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công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025” 

Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý DA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi 

 Trang 1 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có chiều dài 88km, 

đi qua địa phận các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ tỉnh Quảng 

Ngãi và huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. 

- Điểm đầu tuyến: Tại Km0+000 (khoảng Km127+720 của đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi) thuộc địa phận xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Điểm cuối tuyến: Tại Km88+000 (Trước giao cắt TL629), thuộc thị trấn Bồng 

Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Tổng chiều dài tuyến nghiên cứu: khoảng 88km. 

- Địa điểm xây dựng: Các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ tỉnh 

Quảng Ngãi và huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. 

Theo Quyết định số 906/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc phê duyệt dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thì xác 

định sự mục tiêu đầu tư của dự án là: Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các 

khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm; từng 

bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức 

lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã 

được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. 

Do đó để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai dự án thành phần 

đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đúng tiến độ. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự 

án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 

2025 được hình thành, với nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho quy mô 06 làn xe theo 

Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự 

án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, 

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại văn bản số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022. Phạm vi giải phóng mặt bằng để thực 

hiện dự án này: tổng diện tích thu hồi đất khoảng 622,9ha (đất trồng lúa: 258,1ha; đất 

rừng: 51ha, đất ở 65,4ha và đất khác 248,4ha). Trong đó, tuyến chính là 505,9ha (đất 

lúa: 190,2ha; đất ở: 64,3ha; đất rừng: 51ha) phần còn lại là đất xây dựng khu tái định 

cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.  

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, tuân thủ theo Nghị 

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

của Luật bảo vệ môi trường, dự án “Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 

thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án 

xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025” 

là dự án đầu tư nhóm I, quy định tại mục số 7 Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng 
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Ngãi tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định và phê duyệt trước khi dự án được triển khai thực hiện.  

Loại hình dự án: Đầu tư mới. 

1.2. Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

 UBND tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Tiểu dự án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua 

tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía 

Đông, giai đoạn 2021-2025. 

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

2.1. Tên dự án 

- Tên dự án: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 

đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, 

Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. 

2.2. Chủ dự án 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý DA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Người đại diện: Ông Lê Quốc Đạt  Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên hệ: 234 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Điện thoại: 0255 2241 116. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 

ngày 11/01/2022 của Quốc Hội. 

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2022 – 2026.  

2.3. Vị trí địa lý  

Dự án Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng 

Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 được hình thành, dự án này 

được thực hiện trên địa bàn các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức 

Phổ. Với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 622,9ha. 

2.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a. Khu tái định cƣ 

- Tổng số khu tái định cư dự kiến xây dựng khoảng 23 khu, với diện tích quy 

hoạch khoảng 114,4ha; trong đó: huyện Tư Nghĩa: 2 khu; huyện Nghĩa Hành: 6 khu, 

huyện Mộ Đức: 4 khu, thị xã Đức Phổ: 11 khu.  

 

 

 

Bảng 1. Danh mục các khu tái định cƣ thuộc tiểu dự án. 
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TT Tên khu tái định cƣ 
Đại điểm                     

xây dựng 

Diện tích 

(ha) 

Số lô tái định 

cƣ  

I Địa bàn thị xã Đức Phổ 

1 
Khu tái định cư Đồng Gò 

Tre 

Xã Phổ Phong,                       

thị xã Đức Phổ 
7,50 Khoảng 131 lô 

2 
Khu tái định cư Đồng Cầu 

Thi 

Xã Phổ Phong,                  

thị xã Đức Phổ 
2,10 Khoảng 28 lô 

3 
Khu tái định cư Đồng 

Máng 

Xã Phổ Phong,                  

thị xã Đức Phổ 
4,80 Khoảng 88 lô 

4 
Khu tái định cư Đồng Ông 

Di và Cây Da 

Xã Phổ Nhơn,                   

thị xã Đức Phổ 
9,50 Khoảng 154 lô 

5 Khu tái định cư Bàu Lề 
Phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức Phổ 
0,50 Khoảng 17 lô 

6 Khu tái định cư Đồng Mốc 
Xã Phổ Ninh,                    

thị xã Đức Phổ 
7,5 Khoảng 126 lô 

7 
Khu tái định cư Đồng Cây 

Bút 

Xã Phổ Hòa,                     

thị xã Đức Phổ 
1,30 Khoảng 19 lô 

8 Khu tái định cư Đồng Hóc 
Xã Phổ Hòa,                         

thị xã Đức Phổ 
3,20 Khoảng 54 lô 

9 
Khu tái định cư xóm 4, 

thôn Xuân Thành 

Xã Phổ Cường, thị xã 

Đức Phổ 
2,6 Khoảng 32 lô 

10 
Khu tái định cư xóm 5, 

thôn Thanh Sơn 

Xã Phổ Cường,                       

thị xã Đức Phổ 
1,10 Khoảng 17 lô 

11 
Khu tái định cư Đồng 

Hàng Da, thôn Thanh Sơn 

Xã Phổ Cường,                       

thị xã Đức Phổ 
0,90 Khoảng 17 lô 

II Địa bàn huyện Nghĩa Hành 

1 
Khu Tái định cư Đồng An 

Sơn 

Xã Hành Dũng huyện 

Nghĩa Hành 
6,56 Khoảng 106 lô   

2 
Khu tái định cư Kỳ Thọ 

Nam 2 

Xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành 
7,55 Khoảng 121 lô   

3 
Khu Tái định cư Đồng Cây 

Trâm Trong 

Xã hành Phước huyện 

Nghĩa Hành 
6,1 Khoảng 72 lô 

4 Khu tái định cư Xuân Đình 
Xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành 
7,45 Khoảng 109 lô 

5 
Khu tái định cư đồng 

Trước An Định 

xã Hành Dũng,                  

huyện Nghĩa Hành 
 8,83  Khoảng 161 lô 

6 Khu tái định cư Đồng Giá 
Xã Hành Minh,  

huyện Nghĩa Hành 
12,77 Khoảng 202 lô 

III Địa bàn huyện Mộ Đức 

1 Khu tái định cư Đồng Ngõ 
Xã Đức Hòa,  

huyện Mộ Đức 
3,9 Khoảng 56 lô 
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TT Tên khu tái định cƣ 
Đại điểm                     

xây dựng 

Diện tích 

(ha) 

Số lô tái định 

cƣ  

2 Khu tái định cư Đồng Ao 
Xã Đức Hòa,  

huyện Mộ Đức 
3,0 Khoảng 48 lô  

3 Khu tái định cư thôn 4 
Xã Đức Tân,                     

huyện Mộ Đức 
3,03 Khoảng 48 lô 

4 
Khu tái định cư thôn Tú 

Sơn 2 

Xã Đức Lân,  

huyện Mộ Đức 
4,5 Khoảng 85 lô 

IV Địa bàn huyện Tƣ Nghĩa 

1 
Khu tái định cư Đồng Bà 

Thơi 

Xã Nghĩa Kỳ, 

huyện Tư Nghĩa 
20,50 Khoảng 384 lô 

2 
Khu tái định cư An Hội 

Bắc 1 

Xã Nghĩa Kỳ,  

huyện Tư Nghĩa 
11,00 Khoảng 209 lô 

(Nguồn: Thuyết minh tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành 

phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025).  

b. Khu cải táng 

 Xây dựng khu cải táng mồ mả: khoảng 22 khu cải táng mồ mả (gồm 3 khu hiện 

trạng và 19 khu xây dựng mới) với tổng số lượng mồ mả di dời trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi khoảng 4.652 cái. Quy mô xây dựng các khu cải táng mồ mả: theo quy 

mô khu nghĩa địa được xây dựng theo tiêu chuẩn nông thôn mới và phù hợp với quy 

hoạch của địa phương gồm: sản ủi tạo mặt bằng, đầu tư đường dẫn bê tông hoặc cấp 

phối, mương thoát nước. 

Bảng 2. Danh mục các khu cải táng mồ mã thuộc tiểu dự án. 

STT Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Vị trí dự kiến di dời cải táng 
Số lƣợng 

(mộ) 

  Tổng cộng 
  

4.702 

I Huyện Nghĩa Hành 2.018 

1 Xã Hành Dũng 0,323 Khu Nghĩa địa Thôn An Định 323,0 

2 Xã Hành Minh 0,4 
Khu Nghĩa Trang Nhân dân 

Gò Xoài 
445 

3 Xã Hành Phước 0,15 
Khu Nghĩa Trang Nhân dân 

xứ đồng Gò Mít 
150 

4 Xã Hành Thịnh 1,050 
Khu Nghĩa Trang Nhân dân 

núi rố- Gò rộng 
1.050 

5 Xã Hành Đức 0,05 
Khu Nghĩa Trang Mu Rùa, xã 

Hành Đức 
50 

III Huyện Mộ Đức 860 

1 Xã Đức Hòa, 0,400 Phía Tây Khu nghĩa địa Núi 600 
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STT Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Vị trí dự kiến di dời cải táng 
Số lƣợng 

(mộ) 

huyện Mộ Đức Thị 

2 
Xã Đức Tân, huyện 

Mộ Đức 
0,26 

khu vực núi Thị, xã Đức Tân 

(số thửa 455,456, tờ bản đồ số 

10) 

60 

3 
Xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức 
0,200 

Xứ đồng chân núi lớn, phía 

tây đường Tân Phong 
200 

IV Thị xã Đức Phổ  2.261 

1 Xã Phổ Nhơn 0,21 
Nghĩa trang nhân dân thôn 

Phước Nhơn 
353 

2 Phường Phổ Ninh 0,32 
Nghĩa trang nhân dân G  Phố 

Triệu, thuộc TDP An Ninh 
350 

3 
Phường Nguyễn 

Nghiêm 
0,10 

Nghĩa địa phường Nguyễn 

Nghiêm, thuộc TDP 3 
56 

4 

Phường Phổ Hòa 

0,10 
Nghĩa địa An Thường, thuộc 

TDP An Thường 

400 5 0,10 
Nghĩa địa Hiển Văn, thuộc 

TDP Hiển Văn 

6 0,10 
Nghĩa địa Nho Lâm, thuộc 

TDP Nho Lâm 

7 

Xã Phổ Cường 

0,20 
Nghĩa trang G  bà Giá, thôn 

Mỹ Trang 

740  8 0,20 
Nghĩa trang G  ông Thành, 

thôn Xuân Thành 

 9 0,21 
Nghĩa trang nhân dân thôn 

Thanh Sơn 

10 

Xã Phổ Phong 

0,15 
Nghĩa trang nhân dân Xương 

Rồng, thôn Vĩnh Xuân 
362 

 11 0,10 
Nghĩa trang nhân dân Rẫy 

Bằng, thôn Hiệp An 

(Nguồn: Thuyết minh tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành 

phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025).  

c. Di dời các công trình công cộng 

 - Đường dây 220kV trên không: 25.680m (Đức Phổ: 11.981m, Mộ Đức: 

9.831m, Nghĩa Hành: 3.868m). 

 - Đường dây 35kV trên không: 6.839m (Đức Phổ: 217m, Tư Nghĩa: 262m). 
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 - Trạm biến áp là 3 trạm (Đức Phổ: 1 trạm, Mộ Đức 1 trạm, Nghĩa Hành: 1 

trạm). 

 - Đường dây 0,4kV trên không: 13.139m (Đức Phổ: 4.961m, Mộ Đức 4.074m, 

Nghĩa Hành: 3.061, Tư Nghĩa: 1.043m). 

 - Đường ống cấp nước: 880m (Đức Phổ: 85m, Nghĩa Hành: 110m, Tư Nghĩa 

685m). 

 - Đường dây viễn thông: 22.223m (Đức Phổ: 7.911m, Mộ Đức: 4.953m, Nghĩa 

Hành: 7.513m, Tư Nghĩa: 1.846m). 

- Trạm BTS: 3 trạm (Tư Nghĩa: 1 trạm, Mộ Đức: 1 trạm, Nghĩa Hành: 1 trạm). 

3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG  

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá các tác động của việc chiếm dụng đất, di dời và tái định cư 

 Việc thu hồi đất để thực hiện dự án sẽ gây thiệt hại không những về thu nhập 

kinh tế mà còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của các hộ dân. Cụ thể các tác động 

đến tình hình kinh tế - xã hội do việc thu hồi đất, di dân, tái định cư của dự án như sau: 

- Mất nguồn thu nhập, thay đổi tập quán sống, lao động sản xuất: Dân cư trong 

khu vực dự án chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên khi dự án triển 

khai sẽ thu hồi 622,9ha đất (trong đó đất lúa khoảng 258,1ha) khiến diện tích đất sản 

xuất bị thu hẹp và ảnh hưởng đến các khoản thu nhập, đời sống sinh hoạt của các hộ 

dân này. 

Các hộ dân bị mất nguồn thu nhập buộc phải chuyển sang làm nghề khác, nếu 

không được đào tạo kịp thời thì sẽ gia tăng khả năng thất nghiệp, không có công ăn 

việc làm rơi vào hoàn cảnh khó khăn và gây gánh nặng cho xã hội. Do đó để đảm bảo 

ổn định đời sống cho người dân, chủ dự án sẽ có chính sách bồi thường, hỗ trợ cho 

người dân có diện tích đất bị chiếm dụng để người dân ổn định đời sống, chuyển đổi 

nghề nghiệp phù hợp. Do đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng dự án 

nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án thành phần đoạn Quảng 

Ngãi – Hoài Nhơn đúng tiến độ. 

- Thay đổi điều kiện sống: các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được di dời về 

các khu tái dân cư thuộc dự án để đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt cho người dân. 

Tuy nhiên, các hộ dân tái định cư này phải mất một thời gian để làm quen với cuộc 

sống mới, nơi ở mới kể cả đời sống sống kinh tế xã hội. 

- Tác động đến tín ngưỡng: Việc thực hiện dự án phải di dời khoảng 4.702 ngôi 

mộ. Việc di dời mồ mả là vấn đề rất phức tạp, liên quan đến tập quán, tín ngưỡng, tôn 

giáo và tâm linh của người dân địa phương. Di dời mồ mả nếu không quan tâm đến 

vấn đề này và việc bồi thường không sát với thực tế thì ngoài những ảnh hưởng xã hội 

còn gây ra mâu thuẫn giữa người bị ảnh hưởng và những người thi công, thậm chí kéo 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án               

thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng                 

công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025” 

Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý DA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi 

 Trang 7 

dài thời gian giải phóng mặt bằng. Chủ dự án sẽ thực hiện xây dựng mới các khu cải 

táng để thực hiện di dời mồ mả trong khu vực dự án. 

- Tác động về xung đột xã hội: Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người 

dân trong diện bị thu hồi đất có thể sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực về mặt xã hội. 

Nếu giá trị bồi thường tài sản không thỏa đáng hoặc không có các chính sách hỗ trợ 

khi bị thu hồi đất vĩnh viễn sẽ gây nên các xáo trộn, xung đột xã hội và có thể xảy ra 

các tranh chấp, khiếu kiện của người dân đến các cơ quan quản lý hoặc ngăn cản 

không cho thực hiện thi công. Tuy nhiên, chủ dự án đã có kế hoạch bồi thường, tái 

định cư và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm tránh hoặc giảm thiểu 

các tác động bất lợi đến người dân. Do đó, các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh ít có 

khả năng xảy ra. 

- Tác động đến quy hoạch đất lúa và an ninh lương thực: Diện tích đất trồng 

lúa nước tại khu vực khoảng 258,1ha chiếm 41,43% tổng diện tích dự án. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng  

a. Phát quang, phá bỏ thảm thực vật 

Hệ động thực vật ở đây có thành phần và số lượng loài thấp, chủ yếu là cây 

trồng như: lúa, bắp, hoa màu và cây lâu năm (keo, bạch đàn)… Với diện tích đất phải 

phát quang, phá bỏ thảm thực vật bao gồm: khoảng 258,1ha đất lúa, 51ha đất rừng, 

248,4ha đất khác. Như vậy lượng sinh khối phát sinh tương đối lớn. Tuy nhiên, sau khi 

bồi thường, hầu hết lượng sinh khối này sẽ được người dân tận thu để làm gỗ bán hoặc 

làm củi đốt… Một lượng sinh khối còn lại (chủ yếu là lá hoặc rễ cây) sẽ được thu gom 

và xử lý như chất thải rắn thông thường. Đặc trưng của chất thải rắn này ít ảnh hưởng 

đến môi trường vì chúng phân hủy nhanh trong môi trường ẩm ướt. 

b. Đánh giá tác động đến tài nguyên sinh học khu vực dự án 

 Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, tác động chủ yếu đến hệ sinh thái gồm: 

- Đối với thực vật: Hoạt động giải phóng mặt bằng của Dự án sẽ làm giảm đi 

một phần diện tích, sinh khối thực vật được trồng trên đất. Tuy nhiên, theo khảo sát 

thực tế cho thấy hệ thực vật khu vực Dự án và xung quanh khu vực Dự án đều có 

thành phần và số lượng thấp, chủ yếu do người dân trồng. Khu vực thi công chủ yếu là 

đất trồng lúa, hoa màu và cây lâu năm như: bạch đàn, keo lai…  

- Đối với động vật: Khi thảm thực vật bị chặt bỏ, các loài thực vật sẽ mất đi nơi 

cư trú, sinh sống, chúng sẽ có xu hướng di chuyển đi tìm nơi cư trú mới. Các loài động 

vật ở đây chủ yếu là chim, chuột, rắn, dế, tắc kè, … các loài này ít mang tính nhạy 

cảm.  

c. Bụi, khí thải từ hoạt động di dời mồ mả, tháo dỡ nhà cửa 

Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu do các hoạt động sau: 

- Quá trình phá dỡ nhà cửa. 

- Quá trình vận chuyển cây cối, hoa màu và máy móc, thiết bị phục vụ thi công 

xây dựng, di dời nhà cửa,... 

- Quá trình lắp đặt lán trại cho công nhân. 
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- Quá trình đào bốc, di dời mồ mả... Toàn bộ dự án có khoảng 4.702 ngôi mộ bị 

di dời, chủ yếu là mộ xây, mộ đất. Trong quá trình đào và bốc các khu mộ nếu gặp 

điều kiện thời tiết ẩm ướt (trong những ngày mưa) sẽ phát sinh ra khí phosphine (PH3). 

Khí PH3 phát sinh từ hoạt động đào, bốc mồ mả, là loại khí độc, không màu, có mùi 

tỏi khó chịu, liều lượng cho phép trong không khí là 0,1 mg/m
3
, nếu hít phải liều lượng 

cao sẽ gây ngộ độc, có thể dẫn đến tử vong... 

Lượng bụi này sẽ phát tán vào không khí xung quanh gây ô nhiễm môi trường 

không khí và sức khỏe người dân trong khu vực cũng như công nhân trực tiếp vận 

hành máy móc thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu, tham gia tháo dỡ nhà cửa, di dời 

mộ,... Tuy nhiên, tác động này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nên bụi và khí 

thải phát sinh trong giai đoạn này được đánh giá là không gây tác động lớn đến môi 

trường. 

d. Tác động do chất thải rắn 

Chất thải rắn thường phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị của dự án bao gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt của các hộ dân: quần áo cũ, bao bì, vỏ lon, chai, lọ… 

- Chất thải rắn trong quá trình đập bỏ, tháo dỡ nhà cửa trên khu đất dự án như 

đất đá, gạch vỡ, gỗ...và các chất rắn c n sót lại do hoạt động di dời mồ mả. 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thu dọn hoa màu, cây cối để giải phóng 

mặt bằng thi công xây dựng dự án. 

e. Tác động do hoạt động di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, viễn 

thông…) 

 Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác 

di dời hạ tầng kỹ thuật, hiện đang sử dụng trong khuôn viên phạm vi bị ảnh hưởng bởi 

dự án như các đường dây cấp điện, viễn thông… Trước khi tiến hành triển khai, chủ 

đầu tư sẽ tiến hành thỏa thuận với cơ quan quản lý như điện lực, thông tin tại địa 

phương và đưa kinh phí di dời các công trình hạ tầng: điện, viễn thông… vào chi phí 

bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện di dời, theo đúng quy định pháp luật và 

các quy định an toàn. 

f. Tiếng ồn 

Hoạt động giải phóng mặt bằng gây tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ: 

- Tiếng ồn từ xe vận chuyển máy móc thiết bị phục vụ quá trình thi công xây 

dựng công trình phụ trợ. 

- Tiếng ồn từ xe vận chuyển cây cối, hoa màu và vật dụng gia đình của người 

dân. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị 

Mức độ ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào khu vực tuyến 

đường phụ thuộc vào chất lượng đường sá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng 

kỹ thuật xe trên công trường và lượng nhiên liệu tiêu thụ. 

Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng thường tạo ra hai nguồn chất thải 

bao gồm bụi, khí thải từ động cơ và bụi cuốn lên từ đường, các nguồn chất thải này 

được đánh giá cụ thể như sau: 
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a. Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, đáng chú ý nhất là NOx và 

CO. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển c n tùy thuộc 

vào loại phương tiện, mặc khác thời gian di chuyển qua từng khu vực rất ngắn. Vì vậy, 

lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động này không gây ảnh hưởng đến môi trường 

và sức khỏe người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển. 

b. Bụi phát sinh do tương tác giữa phương tiện với mặt đường 

Trong quá trình vận chuyển của các phương tiện, bên cạnh bụi, khí thải phát 

sinh do việc sử dụng nhiên liệu của xe, môi trường c n bị ô nhiễm bởi bụi do phương 

tiện di chuyển tương tác với mặt đường. Nguồn gây ô nhiễm này có thể tác động đến 

các nhà dân dọc đường vận chuyển. 

Tuy nhiên, bụi  phát sinh từ quá trình này sẽ phân tán theo không gian làm ảnh 

hưởng xấu đến môi trường sống của các hộ dân (bụi bám vào nhà cửa, thức ăn, vật 

dụng trong nhà… làm mất vệ sinh, gây các bệnh về đường hô hấp, mắt) và sự sinh 

trưởng của cây cối sống dọc tuyến đường vận chuyển.  

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động của việc thi công, xây dựng các hạng mục công 

trình 

a. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải 

a.1. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công đào đắp 

Lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đắp sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường 

không khí; hệ sinh thái; cộng đồng dân cư xung quanh khu vực thực hiện xây dựng các 

khu cải táng, khu tái định cư và công nhân lao động tại công trường. 

Bụi phát sinh từ quá trình san nền phụ thuộc vào khối lượng, thành phần đất đào 

đắp, độ ẩm và điều kiện thời tiết. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu 

có phương án thi công hợp lý nhằm giảm thiểu bụi trong quá trình san nền, thi công 

xây dựng các hạng mục Dự án. 

a.2. Bụi, khí thải phát sinh từ các máy móc, thiết bị xây dựng 

Các máy móc, thiết bị thi công của Dự án chủ yếu gồm xe tải, máy xúc, ủi được 

thực hiện trên khu vực dự án rộng, thoáng nên tác động do khí thải phát sinh từ máy 

móc, thiết bị phục vụ xây dựng các hạng mục công trình được đánh giá là không đáng 

kể. 

a.3. Bụi do quá trình lưu giữ, bốc dỡ và phối trộn vật liệu  

Hàm lượng bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ, phối trộn vật liệu là tương đối 

lớn, khả năng phát tán cao và phát tán đi xa trong những ngày khô, nắng gió gây ô 

nhiễm cho các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, ô nhiễm chỉ mang tính tạm thời, cục 

bộ nên chỉ ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp tham gia thi công. Đồng thời, hầu hết 

khu vực lựa chọn làm bãi tập kết và phối trộn nguyên vật liệu đều cách xa KDC tập 

trung. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do nƣớc thải 

b.1. Đánh giá tác động do nước thải xây dựng 

Nước thải từ quá trình bảo dưỡng bê tông, vệ sinh máy móc thiết bị có chứa dầu 

mỡ và các chất rắn lơ lửng, dẫn đến làm tăng độ đục trong nước mặt, ảnh hưởng đến 
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hệ sinh thái thủy sinh khu vực tiếp nhận và gây ô nhiễm môi trường đất. Lượng nước 

thải xây dựng phát sinh từ các hoạt động này nhiều hay ít còn tùy thuộc vào điều kiện 

thời tiết khu vực, ước tính lượng nước thải này phát sinh trung bình khoảng 1m
3
/ngày 

cho từng khu vực xây dựng khu cải táng và khu tái định cư. 

b.2. Đánh giá tác động do nước thải sinh hoạt 

Việc tập kết công nhân tại khu vực thi công sẽ kéo theo việc xây dựng các khu 

lán trại, các khu nhà tạm để làm việc và nghỉ ngơi. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 

công nhân xây dựng tại công trường sẽ phát sinh các chất thải do các hoạt động sinh 

hoạt (nước thải, chất thải rắn) và có khả năng gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước. 

Mức độ ô nhiễm và tác động đến môi trường nước phụ thuộc vào số lượng công nhân 

làm việc tại hiện trường và cách thức quản lý chất thải sinh hoạt mà từng khu vực xây 

dựng Dự án thực hiện. 

b.3. Nước mưa chảy tràn 

Mức độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào bề mặt mà nó chảy qua. 

Khi có mưa lớn nếu không được tiêu thoát hợp lý sẽ gây ứ đọng, cản trở quá trình thi 

công. Nước mưa chảy tràn c n cuốn theo đất, đá, cát, xi măng và các chất ô nhiễm 

khác từ mặt đất như dầu mỡ vào nguồn nước mặt khu vực, làm tăng độ đục của nước 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước và tác động xấu đến công trình, môi trường 

xung quanh và cảnh quan khu vực Dự án. Ngoài ra, khi không có biện pháp quản lý, 

lưu trữ vật liệu xây dựng phù hợp, nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo đất, cát, đá 

vào nhà dân và san lấp hoa màu lân cận khu vực xây dựng các khu cải táng và khu tái 

định cư…  

c. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn 

c.1. Chất thải rắn xây dựng 

Quá trình xây dựng sẽ tạo ra một lượng lớn chất thải rắn như đất đá đào, sắt 

thép vụn, bao bì xi măng,... nếu không có các biện pháp thu gom, xử lý hợp lý thì sẽ 

các loại chất thải rắn này sẽ gây tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường khu vực 

xung quanh các khu đất xây dựng khu cải táng, khu tái định và di dời hạ tầng công 

cộng...  

Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nếu không có 

phương án che chắn cẩn thận các thùng xe thì CTR cũng có thể rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển. Vì phạm vi vận chuyển rộng nên sẽ có tác động lớn đến các khu vực ven 

tuyến đường vận chuyển do đất, cát,.. rơi vãi. 

c.2. Đánh giá tác động do CTR sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng bao gồm các loại không có khả 

năng phân hủy sinh học như đồ hộp, bao bì giấy nhựa, thủy tinh và các loại có hàm 

lượng hữu cơ cao có khả năng phân hủy sinh học như vỏ trái cây, phần loại bỏ của 

thực phẩm, rau quả,… 

Với khối lượng rác thải phát sinh như trên, nếu không có biện pháp thu gom xử 

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 d ng chảy, gây bồi lắng. Ngoài ra c n tạo điều 

kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm 
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bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và xa hơn là các khu dân cư lân 

cận khu vực thi công các hạng mục công trình. 

d. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải nguy hại 

Đây là nguồn có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với chất lượng nước mặt và 

nước ngầm trong khu vực. Nếu không có biện pháp thu gom sẽ làm nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước tăng cao, làm ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến hoạt động 

sinh sống của các sinh vật thuỷ sinh trong khu vực. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang 

tính ngắn hạn, các xe chỉ sửa chữa tại công trường trong trường hợp bất khả kháng nên 

số lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này rất ít, ước lượng khoảng 5 

kg/tháng cho từng khu vực công trình (phát sinh chủ yếu tại khu vực lán trại, ban chỉ 

huy công trình). 

e. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và rung phát sinh chủ yếu từ các 

nguồn: Máy đào cạp đất, thiết bị san ủi, máy đầm, máy trộn bê tông (loại nhỏ), máy 

cắt, máy khoan... và các loại xe vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Tiếng ồn gây ra do các hoạt động vận chuyển, san lấp mặt bằng, bốc dỡ vật liệu 

xây dựng và các loại máy móc thiết bị phục vụ thi công trên công trường xây dựng. 

Tiếng ồn có tần số cao khi các phương tiện, máy móc sử dụng nhiều, hoạt động liên 

tục, nhất là vào khoảng thời gian ban ngày trong giờ làm việc.  

- Ngoài ra, việc hoạt động cùng lúc của các máy móc thiết bị thi công sẽ gây ảnh 

hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân sống lân cận vùng thực hiện các hạng 

mục khu tái định, khu cải táng. Độ rung cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân đang thi công xây dựng tại công trường nếu không có những biện pháp giảm 

thiểu hợp lý.  

3.1.1.5. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn xây dựng 

- Tranh chấp dẫn đến phát sinh mâu thuẫn do không đạt được thỏa thuận giữa 

Chủ đầu tư và các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi; 

- Tai nạn lao động trong quá trình giải tỏa, phá dỡ nhà cửa, tường rào; chặt phá 

cây cối; 

- Do môi trường không khí bị ô nhiễm bởi các khí độc hoặc ô nhiễm nhiệt phát 

sinh từ công đoạn hàn, cắt sắt thép hoặc do thời tiết nắng gắt, oi bức,… 

- Hệ thống điện và các đường dây điện tạm thời cũng có thể là nguyên nhân gây 

ra tai nạn cho công nhân; 

- Khi nâng, cẩu các máy móc thiết bị để lắp đặt, tai nạn lao động có thể xảy ra khi 

đứt dây cáp, hay sập, gãy cần cẩu; 

- Tai nạn do bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu 

ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

- Việc đào hố thi công các công trình cống nếu không có biện pháp che chắn cẩn 

thận có thể dẫn đến tai nạn cho công nhân lao động và nhân dân địa phương, các sự cố 

có thể gặp như té ngã xuống hố. 
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3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

- Tiến hành nghiên cứu chi tiết về vị trí địa lý và địa hình của khu vực dự án 

nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi và hạn chế trong khi triển khai xây dựng để 

giảm thiểu tối đa chi phí, thời gian đầu tư; 

- Đề xuất các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng sao cho giảm thiểu tối 

đa lượng đất phải đào đắp, hạn chế ô nhiễm không khí giai đoạn san lấp mặt bằng; 

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình thi công từng hạng mục một cách hợp lý, khoa 

học như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công 

trình; thứ tự thi công các công trình, bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển;  

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi lập đồ án 

tổ chức thi công như: các biện pháp thi công xây dựng; vấn đề bố trí máy móc thiết bị; 

biện pháp ph ng ngừa tai nạn, sự cố;  

3.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do công tác thu hồi đất 

- Công tác bồi thường, thu hồi đất được Chủ dự án phối hợp với chính quyền 

địa phương các xã huyện, thị xã nơi thực hiện các hạng mục dự án theo đúng quy định 

của pháp luật. Xác định rõ đối tượng được bồi thường, điều kiện bồi thường, hạn mức 

đất ở từng địa phương.  

- Họp, tiếp xúc dân cư khu vực dự án để thông tin chính thống đến người dân về 

dự án; tuyên truyền cho người dân khu vực dự án hiểu được các lợi ích của việc xây 

dựng công trình và vận động người dân thực hiện theo các chủ trương của Nhà nước. 

- Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Thực hiện và hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án để bàn giao mặt 

bằng sạch cho Chủ đầu tư xây dựng dự án phù hợp với kế hoạch, tiến độ thi công của 

dự án. 

- Lập và trình phê duyệt quyết toán, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động phát quang 

- Trong quá trình tạo mặt bằng xây dựng, diện tích phát quang phải được quy 

định ranh giới rõ ràng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể việc phát quang tràn lan lớp 

phủ thực vật ảnh hưởng đến diện tích che phủ. 

- Toàn bộ sinh khối phát sinh khi phát quang thảm thực vật phải được thu gom 

và dọn sạch sẽ. 

b. Giảm thiểu tác động đến thẩm mỹ và cảnh quan  

Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến thẩm mỹ và cảnh quan của khu 

vực ở giai đoạn thi công như sau: 

- Bắt buộc phủ bạt, che chắn kỹ đối với các xe vận chuyển nguyên vật liệu 

nhằm tránh rơi vãi trên đường. 
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- Khi thi công xong, tiến hành thu dọn, vệ sinh trả lại mặt bằng thông thoáng, 

sạch sẽ; đồng thời phải tiến hành tu sữa những đoạn đường bị hư hỏng do quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng các hạng mục Dự án. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn, vật nổ 

 Để hạn chế những rủi ro, sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi tiến hành rà phá bom 

mìn, vật nổ tại khu vực công trình.  

- Thuê đơn vị có chức năng và chuyên về lĩnh vực rà phá bom mìn tại địa 

phương và khu vực để thực hiện công tác này. 

- Đội thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ cần phải trang bị đầy đủ đồ 

bảo hộ, các máy móc thiết bị d  tìm để nhanh chóng phát hiện và không để sót. 

d. Bụi, khí thải từ hoạt động di dời mồ mả, phá dỡ nhà cửa 

- Các phương tiện vận chuyển phục vụ giải phóng mặt bằng phải có bạt che phủ 

và lót kín sàn xe để giảm thiểu bụi phát sinh. 

- Trang bị các bảo hộ cần thiết khi tiến hành hoạt động giải phóng mặt bằng 

như: găng tay, khẩu trang... 

- Quá trình di dời mồ mã được triển khai khẩn trương và tiến hành trong những 

ngày nắng để ngăn ngừa quá trình hình thành khí phosphine gây nhiễm độc cho con 

người và tránh nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước. Hầu hết các mộ cần di 

dời tại khu đất nghĩa địa đều được chôn cất trên 3 năm.  

- Để dảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, sẽ tiến 

hành xây dựng 23 khu tái định cư để phục vụ di dời tái định cư cho 1.029 hộ. Trong đó 

huyện Tư Nghĩa: 02 khu; huyện Nghĩa Hành: 06 khu, huyện Mộ Đức: 04 khu, huyện Đức 

Phổ: 11 khu. Với tổng số lô dự kiến 2.284 lô đất ở. 

 - Mồ mả: khoảng 4.702 cái, chủ dự án sẽ tiến hành di dời về 22 khu cải táng mồ 

mả (trong đó 19 khu cần đầu tư xây mới và 03 khu hiện hữu là đất nghĩa trang, nghĩa 

địa do UBND thành phố, UBND xã quản lý) bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng kinh phí 

khoảng 40 tỷ đồng; 18 khu cải táng xây dựng mới, gồm: huyện Nghĩa Hành là 05 khu, 

huyện Mộ Đức 03 khu, thị xã Đức Phổ 11. 

e. Chất thải rắn còn sót do quá trình di dời mồ mả 

Chất thải rắn còn sót lại sau khi di dời mồ mả thường là đất đào trong khu vực 

huyệt mộ, các loại bao bì túi đựng và đất trong khu vực huyệt mộ, sau khi di dời xong 

sẽ tiến hành phun chế phẩm Chloramin 2%, rắc vôi xung quanh khu vực huyệt mộ để 

thanh khiết môi trường. Ngoài ra chất thải rắn còn sót do quá trình di dời phải được 

thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và đưa đi xử lý. 

f. Giảm thiểu do hoạt động di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, viễn 

thông…) 

 Theo trình tự thi công, dự án sẽ tiến hành hoàn thiện, làm mới các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật, trước khi tiến hành di dời dân. Sau khi hoàn tất và chạy thử, chủ dự án 

sẽ đề nghị đơn vị điện lực, viễn thông tại địa phương cắt điện, viễn thông tại các 

đường truyền cũ, rồi chạy sang đường mới thông qua thiết bị chuyển nguồn.  

Các bước thực hiện chi tiết đã được đề cập trong thiết kế và chi phí của hoạt 

động di dời hạ tầng kỹ thuật được tính toán trong tổng mức đầu tư của dự án. 
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Do đó, việc gián đoạn sinh hoạt do di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như 

điện, viễn thông là không lớn, thời gian người dân bị gián đoạn là khong đáng kể.  

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, 

thiết bị thi công 

+ Phân bố luồng xe tải chuyên chở nguyên vật liệu ra vào công trường, khu 

vực tập kết vật liệu phù hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực; tránh các 

giờ cao điểm (6h30 - 7h, 11h - 13h); 

+ Thường xuyên phun nước làm ẩm các tuyến đường vận chuyển (đặc biệt là 

các đoạn đường đi qua khu dân cư sinh sống tập trung và sử dụng v i phun nước đạt 

tiêu chuẩn, tưới đều khắp, nhiều lần tránh gây ra tình trạng lầy lội). Chủ dự án yêu cầu 

đơn vị thi công phải tưới nước với tần suất 04 lần/ ngày vào những ngày không mưa 

của mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 8) và cam kết thực hiện chặt chẽ; 

+ Khi chuyên chở vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng các thùng xe vận tải phải 

được phủ kín tránh rơi vãi xi măng, cát, gạch, đá ra đường. Trong trường hợp có rơi 

vãi đất đá trên đường vận chuyển thì phải thu dọn sạch sẽ tránh gây bụi và mất an toàn 

cho người tham gia giao thông; 

+ Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện giao thông, 

máy móc thi công, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và luôn đảm bảo 

máy móc hoạt động tốt. Tuyệt đối không sử dụng phương tiện, máy móc thi công quá 

cũ, kém chất lượng; 

+ Không vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào các giờ nghỉ ngơi của 

người dân (21h - 6h sáng) và giờ nghỉ trưa (12h - 13h) tại các đoạn thi công gần khu 

dân cư. 

3.1.2.4. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường do bụi và khí thải phát sinh 

trong quá trình thi công xây dựng 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị thi công  

Để giảm thiểu tác động từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công, Chủ đầu tư 

phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các giải pháp: 

- Sử dụng các máy móc thiết bị chuyên dụng hiện đại, phù hợp trong suốt quá trình 

thi công; 

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các máy móc thiết bị thi công, đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt. 

Tuyệt đối không sử dụng phương tiện, máy móc thi công quá cũ, kém chất lượng; 

- Không vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào các giờ nghỉ ngơi của người dân 

(21h - 6h sáng) và giờ nghỉ trưa (12h - 13h) tại các khu vực thi công gần khu dân cư. 

b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi phát sinh từ quá trình đào đắp đất san nền, 

lưu giữ, bốc dỡ và phối trộn vật liệu 

- Tiến hành san ủi vật liệu (đất, cát, đá...) ngay sau khi chúng được tập kết; 

- Hạn chế thi công vào những thời điểm có gió mạnh; 
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- Thường xuyên phun nước làm ẩm trên mặt bằng thi công trước khi đào đắp và 

tại các điểm phát sinh nhiều bụi để hạn chế bụi (đặc biệt vào các ngày khô hanh). Đặc 

biệt chú ý tại những khu vực gần khu dân cư sinh sống, những điểm giao cắt với các 

tuyến đường ở khu vực (sử dụng v i phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được làm ẩm đều 

và tránh tạo ra tình trạng lầy lội).  

- Phun nước làm ẩm vật liệu có khả năng phát tán bụi như đất, đá; 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân phải được trang bị bảo hộ lao động để 

hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ. 

3.1.2.5. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường do nguồn phát sinh tiếng ồn và độ 

rung trong quá trình thi công xây dựng 

- Hạn chế tổ chức thi công vào ban đêm tại các khu vực gần khu dân cư. 

- Với các khu vực có khoảng cách đến nhà dân quá gần (dưới 30m) ưu tiên sử 

dụng phương pháp thi công thủ công để giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất đến nhà 

dân. 

- Các thiết bị có khả năng gây ra độ rung lớn sẽ được đặt tại các vị trí phù hợp 

để hạn chế tác động. 

- Quy định tốc độ xe khi hoạt động trong khu vực đang thi công và khu dân cư. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện giao thông. 

- Bố trí hoạt động của các phương tiện thi công và vận chuyển ra vào một cách 

phù hợp, không gây ồn vào giờ ăn, giờ nghỉ của người dân.  

- Trang bị thiết bị chống ồn cục bộ cho công nhân như nút bịt tai chống ồn và 

bắt buộc công nhân phải sử dụng khi lao động. 

- Xe tắt máy trong thời gian chờ bốc dỡ vật liệu xây dựng. 

 - Yêu cầu đơn vị thi công hạn chế sử dụng các máy móc, phương tiện phát ồn 

và độ rung lớn. Hạn chế thấp nhất việc tập trung máy móc thiết bị phát sinh tiếng ồn 

cao gần khu dân cư. 

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

a. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động đối với nước thải sinh hoạt, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị 

thi công trang bị nhà vệ sinh tạm cho công nhân ở khu vực lán trại tạm để thu gom và 

xử lý triệt để nước thải sinh hoạt.  

b. Nước thải xây dựng 

- Quy định khu vực vệ sinh, súc rửa máy móc thiết bị và khu vực này phải có 

nền bê tông, có rãnh thu gom nước xung quanh.  

- Chủ động hướng dòng chảy, đào hố thu gom tại các khu vực vệ sinh máy móc 

thiết bị, vị trí chỗ rửa xe tải ra vào công trường và để lắng cặn trước khi thải ra ngoài 

môi trường. 

- Sử dụng nguồn nước hợp lý, tránh để nước chảy tràn trên bề mặt đất khu vực 

thực hiện dự án và hạn chế nước thừa thẩm thấu xuống đất ảnh hưởng đến mạch nước 

ngầm và môi trường đất. 
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c. Nước mưa chảy tràn 

- Khu vực vật liệu xây dựng bố trí nơi cao ráo, tránh ngập nước và phải che 

chắn hợp lý; 

- Quản lý ngăn chặn rò rỉ xăng dầu và vật liệu độc hại do xe vận chuyển, máy 

móc, phương tiện thi công gây ra; Không sử dụng nước để rửa và vệ sinh các phương 

tiện tại những vị trí có dầu nhớt rò rỉ, rơi vãi. Dầu mỡ rơi vãi được thấm hút bằng giẻ 

lau và tập trung vào thùng chứa chất thải nguy hại tại công trường; 

3.1.2.7. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động của chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

a. Chất thải rắn xây dựng 

+ Các loại plastic, bao bì xi măng bán cho các cơ sở để tái sử dụng;  

+ Sắt thép vụn được công nhân xây dựng thu gom và bán phế liệu; 

+ Đất đào được tận dụng làm đắt đắp tại Dự án; 

+ Các loại chất thải rắn khác được thu gom vào các thùng chứa và hợp đồng 

với đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trong khu vực công trường (chủ yếu tại ban chỉ huy công trường, khu vực 

nghỉ giải lao của công nhân), đơn vị thi công bố trí các thùng chứa rác (3 thùng, loại 

120 lít) để lưu giữ chất thải sinh hoạt; 

- Yêu cầu công nhân xây dựng không vứt rác bừa bãi; 

- Chủ dự án sẽ bắt buộc nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

c. Chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn xây dựng, chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau dính dầu, mỡ 

thải. Các loại CTNH này được thu vào thùng chứa có ghi rõ ″Thùng chứa chất thải 

nguy hại″, đậy kỹ và tập kết trong kho chứa cùng với các vật liệu xây dựng. Đến khi 

đủ số lượng (hoặc kết thúc công trình), các chất thải này sẽ được hợp đồng với đơn vị 

có chức năng đến thu gom và xử lý. 

3.1.2.8. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội  

- Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ác tác động 

do bụi, khí thải, tiếng ồn như đã được trình bày ở trên để giảm thiểu các tác động đến 

sức khỏe của người dân xung quanh và người đi đường dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các đơn vị thi công cam kết thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường trên với chính quyền địa phương trước khi triển khai thi công dự án. 

- Không đặt các thiết bị, máy móc phát ồn cao gần khu vực nhà dân. 

- Sắp xếp phương án thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực 

gần KDC. 
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3.2.1.9. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

a. Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

- Thực hiện chính sách bồi thường tương xứng với tất cả các thiệt hại về đất đai, 

nhà cửa, vườn tược, thay đổi cách sống, nghề nghiệp lâu dài của họ. Không để phát 

sinh mâu thuẫn và tiến hành giải phóng mặt bằng khi mọi mâu thuẫn được giải quyết. 

- Hợp đồng với các cơ quan chức năng thực hiện dò phá bom mìn trên toàn bộ 

diện tích đất của dự án. Quá trình khảo sát nếu phát hiện thấy bom mìn, vật liệu nổ 

phải tiến hành tháo gỡ an toàn. Nếu phát hiện thấy tài nguyên khoáng sản quý hiếm thì 

phải dừng thi công và báo ngay cho cơ quan chức năng. 

b. Biện pháp bảo hộ, an toàn lao động cho công nhân trong quá trình thi công xây 

dựng 

- Tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quy định theo về quản lý an toàn trong thi công 

xây dựng công trình. 

- Trên công trường phải có biển báo theo quy định và treo nội quy làm việc. Các 

biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên 

công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. 

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng 

mặt bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật 

cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Vật liệu thải phải 

được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, SỬ DỤNG 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

a. Bụi, khí thải 

a.1. Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động, để đảm bảo cho việc đi lại của người dân được 

thuận lợi, sẽ có một lượng lớn các phương tiện giao thông mà chủ yếu là xe máy, xe 

hơi hoạt động trên các tuyến đường nội bộ của Khu dân cư.  

Khi hoạt động, các phương tiện vận tải này tiêu thụ năng lượng chủ yếu là xăng 

và diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm 

không khí như bụi: SO2, NOx, CxHy, CO, CO2… Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm giao 

thông còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường giao thông, lưu lượng, chất lượng kỹ 

thuật xe cộ qua lại và nhiên liệu tiêu thụ.  

a.2. Mùi và khí phát sinh từ trạm xử lý, bể xử lý nước thải 

 Khi các công trình xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động, các quá trình xử 

lý nước thải diễn ra tại các bể như hiếu khí, thiếu khí, song chắn rác... sẽ làm phát sinh 

lượng khí có mùi gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như hoạt động sống của các hộ 

dân gần khu vực trạm xử lý nước thải như khí CH4, SO2, H2S, N2... sẽ ảnh hưởng đến 

đời sống sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. 
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a.3. Bụi và khí thải phát sinh từ các hoạt động khác 

- Khí thải và bụi như CO, SO2, NO2... từ hoạt động xây dựng nhà ở của người 

dân do xe vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng. Tuy nhiên, hoạt 

động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không liên tục nên không gây ảnh hưởng 

lớn đến môi trường dân cư sinh sống trong khu vực. 

- Khí thải từ hoạt động nấu ăn: Khí thải từ nhiên liệu sử dụng trong hoạt động 

nấu nướng cũng là một nguồn phát thải có thể gây ô nhiễm. Khi đun nấu sẽ sử dụng 

nguồn nhiên liệu là gas và điện. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho 

nấu nướng sẽ phát sinh khí NO2, CO2, CO… và trong quá trình chế biến thức ăn sẽ 

phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC).  

b. Nƣớc mƣa, nƣớc thải 

b.1. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đất làm cuốn theo các chất bẩn, đất cát, rác, lá 

cây,... xuống mương thoát nước, nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình 

trạng ứ đọng nước mưa và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Về nguyên tắc, nước mưa 

là loại nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) được thoát nước trực tiếp vào 

hệ thống thu gom nước mưa của từng khu tái định cư, khu cải táng.  

b.2. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất ô nhiễm tương đối cao, hơn nữa với 

lượng nước thải sinh hoạt lớn thì lượng nước thải này có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường tiếp nhận. 

c. Chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án bao gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ khu nhà ở và từ khu vực đường giao thông nội bộ, 

khu vực công viên cây xanh... trong các khu tái định cư. 

- Chất thải rắn từ quá trình làm vườn, chăm sóc cây cảnh. 

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải rắn này nếu không được thu gom và xử lý đúng cách sẽ là 

nguồn gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước, không khí lẫn cảnh quan môi trường 

xung quanh khu vực dự án. 

c.2. Chất thải rắn từ quá trình làm vườn, ch m sóc cây cảnh 

Chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ hoạt động làm vườn, chăm sóc cây cảnh, 

thảm cỏ gồm cành cây, hoa, lá, cỏ… chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy. 

d. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

d1. Tiếng ồn, độ rung 

Khi các khu tái định cư đi vào hoạt động thì việc đi lại bằng các phương tiện 

giao thông, hoạt động của các máy móc, thiết bị như máy bơm nước, hoạt động kinh 

doanh buốn bán của người dân trong khu dân cư… sẽ gây ra tiếng ồn. Tiếng ồn sẽ gây 

ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, ảnh hưởng trực tiếp lên cơ quan thính giác của 

con người. Các nguồn gây tác động đến tiếng ồn chủ yếu là do hoạt động của các 
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phương tiện giao thông: ống xả khói thải, tiếng còi xe... Các phương tiện khác nhau sẽ 

phát sinh mức độ ồn khác nhau.  

d2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội 

- Nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án 

Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

- Giải quyết được vấn đề ổn định đời sống, góp phần đảm bảo tiến độ cho dự án 

Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

a. Công trình xử lý bụi, khí thải 

Đơn vị quản lý giao thông sẽ lắp đặt các nội quy trên các tuyến đường trong 

Khu tái định cư: biển báo quy định tốc độ, quy định các loại xe được tham gia lưu 

thông… Trồng cây xanh cách ly xung quanh khu vực trạm xử lý nước thải nhằm hạn 

chế phát tán mùi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

b. Chất thải rắn  

b.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Phối hợp với đơn vị thu gom tại địa phương trang bị các thùng thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt cho toàn bộ khu vực, việc phân bố các thùng thu gom hợp lý theo 

mật độ dân cư và đúng nơi quy định. 

- Hàng ngày đơn vị thu gom sẽ đến thu gom, tập trung tại điểm trung chuyển. 

Điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt được đặt ở khu vực cây xanh cách ly và cây 

xanh trong khu vực nhằm không làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu 

vực. Sau đó, đơn vị thu gom sẽ đem đi xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

b.2. Chất thải rắn phát sinh từ quá trình làm vườn, ch m sóc cây 

+ Đối với hộ gia đình: Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn này, bỏ vào thùng 

thu gom và xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt. 

+ Đối với cây xanh, thảm cỏ trong Khu dân cư: hợp đồng với đơn vị vừa có 

chức năng chăm sóc cây cảnh vừa có chức năng thu gom chất thải rắn phát sinh từ việc 

cắt tỉa cây cối. Định kỳ đơn vị này sẽ chăm sóc cây xanh và trực tiếp thu gom xử lý. 

c. Công trình xử lý nước thải 

c.1. Nước mưa chảy tràn 

- Toàn bộ nước mưa trên bề mặt sẽ được thu gom về các trục đường giao thông 

chảy vào các tuyến cống thoát nước mưa được bố trí dọc các đường giao thông thông 

qua các hố ga. Và toàn bộ lượng nước mưa tập trung về tuyến đường trục chính và 

thoát ra mương nước hiện trạng.  

- Nước mưa chảy tràn trong Khu tái định cư được thiết kế thoát nước theo 

phương pháp tự chảy, nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống các tuyến 

cống thoát nước và các hố ga thu nước đã được lắp đặt trong quá trình thi công xây 

dựng để đảm bảo cho nước mưa chảy tràn thoát tốt, không gây ngập úng cho khu vực. 
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c.2. Nước thải sinh hoạt 

Đối với hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt của người dân trong khu 

tái định cư được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại hợp vệ sinh trước khi được thu gom vào 

tuyến cống phía sau các lô đất và nằm dưới vỉa hè. Sau đó dẫn về trạm, bể xử lý nước 

thải tập trung đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B sau đó thoát ra môi trường. 

d. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

d1. Tiếng ồn, độ rung 

- Tạo cảnh quan cây xanh trong khu tái định cư để điều hòa vi khí hậu và hạn 

chế tiếng ồn. 

- Tiến hành trồng các cây xanh theo đúng Quy hoạch xây dựng được duyệt. Các 

loại cây xanh được lựa chọn chủ yếu là các loại cây bản địa, cây cảnh, hoa, rễ cọc 

(tránh đổ do mưa bão, gió to)… hạn chế và không sử dụng các cây ngoại lai, có nguồn 

gốc không rõ ràng. 

- Đưa ra các nội quy biển báo trên các tuyến đường nội bộ trong Khu tái định  

cư để quy định tốc độ xe, quy định loại xe được lưu thông... 

d2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội 

Khi dự án Khu tái định cư đi vào hoạt động sẽ tạo ra một Khu dân cư mới có lối 

sống văn minh, lành mạnh. Đồng thời phải duy trì các tập tục văn hóa truyền thống của 

dân cư địa phương. 

4. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm chỉnh xuyên suốt quá trình 

thực hiện dự án. Để công tác quản lý môi trường được thực hiện có hiệu quả và kịp 

thời, chương trình quản lý môi trường sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Lập kế hoạch chi tiết và thực hiện nghiêm túc Chương trình bồi thường đảm 

bảo công bằng hợp lý và đúng tiến độ; 

- Thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành 

của nhà nước và quy định mức giá đất, hoa màu của tỉnh Quảng Ngãi; 

- Yêu cầu đơn vị thi công phải tuân thủ các điều khoản đã cam kết trong hợp 

đồng và phải bố trí nhân sự phụ trách có chuyên môn về môi trường; quản lý, theo dõi, 

giám sát chất thải phát sinh trong quá trình thi công, các vấn đề môi trường của Dự án 

và định kỳ báo cáo lên Chủ đầu tư; 

- Yêu cầu đơn vị tham gia thi công phải có nội quy an toàn lao động, trang bị đủ 

phương tiện bảo hộ cho công nhân; 

- Có kế hoạch, quy định về an toàn lao động, ứng phó sự cố môi trường trong 

quá trình thực hiện dự án. 

4.2. Trong giai đoạn khai thác, sử dụng 

Khi dự án đi vào khai thác sử dụng, Chủ dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ bàn giao lại cho địa phương để  

quản lý và thực hiện công tác kiểm tra các công tác bảo vệ môi trường tại từng khu 

vực riêng biệt. 


