất thải, đưa ra được cơ cấu phản ứng nhanh 

các vấn đề môi trường, sự cố môi trường và giải quyết khẩn cấp các sự cố môi trường. 

- Thu thập một cách liên tục các thông tin về sự biến đổi chất lượng môi trường 

trong quá trình hoạt động của dự án để kịp thời phát hiện bổ sung những tác động xấu 

đến môi trường, đa dạng sinh học và đề xuất biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm. 

4.1.2. Nội dung chương trình quản lý môi trường 

Trong giai đoạn thi công, xây dựng và giai đoạn vận hành, khai thác công trình, 

Chủ dự án là các VQG Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên và Chi cục 

Kiểm lâm vùng I sẽ thực hiện chương trình quản lý môi trường và báo cáo cho cơ quan 

quản lý Nhà nước. Trong quá trình thực hiện dự án, cùng với chủ đầu tư còn có các đơn 

vị trúng thầu thi công các hạng mục của dự án thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường. 

Cán bộ chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm thực hiện, phổ biến và hướng dẫn cho các cán 

bộ thuộc các VQG về các vấn đề môi trường như kiểm tra tại chỗ và giám sát trong quá 

trình thực hiện dự án để đảm bảo rằng các thủ tục đề ra được thực hiện một cách thích 

hợp và đầy đủ. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và chính xác các biện pháp 

giảm thiểu, các điều khoản và cam kết trong hợp đồng. 

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 4-1: Chương trình quản lý môi trường cho dự án 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

Thi công,        

xây dựng 

Hoạt động giải 

phóng mặt bằng 

- Bụi, khí thải từ máy 

móc, thiết bị và quá trình 

dọn dẹp mặt bằng; 

- Lắp rào chắn quanh khu vực đào đắp; 

Quý II/2023 - Quý 

III/2023 

- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa các 

thao tác trong quá trình thi công; 

- Phun nước giảm bụi tại những khu vực phát sinh nhiều 

bụi;  

- Đất đá thải bỏ được thu gom và tận dụng để san lấp mặt 

bằng; 

- Tiếng ồn do các phương 

tiện thi công; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh các thiết bị 

gây ồn cùng làm việc sẽ gây tác động cộng hưởng 

- Ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái rừng và cảnh quan 

khu vực.  

- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình, tự nhiên;  

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc chặt hạ cây rừng để có 

mặt bằng xây dựng. Trường hợp bắt buộc phải chặt hạ thì 

Chủ dự án sẽ có phương án để di dời sang vị trí khác; 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên vật 

liệu, máy móc, thiết 

bị 

- Bụi, khí thải từ các 

phương tiện vận chuyển; 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm, 

bảo dưỡng định kỳ; 

 

- Các phương tiện được phủ bạt kín thùng xe; 

- Bố trí vị trí rửa xe để rửa sạch bánh xe khi đi ra, vào khu 

vực vườn quốc gia. 

- Nguy cơ tai nạn giao 

thông, hư hỏng các tuyến 

đường. 

- Các xe vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, đi đúng 

tốc độ cho phép.  

- Bụi, khí thải, ồn từ thiết 

bị thi công; 

- Lắp dựng hàng rào bằng tôn cao 2m xung quanh công 

trình xây dựng để hạn chế phát tán bụi ra môi trường 

Trong toàn bộ thời gian 

thi công xây dựng 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

Hoạt động thi công, 

xây lắp các hạng 

mục tại công trường 

- Sử dụng các máy móc, thiết bị thi công được kiểm chuẩn 

và bảo dưỡng định kỳ  

- Sử dụng lưới kép quây 4 mặt công trình và lưới đỡ vật 

liệu khi thi công các tầng cao 

- Bố trí công nhân quét dọn khi nguyên vật liệu, đất đá rơi 

vãi 

- Nước thải xây dựng, 

nước mưa chảy tràn; 

- Sử dụng tối đa bê tông thương phẩm 

- Sử dụng cát, đá sạch để không phát sinh nước thải từ hoạt 

động rửa vật liệu 

- Vệ sinh, khơi thông cống rãnh định kỳ, tránh ứ đọng 

nước thải 

- Chất thải xây dựng 
- Áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu; 

- Tận dụng chất thải xây dựng để san nền. 

- Chất thải nguy hại 

- Đặt các thùng chứa có nắp đậy và dán nhãn cảnh báo để 

chứa tạm thời CTNH 

- Thuê đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận 

chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định 

- Sự cố cháy nổ 
- Trang bị thiết bị chữa cháy 

- Tập huấn cho công nhân 

Hoạt động của công 

nhân 

- Nước thải sinh hoạt của 

công nhân 

- Sử dụng các nhà vệ sinh hiện hữu thuộc quản lý của vườn 

gần công trường 
Trong toàn bộ thời gian 

thi công xây dựng  
- Lắp đặt nhà vệ sinh di động đối với khu vực cách xa công 

trường, thuê đơn vị thông hút, vận chuyển xử lý 

- Chất thải rắn sinh hoạt - Đặt các thùng chứa rác thải sinh hoạt tại công trường; 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

- Thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển 

đến nơi xử lý đúng quy định 

- Ảnh hưởng an ninh, trật 

tự tại địa phương. 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương, thực hiện 

đầy đủ khai báo tạm trú, tạm vắng. 

Vận hành 

Hoạt động của cán 

bộ, công nhân viên 

của vườn 

- Nước thải sinh hoạt của 

cán bộ nhân viên; 

- Xây dựng và vận hành nhà vệ sinh đúng cách tại mỗi 

công trình làm việc 

Trong toàn bộ thời gian 

vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

bao bì, giấy, túi nilon, 

chai lọ,… 

- Đặt các thùng chứa rác có nắp đậy tại các phòng làm 

việc, khu vực dịch vụ, sân đường nội bộ 

- Hợp đồng với công ty môi trường thu gom và vận chuyển 

định kỳ 

- Chất thải nguy hại: bóng 

đèn huỳnh quang, hộp 

mực in thải bỏ từ văn 

phòng. 

- Sử dụng các thùng chứa và kho CTNH đã có sẵn 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển định kỳ  

Hoạt động tham 

quan, nghỉ dưỡng 

của khách du lịch 

- Khí thải phương tiện vận 

chuyển khách; 

- Sử dụng thay thế dần phương tiện chạy bằng điện cho 

phương tiện chạy bằng xăng, dầu,… 

 

- Quy định phương tiện không được nổ máy khi chờ - đón 

khách; 

- Mùi, khí thải từ quá trình 

đun nấu nhà hàng; 

- Cung cấp các dịch vụ ăn uống tại chỗ cho du khách tham 

quan, du lịch; 

- Nước thải sinh hoạt; 
- Xây dựng và vận hành nhà vệ sinh đúng cách tại khu vực 

nghỉ dưỡng 

- CTRSH: thực phẩm, 

chai lọ,… 

- Bố trí các thùng rác có nắp đậy dọc theo hành lang, trong 

phòng tại khu vực nghỉ dưỡng; 

Hoạt động tuần tra, 

bảo vệ rừng 

- Khí thải, tiếng ồn 

phương tiện tuần tra rừng 

- Sử dụng phương tiện được đăng kiểm, bảo dưỡng định 

kỳ 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

- Ảnh hưởng đến sinh vật 

rừng 
- Tuân thủ đúng quy tắc, nội quy hoạt động tuần tra 

Hoạt động bảo 

dưỡng công trình 

- Sự cố cháy nổ 

- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chống sét, hệ thống 

PCCC đúng thiết kế đã được phê duyệt 

 

-  Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị PCCC và các hệ thống điện 

kỹ thuật định kỳ 

- Chất thải thông thường 

và chất thải nguy hại từ 

quá trình bảo dưỡng, sửa 

chữa. 

- Tiến hành thu gom rác thải, chất thải phát sinh và giao 

cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định 
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4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

4.2.1. Mục tiêu của chương trình giám sát môi trường 

Với các tác động của dự án trong các giai đoạn thi công, xây dựng và giai đoạn 

vận hành nêu trên, dự án cần có một chương trình giám sát môi trường cụ thể nhằm đảm 

bảo việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu được các đơn vị liên quan thực hiện một 

cách nghiêm túc nhất. 

Do Chủ dự án trong giai đoạn thi công, xây dựng và đơn vị quản lý, khai thác 

công trình đều là các VQG Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên và Chi 

cục Kiểm lâm vùng I nên các đơn vị này sẽ có trách nhiệm giám sát môi trường trong 

cả giai đoạn thi công, xây dựng và giai đoạn vận hành của dự án. 

Chương trình giám sát chất lượng môi trường nhằm đảm bảo những mục tiêu sau: 

- Xác định mức độ thực tế của các tác động. 

- Kiểm soát các tác động được tạo ra từ quá trình xây dựng và vận hành đề cập đến 

trong báo cáo ĐTM. 

- Đánh giá các tiêu chuẩn, quy chuẩn ô nhiễm môi trường áp dụng trong quá trình 

xây dựng. 

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá các công tác bảo vệ môi trường trong các giai đoạn 

của dự án. 

- Đề xuất bổ sung các biện pháp phòng ngừa, ứng phó trong trường hợp xảy ra các 

tác động, sự cố không mong đợi. 

- Thông báo, phối hợp với các đơn vị quản lý (Sở Tài nguyên và Môi trường các 

tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố/thị xã/huyện trên địa bàn) và 

báo cáo cơ quan quản lý cấp trên là Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT để giải quyết 

các vấn đề liên quan đến môi trường phát sinh thuộc phạm vi của dự án. 

- Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu tối đa trong giai đoạn thi công, xây 

dựng và giai đoạn vận hành. 

Chương trình giám sát môi trường được đặt ra cho suốt quá trình thực hiện dự án 

và được thiết kế cho giai đoạn thi công, xây dựng và giai đoạn vận hành của dự án. 

4.2.2. Nội dung chương trình giám sát môi trường 

4.2.2.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn:  

+ Vị trí giám sát: Tổng cộng 12 vị trí tại các dự án thành phần (02 vị trí cho mỗi 

dự án thành phần). 

+ Thông số giám sát: tổng bụi lơ lửng (TSP), NO2, SO2, CO, tiếng ồn (Leq). 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 

- Giám sát chất lượng môi trường nước mặt: 
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+ Vị trí giám sát: Tổng cộng 06 vị trí tại 6 dự án thành phần. 

+ Thông số giám sát: pH, độ đục, TSS, DO, COD, BOD5, N-NH4
+, N-NO2

-, N-

NO3
-, P-PO4

3-, dầu mỡ, Coliforms. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt (cột B1). 

- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại:  

+ Vị trí giám sát: Tổng cộng 06 vị trí tại 6 dự án thành phần. 

+ Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

và các quy định khác có liên quan. 

+ Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

- Giám sát khác 

+ Thông số giám sát: sạt lở, sụt lún, thoát nước dọc tuyến, an toàn lao động, an 

toàn giao thông, cháy nổ 

+ Vị trí giám sát: Toàn bộ các hạng mục công trình thuộc Dự án 

+ Tần suất giám sát: hàng ngày 

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

- Chủ dự án giám sát Nhà thầu thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đơn vị quản lý vận hành tuân thủ các biện pháp giảm thiểu môi trường. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THAM VẤN (ĐANG THỰC HIỆN) 

 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến  

 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản  

 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng các Vườn quốc gia và 

Chi cục Kiểm lâm vùng I, đảm bảo cho các công tác quản lý, bảo vệ rừng.  

Dự án được thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển về chính trị - kinh tế, văn 

hoá - xã hội của các tỉnh thành vùng dự án. Đây là dự án có tính khả thi và hiệu quả cao 

về các công tác quản lý, phát triển và bảo vệ rừng, phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của các tỉnh, thành vùng Dự án. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án về cơ bản đã xác định và định 

lượng được hầu hết các nguồn thải; đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

có tính thực tế và khả thi cao, đảm bảo xử lý các nguồn thải hiệu quả. Báo cáo đã xây 

dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường phù hợp với từng giai đoạn 

hoạt động của dự án và chú trọng đặc biệt đối với các sự cố môi trường, trong suốt quá 

trình thi công và vận hành dự án. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cho thấy rõ một số vấn đề phải 

được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình hoạt động với tính chất đặc thù như sau: 

- Chất thải sinh hoạt và chất rắn xây dựng được tập kết, thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định hiện hành; 

- Kiểm soát chặt chẽ các dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường từ việc kiểm soát các 

nguồn gây ô nhiễm và môi trường xung quanh; 

- Đảo bảo các tiêu chí về an toàn lao động và vệ sinh môi trường; 

- Đảm bảo an toàn giao thông khu vực. 

Các tác động khác tại khu vực dự án không nghiêm trọng vì trong khu vực không 

có di tích lịch sử, hệ sinh thái cơ bản không phức tạp, không có các loài động vật và 

thực vật quý hiếm đặc hữu cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

Kế hoạch quản lý môi trường sẽ được thực hiện nghiêm túc bởi Chủ dự án. Mục 

tiêu của kế hoạch quản lý môi trường là: Quản lý chặt chẽ và hạn chế sự thay đổi môi 

trường theo chiều hướng xấu; phát huy tối đa những tác động tích cực của dự án. 

Với sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành về môi trường và 

các đề xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong báo cáo ĐTM này, chắc chắn dự án sẽ 

hoạt động tốt, đem lại hiệu quả tích cực về kinh tế - xã hội - môi trường. 

2. KIẾN NGHỊ 

Chủ dự án kính đề nghị các Bộ, Sở, ban, ngành có liên quan giúp đỡ trong quá 

trình triển khai và vận hành dự án. 

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương hỗ trợ Chủ dự án tập 

huấn nâng cao năng lực, trình độ của độ ngũ cán bộ, đào tạo cán bộ công nhân viên vận 

hành quản lý dự án; tổ chức các buổi giáo dục cộng đồng để nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường của nhân dân địa phương. 

UBND các tỉnh, thành phố, huyện trong vùng dự án cùng các đơn vị có liên quan 

ủng hộ giúp chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu trong lĩnh vực quản lý dân cư (nếu có); phối 

hợp xử lý khi Dự án gây ô nhiễm hoặc gặp sự cố về an toàn và môi trường. Đề nghị chính 

quyền địa phương và các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực dự án 
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triển khai thi công công trình. 

Chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp chủ đầu tư trong các công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án. 

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về Tài nguyên và môi trường các tỉnh, 

thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đồng Nai 

thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn cụ thể việc quan trắc định kì môi trường khu vực 

dự án và việc thực hiện các cam kết về môi trường. 

3. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Cam kết chung 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về 

Bảo vệ môi trường: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật 

có liên quan (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và các quy định khác trong quá trình triển 

khai và thực hiện dự án. 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu được 

đề xuất trong báo cáo và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện 

hành có liên quan trong quá trình thực hiện dự án, trong đó một số nội dung chính là: 

- Khoanh định ranh giới của Dự án và chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau khi 

được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, 

cho thuê đất theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện các thủ tục 

về xây dựng công trình giao thông theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

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

thiểu hạn chế tối đa sạt lở, bồi lắng và giảm thiểu các tác động bất lợi đến cảnh 

quan, môi trường. 

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

quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án, bảo đảm đáp ứng QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, QCVN 03-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn của các kim loại nặng 

trong đất; QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh và các quy chuẩn hiện hành khác về bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn, chất thải 

nguy hại, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo 

các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù 

hợp để giảm thiểu bụi, ồn, gây đục nước kênh, mương, nước mưa chảy tràn, xói 

mòn, sạt lở, bồi lắng, úng ngập trong quá trình thi công xây dựng Dự án. 

- Cam kết áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để bảo đảm việc đổ chất thải 

đáp ứng yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường; phục hồi cảnh quan môi trường 

khu vực tạm chiếm dụng trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của Dự án. 

- Cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, 

ứng cứu sự cố môi trường do các hoạt động của Dự án gây ra; thực hiện các biện 



   

Trang | 212  

pháp giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân thi công xây dựng Dự 

án về bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và lưu giữ số liệu để các 

cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ phế thải; áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp để bảo đảm việc đổ thải bùn, đất, phế thải 

xây dựng đáp ứng các yêu cầu về anh toàn vệ sinh môi trường. 

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

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

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

của Dự án tới các hoạt động giao thông đường bộ. Phối hợp với các cơ quan chức 

năng bảo tồn các hệ sinh thái và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu sự cố 

môi trường do các hoạt động của Dự án gây ra. 

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

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

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

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

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

đánh giá tác động môi trường. 

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

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

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

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

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

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

của dự án đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và giai đoạn vận 

hành. Cụ thể: 

 Cam kết thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

Chủ đầu tư cam kết phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện các điều khoản 

đền bù tái định cư, thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội khi giải phóng 

mặt bằng xây dựng. 

Chủ dự án cam kết công khai thông tin báo cáo ĐTM của Dự án tại các địa phương 

có hạng mục công trình thi công. 

Chủ dự án cam kết sẽ thông báo chi tiết tiến độ thực hiện từng hạng mục công 

trình tới chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư trước ít nhất 02 tuần trước khi khởi 

công xây dựng.  

Chủ dự án cam kết trong quá trình triển khai thi công các hạng mục công trình 

thuộc Dự án sẽ phối hợp với các Đơn vị liên quan để thực hiện đầu tư, thiết kế, thi công, 

kết nối đồng bộ với các công trình có liên quan khác. 

 Cam kết thực hiện trong giai đoạn xây dựng 

Tổ chức lao động và vệ sinh môi trường tốt để tránh gây ô nhiễm môi trường do 
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công nhân và các máy móc/thiết bị xây dựng gây ra. 

Tổ chức giao thông tốt để hạn chế ảnh hưởng tới giao thông trên các tuyến Quốc 

lộ và tuyến đường nội bộ vào khu vực xây dựng. 

Đối với phương tiện giao thông đường bộ: Cam kết không sử dụng phương tiện 

vận chuyển vượt quá khả năng chịu tải của đường và phun nước chống bụi trên tuyến 

đường vào khu xây dựng và tuyến đường xe chuyên chở vật liệu đi qua. Cam kết trong 

quá trình vận chuyển nguyên vật liệu đổ đất thải sử dụng xe có tải trọng 7 tấn để thực 

hiện vận chuyển. Không vận chuyển vào giờ nghỉ ngơi của người dân hoặc giờ cao điểm 

(thời gian đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều khi mật độ giao thông dân sinh, đi làm, đi 

học tăng cao). 

Đối với phương tiện giao thông đường thuỷ: Cam kết vận chuyển đúng trọng tải 

của phương tiện, che phủ sà lan, ghe, thuyền, ca nô.  

Thu gom, quản lý và kiểm soát các loại chất thải phát sinh như nước thải, khí thải, 

chất thải rắn và chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường 

theo quy định; 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng do tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng; 

Quản lý, đào tạo công nhân trong mối quan hệ với người dân địa phương; 

Tuân thủ nghiêm công tác đổ thải đất đá, bùn đất xây dựng, không để đất đá bùn 

đất sạt lở, trôi lấp xuống kênh, mương gây ô nhiễm môi trường; 

Phối hợp với đơn vị quản lý giao thông để lắp đặt các biển báo giao thông và cắt 

cử người trực để hướng dẫn mọi phương tiện lưu thông qua khu vực được an toàn trên 

các tuyến đường có liên quan; 

Yêu cầu nhà thầu xây dựng nghiêm túc chấp hành các biện pháp BVMT trong 

giai đoạn thi công xây dựng và thực hiện chức năng giám sát chính đối với các nhà thầu 

xây dựng; 

Phối hợp với cơ quan tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế nhằm đề xuất, xử lý các tình 

huống phát sinh, giám sát các biện pháp BVMT của các đơn vị thi công xây dựng; 

Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng dự 

án; 

Giải quyết hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng để giải quyết mọi thắc mắc, 

khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp xảy ra trong quá trình thi công xây dựng theo quy 

định của pháp luật; 

Chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trường của Nhà 

nước và chính quyền địa phương về các vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng. 

Có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do các hoạt động thi công xây dựng gây ra. 

 Cam kết thực hiện trong giai đoạn hoạt động vận hành 

Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ quản lý môi trường đối với hạng mục 

công trình. 

Chủ đầu tư cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn tài chính cho việc mua sắm, lắp đặt, vận 

hành các chương trình quản lý và giám sát môi trường và tập huấn về an toàn môi trường. 

Các hoạt động của dự án chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng về 
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quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố có liên quan và 

các cơ quan có chức năng liên quan nhằm đảm bảo phát triển dự án và bảo vệ môi trường. 

3.2. Cam kết tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, 

cụ thể: 

- Đối với khí thải: Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động theo nội 

dung được đề xuất. Các chất gây ô nhiễm không khí phát sinh của dự án khi phát 

tán ra môi trường bảo đảm đạt QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

06:2009/BTNMT;  

- Tiếng ồn: Đảm bảo tiếng ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của dự án sẽ đạt Quy 

chuẩn giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư theo QCVN 

26:2010/BTMT; 

- Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình hoạt động của dự án sẽ đạt Quy 

chuẩn giới hạn tối đa cho phép độ rung khu vực công cộng và dân cư theo QCVN 

27:2010/BTMT;  

- Nước thải sinh hoạt: Toàn bộ nước thải của dự án sẽ được thu gom và xử lý đạt tiêu 

chuẩn theo loại B, QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; 

- Nước thải thi công: Toàn bộ nước thải thi công của dự án sẽ được thu gom và xử 

lý đạt tiêu chuẩn theo loại B, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận; 

- Nước mưa chảy tràn: Xây dựng hệ thống mương rãnh thoát nước có độ dốc, đảm 

bảo tiêu thoát nước kịp thời, không úng ngập. Nước mưa chảy tràn được thu gom 

vào hệ thống rãnh thoát có bố trí các hố ga lắng cặn trước khi thoát ra nguồn tiếp 

nhận; Thường xuyên thực hiện vệ sinh khu vực công trường, đảm bảo không để 

nước mưa chảy tràn bị xâm nhập bởi các tác nhân ô nhiễm; 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Sẽ được thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo 

không rơi vãi và phát tán ra môi trường xung quanh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh 

môi trường và theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Đối với các sự cố môi trường: Cam kết chịu trách nhiệm đến cùng đối với các sự 

cố xảy ra trong quá trình thi công dự án; đền bù thiệt hại cho người dân và thực 

hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm nếu xảy ra sự cố; 

- Cam kết không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh trong danh mục cấm của 

Việt Nam và trong các công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia; 

- Thực hiện các biện pháp, các quy định vận chuyển đảm bảo vệ sinh môi trường, 

bảo vệ các công trình giao thông; 

3.3. Cam kết thực hiện quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

Các hoạt động quản lý môi trường, giám sát môi trường và an toàn lao động sẽ 

được ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình thi công và vận hành dự án; 

Cam kết thực hiện nghiêm túc quá trình giám sát môi trường, đảm bảo an toàn 

lao động; chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan chức năng về hoạt động của Dự án 

về mặt môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường; 

Cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình thiết kế và thi công 
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các hệ thống khống chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường; 

Cam kết sẽ có trách nhiệm báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để có biện 

pháp giải quyết, xử lý trong trường hợp hoạt động của dự án xảy ra sự cố môi trường; 

Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về nộp thuế tài nguyên. 

Chủ đầu tư cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án; 

Chủ đầu tư Cam kết sẽ hoàn thành các công việc dự kiến triển khai, đặc biệt là 

hoàn thành xây dựng các công trình, trang bị các thiết bị xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt./. 
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