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1. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM  

1.1. Thông tin về dự án:  

a). Thông tin chung:  

 Tên dự án: “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 con 

heo nái”; 

 Địa điểm thực hiện: xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 

 Chủ dự án: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC THÀNH LỘC NINH; 

 Địa chỉ liên hệ: xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước;  

 Đại diện: Ông Đào Phạm Trọng Duy      Chức vụ: Giám Đốc  

 Điện thoại: 0886147939   

b). Phạm vi, quy mô, công suất  

Dự án thuộc xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có tổng diện tích: 

140.317,2 m
2 
= 14,03172ha; 

Nguồn gốc đất: Thuộc quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Đăng Dũng được 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết giao khoán theo Hồ sơ giao khoán số 115/HĐ-

GK ngày 20/12/2021 và khu đất thuộc quyền sử dụng đất của ông Lâm Hai mua lại 

của Ông Nguyễn Văn Ngọc, được Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết giao khoán 

theo Hồ sơ giao khoán số 66/HĐ-GK ngày 26/11/2016; Công ty TNHH Chăn nuôi 

Lộc Thành Lộc Ninh sẽ đền bù thành quả trên đất cho các hộ dân để xin thuê đất Nhà 

nước thực hiện dự án.  

Quy mô sản lượng:  

Sản phẩm của dự án là heo con cai sữa, với quy mô 4.500 nái sinh sản, mỗi con 

heo nái đẻ 10 – 12 heo con (tính trung bình 11 con heo con), vậy số heo con trong một 

năm dự kiến 4.500 x 11 con/heo nái x 2 lần/năm = 99.000 con/năm. Như vậy sản 

phẩm của dự án là heo con cai sữa, với quy mô heo cung cấp ra thị trường khoảng 

99.000 con heo cai sữa/năm. 

c). Công nghệ sản xuất (Quy trình chăn nuôi heo)  

Nguồn con giống được mua từ các trại heo giống chất lượng cao của nhà cung 

cấp là Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam đảm bảo chất lượng con giống cao, 

sạch bệnh.  



Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại 

chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 con heo nái” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh                                    2 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa 

 

 

Hình 0.1: Sơ đồ quy trình nuôi 

Heo giống mua về cách ly tối thiểu 7 ngày để theo dõi chọn lọc đặc biệt, kiểm 

tra nghiêm ngặt, được chủng ngừa,… Khi heo đúng 3 tháng tuổi thì cho phối giống 

sau đó mang thai (thời gian heo mang thai khoảng 114 kể từ lúc bắt đầu phối). Sau 

thời gian mang thai, mỗi con heo nái sinh sản khoảng 10 – 12 con heo con (trung bình 

11 con); 

Thời kỳ này heo con sống nhờ bú sữa mẹ nên lớn rất nhanh. Khoảng 2 tuần bắt 

đầu tập cho heo con (heo cai sữa) ăn thức ăn thô với lượng thức ăn trung bình khoảng 

0,42kg/con.ngày, khi trọng lượng heo con (heo cai sữa) có thể lên đến 12 kg/con, lúc 

này có thể đem xuất bán cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam theo hợp đồng 

nuôi gia công heo giống; 

Heo nái 

Heo nái phối + 

mang thai 

Heo nái sinh sản 

+ heo con 

Heo con 12kg 

Cung cấp cho thị 

trường 

- Heo nái nhập từ Công ty 

Cổ phần chăn nuôi C.P Việt 

Nam  

- Tiêm ngừa, cung cấp thức 

ăn cho heo 

Các vỏ chai, kim tiêm, 

chất thải rắn, nước thải, 

tiếng ồn… 

- Nuôi heo khoảng 3 tháng 

thì phối giống. 

- Cung cấp thức ăn cho heo 

 

Chất thải rắn (phân heo, 

heo chết, các chai lọ thải), 

nước thải, tiếng ồn,… 

- Khoảng 114 ngày heo nái 

sinh sản 

- Cung cấp thức ăn cho heo 

- Chuẩn bị dụng cụ để đỡ 

cho heo đẻ 

Chất thải rắn (phân heo, 

nhau heo và một phần heo 

con chết…), nước thải, 

tiếng ồn,… 

- Nuôi heo con khoảng 20 

ngày thì xuất chuồng. 

- Cung cấp thức ăn cho heo 

- Tiêm ngừa cho heo con lẫn 

heo mẹ 

Chất thải rắn (phân heo, 

dụng cụ tiêm ngừa cho 

heo, heo con chết,…), 

nước thải, tiếng ồn,… 
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Trong quá trình chăn nuôi heo con quá trình sinh sản của heo nái sẽ phát sinh 

nước tiểu, phân heo, nước thải từ quá trình vệ sinh chuồng trại, nước ngâm đan, nước 

sát trùng và các chai lọ thải, dụng cụ tiêm ngừa, heo con chết do ngộp còi cọc, heo 

chết do các bệnh thông thường và nhau thai. Ngoài ra trong quá trình chăn nuôi cũng 

phát mùi, và tiếng ồn. Trong trang trại việc vận chuyển đàn heo giữa các trại sẽ được 

sử dụng xe tải chuyển dụng. 

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

Để đảm bảo chăn nuôi heo có hiệu quả kinh tế, việc quy hoạch chuồng trại là 

yếu tố quyết định phát triển chăn nuôi trong một giai đoạn dài. Vì vậy, mặt bằng của 

dự án đầu tư được sắp xếp một cách tổng thể các dãy chuồng và các công trình phục 

vụ nhằm đáp ứng với đặc điểm sinh lý, thuận tiện cho việc chăm sóc và phòng trừ 

dịch bệnh cho đàn heo, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho con người. 

e). Các yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Theo khảo sát thực tế của đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước ngày 

22/04/2022 và Đơn vị tư vấn lập hồ sơ ĐTM ngày 07/11/2022, khu vực dự án hiện là 

đất trồng cây cao su không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. Hệ thống giao 

thông dự án chưa thật sự hoàn thiện. Ranh khu đất tiếp giáp đường đất hiện hữu về 

hướng Nam; cách đường tuần tra biên giới về hướng Tây Bắc khoảng 1,4km; cách 

đường biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 1,7km về hướng Tây Bắc; cách đồn 

biên phòng Lộc Thành về hướng Tây Nam khoảng 2,4km. Ranh phía Bắc khu đất 

cách suối Prek Tapek khoảng 200m; ranh phía Nam khu đất cách suối Prêk Tenoum 

khoảng 130m. Trong bán kính 200m không có nhà ở và công trình công cộng. Trong 

bán kính 400m không có khu dân cư sinh sống tập trung hiện hữu, nhà máy xử lý chất 

thải và công trình công cộng. Trong bán kính 500m không có sông, hồ cấp nước sinh 

hoạt. Ranh phía Tây Nam khu đất cách trang trại chăn nuôi heo của Công ty Thành 

Công khoảng 530m. Trong bán kính 50m xung quanh khu đất không có trang trại 

chăn nuôi heo hiện hữu. 

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

môi trường:  

Dự án trải qua 3 giai đoạn thực hiện bao gồm: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi 

công xây dựng và giai đoạn vận hành. Chi tiết khối lượng và quy mô hạng mục từng 

giai đoạn của dự án như sau:  
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 Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị dự án:  

 Hoạt động rà phá bơm mìn; 

 Xây dựng khu láng trại, khu tập kết nguyên vật liệu và khu lưu giữ tạm thời 

chất thải rắn (CTR); 

 Vận chuyển, đổ bỏ CTR phát sinh; 

 Các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng:  

 Xây dựng các hạng mục công trình chính và phụ trợ của trang trại; 

 Xây dựng hệ thống giao thông; 

 Xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc; 

 Xây dựng hệ thống cấp nước; 

 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải 

 Trạm xử lý nước thải; 

 Xây dựng hệ thống trồng cây xanh. 

 Các hoạt động trong giai đoạn hoạt động/vận hành: 

 Vận chuyển nguyên liệu (thức ăn) và sản phẩm (heo con); 

 Bóc dỡ khu vực chứa thức ăn; 

 Hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

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

của dự án:  

1.3.1. Nước thải:  

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

 Nước thải xây dựng: phát sinh chủ yếu là nước thải vệ sinh dụng cụ khoảng 3 

m
3
/ngày. Thành phần ô nhiễm chủ yếu là đất, cát, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ 

khoáng... 

 Nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn xây dựng dự án mỗi ngày có khoảng 50 

công nhân làm việc với lưu lượng phát sinh 4 m
3
/ngày. Thành phần ô nhiễm 

chủ yếu là pH, BOD5, TSS, Dầu mỡ động thực vật, Amoni, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng coliform,… 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

− Nước thải chăn nuôi: Giai đoạn hoạt động nước thải phát sinh 79,733 

m
3
/ngày.đêm (Bao gồm cả nước thải từ máy ép phân). Thành phần ô nhiễm chủ 
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yếu là pH, TSS, COD, BOD5, Tổng Nitơ, Tổng Coliform, Coli phân, 

Salmonella; 

− Nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn hoạt động dự án có khoảng 50 công nhân 

làm việc với lượng nước thải phát sinh 5 m
3
/ngày. Thành phần chủ yếu là pH, 

BOD5, TSS, Dầu mỡ động thực vật, Amoni, Tổng các chất hoạt động bề 

mặt, Phosphat, Tổng coliform,… 

1.3.2. Khí thải 

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

− Khí thải từ các phương tiện giao thông, vận chuyển nhiên liệu, nguyên vật liệu, 

máy móc thiết bị và từ các máy móc, thiết bị xây dựng: Tải lượng trung bình từ 

0,04 – 2,23kg/ngày. Thành phần chủ yếu là bụi, SO2, NOx, CO, THC; 

− Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện, máy móc, trang thiết bị thi công: 

Thành phần chủ yếu là TSP: 0,001 – 0,025kg/h, NOx: 0,011 – 0,048kg/h, CO: 

0,003 – 0,103kg/h, SO2: 0,001 – 0,040kg/h; 

− Khói hàn và khí thải từ công tác hàn thi công: Thành phần chủ yếu là Khói hàn 

(có chứa các chất ô nhiễm khác) 1.189 – 1.969 g/ngày (tuỳ theo đường kính 

que cụ thể đánh giá tại Chương 3) , CO 35,1 – 62,65g/ngày, NOx 46,8 – 

80,55g/ngày; 

− Bụi phát sinh từ trạm trộn bê tông di động; 

− Bụi từ quá trình chà nhám, sơn tường 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

− Bụi, khí thải phát ra từ các phương tiện vận tải ra vào trang trại: Nồng độ ô 

nhiễm không khí nằm trong khoảng 0,020 - 0,188mg/m3. Thường chứa các 

thành phần ô nhiễm như bụi, NOx, CO, THC; 

− Bụi, khí thải máy phát điện dự phòng: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

máy phát điện dự phòng trong khoảng 15,56 – 157,78 mg/m3. Thường chứa 

các thành phần ô nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO; 

− Bụi phát sinh từ quá trình nhập nguyên liệu thức ăn: Nồng độ khoảng 

4,77mg/m3; 

− Khí thải từ hầm Biogas: Thành phần chính của khí Biogas là CH4 là 

39,69m3/ngày (58% đến 60%); CO2 là 19,845m3/ngày (>30%); H2S là 

0,99m3/ngày còn lại là các chất khác như hơi nước, O2, CO; 
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− Khí thải do sự lên men và phân hủy bùn từ quá trình xử lý nước thải: Các mùi, 

khí thải đặc trưng gồm: NH3, H2S, CH4, amin, mercaptant, thioeresol, 

thiophenol,… Ngoài ra, các mùi, khí thải còn chứa các thành phần vi khuẩn, 

nấm men, nấm mốc, kí sinh trùng, các loại vi khuẩn đường ruột khác; 

− Bụi, hơi phát sinh từ hoạt động pha hóa chất xử lý nước thải: các loại bụ và hơi 

hoá chất từ quá trình sử dụng hoá chất Xút, PAC, Polymer. 

− Mùi từ quá trình xử lý nước thải, nhà để phân, hầm hủy xác và khu chăn nuôi 

heo: Thường chứa các thành phần như NH3, H2S, mecaptan và các amin hữu 

cơ, andehyde hữu cơ, axit béo dễ bay hơi,… 

1.3.3. Chất thải rắn:  

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

− Sinh khối: Khối lượng phát sinh 146,9 tấn chủ yếu là Thân, cành, lá, góc rẻ, cỏ 

bụi dưới tán,… 

− Chất thải rắn xây dựng: Khối lượng phát sinh 384,55 tấn chủ yếu là các loại 

nguyên vật liệu xây dựng thải, rơi vãi như xi măng, gạch vỡ, sắt thép vụn, bao 

bì đựng vật liệu,…Chất thải rắn xây dựng có thành phần ít phân hủy trong môi 

trường tự nhiên. Chất thải này nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây mất mỹ 

quan, chiếm diện tích khu vực dự án. Chủ đầu tư có biện pháp giảm thiểu tác 

động của chất thải rắn xây dựng; 

− Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 40 kg/ngày, thành phần 

chủ yếu là các chất hữu cơ 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

− Phân heo: Khối lượng phát sinh khoảng 6.238kg/ngày. Thành phần phân heo 

chủ yếu gồm nước (56% - 83%) và các chất hữu cơ, ngoài ra còn có các chất 

dinh dưỡng như N, chất xơ, Carbonat, các axit mạch ngắn; 

− Xác heo chết không do dịch bệnh, nhau thai: Khối lượng phát sinh khoảng 

136kg/ngày (trong đó xác heo chết không do dịch bệnh (ngộp, còi cọc) 

20kg/ngày, heo chêt do bệnh thông thương là 16kg/ngày  và nhau thai là 100 

kg/ngày). Thành phần chủ yếu của xác heo chết không do dịch bệnh gồm các 
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chất hữu cơ, các chất chất dinh dưỡng N, P, K dưới dạng các hợp chất hữu cơ 

và vô cơ; 

− Bao bì thức ăn heo dự trữ: Khối lượng phát sinh khoảng 0,88kg/ngày; 

− Bùn thải: Khối lượng phát sinh khoảng 880kg/ngày. Thành phần chủ yếu là 

nước và các chất hữu cơ ngoài ra còn có các chất dinh dưỡng N, P, K dưới 

dạng các hợp chất hữu cơ; 

− Tấm làm mát thải bỏ: khối lượng 1,03kg/ngày. 

− Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 40kg/ngày. Thành phần 

bao gồm rác thực phẩm, giấy, xương, nilong, vỏ đồ hộp,… Chất thải sinh hoạt 

có chứa 60 – 70% chất hữu cơ và 30 – 40% các chất khác.. 

1.3.4. Chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 47kg/tháng bao gồm dầu 

động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; chất hấp thụ vật liệu lọc, giẻ lau; bóng đèn 

huỳnh quang thải; cặn sơn thải,… 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

 Chất thải nguy hại: Khối lượng phát sinh khoảng 120kg/tháng bao gồm giẻ 

lau, bao tay dính hóa chất dầu mỡ; thùng, bao bì cứng thải bằng nhựa; bao bì mềm 

thải (bao gồm bao bì thuốc thú y); bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải; dầu nhớt thải, chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn); chất thải 

có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại (bao bì mềm thải chứa 

thành phần nguy hại từ quá trình sát trùng xe, chuồng trại); pin, ắc quy chì thải; hộp 

mực in thải,… 

1.3.5. Tiếng ồn, độ rung (nguồn phát sinh và quy chuẩn áp dụng) 

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, thiết bị thi công: Tiếng ồn gây ra do 

phương tiện vận tải từ việc chuyên chở vật liệu xây dựng, 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. Quy chuẩn áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT; 
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Độ rung từ các phương tiện giao thông, thiết bị thi công: Độ rung đặc trưng của 

thiết bị máy móc sử dụng trong thi công được trình bày trong bảng sau. Đây cũng 

chính là mức rung nguồn được tạo ra từ các hoạt động của các thiết bị, máy móc trong 

thi công các hạng mục công trình của Dự án. Quy chuẩn áp dụng QCVN 

27:2010/BTNMT về mức gia tốc rung, thì quy định mức rung cho phép trong hoạt 

động xây dựng tại khu dân cư xen lẫn trong khu thương mại, dịch vụ và sản xuất 

không được vượt quá 75 dB 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

Tiếng ồn và độ rung: Trong giai đoạn vận hành tuyến đường sẽ phát sinh tiếng 

ồn, rung do các phương tiện giao thông lưu thông vận chuyển thức ăn và heo con trên 

tuyến đường sẽ gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh. Quy chuẩn áp dụng QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT về mức gia tốc 

rung, thì quy định mức rung cho phép trong hoạt động xây dựng tại khu dân cư xen 

lẫn trong khu thương mại, dịch vụ và sản xuất không được vượt quá 75 dB; 

Tiếng ồn do tiếng kêu của heo: Tiếng ồn chủ yếu là do tiếng kêu của heo đồng 

phát khi bị đói. Tham khảo các thông số đo đạc về tiếng ồn tại các chuồng trại nuôi 

tương tự thì tiếng ồn sinh ra trong trại ước tính khoảng 80 - 85 dBA sẽ gây cảm giác 

khó chịu, nhức đầu cho công nhân trực tiếp chăm sóc heo. Quy chuẩn áp dụng QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT. 

1.3.6. Các tác động khác (nếu có) 

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Tác động đến môi trường nước dưới đất: Quá trình thi công các hạng mục công 

trình chính và phụ trợ của dự án có thể bị rò rỉ nhiên liệu (xăng, dầu, dung môi hữu 

cơ...) các chất này sẽ thấm vào trong xuống tầng nước dưới đất tại các lỗ khoan gây ô 

nhiễm nguồn nước ngầm khu vực; 

Tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường đất: Việc đào móng và đào 

mương có thể thay đổi cấu tạo đất: Đất bị kết rắn lại, giảm khả năng thẩm thấu và 

thông thoáng do thay đổi địa hình bề mặt. San ủi, đổ bỏ đất đá lớp bóc (gồm đất, đá, rễ 

cây) không hợp lý sẽ làm mất cảnh quan khu vực, gây xói lở và có thể làm trôi bùn đất 

(vào mùa mưa). Đất đá rơi vãi trên đường chuyên chở ngoài việc gây khó khăn cho 

các lái xe còn có thể gây hiện tượng trôi bùn vào mùa mưa xuống các khu đất thấp; 
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Tác động đến hệ sinh thái khu vực: Hệ sinh thái khu vực dự án khá nghèo nàn 

phần lớn là các thảm thực vật cây bụi hai bên đường, thảm bãi cỏ. Trong giai đoạn đi 

vào xây dựng dự án vẫn có những tác động, ảnh hưởng tới hệ sinh thái tại khu vực 

xung quanh và lân cận; 

Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng hiện có và/hoặc sự gián đoạn đối với các dịch 

vụ liên quan: Trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên liệu thi công xây dựng các 

tuyến đường có dây cáp điện trên các tuyến vận tải chính cũng sẽ có nguy cơ bị hư 

hỏng do hoạt động của xe tải hạng nặng trên đường có thể gây tổn hại đến mặt đường, 

phá vỡ cống và phá vỡ đường dây điện nếu vận chuyển vật liệu cồng kềnh. Các tuyến 

đường vận chuyển chính của dự án sẽ có nguy cơ này. 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

Tác động đến môi trường nước dưới đất: Công ty sẽ xin cấp phép thăm dò và 

khai thác nước dưới đất, để đảm bảo đủ khả năng cấp nước cho hoạt động sinh hoạt và 

trang trại chăn nuôi. Ảnh hưởng đến sự suy giảm mực nước, trữ lượng nguồn nước 

dưới đất trong khu vực khai thác. Suy giảm lưu lượng, mực nước, biến đổi chất lượng 

nước của các công trình khai thác nước khác đang hoạt động nằm trong vùng ảnh 

hưởng của công trình; 

Tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường đất: Giai đoạn hoạt động dự 

án, sinh hoạt của công nhân và hoạt động chăn nuôi tại trang trại sẽ phát sinh các chất 

thải gây ô nhiễm môi trường đất như: chất thải rắn, dầu mỡ rơi vãi, rò rỉ, nước mưa 

chảy tràn… Các chất ô nhiễm này sẽ thấm vào đất gây ô nhiễm đất tại khu vực; 

Tác động đến hệ sinh thái khu vực: hoạt động giao thông, hoạt động chăn nuôi 

của dự án,… đều phát sinh ra chất thải và gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ sinh thái của 

khu vực nhất là đối với hệ sinh thái thực vật làm suy giảm về thành phần loài, đối với 

động vật thì ít bị ảnh hưởng hơn do khả năng di chuyển từ vùng bị tác động sang vùng 

không bị tác động. Và đây là các tác động thường xuyên trong suốt quá trình hoạt 

động của dự án; 

Đánh giá tác động do nhiệt: Về cơ bản, trong khuôn viên chuồng trại luôn có 

nhiệt độ mát và vào lúc nắng nóng nhất thì luôn có phun sương để giữ mát cho heo, 

giúp điều hòa không khí lưu thông trong trại. Nhiệt thừa phát sinh trong quá trình vận 

hành các máy móc, thiết bị tại Dự án nhưng gây tác động không đáng kể do diện tích 

trồng cây xanh trong khuôn viên Dự án khá cao; 
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Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng hiện có và/hoặc sự gián đoạn đối với các dịch 

vụ liên quan: Trong quá trình hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên liệu thức ăn và heo 

con các tuyến đường có dây cáp điện trên các tuyến vận tải chính cũng sẽ có nguy cơ 

bị hư hỏng do hoạt động của xe tải hạng nặng trên đường có thể gây tổn hại đến mặt 

đường, phá vỡ cống và phá vỡ đường dây điện nếu vận chuyển vật liệu cồng kềnh. 

Các tuyến đường vận chuyển chính của dự án sẽ có nguy cơ này. 

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

1.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải:  

1.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải:  

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Nước thải xây dựng: Nước thải từ quá trình thi công xây dựng được thu gom vào 

hố lắng tạm, hố đất; 

Nước thải sinh hoạt: Xây dựng trước hầm tự hoại 03 ngăn để sử dụng chung cho 

cả giai đoạn xây dựng và giai đoạn Dự án đi vào vận hành. 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: nước thải của dự án được thu gom tách 

biệt hoàn toàn với nước mưa.  

Mương dẫn nước thải chăn nuôi: là mương bê tông đá 1x2 dày 10cm, độ dốc 

1,5%, quét chống thấm, mương kín, bên trên có lắp đặt các tấm đan bê tông đậy kín, 

mương được bố trí dọc trong khu trại. Mương dẫn nước thải có kích thước khoảng 

0,5m x 0,5m (s: chiều sâu; r: chiều rộng), các mương này dẫn nước thải từ chuồng trại 

đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu trại. Trên các tuyến mương thu gom 

nước thải tại khu trang trại bố trí các hố ga, vật liệu bê tông, kích thước hố ga (dài x 

rộng x sâu) 0,6m x 0,6m x 0,5m. 

− Nước thải sinh hoạt gồm: nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân và 

nước từ quá trình tắm giặt. Trong đó: 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại được đưa vào hầm biogas. 

Nước thải từ quá trình tắm giặt được dẫn vào bể điều hoà để xử lý; 

− Đối với nước thải chăn nuôi: Nước thải chăn nuôi được thu gom theo hệ thống 

mương dẫn về Bể thu gom, lượng nước sau quá trình ép phân sẽ được dẫn về 
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hầm biogas. Nước từ biogas sẽ được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập 

trung.  

 Quy trình xử lý nước thải: Nước thải chăn nuôi (qua Hầm Biogas) + nước 

thải sinh hoạt (sau bể tự hoạ ồ điề ụ ụm xử lý 

sinh họ ể lắng sinh họ ồ sinh họ ụm xử lý sinh họ

Bể lắng sinh họ ụ ể khử ồn lọ ồ chứa nước thải 

sau xử lý 

Các hồ xử lý nước thải là hồ đất và được lót bạt HDPE chống thấm, các hồ bể 

trong cụm xử lý nước thải cụm bể bê tông cốt thép, tráng lớp chống thấm. Sử dụng 

bơm để đưa nước từ nơi thấp đến nơi cao. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-

MT:2016/BTNMT, cột B và QCVN 01-14:2010/BNNPTNT trước khi tái sử dụng vệ 

sinh chuồng trại và tưới cây. 

1.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải:  

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

− Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình san nền, đào móng: Tưới 

nước trong các ngày nắng ở các khu vực có khả năng phát sinh bụi; trang bị các 

phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân; kiểm tra các phương tiện thi công 

nhằm đảm bảo thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ 

thuật,… 

− Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu thi công và từ các máy móc thi công: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

động cơ của các phương tiện, sử dụng nhiên liệu xăng dầu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp để giảm thiểu ô nhiễm; áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ 

giới hóa,… 

− Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động hàn, cắt, sơn, xì kim 

loại, sơn, chà nhám tường: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho 

công nhân; bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân thi công; tập huấn về 

kỹ thuật và an toàn khi thi công cơ khí,… 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

− Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải: Xây 

dựng đường giao thông nội bộ dành riêng cho các phương tiện vận tải ra vào 
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khu vực trang trại; không nổ máy trong lúc bốc dỡ nguyên liệu, không chở quá 

tải; điều phối xe hợp lý tránh tập trung quá nhiều xe hoạt động cùng thời 

điểm,… 

− Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

Bảo dưỡng máy phát điện định kỳ; sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp; máy phát điện được bố trí nhà đặt máy phát điện giảm ảnh hưởng tiếng ồn 

tới công nhân làm việc; ống khói được làm bằng thép không gỉ, chịu nhiệt 

cao,…  

− Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình nhập nguyên liệu thức ăn: 

Trang bị khẩu trang y tế, các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân trực 

tiếp nhập thức ăn và cho heo ăn để hạn chế bụi phát sinh; trồng cây xanh xung 

quanh khu vực; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh,… 

− Biện pháp xử lý khí gas thoát ra từ hầm Biogas: Lượng khí gas phát sinh từ 

hầm biogas được tận dụng để làm nhiên liệu nấu xác heo và nấu ăn cho trang 

trại; trường hợp còn dư thừa, Chủ Dự án đốt bỏ. Việc đốt bỏ được thực hiện 

bằng thiết bị đốt khí dư kín chuyên dụng, thiết bị có trang bị đồng hồ áp tự 

động, có hệ thống chống cháy ngược và hệ thống van an toàn. 

− Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ quá trình xử lý nước thải, khu vực nhà để 

phân, khu vực hầm hủy xác và khu chăn nuôi: 

+ Khu vực chuồng nuôi: Xây dựng chuồng trại cao ráo, thông thoáng; bố trí quạt 

hút hoạt động liên tục; trồng cây xanh cách ly; luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; 

định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, … 

+ Khu vực xử lý nước thải: Hệ thống mương thu gom nước thải là hệ thống kín, 

thường xuyên khơi thông dòng chảy để tránh ứ đọng; trồng cây xanh, thảm cỏ 

bao quanh khuôn viên trang trại, sử dụng chế phẩm sinh học EM phun vào 

những vị trí phát sinh mùi hôi nhiều,… 

+ Khu vực nhà để phân: Dùng chế phẩm sinh học EM phun lên bề mặt phân heo; 

rắc vôi bột nhằm xử lý các vi khuẩn có hại tồn tại trong phân heo. 

+ Khu vực hầm hủy xác: Bố trí xây dựng hầm hủy xác nằm trong khu vực biệt 

lập; trồng cây xanh xung quanh hầm hủy xác để hạn chế sự phát tán mùi trong 

không khí; rải vôi bên trong và trên bề mặt hầm hủy xác, bố trí màn trùm cửa 

hầm hủy xác để hạn chế ruồi nhặng và mùi trong hầm hủy phát tán ra môi 

trường,… 



Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại 

chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 con heo nái” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh                                    13 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa 

1.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

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

thường:  

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

− Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được phân loại, thu gom và lưu trữ 

trong các thùng chứa bằng nhựa 120L. Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom 

xử lý theo đúng quy định. 

− Chất thải rắn xây dựng: Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn xây dựng phát 

sinh. Tận dụng san nền tại chỗ đối với đất, đá, gạch…Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo các qui định hiện hành đối 

với lượng chất thải xây dựng không thể tận dụng và thu hồi. 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

− Chất thải rắn sinh hoạt: công ty sẽ bố trí các thùng chứa có nắp đậy tại các khu 

vực như nhà ăn, nhà văn phòng để chứa rác sinh hoạt phát sinh tại mỗi khu trại. 

Đồng thời, công ty sẽ tiến hành hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh tại dự án theo đúng quy 

định. 

− Phân heo: Phân heo hằng ngày sẽ được thu gom, sau đó được mang đi ép đến 

độ ẩm đạt. Phân heo sau ép tơi, khô, không kết dính, mùi hôi giảm, lượng phân 

heo sau ép sẽ được đưa vào nhà để phân sau đó bón cho cây hoặc hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng theo quy định. 

− Bao bì đựng thức ăn được thu gom và bán cho đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý. Hoạt động thu gom, xử lý đối với các loại chất thải rắn trang trại thông 

thường tuân theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/22022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

− Quy trình xử lý heo chết không do dịch bệnh, nhau thai như sau: Heo chết 

không do dịch bệnh, nhau thai  cho vào hầm hủy xác xử lý theo quy định 

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

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Chất thải nguy hại: Thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

phát sinh đảm bảo theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
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của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

Chất thải rắn nguy hại: Thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng chứa 

bằng nhựa HDPE, có nắp đậy kín, dán nhãn đặt trong nhà chứa chất thải nguy hại tại 

mỗi khu với diện tích mỗi nhà là 20m
2
, có mái che, có nền xi măng, sàn cao tránh bị 

ngập nước, được xây dựng nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây tô 2 mặt sơn 

nước, mái lợp tole, có dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh toàn Trại. 

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

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

 Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

+ Bố trí lắp đặt các thiết bị gây ồn lớn cách xa các khu vực dân cư hiện có khu 

vực dự án; 

+ Kiểm soát tiếng ồn lan truyền: Định kỳ kiểm tra sự lan truyền tiếng ồn phát 

sinh từ hoạt động của các trang thiết bị, máy móc tham gia các hoạt động thi 

công dự án theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; 

+ Tuân thủ thời gian biểu, tổ chức thi công hợp lý và kiểm soát mức ồn từ hoạt 

động vận chuyển trong thi công: phương tiện sử dụng không chở vượt quá danh 

định, tắt máy khi không cần thiết và tránh những hành động gây ồn không đáng 

có khi điều khiển phương tiện; 

+ Lựa chọn máy móc thiết bị có mức ồn nguồn thấp khi thi công các hạng mục 

công trình của dự án. Các thiết bị, máy móc đặt cố định hoặc di chuyển trong 

một phạm vi ngắn để thi công một hạng mục liên tục trong nhiều giờ lựa chọn 

chủng loại có mức ồn nguồn thấp. Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho các 

máy móc có mức ồn cao, cố định, máy phát điện,...; 

 Biện pháp khống chế rung động 

+ Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động,... đối với các trang 

thiết bị thi công, máy móc có độ chấn động cao; 

+ Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm 

việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,...; 
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+ Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn 

hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,... 

được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; 

hoặc có loại được lắp cố định trên máy và được xem như là một bộ phận hoặc 

chi tiết của máy như: ghế lái giảm rung, tay nắm cách rung; có loại lại luôn 

luôn độc lập và nằm ngoài máy như sàn cách rung, tay kẹp giảm rung,... 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

 Giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động giao thông: 

+ Các phương tiện vận tải vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu ra vào dự án cần 

đảm bảo mới, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh sử dụng các loại xe quá cũ gây 

tiếng ồn ảnh hưởng đến người đi đường và xung quanh. Tránh chở quá tải; 

+ Phân bổ tuyến đường vận chuyển hợp lý giữa phương tiện vận tải vận chuyển 

nguyên, nhiên, vật liệu và phương tiện tham gia giao thông của cán bộ công 

nhân nhân, tránh ùn tắt, kẹt xe, tập trung đông phương tiện tại một địa điểm 

gây ra tiếng ồn lớn; 

+ Tăng cường trồng cây xanh dọc hai bên đường giao thông để ngăn cản tiếng ồn. 

 Giảm thiểu tiếng ồn do tiếng kêu của heo: Tiếng ồn chủ yếu là do tiếng kêu 

của heo đồng phát khi bị đói. Biện pháp cụ thể sẽ cho heo ăn đúng giờ giấc quy 

định tránh để heo kêu. 

1.4.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):  

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 

+ Quản lý chặt chẽ về các chất thải phát sinh như đã đưa ra tại các “biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm đối với nước thải”, “biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với 

chất thải rắn” nhằm tránh phát tán ra môi trường đất làm ô nhiễm và suy thoái 

đất; 

+ Các khu đất bị biến đổi về cấu trúc, địa hình do hoạt động giao thông, đào 

xới,… tại khu vực dự án có khả năng gây sạt lở, xói mòn, ngập úng thì Chủ dự 

án sẽ tiến hành đắp, bồi và giữ đất tại khu vực này. 

 Giảm tác động đến môi trường nước dưới đất 

+ Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nước dưới đất chủ yếu 

là tăng cường vệ sinh công trường, che phủ bãi vật liệu, kho hóa chất, xăng 
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dầu; tránh không cho chất thải thẩm thấu theo nước mưa xuống các tầng nước 

dưới đất; 

+ Khu vực thi công cần được lấp lại ngay khi có thể để khôi phục mực nước dưới 

đất; 

+ Hóa chất và các sản phẩm dầu mỡ được chứa trong các nhà kho kín, không tiếp 

xúc với nước mưa khi sang chiết hoặc nạp cho các phương tiện và thiết bị thi 

công; đảm bảo không bị tràn đổ, lượng rò rỉ là nhỏ nhất hoặc không đáng kể. 

 Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

+ Che chắn nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển tránh rơi vãi ra môi 

trường; 

+ Thực hiện vệ sinh, dọn dẹp vào cuối giờ thi công. 

+ Quản lý, kiểm soát hoạt động của công nhân nhằm tránh phát tán chất thải ra 

môi trường ngoài như: thực hiện nội quy an toàn vệ sinh thi công, đầu tư nhà vệ 

sinh di động, thùng chứa rác sinh hoạt. 

 Giảm thiểu tác động đến hạ tầng và dịch vụ hiện hữu 

+ Nhà thầu chỉ được sử dụng các loại phương tiện có kích cỡ, tải trọng trong giới 

hạn cho phép của các tuyến đường mà phương tiện đi qua; 

+ Khi thi công dưới đường dây điện (nếu có), bố trí người quan sát và chỉ dẫn 

cho tài xế cần cẩu, máy xúc; 

+ Dừng thi công khi xảy ra hư hỏng công trình hiện hữu, đánh giá nguyên nhân 

và đưa ra phương án giải quyết. Nếu hư hỏng do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu 

phải tiến hành sửa chữa, khôi phục, đền bù cho mọi hư hỏng, thiệt hại đã gây ra 

bằng kinh phí của nhà thầu. Kết quả khắc phục những hư hỏng đó phải được 

Kỹ sư giám sát chấp thuận; 

+ Mặt đường và vỉa hè ở những khu vực thi công sẽ được tái lập sau khi lắp đặt 

xong tuyến cống, kinh phí hoàn trả mặt bằng cho các tuyến đường giao thông 

cần được bao gồm trong giá trị gói thầu. 

b. Giai đoạn hoạt động/vận hành 

 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 

+ Thực hiện các biện pháp thu gom dầu mỡ thải và rác thải thi công có các thành 

phần độc hại, hạn chế ảnh hưởng của chúng khi thấm và trộn lẫn vào môi 

trường đất làm ô nhiễm, suy thoái môi trường đất; 
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+ Đối với dầu mỡ thải hay bị rò rỉ sẽ thu gom vào trong các thùng chứa được làm 

bằng tôn hay bằng nhựa để tránh rơi rải ra ngoài đất. Biện pháp thu gom và 

quản lý dầu mỡ thải trên công trường đã nêu ở mục trên; 

+ Hệ thống tiêu thoát nước mưa phải bố trí ở những vị trí phù hợp với địa hình, 

tránh những vị trí dễ gây sạt lở đất. 

 Giảm tác động đến môi trường nước dưới đất 

+ Việc khai thác, sử dụng chưa hợp lý, thậm chí là khai thác quá mức lại chưa đi 

đôi với bảo vệ trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh đang làm nguồn 

nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, có nơi trở nên nghiêm trọng và đang có 

xu hướng ngày một nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng sâu sắc hơn đến đời sống và 

sản xuất. Công ty thấu hiểu điều này, do đó đã tiến hành quy định việc sử dụng 

nước hợp lý và tiết kiệm và phổ biến đến toàn bộ nhân viên trong quá hoạt 

động; 

+ Thiết lập các vùng phòng hộ vệ sinh của vùng khai thác: Đối với phòng hộ vệ 

sinh xung quanh giếng khoan: Trong bán kính 20m kể từ miệng từng giếng sẽ 

được bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thực hiện các hoạt động phát sinh ra 

nguồn gây ô nhiễm bằng cách đổ nền bê tông, xây bệ giếng khoan; 

+ Kiểm soát xin phép khai thác nước ngầm đúng theo Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của chính phủ, giám sát chặt chẽ chất lượng 

nước thải, chất thải trước khi thải ra đất, nguồn nước không làm ảnh hưởng đến 

nguồn nước ngầm khu vực dự án; 

+ Công ty đã lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định. 

Trong quá trình hoạt động, công ty sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác 

nước dưới đất định kỳ, quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng 

quy định. 

 Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

+ Che chắn nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển tránh rơi vãi ra môi 

trường; 

+ Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của cán bộ công nhân viên tránh phát tán 

chất thải bừa bãi ra bên ngoài môi trường. 

+ Đảm bảo hệ thống XLNT đạt quy chuẩn xả thải trước khi xả nước thải ra môi 

trường ngoài. 

+ Thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải hợp lý. 
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 Giảm tác động do nhiệt 

+ Khi thi công dưới đường dây điện, bố trí người quan sát và chỉ dẫn cho tài xế 

cần cẩu, máy xúc; 

+ Chủ dự án cần lưu ý đến sức khỏe cho công nhân tăng thời gian nghỉ ngơi hoặc 

cho nghỉ lao động trong những thời điểm nắng nóng gay gắt; 

+ Bố trí khu vực thoáng mát, có mái che để công nhân nghỉ ngơi; 

+ Cung cấp đầy đủ nước uống cho công nhân và trang thiết bị bảo hộ; 

+ Có các phương án hoạt động, chăn nuôi phù hợp với từng thời điểm trong ngày. 

1.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Các nội dung, 

yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự án.  

1.5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Chủ đầu tư sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách về quản lý môi trường 

(QLMT) có trách nhiệm QLMT trong cả 3 giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và hoạt động 

của dự án, tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng cao năng lực 

QLMT, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường.  

1.5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án  

1.5.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giám sát môi trường không khí  

− Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực thi công; 

− Thông số giám sát: Vi khí hậu, Tiếng ồn, Độ rung, Tổng bụi lơ lửng (TSP), khí 

SO2, NO2, CO; 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần; 

− Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: Quy chuẩn so sánh/Quy định 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 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

QCVN05:2013/BTNMT và QCVN06:2009/BTNMT. 

b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 
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− Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại tại dự án; 

− Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận; 

− Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục; định kỳ báo cáo cơ quan chức năng 

theo quy định; 

− Căn cứ pháp lý so sánh: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/22022 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. 

1.5.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành 

 a. Giám sát môi trường không khí 

− Vị trí giám sát: 04 vị trí 

+ 01 điểm tại khu vực chuồng nuôi;  

+ 01 điểm tại khu vực xử lý nước thải; 

+ 01 điểm tại khu vực hầm huỷ xác; 

+ 01 điểm tại khu vực nhà chứa phân; 

− Chỉ tiêu giám sát: tiếng ồn, vi khí hậu, bụi, SO2, NOx, CO, H2S, NH3; 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần; 

− Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: Quy chuẩn so sánh/Quy định 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 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

QCVN05:2013/BTNMT và QCVN06:2009/BTNMT. 

b. Giám sát nước thải 

− Vị trí giám sát: 01 vị trí đầu vào tại Hố CT; 01 vị trí tại đầu ra của hệ thống xử 

lý nước thải tại hồ chứa nước thải sau xử lý;  

− Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng, Tổng 

Nitơ, Tổng Coliform, Coli phân, Salmonella; 

− Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 



Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại 

chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 con heo nái” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh                                    20 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa 

− Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: Cột B, QCVN 62-MT:2016/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi và QCVN 01 – 

14:2010/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi 

heo an toàn sinh học. 

c. Giám sát nước dưới đất 

− Vị trí giám sát: 01 mẫu tại giếng khoan của dự án; 

− Chỉ tiêu giám sát: pH, Chỉ số pemanganat, Tổng chất rắn hòa tan (TDS) , Độ 

cứng tổng số (tính theo CaCO
3
), Amoni (NH

4
+ tính theo N), Nitrit (NO2

-
 tính 

theo N), Nitrat (NO3
-
 tính theo N), Clorua (Cl-), Sulfat (SO

4
2-), Tổng Phenol, 

Coliform, E.Coli; 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần; 

− Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

d. Giám sát môi trường đất 

− Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực sử dụng nước thải sau xử lý tưới cây.  

− Chỉ tiêu giám sát: As, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

− Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong 

đất. 

e. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

− Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại tại dự án. 

− Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận. 

− Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục; định kỳ báo cáo cơ quan chức năng 

theo quy định; 

Căn cứ pháp lý so sánh: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/22022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 
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02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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HQI DONG NIlAN DAN
TiNH BiNH PmJoc

86,10/2022/NQ-HDND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VLE;TNAM
Di}cI~p - TV do - HlJnh phUc

Binh PhtflYc, ngayog thang U niim 2022

NGIqQUYET
Phe duy~ clHi tnrong chuyen m\lc dich sft d\lng rirng

sang m\lc didl khae tren dja ban tinh Blnh Phrnrc nam 2022

HQI DONG NIlAN DAN TiNH BiNH PmJac
KHOA x, KY HQP TOO 7 (CHUYEN DE)

Can cu LUljt T6 chUc Chinh guy€n dia phuang ngily 19 thang 6 niim 2015;

Can etCLugt Sua a61, !x5 sung mt5t s8 di€u cua Lu(it T6 chuc Chinh plm va
Lugt T6 chUc chinh quyhrt1j:aphuang ngily 22 thang 11 nam 2019;

Ciin etCLu(it Ban hanh viin ban guy phqrn pluip lu(it ngily 22 tluing 6 niimNI5;
Can cu Lugt Sua d6i, b6 sung mt5t s8 ddu cua Lugt Ban hGnh van ban quy

pht;tmpluip lugt ngily 18 thang 6 nam 2020;

Can cu Lugt Lam nghi~p ngily 15 tluing 11 nam 2017;

Can cu Nghi dinh s6 156/2018/ND-CP ngily 16 thang 11 nam 2018 cUa
Chinh pM guy dinh chi tiit thi hGnh mt5ts8 di€u cua Lugt Lam nghi~p;

Can ~ N9hi dinh s8 83!20~O/ND-CP ngily 15 t~ang 7 nam 2020 cUa Cbfnh
phu sua doi, b6 sung mQt s6 meu cUa Nghi dinh so 156/2018/ND-CP ngt7y 16
tluing 11 nam 2018 cua Chinh phu guy dinh chi tiit thi himh mt5t s8 di€u cUa Lu(it
Lam nghi~p;

Xet Tr'Jtrinh s8 188/TTr-UBND ngay 26 tluing 10 nam 2022 cUa Uy ban
noon dan tinh; Baa caa tMm tra s8 71/BC-HDND-KTNS ngily 07 thang 11 niim
2022 cua Ban kinh ti - ngiin sach Ht5i d6ng noon dan tinh; y /din thao lutjrz cUa
at;tibiiu Ht5i d6ng noon dan tinh tt;tikY h9p.

QUYETNGIq:

Di~u 1. Phe duy~t cM truang chuyen ID\lCdich sir d\lng ri:mg s!!11gm\lc dich
khac tren dia ban tinh Blnh Phuac nam 2022 d6i vai 08 d\l an, vai tong di~n tfch
143,33 ha rlmg tr6ng (ri:mg san xuAt)

(Kem thea phl,t ll,tcchi tiit cac d~ an)
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Di~u 2, Giao "Oyban nhan dan tlnh t6 eh(re thve hi~n; giao ThlIOng trve HQi
d6ng nhan dan tinh, cae Ban ella HQi d6ng nhan dan tinh, cae T6 d\li bieu HQi d6ng
nhan dan tinh va cae dIli bieu HQi d6ng nhan dan tlnh giam sat vi~e thve hi~n.

Nghi quy€t nay dii dlIQ'c HQi d6ng nhan dan tlnh khoa X, leY hQp thu 7
(ehuyen de) thong quangily 09 thang 11 nam 2022 va co hi~u Ivc til ngily21 thang
11 nam 2022.1.

NIIinll~n:
- Uy ban Thuimg Y\I Qu6c hQi,Chfnh phil;
_Vb phOngQu6c hQi,Vanpoong Chinh phil;
_BQNN va PTNT, BQTP (CQc kifun tra vb ban);
-1TIU, TIHDND, UBND, Doan DBQH,
BTIUBMTIQVN tinh;
- Cae Ban eila HDND tinh;
- D~i bieu HDND tlnh;
_Cae C{1 quan ehuyen mon thuQcUBND tlnh;
_TIHDND, UBND cae ~~ 1hjxii, thilnh pbb;
- Trung tam CNTT va TT;
- LDVP, cae phOng cbuyi:n:mfw;
-Luu:VT.

Huynh Thi HiRg



••

.;

. l>l\ln LO\li ri'rng,
SIT Ten DY'an Chi (lliu til deh

. ,
Dill (li~m Ghi ehunguon goe

. (ha) hinh thanh

Xay d\Il1gdulmg k6t n&i Ban Quan ly d\I an
3,12 Rimg san xu~t; KhoanI1 3, 4 - ti6u kIm 344B, £lang kY chi tieu chuy6n

1 ngang Qu&clQ 14 vai dAuill xay d\Il1g
RimgtrOng khOl\nh 6, 8 - ti6u khu 350, xii m\lc dich sir d\lIlg d~t tic

~
tuy6n £lT755 n&i£lT753 tinh Binh Phuac Tan Phuac, huy~n £lOng Phu cae d\I an chua th\IC hi~n ~

Xay d\Il1gdulmg tuy6n f.

~

KhoanI1 6 - ti6u khu 340, khoanI1
.. ~

k6t n&i£lT753B vai Ban Quan ly d\I an
7,69 Rimg san x~t; £lang kY chi tieu ch~y~ 1cl

2 dAuill xay d\Il1g 1, 2 - ti6u khu 342, xa Tan m\lC dich sir d\lIlg dat ~ .i,dulmg £lOng PM -
tinh Binh Phuac RimgtrOng

Phuac, huy~n £lOng PM cac d\I an chua th\IChi~~( .,~BinhDu<mg ,., '.,!'t
.-

Xay d\Il1gduang giao 10,76 Rimg san x~t; ThuQc ti6u khu 281 xii Minh £lang kY chi tieu chuy6n
thang phia Tay Qu&c lQ Ban Quan ly d\I an

RimgtrOng £luc, huy~n Han Quan. m\lC dich sir d\lIlg d~t tic
3 13 k6t n&i Ch<m Thanh - dAuill xay d\Il1g cac d\I an chua th\IChi~n

HoaLu
tinh Binh Phuac ThuQc tieu khu 98, 102, 103, xii

£lang kY chi tieu chuy6n39,04 Rimg san xu~t; LQc T~; ti6u khu 207, xa LQc
RimgtrOng TlJien; ti6u khu 220, 223, "n LQc m\lc dich sir d\lIlg d~t tic

. ---1h1M huyen L~c~!!JJL cijc ,l\lll:n chua th\Ic hi~n..
CangtylNHH

14,03 Rimg san xuM; KhoanI1 5,6 - ti6u khu 211, xii £lang kY chitieuchuy6n
4 Trang ~i chan nuai heo Chan nuai LQc

RimgtrOng LQc Thanh, huy~n LQc Ninh m\lC dich sir d\lIlg ~t tic
Thanh LQc Ninh cac d\I an chua th\IChi~n



2

5 I Trang trl).ichan nuoi heo I
CongtyTNHH

7,24 Rimg san xudt; Khoanh 6 - ti8u khu 93 xlI Loc Dang IcYchi tieu chuy8n
Trang tr\li chan Rimgtr6ng

. . fi\lC dich sir d\lllg ddt tir
nuoi LQc Phat VI Hoa, huy~n LQcNinh cac d\I an chua th\IC hi~n

6 I Trang trl;lichan nu6i heo I
COugtyTNHH

34,01 RUng san xudtj [{hoanh 1,9, 10 - ti8u khll :l22. '01\118 ~ chi tieu chuy8n
channuoi
HiIu Thang Rimgtr6ng xli Dang Ha, huy~n Bil mug m\lo dfch sir d\lllg ddt tir

cac d\I an chua th\IC hi~n

7 I Trang trl).ichan nuoi heo I
CongtyTNHH

12,21 Rimg san xudt; Dang IcYchi tieu chuy8n
chan nuoi Khoanh 3 - ti6u khu 32B, xa

D\li Thanh Rimgtr6ng Diik d, huy~n Bu Gia M~p fi\lC dich sir d\lllg ddt tir

CongtyTNHH

cac d\I an chua th\Ic hi~n

8 I Trang tr\li chan nuoi heo chan nuoi 15,23 R' , < Khoanh 2, 5 - ti6u khu 308, xaung san xuat;
Thu~Phuac Rimgtr6ng Nghia Trung, huy~n Bu Dang

TONG 143,33
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