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1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Tên dự án 

KHU DÂN CƯ SUỐI TRE 

Địa điểm: ấp Suối Tre, Thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và khu phố 4, 

phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

1.2. Chủ dự án 

− Tên chủ dự án: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore 

− Địa chỉ liên hệ: Số 8 Đại Lộ Hữu Nghị, Khu Công nghiệp Việt Nam – 

Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

− Người đại diện theo pháp luật:  

+ Họ và tên: Nguyễn Phú Thịnh 

+ Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

+ Điện thoại: (0274) 3743898  Fax: (0274) 3753960 

− Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Khoảng tháng 03/2023: Hoàn thành pháp lý ĐTM dự án. 

+ Khoảng tháng 04/2023 đến tháng 12/2029: Hoàn thành thủ tục đất đai, pháp lý xây 

dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình chính, các hạng mục phụ trợ và 

lắp đặt thiết bị (dự án chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 và giai đoạn 2). 

+ Khoảng tháng 01/2030: đi vào hoạt động. 

− Nguồn vốn thực hiện dự án: 404.285.000.000 đồng (tương đương 23.102.000 đô 

la Mỹ). Trong đó vốn để thực hiện dự án là 80.857.000.000 đồng, tương đương 

4.652.400 đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 20% tổng số vốn đầu tư. 

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

quyền liên quan đến dự án: 

- Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 về việc Phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Suối Tre Xã Vĩnh Tân – Tân Bình, huyện Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 5/5/2008 về việc thay đổi Chủ đầu tư dự 

án Khu nhà ở, tái định cư khu vực xã Vĩnh Tân - Tân Bình, huyện Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương. 

- Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 về việc Phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Suối Tre xã Vĩnh Tân - Tân Bình, huyện Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

- Quyết định số 9227/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Suối Tre xã Vĩnh Tân – Tân Bình (giai 

đoạn 2), huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

- Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết Khu dân cư Suối Tre tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2) Xã Vĩnh Tân – Tân Bình, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 
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- Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên 

ngày 31/08/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 (giai đoạn 1) Khu dân cư 

Suối Tre xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định số 1837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên 

ngày 29/07/2016 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 (giai đoạn 1) Khu 

dân cư Suối Tre Xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

- Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13/08/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư suối tre (giai đoạn 2) tại xã Vĩnh Tân, 

thị xã Tân Uyên và xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. 

- Quyết định số 3750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên 

ngày 12/11/2019 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 (giai đoạn 1) Khu 

dân cư Suối Tre Xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 

Vị trí Dự án “Khu dân cư Suối Tre” tại ấp Suối Tre, Thị trấn Tân Bình, huyện 

Bắc Tân Uyên và khu phố 4, phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Tứ cận:  

 Phía Bắc giáp đất nông nghiệp Thị trấn Tân Bình; 

 Phía Nam giáp khu dân cư ấp 1 - Vĩnh Tân thuộc phường Vĩnh Tân, thị xã Tân 

Uyên.   

 Phía Đông giáp KCN VSIP II (mở rộng). 

 Phía Tây giáp suối Tre - đối diện là phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. 

Diện tích sử dụng đất: 114,5844ha (diện tích giai đoạn 1: 32,4ha, diện tích giai 

đoạn 2: 82,1ha). 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí dự án 

Bảng 1: Tọa độ góc ranh khu đất dự án 

Số 

nút 
Tọa độ X Tọa độ Y 

Số 

nút 

Tọa độ X Tọa độ Y Số 

nút 
Tọa độ X Tọa độ Y 

1 600.661,1 1.226.712,5 26 600.848,2 1.226.943,3 51 600.743,7 1.227.159,4 

2 600.889,2 1.226.764,9 27 600.902,3 1.226.955,8 52 600.795,8 1.227.171,4 

3 601.050,0 1.226.801,7 28 601.009,0 1.226.980,3 53 600.956,6 1.227.208,3 

4 601.206,0 1.226.837,6 29 601.115,7 1.227.004,8 54 601.112,5 1.227.244,2 

5 600.652,1 1.226.752,1 30 601.164,9 1.227.016,1 55 600.601,1 1.227.172,3 

6 600.695,4 1.226.762,0 31 600.652,6 1.226.948,2 56 600.691,8 1.227.193,2 

7 600.828,0 1.226.792,5 32 600.785,2 1.226.978,6 57 600.733,7 1.227.202,8 

8 600.880,1 1.226.804,5 33 600.891,4 1.227.003,0 58 600.584,8 1.227.243,5 

9 600.934,2 1.226.816,9 34 600.998,1 1.227.027,6 59 600.675,4 1.227.264,3 
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Số 

nút 
Tọa độ X Tọa độ Y 

Số 

nút 

Tọa độ X Tọa độ Y Số 

nút 
Tọa độ X Tọa độ Y 

10 601.040,9 1.226.841,4 35 601.104,9 1.227.052,1 60 600.717,3 1.227.273,9 

11 601.147,6 1.226.865,9 36 600.588,2 1.227.029,8 61 600.531,8 1.227.275,4 

12 601.196,9 1.226.877,2 37 600.631,6 1.227.039,8 62 600.575,2 1.227.285,4 

13 600.684,9 1.226.807,8 38 600.764,1 1.227.070,2 63 600.707,7 1.227.315,8 

14 600.817,4 1.226.838,3 39 600.816,3 1.227.082,2 64 600.759,9 1.227.327,8 

15 600.923,7 1.226.862,7 40 600.870,4 1.227.094,7 65 600.565,5 1.227.327,3 

16 601.030,4 1.226.887,2 41 600.977,1 1.227.119,2 66 600.698,1 1.227.357,8 

17 601.137,1 1.226.911,7 42 601.083,8 1.227.143,7 67 600.555,9 1.227.369,2 

18 600.674,4 1.226.853,6 43 601.133,0 1.227.155,0 68 600.688,5 1.227.399,7 

19 600.806,9 1.226.884,1 44 600.621,1 1.227.085,6 69 600.502,9 1.227.401,2 

20 600.913,1 1.226.908,5 45 600.753,6 1.227.116,1 70 600.546,3 1.227.411,1 

21 601.019,9 1.226.933,0 46 600.805,8 1.227.128,0 71 600.678,8 1.227.441,6 

22 601.126,6 1.226.957,5 47 600.966,6 1.227.165,0 72 600.731,0 1.227.453,5 

23 600.620,1 1.226.890,9 48 601.122,5 1.227.200,8 73 600.493,8 1.227.441,0 

24 600.663,5 1.226.900,9 49 600.567,7 1.227.119,0 74 600.721,9 1.227.493,2 

25 600.796,1 1.226.931,4 50 600.611,1 1.227.129,0       

3. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT, MẶT NƯỚC CỦA DỰ ÁN 

 Hiện trạng sử dụng đất 

- Đất đai trong khu quy hoạch KDC Suối Tre có 114,5844ha. Trong diện tích này 

đất nông nghiệp có 109,1 ha chiếm 96,86%. Trong đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu 

năm có 78,64 ha chiếm 69,78% diện tích quy hoạch; đất lúa màu có 13,4 ha chiếm 

khoảng 11,91%; đất trồng cây công nghiệp có 3,56 ha chiếm 3,16 % và các loại đất 

khác.  

- Đất chuyên dùng có 1,42 ha chiếm 1,27% diện tích khu quy hoạch. Trong số đó 

đất thổ cư có 300m2, đất giao thông có 1,4 ha. 

- Đất khác có 2,1 ha chiếm 1,87 % diện tích khu quy hoạch chủ yếu là đất ao hồ 

ven suối. 
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Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất khu quy hoạch 

STT Kí hiệu Danh mục sử dụng Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I   Đất nông nghiệp  1.091.642 96,86 

1 CN Đất trồng cây công nghiệp  35.663 3,16 

2 CNCF Đất trồng cây công nghiệp khác 14.375 1,28 

3   Đất trồng cây lâu năm 786.407 69,78 

4 LM Đất lúa màu 134.172 11,91 

5 LN Đất lúa nước 18.305 1,62 

6 M Đất khoai mì 73.430 6,52 

7 V Đất vườn  27.657 2,45 

8   Đất chưa sử dụng 1.633 0,14 

II   Đất chuyên dùng 14.297 1,27 

9 GT Đất giao thông 13.997 1,24 

10 T Đất thổ cư 300 0,03 

III   Đất khác 21.043 1,87 

11 SR Đất suối rạch, mặt nước 21.043 1,87 

TỔNG CỘNG 1.145.844 100,00% 

Nguồn: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore 

- Trong đó: 

 Giai đoạn 1: có diện tích 324.632 m2  

 Giai đoạn 2, hiện trạng như sau: 

Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2 

STT Ký hiệu Loại đất Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 LM Đất lúa màu 81.423 9,91 

2 LN Đất lúa nước 562.750 68,53 

3 CNCF 
Đất cây công 

nghiệp khác 
14.375 1,75 

4 1L,2L Đất trồng lúa 18.309 2,23 

5 M Đất trồng mỳ 64.064 7,80 

6 CN 
Đất cây công 

nghiệp 
35.663 4,34 

7 SR Sông rạch 21.043 2,56 
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STT Ký hiệu Loại đất Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

8 V + T 
Đất vườn và đất thổ 

cư 
18.117 2,21 

9 GT Đất giao thông 54.68 0,67 

TỔNG CỘNG 821.212 100% 

Nguồn: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore 

  

  

Hình 2. Hiện trạng khu đất dự án 

 Nước mặt 

Trong khu vực có các suối nhỏ sau đây: 

- Suối Cầu Tre là thượng nguồn của suối Bến Xoài và suối Cái. Suối này hình 

thành trong lưu vực thuộc xã Tân Bình, Vĩnh Tân và xã Chánh Phú Hòa huyện Tân 

Uyên. Suối này là ranh giới phía Tây của khu dân cư thuộc xã Tân Bình và 1 phần 

thuộc xã Vĩnh Tân. Ranh giới với suối kéo dài khoảng 2 km. Lòng suối nhỏ từ 10-
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15m. Về mùa mưa nước tràn ra cả hai bên suối. Về mùa khô, lưu lượng nước ít. Suối 

chỉ phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp. Lưu lượng nước suối không có khả năng cung 

cấp phục vụ phát triển công nghiệp và khu dân cư. 

- Suối Tre là ranh giới của 2 xã Vĩnh Tân và Tân Bình. Suối này về mùa khô 

không có nước.   

 Nước ngầm 

- Hiện chưa có đánh giá cụ thể về nguồn nước ngầm trong khu vực. Tuy nhiên 

xem xét một số giếng khoan lấy nước ngầm cấp cho một số cơ sở sản xuất nông 

nghiệp gần khu vực quy hoạch cho thấy khu vực này có nguồn nước ngầm dồi dào. 

- Tuy nhiên để khai thác cho phát triển công nghiệp và đô thị, cần thiết phải khảo 

sát, đánh giá kỹ để tính toán mức độ cho phép khai thác tránh khai thác cạn kiệt, gây 

sụt, lún.v.v… 

 Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm môi 

trường 

Dự án “Khu dân cư Suối Tre” tại ấp Suối Tre, Thị trấn Tân Bình, huyện Bắc 

Tân Uyên và khu phố 4, phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nằm về 

phía Tây – Bắc huyện Tân Uyên. Khu vực này gắn với đầu mối giao thông Cổng 

Xanh. 

- Xung quanh khu vực Cổng Xanh hiện đã thu hút khá nhiều dự án phát triển 

công nghiệp và khu dân cư. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện 

Tân Uyên, khu vực Cổng Xanh sẽ phát triển thành đô thị – công nghiệp. 

- Chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương xin phép Chính Phủ phát triển KCN 

VSIP II mở rộng và các khu dân cư xung quanh là bước quyết định để phát triển khu 

vực Tây-Bắc của huyện. Khu vực này phát triển như là bước phát triển tiếp theo của 

khu liên hợp.   

- Cùng với Thủ Dầu Một và khu công nghiệp-đô thị Mỹ Phước –Thới Hoà, khu 

vực trung tâm của Bình Dương sẽ là 1 khu vực công nghiệp và đô thị phát triển. Trong 

bối cảnh đó có thể kết nối khu dân cư này với khu vực Cổng Xanh, thị trấn Mỹ Phước 

và các khu dân cư khác.    

- Khu dân cư Suối Tre nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị Nam Tân Uyên đã 

được phê duyệt. 

4. MỤC TIÊU, LOẠI HÌNH, QUY MÔ, CÔNG SUẤT VÀ CÔNG NGHỆ SẢN 

XUẤT CỦA DỰ ÁN 

4.1. Mục tiêu của dự án 

- Tái định cư cho các hộ dân trong vùng quy hoạch, bao gồm xây dựng và phát 

triển cơ sở hạ tầng cho phần đất tái định cư để di dời các hộ dân trong vùng quy hoạch 

của dự án theo các quy định của pháp luật. 

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng một khu dân cư bao gồm: 

+ Đầu tư cải tạo đất, đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã 

có hạ tầng. 

+ Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, tiện nghi, tiện ích, công cộng. 
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+ Đầu tư hoặc hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước xây dựng các 

cơ sở thương mại dịch vụ và công trình dân dụng. 

+ Kinh doanh dịch vụ vệ sinh trong khu dân cư. 

4.2. Công nghệ thi công và loại hình của dự án 

a. Công nghệ thi công:  

Công nghệ thi công của dự án chủ yếu bằng hình thức cơ giới kết hợp thủ công. 

b. Loại hình dự án: Xây dựng khu dân cư, đầu tư mới 

4.3. Quy mô dự án, công nghệ sản xuất của dự án 

- Giai đoạn 1: Quy mô đất đai khoảng 32.463,2 m2. 

- Giai đoạn 2 (Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13/08/2019 về việc phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư suối tre (giai đoạn 2) 

tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên và xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) Quy mô đất 

đai: khoảng 82.121,2 m2 

Quy mô dân số: 15.614 dân. 

 Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Bảng 4: Cơ cấu sử dụng đất, hạng mục công trình sau khi điều chỉnh 

STT Loại đất  Diện tích (m2) Tỷ lệ % Ghi chú 

I Giai đoạn 1 324.632 28,331   

1 Đất ở 172.035 15,014   

2 

Đất thương mại dịch 

vụ 14.056 1,227   

3 

Đất hạ tầng kỹ thuật 

(hành lang, thoát 

hiểm) 5.410 0,472   

4 Đất giao thông 81.523 7,115   

5 

Đất cây xanh công 

viên 51.608 4,504   

II Giai đoạn 2 821.212 71,669   

1 Đất ở 394.001 34,385   

2 Đất dịch vụ 35.573 3,105   

  Trường học 18.371 1,603   

  Nhà trẻ 9.899 0,864   
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STT Loại đất  Diện tích (m2) Tỷ lệ % Ghi chú 

  Trạm y tế 7.303 0,637   

3 

Đất cây xanh công 

viên 
78.391 

6,841   

4 

Đất thương mại dịch 

vụ 
69.175 

6,037   

5 Đất hạ tầng kỹ thuật 97 0,008   

6 Đất hành lang sau nhà 17.085 1,491   

7 Đất giao thông 226.890 19,801   

Tổng 1.145.844 100   

Nguồn: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore 

Bảng 5: Tổng hợp chi tiết các lô đất (giai đoạn 1) 

STT Ký Hiệu 
Loại 

Đất 

Diện tích 

(m²) 

Tầng 

cao 

Mật 

độ  

XD 

HSSDD 
Số 

người 

Tỷ 

lệ 

(%) 

I. B Đất ở 172.035,0 1-5 90 4,0 2.984 

53,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 B-1 Đất ở 13.150,0 1-5 90 4,0 124 

2 B-2 Đất ở 13.150,0 1-5 90 4,0 176 

3 B-3 Đất ở 13.150,0 1-5 90 4,0 196 

4 B-4 Đất ở 13.030,0 1-5 90 4,0 300 

5 B-5 Đất ở 13.030,0 1-5 90 4,0 168 

6 B-6 Đất ở 13.030,0 1-5 90 4,0 232 

7 B-7 Đất ở 13.466,0 1-5 90 4,0 300 

8 B-8 Đất ở 9.847,0 1-5 90 4,0 276 

9 B-9 Đất ở 8.350,0 1-5 90 4,0 164 

10 B-10 Đất ở 17.830,0 1-5 90 4,0 300 

11 B-11 Đất ở 17.830,0 1-5 90 4,0 256 

12 B-12 Đất ở 14.276,2 1-5 90 4,0 272 
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STT Ký Hiệu 
Loại 

Đất 

Diện tích 

(m²) 

Tầng 

cao 

Mật 

độ  

XD 

HSSDD 
Số 

người 

Tỷ 

lệ 

(%) 

13 B-13 Đất ở 11.895,8 1-5 90 4,0 220 

II. TM 

Đất 

Thương 

mại 14.056,0 1-5 68 2,7  

4,3 

 1 TM-DV 

Thương 

mại 14.056,0 1-5 68 2,7  

III. CXCV 

Đất cây 

xanh 

công 

viên 51.608,0     

15,9 

1 CXCV1 

Đất cây 

xanh 

công 

viên 1.529,0 1 15   

2 CXCV2 

Đất cây 

xanh 

công 

viên 50.079,0 1 15   

IV 

Đất hạ tầng kỹ 

thuật (hành lang - 

thoát hiểm) 5.410,0     1,7 

V Đất giao thông 81.523,0  25,1 

TỔNG CỘNG 324.632,0  100 

Nguồn: Theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 31/08/2015 về việc phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết 1/500 (giai đoạn 1) 

Bảng 6: Thống kê số lô đất giai đoạn 2 (đất ở) 

STT Loại đất 
Diện tích  

(m²) 

Quyết định 2332/QĐ-

UBND 

Số lô 

I Đất ở liên kế 375.118,0 3.021 

1 Lô B-1 10.329,0 82 



Báo cáo tóm tắt Đánh giá tác động môi trường dự án “Khu dân cư Suối Tre” 

Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore    13 

STT Loại đất 
Diện tích  

(m²) 

Quyết định 2332/QĐ-

UBND 

Số lô 

2 Lô B-2 10.426,0 82 

3 Lô B-3 5.650,0 56 

4 Lô B-4 5.726,0 58 

5 Lô B-5 5.650,0 56 

6 Lô B-6 5.726,0 58 

7 Lô B-7 5.650,0 56 

8 Lô B-8 5.726,0 58 

9 Lô B-9 10.650,0 82 

10 Lô B-10 10.750,0 82 

11 Lô B-11 10.650,0 82 

12 Lô B-12 10.750,0 82 

13 Lô B-13 8.213,0 62 

14 Lô B-14 8.213,0 62 

15 Lô B-15 6.560,0 62 

16 Lô B-16 6.560,0 62 

17 Lô B-17 6.560,0 62 

18 Lô B-18 6.560,0 62 

19 Lô B-19 10.750,0 82 

20 Lô B-20 10.750,0 82 

21 Lô B-21 10.102,0 82 

22 Lô B-22 10.102,0 82 

23 Lô B-23 9.977,0 81 

24 Lô B-24 11.318,0 54 
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STT Loại đất 
Diện tích  

(m²) 

Quyết định 2332/QĐ-

UBND 

Số lô 

25 Lô B-25 16.770,0 80 

26 Lô B-26 12.150,0 94 

27 Lô B-27 12.150,0 94 

28 Lô B-28 10.650,0 82 

29 Lô B-29 10.750,0 82 

30 Lô B-30 10.650,0 82 

31 Lô B-31 10.750,0 82 

32 Lô B-32 5.950,0 56 

33 Lô B-33 5.870,0 56 

34 Lô B-34 5.950,0 56 

35 Lô B-35 5.870,0 56 

36 Lô B-36 5.950,0 56 

37 Lô B-37 5.870,0 56 

38 Lô B-38 5.950,0 56 

39 Lô B-39 5.870,0 56 

40 Lô B-40 5.950,0 56 

41 Lô B-41 5.870,0 56 

42 Lô B-42 14.400,0 112 

43 Lô B-43 14.400,0 84 

II Đất ở biệt thự 18.883,0 65 

1 Lô BT-1 13.227,0 42 

2 Lô BT-2 5.656,0 23 

 TỔNG CỘNG 394.001 3.086 
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Nguồn: theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13/08/2019 về việc phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư suối tre (giai đoạn 2) 

- Tầng cao xây dựng: 

 Tầng cao tối thiểu – tối đa: 1- 5 tầng. 

 Cốt sân: +0,1m tính từ mặt vỉa hè đã hoàn thiện đến mặt sân đã hoàn thiện. 

 Cốt nền tầng trệt: +0,3 ÷ 0,5 m tính từ mặt sân đã hoàn thiện đến mặt nền tầng 

trệt. 

 Chiều cao của tầng trệt (tính từ cốt nền tầng trệt đến cốt nền tầng 2) không 

nhỏ hơn 3,6m, đối với nhà có gác lửng thì chiều cao của tầng 2 cho phép không nhỏ 

hơn 2,6m. 

 Chiều cao của các tầng (tính từ cốt nền tầng dưới đến cốt nền tầng trên) không 

nhỏ hơn 3,3m. 

- Quy định đối với chỉ giới đường đỏ 

 Chiều dài của mái đón được nhô ra quá vỉa hè không lớn hơn 0,3m. 

 Độ vươn ra của sê-nô, máng nước, mái bằng và các loại mái dốc (tính từ 

đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra) phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè tối 

thiểu 1,0m. Bên trên mái đón,mái hè phố không được làm ban công, sân thượng, sân 

bày chậu cảnh. 

 Bậc tam cấp, vệt dắt xe không được xây dựng nhô ra quá chỉ giới đường đỏ. 

 Tất cả các bộ phận nhô ra của ngôi nhà ở độ cao dưới 3m và trên 1,0m cách 

mặt vỉa hè chỉ được phép nhô ra khỏi đường tối đa là 0,2m. 

 Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ 

giới đường đỏ. 

- Quy định về ban công: 

 Mặt dưới cùng của ban công phải cao hơn mặt vỉa hè tối thiểu là 3,5m. 

 Độ vươn ra của ban công không quá 1,4m so với chỉ giới xây dựng. 

 Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động 

Đối tượng dùng nước 

Các loại đối tượng dùng nước gồm có: 

- Nước dùng trong sinh hoạt dân cư. 

- Nước dùng cho công trình công cộng (rửa đường, tưới cây, …) 

- Nước dùng cho thương mại, dịch vụ 

- Nước thất thoát rò rỉ. 
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Bảng 7: Nhu cầu dùng nước ước tính cho dự án Suối Tre GĐ 1 và GĐ 2 

TT Đối tượng 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị Quy mô 

Nhu cầu 

(m3/ng.đ) 

Nước thải 

(m3/ng.đ) 

=80% nước cấp 

1 Nước sinh hoạt 200 l/người/ng.đ 15.614 3123 2.498,35 

2 
Nước cho giáo dục 

mẫu giáo 
     

 Số trẻ 100 l/cháu/ngđ 1.500 150 120 

 Giáo viên -CBCNV 40 l/người/ng.đ 100 4 3,2 

3 
Nước cho giáo dục 

tiểu học 
   -  

 Số trẻ 20 l/cháu/ngđ 3.000 60 48 

  Giáo viên -CBCNV 40 l/người/ng.đ 200 8 6,4 

4 
Nước cho thương mại 

dịch vụ 
2 l/m2 sàn 83.231 166,46 133,17 

5 Nước cho y tế 5 l/m2 sàn 16.471 82,36 65,88 

6 
Khu công viên cây 

xanh 
3 l/m2 94.533 283,60 - 

7 Nước rửa đường 0,5 l/m2 307.923 153,96 - 

8 Nước rò rỉ, dự phòng 10% x (1+2+3+4+5+6) 339,44 - 

9 
Tổng nhu cầu dùng 

nước trung bình ngày 
(1) +... (8) 4.368,8 - 

10 

Tổng nhu cầu dùng 

nước trong ngày dùng 

nước lớn nhất 

(9) x Kng.max (k=1.2) 5.242,6 - 

11 Nước cho chữa cháy 15 l/s 
1 đám 

cháy 
162 - 

12 
Tổng công suất cấp 

nước 
(10) + (11) 5.404,5  

 
Tổng lượng nước 

thải 
  2.875 
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TT Đối tượng 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị Quy mô 

Nhu cầu 

(m3/ng.đ) 

Nước thải 

(m3/ng.đ) 

=80% nước cấp 

 Hệ số an toàn 1,2     

 Công suất nước thải  m3/ngày   3.450 

 Công suất làm tròn  m3/ngày   3.500 

Nguồn: Tính toán theo báo cáo thuyết minh dự án 

Chủ dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 3.500 m3/ngày đêm để 

xử lý nước thải cho Khu dân cư Suối Tre. 

5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến 

môi trường của dự án 

Bảng 8: Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

đến môi trường của dự án 

Giai đoạn 

của DA 
Các hoạt động của dự án Các tác động môi trường 

Giai đoạn thi 

công 

Các hoạt động thi công các hạng mục 

công trình: 

+ Hệ thống xử lý nước thải; 

+ Xây dựng Khu biệt thự, khu thương 

mại,… 

 

- Bụi và khí thải: 

+ Do hoạt động chuyên 

chở nguyên vật liệu; 

+ Do các phương tiện  máy 

móc thi công. 

Chất thải xây dựng từ quá 

trình thi công 

Chất thải nguy hại 

Nước thải từ bãi tạm thi 

công, nước thải xây dựng 

Tiếng ồn, rung từ các 

phương tiện thi công công 

trình; 

Hoạt động của công nhân 
Nước thải sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Nước mưa chảy tràn - Nước mưa chảy tràn trên 

bề mặt công trường 

Sự cố rủi ro, sự cố khác trong quá trình Tiếng ồn, độ rung 
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thi công 
Ảnh hưởng đến môi 

trường nước biển và động 

thực vật thủy sinh khi nạo 

vét và thi công đê, kè 

Tai nạn lao động 

Giai đoạn 

vận hành 

chính thức 

Hoạt động của nhân viên 

Hoạt đồng từ các phương tiện giao thông. 

Hoạt động sinh hoạt từ dân cư 

- Bụi và khí thải: 

+ Do hoạt động của 

phương tiện giao thông, 

máy móc thiết bị. 

+ Mùi từ hệ thống xử lý 

nước thải., trạm trung 

chuyển chất thải rắn. 

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ nhà bếp 

Nước mưa chảy tràn 

Chất thải rắn sinh hoạt 

CTNH 

Bùn từ HTXL NT. 

Tiếng ồn, rung từ các hoạt 

động giao thông, máy phát 

điện. 

Sự cố rủi ro, sự cố khác trong quá trình 

hoạt động 

Sự cố cháy nổ, sử dụng 

điện … 

Ghi chú: Hiện trạng hạ tầng dự án như: cống thoát nước mưa, thu gom nước 

thải, đường nội bộ, hệ thống điện, đèn đường, … đã xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh. 

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

của dự án 

5.1.1. Các tác động môi trường chính của dự án 

a.Tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

+ Tác động đến môi trường không khí; 

+ Tác động đến môi trường nước; 

+ Tác động đến môi trường do chất thải rắn; 

+ Tác động đến môi trường bởi chất thải nguy hại. 

+ Tác động của tiếng ồn; 

+ Tác động do các rủi ro về sự cố môi trường. 
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b.Tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

+ Tác động đến môi trường không khí; 

+ Tác động đến môi trường nước; 

+ Tác động đến môi trường do chất thải rắn; 

+ Tác động đến môi trường bởi chất thải nguy hại; 

+ Tác động của tiếng ồn; 

+ Tác động đến an toàn lao động và sức khoẻ cộng đồng; 

+ Tác động do các rủi ro về sự cố môi trường trong giai đoạn khai thác. 

5.1.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh 

a.Giai đoạn chuẩn bị 

 Đối với nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh phát sinh từ dự án là 3 

m3/ngày.đêm. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ 

lửng (SS), các chất hữu cơ (BODs) và các vi khuẩn Coli 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT. 

- Nước mưa chảy tràn: Kéo theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước 

mặt trong khu vực. 

 Đối với bụi, khí thải: 

- Bụi, khí thải từ hoạt động đào, đắp đất; 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình vận 

chuyển đất san lấp; 

- Bụi, khí thải từ máy móc thi công xúc bốc, san gạt đất. 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT 

+ QCVN03:2019/BYT, QCVN02:2019/BYT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 

24:2016/BYT 

 Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

- Chât thải răn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 30 công nhân 

khoảng 15kg/ngày. 

- Đất đá rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển...khối lượng phát sinh khoảng 

0,lm3/ngày. 

- Chất thải nguy hại: Dự kiến phát sinh các loại chất thải gồm dầu mỡ thải, giẻ 

lau dính dầu,.... Khối lượng các loại chất thải này được ước tính khoảng 8 kg. 

 Tác động tiếng ồn: 

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện thi công san gạt, vận chuyển 

nguyên vật liệu san lấp đi ra vào dự án. 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị san gạt (máy ủi, máy xúc, ô tô vận tải...), 
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tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị này có thể lên trên 100 dBA và giảm 

dần theo khoảng cách. 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

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

b.Giai đoạn xây dựng 

 Đối với nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 50 người với tổng thải 

lượng phát sinh khoảng 5m3/ngày. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một 

lượng lớn các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BODs) và các vi khuẩn 

Coliform. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT 

- Nước sử dụng trong thi công xây dựng: trộn vữa, rửa dụng cụ, nước làm mát 

máy... ước tính khoảng 13,5m3/ngày đêm. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT 

- Nước mưa chảy tràn: Kéo theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước 

mặt trong khu vực. 

 Đối với bụi, khí thải: 

- Khí thải từ hoạt động của các phương tiện thi công xây dựng; 

- Bụi và các chất khí SO2, NO2, CO, THC do khói thải của xe cơ giới vận chuyển 

gạch đá đổ thải, vật liệu xây dựng; Các loại máy móc thi công và xe vận chuyển ra vào 

dự án như sau: Ô tô tự đổ, máy đầm, máy đào, máy ủi, máy san, máy trộn bê tông, 

dầm cóc, máy nén khí. 

- Bụi sinh do quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu (cát, sỏi, xi măng, sắt thép,...); 

- Bức xạ nhiệt từ các quá trình thi công có gia nhiệt, khói hàn (như quá trĩnh căt, 

hàn,...). 

- Bụi từ hoạt động thổi bụi làm sạch mặt đường trước khi dải nhựa. 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; 

+ QCVN03:2019/BYT, QCVN02:2019/BYT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 

24:2016/BYT. 

 Tác động tiếng ồn: 

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện thi công san gạt, vận chuyển 

nguyên vật liệu san lấp đi ra vào dự án. 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về Tiếng ồn. 

 Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 50 công nhân 

khoảng 25kg/ngày. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng: xi măng, 

cát, đá, sắp thép xây dựng, gạch xây dựng... khối lượng phát sinh khoảng 0,15 

tấn/ngày. 

- Chất thải nguy hại bao gồm các loại: Tổng khối lượng CTNH phát sinh: 

55kg/tháng. 

c.Giai đoạn hoạt động 

 Tác động tới môi trường không khí, tiếng ồn 

- Ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông; 

- Khí thải, mùi từ hoạt động nấu ăn; 

- Tác động do khí thải điều hòa không khí; 

- Mùi hôi từ khu vực tạm chứa chất thải rắn, trạm xử lý nước thải; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT 

+ QCVN03:2019/BYT, QCVN02:2019/BYT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 

24:2016/BYT 

 Tác động đối với môi trường nước 

- Nước thải sinh hoạt của toàn bộ dự án và một số hộ dân liền kề: Tổng lượng 

nước thải nhà bếp, nhà vệ sinh, nước thoát sàn là 3.050 m3/ngày đêm. Đặc trưng của 

nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ 

(BODs) và các vi khuẩn Coliform. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1. 

- Nước mưa chảy tràn trên bê mặt sân, đường, mái nhà,... kéo theo bụi bân và các 

chất ô nhiễm khác vào nguồn tiếp nhận. 

 Tác động của chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải phát sinh 7,8 tấn/ngày. 

- Chất thải nguy hại: Các chất thải nguy hại trong quá trình khai thác vận hành dự 

án gồm có: Các hộp mực in; các loại bóng đèn huỳnh quang hỏng, giẻ lau nhiễm thành 

phần nguy hại và các bình chứa hóa chất tẩy rửa... khối lượng phát sinh 165 kg/tháng. 

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

5.2.1. Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng 

a. Giai đoạn chuẩn bị 

 Hệ thổng thu gom và xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: sử dụng nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 3 ngăn. Thông 

số kỹ thuật nhà vệ sinh di động dự kiến như sau: 
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+ Kích thước tổng thể (dài X rộng X cao) = 6,058 X 2,990 X 2,850 (m). 

+ Phòng vệ sinh nữ: 4 xí ngồi; 2 lavabo và vòi nước. 

+ Phòng vệ sinh nam: 2 xí ngồi; 4 bệ đi tiểu; 1 chậu rửa. 

+ Dung tích bể thải: 7 - 10m3 thiết kế đồng bộ hợp khối (Bể chứa) đặt  nổi. Chủ 

dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút chất thải tại bể chứa đem đi xử lý khi 

bể chứa đầy (khoảng 3-5 ngày/lần), không xả chất thải ra ngoài môi trường. 

- Nước mưa chảy tràn: 

+ Khơi thông hệ thống rãnh thoát nước nếu để xảy ra tình trạng ứ đọng, bồi lấp. 

+ Không tập kết phế thải cạnh các tuyến thoát nước mưa của khu vực. 

+ Vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa trong và xung quanh khu vực thi công 

theo độ dốc tự nhiên để thu gom nước mưa tránh chảy tràn lan ra bên ngoài. 

+ Đấu nối với đường thoát nước mặt chung của khu vực địa phương. 

+ Bố trí các hố lắng trong khu vực thi công kết hợp hệ thống rãnh đất theo hướng 

dốc của mặt bằng và bố trí tại mỗi khu vực khác nhau nhằm tăng khả năng tiêu thoát 

khi thời tiết mưa kéo dài. 

Việc sử dụng rãnh đất kết hợp hố lắng sẽ được điều chỉnh phù họp vào thời 

điểm thi công sao cho tiêu thoát triệt để nước mưa, hạn chế ngập úng cục bộ. 

 Biện pháp giảm thiếu khí thải, bụi 

- Khu vực san nền được che chắn nhằm giảm phát tán bụi, khí thải trong quá 

trình thi công. Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn xung quanh khu vực san nền bằng 

hàng rào tôn cao 2m, bao quanh khu vực xây dụng dự án. 

- Bố trí các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án họp lý, không để ùn tắc 

giao thông, lưu lượng quá đông. 

- Máy móc thiết bị tham gia thi công đảm bảo các yếu tố đạt tiêu chuẩn khí thải. 

- Tưới nước ở những khu vực thi công, trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật 

liệu khu vực thi công dự án để giảm bụi (tuyến đường qua khu dân cư) 

- Không sử dụng các phương tiện chuyên chở đất quá cũ và không chở nguyên 

vật liệu quá đầy, quá tải và phải có bạt che phủ trong quá trình vận chuyển. 

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm, có mật độ người qua lại cao. Đặc biệt là 

giờ đi làm 7h-8h và giờ ra về 16h30-17h. 

 Hệ thống thu gom, lưu giữ quản lý và xử lý chất thải rắn thông thường 

- Chất thải sinh hoạt: Chủ dự án tuyển dụng công nhân tại địa phương có điều 

kiện ăn nghỉ tại nhà nhằm giảm bớt lượng rác thải sinh hoạt phát sinh. Bố trí 01 thùng 

chứa rác thải sinh hoạt có dung tích 120 lít tại khu vực lán trại tạm và họp đồng với tổ 

vệ sinh tại địa phương định kỳ đến vận chuyển mang đi xử lý theo quy định tần suất 3 

lần/tuần.. 

- Chất thải phát quang: Chủ yếu là cỏ cây bụi. chủ dự án sẽ cho công nhân dọn 

dẹp, thu gom, thuê đơn vị chức năng vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định. 

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công san lấp yêu cầu các chủ xe trở đất đá 
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không vượt quá trọng tải xe. Tất cả các xe phải có bạt che phủ không để đất đá thải rơi 

vãi. Bố trí công nhân đi thu dọn nếu để xảy ra việc đất đá rơi vãi trên đường vận 

chuyển. 

 Hệ thống thu gom, lưu giữ quản lý và xử lỷ chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các phương tiện vận 

chuyển, máy xúc, mát ủi như: Dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, thiết bị hỏng... đối với 

loại chất thải này Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công họp đồng với các trung 

tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc để bảo dưỡng sửa chữa và các loại chất thải phát 

sinh sẽ được thu gom ngay tại các trung tâm, bảo dưỡng này. 

b. Giai đoạn đoạn xây dựng 

 Nước thải thi công xây dựng và nước mưa chảy tràn 

- Không tập trung các loại vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất 

thoát, rò rỉ vào đường thoát nước. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải xây dựng xâm 

nhập vào các hệ thống cống rãnh gây tắc nghẽn, ứ đọng. 

- Tiếp tục sử dụng hệ thống rãnh thoát nước mưa ở giai đoạn san nền. 

- Bố trí hệ thống rãnh hở bề mặt, hố thu thuận lợi, tạo độ dốc mặt bằng 1-2% về 

phía rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước triệt để tránh ứ đọng nước trên mặt bằng. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường 

thoát nước thải. Tần suất 3 tháng/lần. 

- Không thi công vào ngày có mưa to, bão lũ. Trong trường hợp mưa, máy móc 

thi công trên công trường được phủ bạt che. 

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án do sử dụng bê tông tươi 

thương phẩm mua từ các Cơ sở trên địa bàn huyện nên nhu cầu sử dụng nước trộn bê 

tông là không phát sinh mà chỉ có nước dùng cho hoạt động trộn vữa xây dựng. Trong 

quá trình trộn vữa thì các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay 

hơi theo thời gian nên không thải bỏ ra môi trường.  

Bên cạnh đó còn một lượng được dùng để tưới giảm bụi đường đi, khu vực đất 

trống, khu vực chứa vật liệu cát, đá ước tính khoảng 10 m3/ngày. Nước tưới giảm bụi 

này là nước sạch và được hấp thụ hết vào vật liệu tưới không thải bỏ ra môi trường. 

Nguồn nước dùng để tưới đường lấy từ giếng nước ngầm trong khu vực dự án. 

Các phương tiện và thiết bị thi công không rửa trong công trường xây dựng nên 

không phát sinh nước thải từ quá trình này. Bên nhà thầu xây dựng sẽ điều động các xe 

cơ giới tới những nơi chuyên sửa xe.  

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa dụng cụ sẽ được tái sử dụng lại bằng cách 

lưu chứa tạm trong bồn chứa có dung tích 300 lít để sử dụng vào công đoạn trộn vữa 

xi măng cho ngày hôm sau. 

 Nước thải sinh hoạt 

- Tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh di động có đầy đủ công trình xử lý nước thải đã 

lắp đặt ở giai đoạn san lấp mặt bằng. 

 Chất thải rắn xây dựng 
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- Sử dụng nguyên liệu hợp lý, tiết kiệm khoa học nhằm tránh phát sinh nhiều chất 

thải. 

- Thực hiện phân loại chất thải rắn xây dựng và có thể tận dụng các loại phế liệu 

phục vụ cho chính hoạt động xây dựng. 

+ Đối với các loại chất thải như sắt thép, giấy vụn, bìa carton,... được thu gom 

và bán cho các đơn vị thua mua phế liệu. 

- Đối với các loại chất thải như: Đất, bê tông khô... tận dụng làm nguyên liệu 

trong quá trình xây dựng, các loại chất thải không tận dụng được sẽ thuê đơn vị chức 

năng thu gom vận chuyển. Tần suất 07 ngày/lần. 

- Chất thải rắn xây dựng và các phế liệu xây dựng được tập trung riêng biệt tại 

khu vực quy định cách xa nguồn nước đang sử dụng. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Tất cả rác thải phát sinh từ công trường đều được thu gom, tập kết đúng noi quy 

định. 

- Bố trí 5 thùng chứa rác thải sinh hoạt có dung tích 120 lít tại khu vực lán trại 

tạm và công trường, hợp đồng với tổ vệ sinh tại địa phương định kỳ đến vận chuyển 

mang đi xử lý theo quy định tần suất 4 lần/tuần. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được tập trung riêng biệt với chất thải rắn xây dụng tại 

khu vực quy định và cách xa nguồn nước đang sử dụng. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động bởi chất thải nguy hại 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa máy móc, thiết bị thi công tại khu vực dự án. 

- Đối với mỗi loại chất thải nguy hại phát sinh, bố trí thùng phi có dung tích 200 

lít để thu gom, lưu trữ. Mỗi thùng chứa chất thải nguy hại sẽ dán nhãn tên chất thải 

nguy hại, mã chất thải nguy hại. Các thùng chứa chất thải nguy hại sẽ được lưu chứa 

tại kho chứa CTNH có diện tích 20m2 kết cấu tôn ghép, cửa lưới thép, có biển cảnh 

báo. 

- Thuê đơn vị có chức năng vận chuyển mang đi xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật tần suất 1 năm/lần 

 Đối với môi trường không khí 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu thỉ công xây 

dựng 

- Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển, máy xúc, máy ủi đều được 

kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an 

toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

- Để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tuyến đường ra vào khu vực thi công, 

Chủ dự án có chế độ điều tiết xe vận tải, quy định khoảng cách giữa các xe vận chuyển 

phải cách nhau ít nhất là 150 - 200m. Bên cạnh đó, phải phân luồng giao thông đảm 

bảo không để xảy ra tắc nghẽn cục bộ. 

Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên, vật liệu thi công xây dựng 

- Chủ dự án trang bị 01 xe tưới nước có dung tích bồn chứa 5m3/xe. Công tác 
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tưới nước được thực hiện thường xuyên trong ngày nhằm giảm lượng bụi phát tán 

trong không khí, thời gian tưới và mật độ tưới tuỳ thuộc vào thời tiết, vào những ngày 

khô hanh số lần tưới khoảng 2 lần/ngày. Tiêu chuẩn nước tưới đường 0,5 lỉt/m2 (theo 

tiêu chuẩn Việt Nam TCXD33-2006). 

- Chủ dự án trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết cho công 

nhân như: Khẩu trang, mũ, ủng, quần áo bảo hộ lao động trong khi làm việc để bảo 

đảm sức khỏe cho người công nhân lao động. 

+ Giảm thiếu ô nhiễm không khỉ do khí thảỉ và bụi từ các phưong tiện giao 

thông, máy móc, thiết bị trên công trường 

- Bố trí tường tôn cao 2m xung quanh khu vực thi công xây dựng để cách ly với 

khu vực xung quanh. 

- Khi xây dựng tâng cao đên đâu cân phải che chăn đên đó băng vải bạt, nylon, 

ván ép... 

- Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động 

cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt,... cho những người làm việc tại các 

khu vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, máy xúc, máy ủi 

đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

- Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho 

phép theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

Giảm thiểu bụi, khỉ phát sinh từ công đoạn hàn 

Xung quanh khu vực dự án được lắp dựng tường tôn cao 2m đển hạn chế đến 

mức thấp nhất các tác nhân ô nhiễm phát tán ra bên ngoài. 

Giảm thiếu ô nhỉễm bụi do quá trình thi công thảm bê tông nhựa, tưới nhựa, 

làm sạch (thoi bụi) trước khi dải nhựa 

- Trước khi thực hiện công tác thổi bụi để trải nhựa. Nhà thầu thi công yêu cầu 

công nhân tiến hành quét dọn bề mặt đường, thu dọn bùn đất rơi vãi. Đặc biệt những 

khu vực gần khu đông dân cư phải tiến hành quét dọn sạch sẽ các loại đất, bùn sau khi 

thu dọn phải được vận chuyển đi đổ thải. Quá trình quét dọn mặt đường tiến hành liên 

tục để hạn chế bụi phát tán khi đưa máy thổi bụi vào hoạt động. 

Việc thổi bụi là công việc cần thiết trước khi dải nhựa. Để hạn chế bụi phát tán 

đơn vị thi công sẽ thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thực hiện công tác thổi bụi và các công 

nhân làm việc trong khu vực này: Kính mắt, khẩu trang, quần áo bảo hộ.... 

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật trong thi công như: Khi thi công qua khu vực 

gần khu đông dân cư cần hạn chế việc thổi bụi với công suất lớn mà thổi với công suất 

nhỏ, từ từ; Tiến hành phun nước khoanh vùng để hạn chế bụi khuếch tán rộng. 

 Biện pháp giảm thiếu tiếng ồn 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn: Bố trí thời gian và sắp xếp các 

hoạt động thi công họp lý nhằm hạn chế việc diễn ra đồng thời các hoạt động gây ồn 
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để giảm mức ồn tổng số. 

- Thực hiện quy trình, quy phạm thi công: Việc thực hiện nghiêm túc các quy 

phạm thi công vào những thời điểm nhất định sẽ làm giảm đáng kể tiếng ồn trong thi 

công, cụ thể là chỉ vận hành các thiết bị được bảo dưỡng tốt ngay ngoài hiện trường; 

Bảo trì thiết bị trong suốt thời gian thi công; Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn 

nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất. 

- Giám sát ô nhiễm tiếng ồn trong thi công: Là một phần trong giám sát thi công. 

Công tác giám sát được thực hiện tại các khu vực nhạy cảm. 

- Lựa chọn các thiêt bị có tiêng ôn thâp, kiêm tra sự cân băng của các máy móc 

thiêt bị. Kiểm tra độ mòn chi tiết và cho dầu bôi tron thường kỳ. 

- Không sử dụng các thiết bị cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố trong quá trình chuẩn bị, xây 

dựng 

- Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động. 

- Biện pháp giảm thiểu mật độ giao thông, tai nạn giao thông. 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cổ cháy nổ. 

- Phòng tránh tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp cho công nhân xây dựng. 

- Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông. 

- Sự cố phát tán bụi, rơi trang thiết bị, vật liệu xây dựng từ trên cao. 

5.2.2. Giai đoạn vận hành 

 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 

- Toàn bộ nước thải sẽ được đưa vào trạm xử lý nước thải tập trung công suất 

3.500m3/ngày để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A,  K=1 khi thải ra hệ thống 

kênh thoát nước khu vực. 

 Nước mưa chảy tràn 

- Hệ thống thoát nước thiết kế cho khu vực quy hoạch là hệ thống thoát nước 

riêng nước mưa và nước thải. Hệ thống thoát nước theo chế độ tự chảy. 

- Nước mưa được thoát theo độ dốc của san nền và cốt đường giao thông nội bộ, 

qua hệ thống cống BTCT trên các tuyến đường. 

- Nước mưa trong các lô đât, trên đường được thu vê các cửa thu có song chăn 

rác, rôi tập chung chảy về các hố ga trên tuyến cống thoát nước mưa. 

 Để đảm bảo việc tiêu thoát nhanh chia khu vực thành các lưu vực thoát 

nước: 

- Nước mưa trong các lô đất, trên đường được thu về các cửa thu có song chắn 

rác, rồi tập chung chảy về các hố ga trên tuyến cống thoát nước mưa. 

- Hệ thống giếng thu nước mưa được bố trí cách nhau khoảng 30m. 

 Bố trí đường ống thoát nước mưa. 
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Trên các mặt cắt ngang đường, cống thu nước mưa được bố trí dưới các vỉa hè 

cách mép vỉa hè khoảng 2m chi tiết xem mặt cắt ngang điển hình. Nước mưa trong các 

lô đất, trên đường được đường thu về các cửa thu có song chắn rác bằng gang, rồi tập 

chung chảy về các hố ga trên tuyến cống thoát nước mưa. 

- Đường kính cống thoát nước được thiết kế căn cứ vào lưu lượng nước mưa của 

dự án và các khu vực lân cận, cổng được dùng là cống bê tông cốt thép ly tâm có 

đường kính từ D600. cống hộp có khẩu độ BxH = 2x2m và 2x1,6m. 

Hố ga: 

- Ga thu thu nước mưa đặt dọc đường khoảng cách giữa các hố ga là khoảng 

30m/hố. 

- Ga thu trực tiếp lòng đường được thiết kế chịu tải trọng. 

- Ga có cấu tạo đổ bê tông cốt thép: 

+ Đối với hố ga bê tông cốt thép: Hố ga bê tông cốt thép được thiết kế đổ tại chỗ 

bê tông cốt thép mác 200, đáy hố ga đổ bê tông cốt thép M200 dày 20 cm trên lớp đá 

dăm dày 10 cm. Thành hô ga đô bê tông côt thép M200 đá 1x2 dày 20cm. Trên đậy 

tâm ga Composite. 

- Ngoài ra chủ dự án cũng áp dụng các biện pháp phòng tránh ô nhiễm nước mưa 

như: 

+ Vệ sinh thường xuyên mặt bằng sân bãi. 

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét mương thoát nước mưa đảm bảo không bị tắc nghẽn, 

ứ động tần suất 06tháng/lần. 

+ Không vứt rác bừa bãi, không đổ nước thải bữa bãi vào hệ thống thoát nước bề 

mặt. 

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ sinh sống. 

 Chất thải sinh hoạt: 

- Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển 

đi xử lý chất thải sinh hoạt với tần suất 1 lần/ngày, tránh tình trạng lưu chứa chất thải 

tại khu chứa lâu ngày phát sinh mùi hôi thối và các mầm vi sinh gây bệnh. 

- Chủ đầu tư khuyến khích các hộ dân phân loại chất thải tại nguồn. Chủ đầu tư 

sẽ kết hợp với đơn vị có chức năng tổ chức buổi tập huấn phân loại chất thải tại nguồn 

cho dân cư tại dự án. 

- Khi dự án được đưa vào sử dụng, ban quản lý khu nhà ở sẽ có những nội quy về 

việc xả thải, thu gom chất thải để việc phân loại chất thải theo đúng chính sách của 

thành phố hiện nay.  

Đối với khu nhà ở và Biệt thự: 

- Chủ đầu tư cũng khuyến khích người dân ở khu nhà Liên kế và Biệt thự phân 

loại chất thải tại nguồn. Mỗi hộ gia đình sẽ trang bị 2 loại thùng chứa có dung tích 20 

lít có màu xanh (chứa chất thải hữu cơ) và màu xám (chứa chất thải còn lại). 

- Dọc theo khuôn viên đường nội bộ nằm cùng bên với nhà dân, sẽ được đặt 2 

thùng chứa chất thải 240 lít có màu xanh và xám có nắp đậy và dán nhãn tên loại chất 
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thải tương ứng,  cứ cách 10 m sẽ được trang bị 2 thùng chứa để thuận lợi cho việc đổ 

thải. Các hộ dân trong khu nhà sẽ đem chất thải đã được phân loại từ thùng chứa trong 

nhà và bỏ vào thùng chứa có màu tương ứng này. 

- Mỗi sáng sớm xe thu gom sẽ đi dọc theo cách tuyến đường để thu gom chất thải 

sinh hoạt ở các thùng chứa và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với Trường học: 

- Phương thức thu gom: Chủ đầu tư sẽ bố trí các thùng chứa 50l dọc theo hành 

lang (bố trí theo cặp thùng: thùng màu xanh lá là chứa chất thải hữu cơ, thùng màu 

xám chứa chất thải vô cơ). Chất thải sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom và đứa về nhà 

chứa chất thải sinh hoạt. 

- Tần xuất thu gom: 1 lần/ngày. 

Phương án thu gom rác khu thương mại và y tế 

Tất cả các thùng rác dọc khu thương mại, y tế sẽ được nhân viên thu gom bằng 

xe đẩy tay dung tích 240L đến vị trí điểm tập trung rác.  

Tất cả rác sinh hoạt từ các nguồn trên được đưa về nhà chưa chất thải sinh hoạt 

với diện tích 30 m2, sau đó được đơn vị có chức năng thu gom mang đi xử lý theo quy 

định. 

 Chất thải nguy hại 

Đối với chất thải nguy hại, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như 

sau: 

- Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại được bố trí theo đúng quy định, nền bê tông, 

gờ chống chảy tràn và có mái che, có biển nhận biết khu vực và dấu hiệu cảnh báo 

nguy hiểm với diện tích khoảng 20 m2. 

- Chủ đầu tư sẽ bố trí 7 thùng chứa, trong đó có 02 thùng có dung tích 100 lít và 

05 thùng có dung tích 50 lít để chứa chất thải nguy hại. 

- Thùng chứa các loại chất thải nguy hại được dán nhãn tên và mã CTNH đối với 

từng loại chất thải nguy hại phát sinh. 

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Nhân viên thu gom, phân loại sẽ được huấn luyện và trang bị các bảo hộ lao 

động cần thiết để thực hiện đúng việc phân loại, thu gom và chuyển giao chất thải 

nguy hại. 

 Biện pháp giảm thiểu nguồn chất thải khí 

Đối vời các phương tiện giao thông vân tái: 

- Bố trí các làn đường dẫn vào bãi đỗ xe phải họp lý; phương tiện ra vào phải 

theo đúng quy định hướng dẫn của người quản lý. 

- Định kỳ phun nước rửa bãi đỗ xe để làm sạch đất cát trên mặt sàn, nhằm tạo độ 

ẩm, hạn chế phát tán bụi trong khu vực. 

- Tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an toàn và vệ sinh môi trường đối với các 

phương tiện giao thông. 
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- Trồng cây xanh: Quy hoạch trồng cây xanh là biện pháp hỗ trợ tích cực để vừa 

giúp lọc không khí và tạo cảnh quan đẹp cho khu vực dự án. Cây xanh có tác dụng rất 

lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí.  

Đối vời hoạt đông của điều hòa nhiệt độ 

- Hệ thống điều hòa nhiệt độ được lắp đặt tại vị trí hợp lý theo thiết kế, đảm bảo 

không phát tán nhiệt dư gây ô nhiễm nhiệt cục bộ. 

- Khuyến khích các hộ dân sử dụng lắp đặt các loại điều hòa theo công nghệ mới, 

tiết kiệm điện năng thân thiện môi trường để hạn chế phát thải CFC. 

Đối vời khí thái từ hoạt động nấư nường 

Đối với hoạt động nấu nướng tại mỗi hộ, khuyến khích người dân sử dụng các 

biện pháp sau: 

- Thực hiện biện pháp thông thoáng tại khu vực nấu ăn bằng cách bố trí các quạt 

hút mùi, quạt thông gió. 

- Sử dụng máy hút khói và khử mùi khói bếp với các chức năng sau: Triệt tiêu 

dioxid carbon, loại độc chất trong gas, mùi thức ăn, lọc không khí, bảo vệ sức khỏe, 

môi trường, hạn chế hư hỏng các đồ vật trang trí nội thất cao cấp. Loại máy hút khói 

và khử mùi có màng lọc bằng than hoạt tính lọc khói, khử mùi dùng cho nhà bếp. Khi 

hoạt động, máy sẽ hút khói có lẫn mùi đi qua màng lọc khói (màng than hoạt tính), 

mùi, sau đó trả lại không khí sạch cho bếp. Màng lọc sau sử dụng sẽ được nhà cung 

cấp loại bỏ và thay thế màng lọc mới. 

Mùi hôi: 

- Thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày từ đường xá, 

cống rãnh, các khu vực công cộng để giảm thiểu khả năng ô nhiễm từ quá trình phân 

huỷ hữu cơ làm phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường chung. 

- Định kỳ 6 tháng/lần: nạo vét, thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải từ các 

cống rãnh, các khu vực công cộng, để giảm thiểu khả năng ô nhiễm từ quá trình phân 

huỷ hữu cơ làm phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường chung. 

- Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại mỗi hộ gia đình sẽ 

được đơn vị chức năng vận chuyển ngay đi trong ngày không để tồn đọng, ứ đọng rác. 

Ngoài ra, để hạn chế các tác động đến môi trường không khí Chủ dự án trồng 

cây xanh trong khuôn viên vừa gia tăng cảnh quan vừa hạn chế được ô nhiễm không 

khí do cây xanh có khả năng hút, giữ bụi, lọc sạch không khí, che chắn và giảm thiểu 

tiếng ồn, tạo môi trường xanh. 

Cây xanh có khả năng giữ bụi tương đối tốt phụ thuộc vào loại cây và đặc thù 

của lá cây (lá to hay nhỏ, lùm hay tán) và phụ thuộc vào thời tiết (ười mưa nhiều hiệu 

quả lọc bụi của cây xanh sẽ hiệu quả hơn). Hiệu quả lọc bụi của cây xanh khoảng 20 - 

65%. 

- Đối với quá ưình duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng, biện pháp giảm thiểu 

như sau: 

+ Biện pháp tốt nhất để giảm thiểu tác động khi thực hiện công tác duy tu bảo 

dưỡng hạ tầng kỹ thuật đối với các hạng mục như sửa đường, lát lại vỉa hè, thay thế 

cây ưồng là: Khoanh vùng, quây kín khu vực sửa chữa bằng hàng rào tôn nếu khối 
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lượng công việc nhiều và thời gian dài ngày; Nếu công việc có tính ngắn hạn và dải 

rác nhiều khu vực thì biện pháp tốt nhất là thực hiện vào ban đêm, hoặc tránh các giờ 

cao điểm sáng, chiều; 

+ Đối với việc nạo vét cống rãnh phải thực hiện vận chuyển bằng các xe có thùng 

kín không để rò, rỉ rơi vãi bùn ra đường giao thông. 

+ Đối với các công việc thực hiện không tránh khỏi rơi vãi bùn đất, vật liệu xây 

dựng ra đường giao thông thì cần thực hiện các biện pháp như rải nước làm ẩm giảm 

bụi, làm sạch bụi bẩn trên đường giao thông thường xuyên để giảm bụi. 

- Đối với trạm xử lý nước thải, cần phải đảm bảo các bể hoạt động liên tục ổn 

định, tránh để vi sinh vật hữu hiệu bị chết sẽ gây mùi hôi, bên cạnh đó ưạm xử lý nước 

đặt xa khu vực dân cư sẽ làm giảm đáng kể mùi phát sinh ra môi trường xung quanh.  

 Biện pháp giảm thiểu tác động gây ra bởi rủi ro, sự cố 

Vệ sinh an toàn lao động 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, tạo điều kiện cho người lao 

động làm việc thoải mái, dễ chịu; 

- Tổ chức các chương trình kiểm tra và giám định sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, 

công nhân viên hoạt động tại dự án; 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế 

ban hành nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; 

- Khống chế các nguồn gây ô nhiễm đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh 

nghề nghiệp; 

- Giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về bảo vệ môi trường 

và an toàn lao động; 

- Thường xuyên kiểm tra ý thức chấp hành kỷ luật, an toàn lao động của công 

nhân bằng nhiều hình thức. 

Phòng chống cháy nổ 

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố, chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của dự án sẽ được thiết lập và xin phê 

duyệt tại Cục cảnh sát PCCC và Bộ Công An. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy tự động, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các thiết 

bị và phương tiện phòng cháy hiệu quả. 

- Luôn kiểm tra và đảm bảo hàng lang các lối đi, cầu thang bộ ở các tầng phải 

được thông thoáng, không bố trí hàng hoá, vật liệu đặt che chắn lối đi. 

- Ngoài ra, phải đáp ứng các yêu cầu về biển báo chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng 

khẩn cấp và khống chế khói. 

- Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ. 

- Trang bị hệ thống thoát sét. Thi công hệ thống tiếp đất hạ thế. 

- Xây dựng phương án chữa cháy, lực lượng PCCC tại chỗ theo đúng quy định 

tại Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.  
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- Định kỳ huấn luyện thao tác ứng phó sự cố khi có cháy nổ và sơ cấp cứu cho 

đội PCCC và y tế của khu dân cư. 

Phòng ngừa, giảm thiểu sự cố đối với nước cấp, xử lý nước thải 

Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Sự cố đối với bể tự hoại và khu xử lý nước thải 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của khu xử lý nước thải, bảo trì, bảo dưỡng 

định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

- Thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo công suất, hiệu quả xử 

lý. 

- Thuê đơn vị có chức năng tới thu gom bùn và cặn lắng định kỳ. 

- Khi có sự cố phải tập trung nhân lực thay thế hay sửa chữa hệ thống, vận hành 

ổn định và tuyệt đối không xả khí thải hay nước thải ô nhiễm ra môi trường. 

- Các thiết bị xử lý phải có thiết bị dự phòng. Trong quá trình vận hành sẽ phải: 

+ Về công nghệ: sẽ được lấy mẫu kiểm tra định kỳ với một số chỉ tiêu cơ bản 

+ Về máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra định kỳ để có thể hoạt động trong tình 

trạng tốt nhất. Có thiết bị quan trọng dự trù để thay thế khi có sự cố. 

+ Về công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có trình độ chuyên môn 

và được đào tạo nắm vững kỹ thuật vận hành. 

+ Về công tác quản lý phải tốt và đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt trong quản lý 

và vận hành hệ thống xử lý. 

Trường hợp hệ thống xử lý gặp sự cố: 

Dự án trang bị dự phòng các thiết bị máy móc như: bơm, máy thổi khí, bơm 

định lượng, men vi sinh,… nhằm ngăn ngừa các thiết bị đang hoạt động bị hư hỏng. 

Bên cạnh đó, chủ dự án tiến hành nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và khắc phục sữa 

chữa các thiết bị hư hỏng để nhanh chóng hoạt động trở lại. 

Đồng thời, thiết lập một hệ thống an toàn về điện, an toàn về cháy nổ và đặc 

biệt là yêu cầu về việc tuyển dụng nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

thường xuyên kiểm tra để tránh sự cố hệ thống ngưng hoạt động toàn bộ. 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố 
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- Phải có tài liệu hướng dẫn về sơ đồ công nghệ của toàn bộ hệ thống xử lý nước 

thải và cấu tạo của từng công trình. Trong đó ngoài các số liệu về mặt kỹ thuật, còn 

cần chỉ rõ lưu lượng thực tế và lưu lượng thiết kế của các công trình. 

- Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh tình 

trạng vi phạm quy tắc quản lý. 

- Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước 

thải thì phải báo cáo với cấp trên và cơ quan có chứa năng để có biện pháp xử lý. 

- Biện pháp khắc phục do lưu lượng lớn bất thường:Điều chỉnh chế độ bơm cho 

phù hợp với công suất của trạm xử lý. 

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Để vận hành được hệ thống xử lý nước thải, đòi hỏi nhân viên vận hành phải 

hiểu rõ về tính chất nước thải, quy trình xử lý, cấu tạo của các bể cũng như đặc tính, 

chế độ hoạt động của các thiệt bị xử lý, vị trí các thiết bị xử lý …Do đó, người vận 

hành hệ thống phải là: 

- Người đã từng vận hành hệ thống tương tự hoặc phải được huấn luyện về 

phương pháp vận hành hệ thống XLNT; 

- Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hàng ngày như: lượng hóa chất sử 

dụng, tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sửa chữa và thay 

thế kịp thời khi có sự cố; 

- Phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh hệ thống thiết bị và khu vực xung quanh. 

Tránh để ẩm ướt hoặc các chất lạ trong khu vực đặt thiết bị; 

- Khi pha hóa chất nhân viên vận hành cần tuân thủ quy định về an toàn hóa chất 

như đeo gang tay, mặt nạ phòng hơi khí độc, kính bảo vệ mặt…các thao tác phải chuẩn 

và đúng theo hướng dẫn. 

- Trong quá trình pha hóa chất, nếu có sự vương vãi cần phải quét dọn và thu 

gom lau chùi để tránh hiện tượng ăn mòn thiết bị. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:  

- Ưu điểm: Các biện pháp trên được áp dụng nhiều cho các cảng và khu neo đậu 

và có hiệu quả cao. 

- Nhược điểm: tốn kinh phí, cần có sự phối hợp giữa chủ dự án và các ngư dân, 

cán bộ công nhân viên. 

- Mức độ khả thi: mức độ khả thi cao. 

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

a. Giai đoạn xây dựng 

 Giám sát không khí xung quanh: 

- Vị trí: 03 điểm 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, bụi tổng, SO2, NOx, CO; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, 

QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT; 
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- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần; 

 Quản lý chất thải rắn: 

- Thông số giám sát: Khối lượng và thành phần 

- Tần suất giám sát: hàng ngày 

 Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Vị trí: 01 mẫu nước mặt 

- Chỉ tiêu: pH, TSS, COD, BOD5, DO, Nitrat, Tổng Photpho, Fe, Dầu mở tổng, 

Pb, Coliforms 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột A2 - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

b.Giai đoạn hoạt động 

 Giám sát nước thải 

- Tần suất quan trắc nước thải: 3 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải đầu vào, 01 mẫu nước thải sau xử lý tại hố ga 

quan trắc. 

- Thông số quan trắc: BOD5, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Nitrat, dầu mỡ động 

thực vật, tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphat, tổng Coliforms.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt 

 Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Vị trí: 01 mẫu nước mặt 

- Chỉ tiêu: pH, TSS, COD, BOD5, DO, Nitrat, Tổng Photpho, Fe, Dầu mở tổng, 

Pb, Coliforms 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột A2 - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

 Giám sát chất thải rắn 

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần 

- Vị trí: tại khu vực lưu chứa chất thải rắn 

- Tần suất giám sát: hằng ngày và định kỳ hàng năm. 

- Quy định áp dụng: Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

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

điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 


