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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1. Xuất xứ của 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, 

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 
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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 

thực hiện trên địa bàn 08 xã/phường/thị trấn thuộc 5 huyện và 01 thành phố, cụ thể: 



   

Trang | 4  

- 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. Thông tin về Dự án 

1.2.1. Tên dự án 

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

1.2.2. Phạm vi thực hiện 

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) 

1.2.3. 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 
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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 

1.2.4. Vị trí địa lý  

Dự án đầu tư được thực hiện trên địa bàn của 8 đơn vị hành chính cấp 

xã/phường/thị trấn thuộc 6 đơn vị hành chính cấp huyện/thành phố. 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 

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

 

Hình 1-2: Bản đồ vị trí địa lý của các hạng mục công trình tại VQG Cúc Phương 
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Hình 1-3: Bản đồ vị trí địa lý của các hạng mục công trình tại VQG Bạch Mã 

 

Hình 1-4: Bản đồ vị trí địa lý của hạng mục công trình tại VQG Ba Vì 
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Hình 1-5: Bản đồ vị trí địa lý của các hạng mục công trình tại VQG Yok Don 

 

Hình 1-6: Bản đồ vị trí địa lý của hạng mục công trình tại Chi cục Kiểm lâm Vùng I 
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1.2.5. 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 1-2: 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. 

1.2.6. 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. 

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



   

Trang | 13  

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. 
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1.2.7. 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 1-3: Quy mô đầu tư của dự án 

ST

T 

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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ST

T 

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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2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

2.1. 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 

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. 

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

của dự án đầu tư 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 Tiếng ồn, độ rung 

- 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. 

 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. 

3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

3.1. 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. 
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3.2. 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 

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. 

3.3. 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. 

3.4. 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 
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theo đúng quy định. 

b) Trong giai đoạn vận hành:  

Không phát sinh chất thải nguy hại. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a) Trong giai đoạn thi công:  

- 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. 

3.6. 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. 
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- 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 

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. 

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

Trong giai đoạn thi công: 

+ Lập biển báo cấm lửa, cảnh báo nguy hiểm. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để phòng chống, khắc phục các 

sự cố do tai nạn giao thông và các rủi ro, sự cố môi trường khác trong quá trình triển 

khai Dự án. 

Trong giai đoạn vận hành: 



   

Trang | 21  

+ Thường xuyên quan sát tại hiện trường để nắm bắt kịp thời hiện trạng các hạng 

mục công trình, kịp thời bảo dưỡng công trình…. 

+ Trước mùa mưa hằng năm, kiểm tra, đánh giá an toàn cho các hạng mục công 

trình; thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời các hư hỏng để 

bảo đảm an toàn cầu, đường giao thông, đường điện, trạm biến áp…. 

+ Sau mùa mưa hằng năm, kiểm tra nhằm phát hiện các hư hỏng; theo dõi diễn 

biến các hư hỏng của các hạng mục công trình; rút kinh nghiệm công tác phòng, chống 

thiên tai; sớm có biện pháp và kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, xuống cấp. 

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 cho dự án như bảng dưới đây: 
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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 giám sát môi trường  

4.2.1. 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: 

+ 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. 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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5. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

5.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường trong giai đoạn thi công 

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 

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 
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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 

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. 
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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. 

- 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 
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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 

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.  
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+ 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 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. 

5.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành 

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: 
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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 

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. 
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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 

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. 
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- 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. 

6. CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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: 

- 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 

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. 


