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luật có liên quan. ..................................................................................................... 3 
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nước và các sản phẩm của dự án ............................................................................... 58 
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ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ........................................................................ 105 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ............................................................. 298 
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CSDL   : Cơ sở dữ liệu 
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CTR   : Chất thải rắn 
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US-EPA  : Trung tâm bảo vệ môi trường Hoa Kỳ 
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xây dựng ....................................................................................................................... 50 
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Bảng 1.13: Quy trình tiêm phòng cho heo ................................................................... 67 
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Bảng 2.1: Nhiệt độ (
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chuyển đất đào đắp và san nền ................................................................................... 117 
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Bảng 3.14: Kết quả dự báo tiếng ồn cách nguồn phát sinh 200 m và 500 m ............. 121 
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Bảng 3.31: Mức rung của một số máy móc thi công điển hình ................................. 152 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án  

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh đã được cấp chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 3801271215 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2022; Hoạt động trong lĩnh vực chăn 

nuôi; 

Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và nằm trong vùng phát triển kinh 

tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh nằm trong thị trường có mức tiêu thụ nông sản lớn. Tuy 

nhiên, năng suất sản phẩm nông nghiệp của Bình Phước còn thấp, sức cạnh tranh chưa cao 

do chưa tạo dựng được thương hiệu riêng, giá trị sản xuất nông nghiệp còn khá thấp so với 

tiềm năng phát triển. Mặt khác, cùng với xu thế hiện đại hóa và đô thị hóa, diện tích đất 

nông nghiệp đang bị thu hẹp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỉ trọng đất nông 

nghiệp, tuy nhiên giá trị tuyệt đối sản xuất nông nghiệp vẫn đảm bảo phải tăng. Vì vậy việc 

đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi công nghiệp, năng suất cao và tăng sức cạnh tranh trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước là rất cần thiết; 

Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 con heo nái” của 

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh đã được phê duyệt chủ trương về việc chấp 

thuận chủ trương đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Dự án sẽ được thực hiện trên khu đất 

thuộc xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Mục tiêu của dự án là đầu tư trang trại chăn nuôi heo 

nái sinh sản theo mô hình công nghiệp. Đồng thời dự án còn giúp tạo công ăn việc làm và 

giúp cho người dân địa phương sống quanh khu vực dự án có cơ hội tăng thêm thu nhập. 

Căn cứ Phụ lục V hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi ban hành kèo theo 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/10/2020 của Chính Phủ về việc hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn Nuôi, Dự án Quy mô: 4.500 con heo nái quy đổi sang đơn vị vật nuôi tổng cộng 

là: 1.214,4 đơn vị vật nuôi, cụ thể như sau: 

+ 4.500 con heo nái: 2.250 đơn vị vật nuôi; 

+ 45 con heo đực giống: 27 đơn vị vật nuôi; 

Quá trình xây dựng và hoạt động của dự án có thể gây ra những tác động tiêu cực đến 

môi trường và cộng đồng địa phương trong giai đoạn chuẩn bị trước xây dựng, giai đoạn 

xây dựng và giai đoạn hoạt động. Vì vậy, để tuân thủ theo các quy định của nhà nước về 
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công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo các tác động tiềm tàng tiêu cực được nhận diện và 

giảm thiểu trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án tiến hành lập Báo cáo Đánh giá sơ bộ 

tác động môi trường cho dự án; 

Đây là dự án xây dựng mới, dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại số 16, Mục III, Cột 3, Phụ 

lục II ban hành kèm 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. 

1.1. Thông tin chung về dự án.  

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

 Đại diện: Ông Đinh Văn Bảy      Chức vụ: Giám Đốc  

 Điện thoại: 0886147939  

Đây là dự án đầu tư xây dựng mới, không nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

khu công nghiệp, khu chế xuất, để tuân thủ nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, 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 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ dự án tiến hành lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 

con heo nái” tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

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

Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 con heo nái” tại 

xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thuộc trách nhiệm phê duyệt của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Bình Phước chấp thuận theo Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đồng 

thời chấp nhận nhà đầu tư . 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, lập Hội đồng thẩm định và 

phê duyệt Báo cáo 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” tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan 

hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên 

quan.  

Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 con heo nái” tại 

xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phù hợp với Quyết định số 48/2017/QĐ-

UBND ngày 13/11/2017 phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập 

trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và 

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 29/07/2020 về việc bãi bỏ Khoản 8, Khoản 10 

Điều 2, Điều 5 Quy định quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập trung trên 

địa bàn tỉnh bình phước giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo 

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước; 

Đây là dự án xây dựng mới, dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại số 16, Mục III, Cột 3, Phụ 

lục II ban hành kèm 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. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM.  

2.1.1 Luật 

a). Tài nguyên và Môi trường 

 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

 Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 

ngày 29/11/2013; 
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 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012. 

b). Chăn nuôi 

 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; 

 Luật Thú y số 79/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/06/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2016. 

c). Phòng cháy chữa cháy 

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

40/2013/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

22/11/2013. 

d). Xây dựng 

 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 17/6/2020; 

e). Hoá chất  

 Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 (Văn bản hợp nhất số 

10/VBHN-VPQH ngày 29/06/2018); 

f). Giao thông đường bộ 

 Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 13/11/2008; 

g). An toàn vệ sinh lao động 

 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. 

h). Phòng chống thiên tai 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều 

số 60/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

17/6/2020. 

i). Đầu tư và Doanh nghiệp 
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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/6/2020; 

 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông quan 

ngày 17/6/2020. 

2.1.2. Nghị định 

a). Tài nguyên và Môi trường 

 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/22022 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

 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; 

 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; 

 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; 

 Nghị định số Số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/03/2021 V/v Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước; 

 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải; 

 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước; 

 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

b). Chăn nuôi 
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 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

thức ăn chăn nuôi; 

 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thú y;  

 Nghị định số 39/2017/NĐ – CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn 

chăn nuôi, thủy sản; 

 Nghị định số 13/2020/NĐ – CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi; 

 Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/07/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

c). Phòng cháy chữa cháy 

 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành 

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

cháy và chữa cháy. 

d). Xây dựng 

 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết 

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

 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/ NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/ NĐ-

CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; 

 Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 

e). Hoá chất  

 Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu 

nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu 
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quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; 

 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

f). Giao thông đường bộ 

 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2019 về Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 

 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-

BGTVT ngày 08/10/2013); 

g). An toàn vệ sinh lao động 

 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

h). Phòng chống thiên tai và Thuỷ lợi 

 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ v/v quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thủy lợi; 

 Nghị định 60/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. 

i). Đầu tư và Doanh nghiệp 

 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

2.1.3. Thông tư 

a). Tài nguyên và Môi trường 

 Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá 

chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím; 

 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu 

nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 
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 Thông tư 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; 

 Thông tư 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu; 

 Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 quy định về giám sát khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước; 

 Thông tư 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/09/2021 quy định xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường; 

 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 về quy định kỹ thuật quan trắc 

môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; 

 Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28/08/2018 của Bộ Công thương về quy định về 

quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương; 

 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, 

làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

b). Chăn nuôi 

 Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/08/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; 

 Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 Hướng dẫn việc thu gom, xử lý 

chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác; 

 Thông tư 20/2019/TT – BNNPTNT ngày 22/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia 

về chăn nuôi; 

 Thông tư 21/2019/TT – BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi; 

 Thông tư 22/2019/TT – BNNPTNT ngày 30/011/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống 

và sản phẩm giống vật nuôi; 
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 Thông tư số 23/2019/TT – BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

 Thông tư số 24/2019/TT – BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT – 

BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên cạn; 

 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 05 năm 2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng 

trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt 

Nam; 

 Thông tư số 07/2016/TT – BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

 Thông tư số 14/2016/TT – BNNPTNT ngày 02/06/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;  

b). Phòng cháy chữa cháy 

 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật phòng cháy và chữa cháy; 

c). Xây dựng 

 Thông tư 03/2019/TT-BXD ngày 30/07/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2017/ TT-BXD ngày 30/3/2017 của bộ trưởng bộ xây dựng quy định 

về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ 

http://vbpl.vn/bonongnghiep/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2016/TT-BNNPTNT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/bonongnghiep/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2016/TT-BNNPTNT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng; 

 Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý 

nước thải (Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020). 

d). Hoá chất  

 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương Quy định cụ 

thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

e). Giao thông đường bộ 

 Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/06/2020 của Bộ Công An quy định nhiệm vụ, 

quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành 

chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông 

f). An toàn vệ sinh lao động 

 Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

 Thông tư số 26/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế  Quy định quy chuẩn kỹ 

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

 Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế Quy định quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc; 

g). Phòng chống thiên tai và Thuỷ lợi 

 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/03/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; 

 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. 

2.1.4. Quyết định 

 Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 12/07/2022 phê duyệt chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022; 
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 Công văn 2553/BTNMT-TNN ngày 13/05/2022 về việc tăng cường công tác bảo vệ 

tài nguyên nước dưới đất; 

 Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia 

đến năm 2030; 

 Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 về việc Phê duyệt danh mục hạn 

chế khai thác nước dưới đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

 Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

 Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/3/2006 của Bộ Xây dựng ban hành 

TCXDVN 33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế”; 

 Quyết định số 04/2008QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

“quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”; 

 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, 

cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-

2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 29/07/2020 về việc bãi bỏ Khoản 8, Khoản 

10 Điều 2, Điều 5 Quy định quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập 

trung trên địa bàn tỉnh bình phước giai đoạn 2017 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bình Phước; 

 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 14/09/2022 Quy định mật độ chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh bình phước đến năm 2030; 

 Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 07/09/2022 phê duyệt đề án phát triển vùng 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-

2030. 

2.1.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

a). Nước thải, nước mặt, nước dưới đất 
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 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

 QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm; 

 QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi; 

 QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;  

b). Không khí, khí thải 

 QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số cao - 

Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc; 

 QCVN 22:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng - Mức cho phép 

chiếu sáng nơi làm việc; 

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

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

 QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc; 

 QCVN 27:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép tại 

nơi làm việc; 

 QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

 QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

 QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

 QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh; 

c). Đất, trầm tích và bùn thải 

 QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất; 

 QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

d). Cấp nước 
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 QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

e). Chăn nuôi 

 QCVN01-39:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng 

trong chăn nuôi; 

 QCVN 01-83:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh động vật – yêu 

cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển; 

 QCVN 01-79:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở chăn nuôi gia súc, 

gia cầm – quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y; 

 QCVN 01-99:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú 

y; 

 QCVN 01-148:2013/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm 

định lợn giống; 

 TCVN 9121-2012Tiêu chuẩn Việt Nam trại chăn nuôi gia súc lớn – yêu cầu chung; 

 TCVN 3807-83 Nhóm N – Lợn giống Phương pháp đánh số tai; 

 TCVN 1975-77 Nhóm N Thuật ngữ trong công tác giống gia súc. 

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

thẩm quyền liên quan đến dự án.  

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3801271215 đăng ký lần đầu ngày 

01/04/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp; 

 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Phước phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022. 

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

thực hiện ĐTM.  

 Báo cáo đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 

con heo nái” tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 

 Các bản vẽ kỹ thuật liên quan (bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng tổng thể thoát 

nước mưa, mặt bằng tổng thể thoát nước thải, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý 

nước thải,…); 

http://cucchannuoi.gov.vn/qcvn01-392011-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-ve-sinh-nuoc-dung-trong-chan-nuoi/
http://cucchannuoi.gov.vn/qcvn01-392011-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-ve-sinh-nuoc-dung-trong-chan-nuoi/
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 Các số liệu đo đạc, khảo sát, quan trắc và phân tích hiện trạng chất lượng môi trường 

nơi thực hiện dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường  

 Quá trình làm việc để biên soạn ĐTM 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được thực hiện với các bước sau: 

 Bước 1: Nghiên cứu dự án đầu tư. 

 Bước 2: Nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực dự án. 

 Bước 3: Khảo sát, đo đạc và đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường tại khu 

vực dự án. 

 Bước 4: Xác định các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động, phân  tích 

và đánh giá các tác động của dự án tới môi  trường. 

 Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường của dự án. 

 Bước 6: Xây dựng các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát 

môi trường của dự án. 

 Bước 7: Lập dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường. 

 Bước 8: Tổ chức tham vấn lấy ý kiến cộng đồng. 

 Bước 9: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

 Bước 10: Trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái Quy mô: 4.500 

con heo nái” tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH Chăn 

nuôi Lộc Thành Lộc Ninh làm Chủ đầu tư, thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây dựng Môi trường Vi Ta tham gia khảo sát và lập báo cáo ĐTM. 

– Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường Vi Ta 

– Địa chỉ: Số 13, đường DD3-1, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

– Điện thoại: 028.66805057     

– Người đại diện: Trần Thị Thanh Thúy Chức vụ: Giám đốc 

Danh sách các thành viên chính trực tiếp tham gia ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự 

án được trình bày như trong Bảng 0.1. 
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Ngoài ra, Chủ dự án cũng đã nhận được sự hướng dẫn, phối hợp và giúp đỡ của các 

cơ quan chức năng sau đây: UBND xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Phước. 

Đơn vị thực hiện lấy mẫu môi trường nền (không khí xung quanh, nước mặt…) của 

Dự án là Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường Và ATLĐ Miền Nam có trụ sở chính tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trung tâm được xem là một trong những đơn vị có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh 

vực quan trắc môi trường với những chứng chỉ được công nhận bao gồm: Vimcerts 266,…. 

Vì vậy, với sự kết hợp với Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường Và ATLĐ Miền Nam 

tiến hành thực hiện công tác lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường cho Dự án được xem là 

đáng tin cậy. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường  

4.1. Các phương pháp ĐTM 

4.1.1. Phương pháp lập bảng liệt kê 

Phương pháp này sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác 

động môi trường. Phương pháp này được thực hiện trong Chương 3. 

4.1.2. Phương pháp ma trận (Matrix) 

Phương pháp này là phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án 

và các tác động tới các thành phần môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội; đánh giá định tính và 

bán định lượng các tác động, đánh giá tổng hợp các tác động của dự án. Phương pháp này 

được thực hiện trong Chương 3 và Chương 1. 

4.1.3. Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết 

lập 

Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án theo các hệ số ô 

nhiễm của WHO. Phương pháp này được thực hiện trong Chương 3. 

4.1.4. Phương pháp lập bản đồ 

Lập bản đồ các vị trí giám sát, bản đồ vị trí Dự án trong mối quan hệ với các đối 

tượng bao quanh; lấy mẫu hiện trạng môi trường nền và vị trí giám sát giai đoạn hoạt động. 

Phương pháp này được thực hiện trong Chương 2, Chương 1, Chương 4. 
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4.1.5. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp này sử dụng nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia về thực hiện ĐTM dự 

án tương tự để chọn lọc và loại trừ các phương án có độ tin cậy thấp, ít khả thi. Phương 

pháp này được thực hiện trong Chương 5. 

4.2. Các phương pháp khác 

4.2.1. Phương pháp thống kê, kế thừa nguồn số liệu sẵn có 

Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội tại 

khu vực xây dựng dự án; 

Sử dụng để kế thừa các nguồn số liệu điều tra, khảo sát, thống kê về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, hiện trạng và dự báo tải lượng CTNH phát sinh đã chính 

thức được công bố. Phương pháp này được thực hiện trong Chương 2. 

4.2.2. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí, 

nước, độ ồn tại khu đất dự án và khu vực xung quanh. Phương pháp này được thực hiện 

trong Chương 2. 

4.2.3. Phương pháp so sánh 

Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn môi 

trường Việt Nam. Phương pháp này được thực hiện trong Chương 2 và Chương 3. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM  

5.1. 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  
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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. 

Chủ đầu tư chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín, với hệ thống các tấm làm mát 

được bố trí phía đầu trại và hệ thống quạt hút không khí từ bên trong để thổi khí ra bên 

ngoài, được gắn cuối mỗi chuồng nuôi. Vòi nước uống và máng ăn được thiết kế tự động,...  
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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; 

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 

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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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. Dự án Xây dựng trại chăn nuôi heo theo mô hình 

trại lạnh khép kín được bố trí trên thửa đất 140.317,2 m
2
, bao gồm: 

 Các hạng mục công trình chính: 21.029,35 m
2
. Chiếm khoảng 14,99% trên tổng diện 

tích;  

 Các hạng mục công trình phụ trợ: 5.350,8m
2
. Chiếm khoảng 3,81% trên tổng diện 

tích; 

 Công trình bảo vệ môi trường: 19.738,35m
2
. Chiếm khoảng 14,07% trên tổng diện 

tích; 

 Diện tích cây xanh, thảm cỏ: 94.198,7m
2
. Chiếm khoảng 67,13% trên tổng diện tích. 

Trong đó diện tích cây xanh cách ly: 28.063,44m
2
, diện tích đất trồng cao su 

:66.135,26m
2
. 

Khi dự án đi vào vận hành sẽ diễn ra các hoạt động chính như nhập và xuất bán heo 

con, nuôi dưỡng heo. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như hoạt động sinh hoạt của công 

nhân, sát trùng công nhân; vệ sinh và sát trùng khu vực chuồng trại và các khu vực xử lý 

chất thải; thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý các chất thải phát sinh tại trang trại,.... 

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 
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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. 

5.2. 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:  

 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); 

 Cưa cây, móc góc, San nền; 

 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: 

 Chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi; 

 Vận chuyển nguyên liệu (thức ăn cho heo) và sản phẩm (heo con); 
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 Bóc dỡ khu vực chứa thức ăn; 

 Hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

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

dự án:  

5.3.1. 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 79,733m
3
/ngày.đêm. 

Thành phần ô nhiễm chủ 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 đêm. Thành phần chủ yếu là pH, 

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

Phosphat, Tổng coliform,… 

Tổng lượng nước thải phát sinh khi trang trại hoạt động: 79,733 m
3
/ngày.đêm (Nước 

thải chăn nuôi) + 5 m
3
/ngày đêm (Nước thải sinh hoạt) = 84,733 m

3
/ngày.đêm. 

5.3.2. 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; 
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− 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/m
3
. 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/m
3
. 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/m
3
; 

− Khí thải từ hầm Biogas: Thành phần chính của khí Biogas là CH4 là 39,69m
3
/ngày 

(58% đến 60%); CO2 là 19,845m
3
/ngày (>30%); H2S là 0,99m

3
/ngày còn lại là các 

chất khác như hơi nước, O2, CO; 

− 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,… 
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5.3.3. 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 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. 
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5.3.4. 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,… 

5.3.5. 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; 

Độ rung từ các phương tiện giao thông, thiết bị thi công: 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 trong khoảng từ 6 giờ - 21giờ không được vượt quá mức 

gia tốc rung cho phép 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 
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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; 

5.3.6. 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; 

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 
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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; 

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. 

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

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

5.4.1.1. 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 được thu gom vào hố lắng tạm, hố lắng tạm được lót 

bạt HDPE, hố có dung tích 4,5m
3
 (kích thước: D x R x S = 2,0 m x 1,5 m x 1,5 m) để lắng 
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các chất rắn lơ lửng. Nước thải sau khi lắng cặn được tái sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

tưới đường để giảm bụi; 

Nước thải sinh hoạt: Xây dựng 04 hầm tự với thể tích của từng hầm là 3m
3
 (trong đó, 

kích thước là Dài 1,5m x Rộng 1m x Sâu 2m). Tổng thể tích của các hầm là 3m
3
 x 4 = 12m

3 

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 Hồ điều hoà để xử 

lý; 

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

mương dẫn về Hố CT sẽ được dẫn về 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 hoại 3 ngăn)  Hồ điều hoà  Cụm hoá lý 1  Cụm xử lý sinh học 1  Bể 

lắng sinh học 1  Hồ sinh học tùy nghi  Cụm xử lý sinh học 2  Bể lắng sinh học 2  

Cụm hoá lý 2  Bể khử trùng  Bồn lọc  Hồ 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. 
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(Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 59, Mục 2: Xử lý chất thải chăn nuôi, Luật số 32/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020). 

5.4.1.2. 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 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,… 
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− 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 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 và khu vực nhà đặt máy ép 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,… 

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

5.4.2.1. 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. 
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− 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 nái và phân heo con hằng ngày được thu gom khô sẽ được đưa 

vào nhà để phân, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng theo quy 

định. Phân heo nọc sẽ dẫn về hố CT để đưa lên máy ép phân, sau đó sẽ được đưa vào 

nhà để phân,  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. 

5.4.2.2. 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 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 với diện tích là 

15m
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 
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đúng quy định. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát 

sinh toàn Trại. 

5.4.2.3. 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,...; 

+ 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 
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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. 

5.4.3. 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 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. 



Báo cáo 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                        34 

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

 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; 

+ 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. 
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 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 sẽ 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. 

 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; 
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+ 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. 

5.5. 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.  

5.5.1. 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.  

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

5.5.2.1. 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 

− 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; 
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− 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. 

5.5.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

Căn cứ Điều 21, 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. 

Dự trước khi đi vào vận hành chính thức phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý chất thải như sau: 

a. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự kiến hoàn thành của 

dự án đầu tư: tối đa 06 tháng. 

Thời gian bắt đầu: Sau khi đã hoàn thành xây dựng các công trình xử lý chất thải 

(vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử 

nghiệm toàn bộ dự án). 

Thời gian kết thúc: 6 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

hoạt động 80% dự án. 

b. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý 

chất thải: 

 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: Khi xây dựng các công 

trình xử lý chất thải theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ít nhất là 75 ngày kể từ 

ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm). 

Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: khi kết thúc vận hành thử 

nghiệm điều chỉnh hiệu quả. Tần suất quan trắc nước thải ít nhất là 01 ngày/lần; đo đạc, lấy 
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và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu 

ra trong 07 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải.  

 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc Tần suất lấy mẫu 

I 
Đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước 

thải 

1 
Đầu vào của hệ thống XLNT 

(Hố CT) Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

Tổng Nitơ, Tổng 

Coliform. 

Thời gian lấy mẫu 

dự kiến chia thành 

05 đợt, Tần suất 

quan trắc nước thải 

tối thiểu là 15 

ngày/lần. 

2 Hồ chứa nước thải sau xử lý 

II Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

1 
Đầu vào của hệ thống XLNT 

(Hố CT) 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

Tổng Nitơ, Tổng 

Coliform. 

01 mẫu đơn nước 

thải đầu vào. 

2 Hồ chứa nước thải sau xử lý 

Tần suất quan trắc 

nước thải ít nhất là 

01 ngày/lần; đo 

đạc, lấy và phân 

tích mẫu đơn nước 

thải đầu ra trong 07 

ngày liên tiếp của 

công trình xử lý 

nước thải. 
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5.5.2.2. 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; 

− 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; 
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− 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 

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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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án  

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

heo nái” tại 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   

 Tiến độ thực hiện dự án:   

+ Từ tháng 03/2022 đến tháng 12/2023: Hoàn thành thủ tục pháp lý cho dự án; 

+ Từ tháng 01/2024 đến tháng 02/2025: Tiến hành xây dựng, lắp đặt thiết bị; 

+ Từ tháng 03/2025 trở đi: Đi vào hoạt động. 

 Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia, ranh giới...) của địa điểm 

thực hiện dự án.  

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

Tổng diện tích dự án là 140.317,2 m
2
. Vị trí dự án được xác định như sau: 

 Phía Bắc giáp khu vực trồng cao su; 

 Phía Tây giáp khu vực trồng cao su; 

 Phía Đông giáp khu vực trồng cao su; 

 Phía Nam giáp đường đất. 

Bảng 1.1: Điểm tọa độ ranh giới dự án 

Vị trí 
VN2000 

X(m) Y(m) 

1 1306943,73 523743,29 

2 1306873,07 523733,08 

3 1306871,17 523737,73 

4 1306841,90 523728,61 

5 1306770,52 523701,25 
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Vị trí 
VN2000 

X(m) Y(m) 

6 1306770,72 523688,69 

7 1306776,64 523637,75 

8 1306789,52 523620,21 

9 1306790,13 523614,53 

10 1306780,96 523615,01 

11 1306775,72 523611,25 

12 1306783,64 523591,57 

13 1306784,22 523575,59 

14 1306796,30 523564,94 

15 1306794,00 523555,36 

16 1306779,46 523546,01 

17 1306737,98 523548,85 

18 1306699,88 523552,28 

19 1306678,13 523648,59 

20 1306608,89 523623,04 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 
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Hình 1.1: Vị trí dự án  

Vị trí dự án 
Vị trí dự án 



Báo cáo 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                                     44 

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

 

Hình 1.2: Mặt bằng bố trí phân khu chức năng dự án 
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 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án: Dự án có diện tích: 

140.317,2 m
2 
= 14,03172ha (không có mặt nước) . 

 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;. 

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

trường:  Khu vực dự án hiện là đất trồng cây cao su và không có các yếu tố nhạy 

cảm về môi trường. 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. (Theo Khoản 4, Khoản 5, Điều 5, Thông tư số 23/2019/TT-

BNNPTNN ngày 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt 

động chăn nuôi. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung 

xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, 

bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 

500 mét. Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối 

thiểu là 50 mét). 

 Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án.  

+ Mục tiêu:  

 Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái đẻ tập trung theo hướng quy mô công 

nghiệp; 

 Dự án được triển khai với mục tiêu giúp người chăn nuôi có được nguồn cung cấp 

con giống bảo đảm chất lượng, an toàn về dịch bệnh và từng bước tạo thành vùng 

chăn nuôi heo nái sinh sản để chủ động cung ứng con giống đầu ra cho thị trường; 
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 Không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho tiêu dùng trong nước mà còn là 

nguồn thực phẩm xuất khẩu có giá trị; nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất 

chính, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa; 

 Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi ngoài việc mang lại hiệu quả kinh doanh cho 

chủ đầu tư còn góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, tạo công ăn việc làm ổn 

định cho một số lao động địa phương và khu vực lân cận; 

 Phát triển chăn nuôi heo gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp của tỉnh 

Bình Phước. 

+ Loại hình dự án: 

 Công nghệ trại lạnh khép kín được áp dụng tại dự án, và đây là loại hình chăn nuôi 

heo tập trung, theo hướng thân thiện với môi trường, tái sử dụng nguồn nước sau xử 

lý để vệ sinh chuồng trại và tưới cây. 

 Trại nuôi heo được xây dựng theo mô hình khép kín, có tường che kín xung quanh, 

không khí được thổi vào bên trong theo hệ thống quạt công nghiệp ở mặt trước trại, 

có phun sương để giữ nhiệt. Hệ thống quạt hút không khí từ bên trong để thổi khí ra 

bên ngoài, được gắn ở sau trại. 

 Heo giống: được nhập từ các trại heo giống của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt 

Nam, heo giống được chọn lọc đặc biệt, kiểm tra nghiêm ngặt, được chủng ngừa,…  

+ Quy mô, công suất:  

 Đối với heo nái (sinh sản): 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 (trung bình 11 con), trung 

bình năm sinh sản 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 99.000con heo cai sữa/năm. 

+ Công nghệ chăn nuôi của dự án: Đây là mô hình nuôi khép kín được áp dụng theo 

công nghệ hiện đại của các nước Châu Âu, Châu Mỹ đó là chương trình “Cùng vào 

cùng ra” (All in, All out) là mô hình rất tốt cho việc phòng dịch. Đáp ứng được các 
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yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi heo của dự án: cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh được 

dịch bệnh, cách ly được với môi trường xung quanh để tránh lây lan. 

1.2. 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. 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 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. 

Tổng diện tích của dự án là 140.317,2 m
2
. 

Bảng 1.2: Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình chính của dự án 

Stt Hạng mục 
S.

L 

Rộng Dài  Diện tích  Tỉ lệ 

m m  M2  % 

I TỔNG DIỆN TÍCH XD       46.118,50  32,87 

Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà heo nái đẻ 6 30,4 53 9.667,20  6,89 

2 Nhà heo mang thai số 1 1 33,8 56,5 1.909,70  1,36 

3 Nhà heo mang thai số 2 1 38,2 56,5 2.158,30  1,54 

4 Nhà heo giống 1 7 45 315  0,22 

5 Phòng pha chế 1 4 10 40  0,03 

6 Nhà heo cai sữa số 1 1 32,3 56,5 1.825,0  1,30 

7 Nhà heo cai sữa số 2 1 35,6 56,5 2.011,4  1,43 

8 Nhà heo mang thai hậu bị 1 31,2 56,5 1.762,8  1,26 

9 Nhà heo cách ly số 1 1 16 30 480,0  0,34 
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10 Nhà heo cách ly số 2 1 17,2 50 860,0  0,61 

Các hạng mục công trình phụ trợ 

11 Nhà chờ  xuất heo con 1 7 20 140  0,10 

12 Nhà chờ xuất heo loại 1 7 7 49  0,03 

13 Nhà công nhân số 1 1 8,5 30 255  0,18 

14 Nhà công nhân số 2 1 8,5 50 425  0,30 

15 Nhà ở cách ly người vào trại 1 8,5 10 85  0,06 

16 Nhà nghỉ trưa 1 9 12 108  0,08 

17 Nhà điều hành khu cách ly 1 9,4 13 122,2  0,09 

18 Nhà điều hành 1 9,4 34 319,6  0,23 

19 Nhà kỹ thuật 1 7 30 210  0,15 

20 Nhà sát trùng xe 1  - -  92  0,07 

21 Hố sát trùng xe 1 4 7 28  0,02 

22 Kho cám heo con 1 7 15 105  0,07 

23 Kho để dụng cụ 1 5 7 35  0,02 

24 Kho vôi 1 5 7 35  0,02 

25 Kho cơ khí 1 7 10 70  0,05 

26 Silo cám 7,2 tấn 11 3 3 99,00  0,07 

27 Nhà sát trùng xe cổng phụ 1 4 12 48  0,03 

28 Khu sát trùng trước khi vào trại           

  Nhà đặt máy 1 4 5 20  0,01 

  Sân sát trùng 1 4 20 80  0,06 

29 Nhà máy phát điện 1 8 14 112  0,08 

30 Nhà bảo vệ 1 5 7 35  0,02 

31 Nhà để xe  1 6 20 120  0,09 

32 
Nhà khách chờ trước cổng hình lục 

giác 
1     

 
  

33 Nhà ăn, bếp nấu ăn 1 8,5 20 170,0  0,12 



Báo cáo 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                        49 

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

34 Nhà phơi đồ 1 4 10 40  0,03 

35 Bể nước heo uống 300m3 1 6 12,5 75  0,05 

36 Tháp nước 20m3 1 3 3 9  0,006 

37 Bể nước rửa chuồng 300m3 1 6 12,5 75  0,053 

38 Tháp nước 20m3 1 3 3 9  0,006 

39 Bể ngâm rửa đan 7  -  - 35  0,025 

40 Tháp nước sinh hoạt 4m3 1 3 3 9  0,006 

41 Trạm cân 40T 1 3 12 36  0,03 

42 Hệ thống chống sét 3  - -             -     - 

43 Trạm điện 3 pha 560KVA 1  - -   - -  

44 Hồ chứa nước lót bạt 1 ly 2 10 15 300  0,214 

45 Đường dẫn heo có mái che 1 4 500 2.000  1,425 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

46 Nhà để phân 1 1 7 15 105  0,07 

47 Nhà để phân 2 1 7 15 105  0,07 

48 Nhà đặt máy ép phân 1 7 15 105  0,07 

49 Nhà chứa xác heo chết 1 5 7 35  0,02 

50 
Nhà chứa chất thải rắn thông 

thường 
1 4 5 20  0,01 

51 Nhà chứa chất thải nguy hại 1 3 5 15  0,01 

52 Hố CT 1 
Đường kính 

7,5m 
44,15  0,03 

53 
Cụm xử lý nước thải theo QCVN 

62 
1 11,6 42 487,2  0,347 

54 Hầm biogas  1 30 70 2.100  1,497 

55 Hầm biogas nhà heo cách ly số 2 1 15 30 450  0,321 

56 Hồ điều hòa 1 50 50 2.500  1,782 

57 Nhà điều hành XLNT 1 5 10 50  0,036 
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58 Hầm hủy xác 1 6 12 72  0,051 

59 Hồ sinh học tùy nghi 1 35 70 2.450  1,746 

60 Hồ chứa nước thải sau xử lý 1 30 60 1.800  1,28 

61 Hồ chứa nước tái sử dụng 1 10 15 150  0,11 

62 Hồ chứa nước mưa số 1 1 35 150 5.250  3,74 

63 Hồ chứa nước mưa số 2 1 50 80 4.000  2,85 

II 
DIỆN TÍCH CÂY XANH, 

THẢM CỎ 
      94.198,70  67,13 

64 Cây xanh cách ly        28.063,44  20,00 

65 Đất trồng cây cao su       66.135,26 47,13 

TỔNG DIỆN TÍCH       140.317,20  100 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

1.2.3. Các hoạt động của dự án.  

a. Các hoạt động giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng 

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng 

được trình bày theo bảng dưới đây. 

 Bảng 1. 3.Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, xây 

dựng 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Tập trung công nhân, máy móc 

và thiết bị thi công. 

 Nước thải sinh hoạt. 

 Rác thải sinh hoạt. 

 Chất thải nguy hại. 

 Bụi, khí thải do đốt cháy nhiên liệu. 

2 
Vận chuyển nguyên vật liệu, 

thiết bị phục vụ dự án. 

 Đào đất. 

 Vận chuyển đất đá trong khu vực công trường. 

 Hơi xăng dầu từ các thùng chứa xăng dầu, sơn. 

3 
Hoạt động dự trữ, bảo quản 

nhiên, nguyên vật liệu phục vụ 

 Mùi hơi xăng dầu. 

 Vật liệu rơi vãi, dầu mỡ rò rỉ. 
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STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

công trình.  Chất thải nguy hại. 

4 

Thi công các hạng mục chuồng 

trại và công trình hạ tầng kỹ 

thuật của dự án. 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện thi công cơ 

giới. 

 Chất thải xây dựng. 

 Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt 

nóng chảy. 

5 Hàn, cắt, sơn, xì kim loại. 
Khí thải độc, hơi hàn, vụn kim loại phát sinh 

trong quá trình hàn, cắt. 

6 
Bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

thi công. 

 Nước rửa dính dầu mỡ. 

 Chất thải nguy hại. 

 Dầu mỡ rơi vãi. 

7 

Thu dọn công trường, vận 

chuyển vật liệu, vật tư, đất thải 

dư thừa. 

 Chất thải xây dựng. 

 Vật tư, vật liệu và đất thải dư thừa. 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, 

bốc dỡ. 

 Vật liệu, đất thải rơi vãi. 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp 

b. Các hoạt động giai đoạn vận hành/hoạt động 

Chủ đầu tư chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín, chuồng hầm, với hệ thống 

các tấm làm mát được bố trí phía đầu trại và hệ thống quạt hút không khí từ bên trong để 

thổi khí ra bên ngoài, được gắn cuối mỗi chuồng nuôi. Vòi nước uống và máng ăn được 

thiết kế tự động,... 
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Hình 1.3: Quy trình hoạt động của dự án 

 Thuyết mình sơ bộ quy trình chăn nuôi: 

Heo giống được Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Namcung cấp về trang trại 

cách ly tối thiểu 7 ngày để theo dõi chọn lọc đặc biệt, kiểm tra nghiêm ngặt, được chủng 

ngừa,…  

Theo dự tính, mỗi năm sẽ có khoảng 99.000 heo con được xuất chuồng. Số lượng 

heo trung bình có trong trang trại là 4.500 con heo nái sinh sản; 45 heo đực và 5.500 heo 

con có mặt thường xuyên (Heo con được nuôi 20 ngày xuất chuồng, như vậy số heo con có 

mặt thường xuyên tại trang trại bằng: 25 con heo đẻ (2 lứa x 4.500/365 ngày = 25 con heo 

đẻ/ngày) (cụ thể tính toán số lượng heo nái tại Chương 3) x 11 con (số lượng trung bình 1 

con heo nái đẻ) x 20 ngày (số ngày nuôi) = 5.500 heo con); 

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.   

Chọn giống 

Nhập giống 

Nuôi dưỡng 

Phối giống 

Sinh sản 

Xuất bán 
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1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường:  

1.2.4.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

 Hiện trạng dự án chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

chung của huyện Lộc Ninh.  

 Khi xây dựng chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống thoát nước mưa của riêng dự án được bố 

trí dọc theo trang trại và tách biệt với tuyến thoát nước thải; 

 Kết hợp với độ dốc của trại để đẩy nhanh quá trình thoát nước nên tránh được hiện 

tượng ngập úng nhất là trong thời điểm mưa lớn. Nước mưa trong khu vực trang trại 

một phần tự thấm, một phần nước mưa theo hệ thống mương thoát nước mưa là 

mương đất, hở rộng 0,15m, sâu 0,15m, bố trí xung quanh các dãy nhà nuôi heo dẫn 

về hồ chứa nước mưa; 

 Nước mưa một phần tự thấm. Chủ dự án sẽ đầu tư đào 02 hồ chứa nước mưa với kích 

thước hồ chứa nước mưa 1: Dài 150m x Rộng 35m x Sâu 3m với thể tích 15.750m
3
, 

kích thước chứa nước mưa 2: Dài 80m x Rộng 50m x Sâu 3m với thể tích 12.000m
3
 

để chứa nước mưa chảy tràn trong trang trại. Nước mưa tại hồ chứa đầy sẽ chảy tràn 

thoát theo địa hình thoát ra ngoài dự án; 

 Giải pháp thoát nước cho khu vực sẽ được tính toán trên cơ sở đảm bảo khả năng 

thoát nước nhanh nhất, không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.  

 

 

 

 

Hình  

 

Hình 1.4: Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa 

1.2.4.2. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Hiện trạng dự án chưa xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung. Khi 

hoàn thành xây dựng nước thải từ quá trình vệ sinh chuồng trại được thu gom theo từng khu 

chuồng nuôi, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

Nước mưa trên 

tầng mái 

Nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt 

Tuyến ống thu gom 

trên tầng mái 

Mương thu gom 

nước mưa  

Hồ chứa 

nước mưa  

Tưới cây và 

tiêu thoát theo 

điạ hình ra bên 

ngoài dự án  
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Nước thải chăn nuôi tại trại được thu gom bằng mương dẫn nước thải 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), mương này dẫn nước thải từ 

các khu chuồng trại đến hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-

MT:2016/BTNMT, cột B và và QCVN 01-14:2010/BNNPTNT sẽ được tái sử dụng tưới cây 

và vệ sinh chuồng nuôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Mạng lưới thu gom và xử lý thải 

1.2.4.3. Hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải được thu gom tách biệt với nước mưa.  

Vệ sinh chuồng trại và 

Tưới cây 

Nước thải chăn nuôi  

phát sinh (bao gồm nước thải sinh hoạt) 

Mương dẫn nước thải 

kín kích thước rộng 

0,5m x sâu 0,5m 

HTXLNT, công suất 

200m
3
/ngày đêm 

Hồ chứa nước thải sau 

xử lý thể tích 9.000 m
3
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Nước thải chăn nuôi: được thu gom bằng mương dẫn nước thải 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) mương này dẫn nước thải từ các khu 

chuồng trại đến hệ thống xử lý nước thải;  

Nước thải sinh hoạt: từ bể tự hoại được dẫn về Hầm biogas bằng đường ống uPVC 

Ø114mm. Nước rửa chân tay được dẫn về Hồ điều hoà bằng đường ống uPVC Ø90mm.  

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

hoạt (sau bể tự hoại)  Hồ điều hoà  Cụm hoá lý 1  Cụm xử lý sinh học 1  Bể lắng 

sinh học 1  Hồ sinh học tùy nghi  Cụm xử lý sinh học 2  Bể lắng sinh học 2  Cụm 

hoá lý 2  Bể khử trùng  Bồn lọc  Hồ chứa nước thải sau xử lý. 
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Hình 1.6: Mặt bằng bố trí hệ thống xử lý nước thải dự án 

1.2.4.4. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường 

Phân loại tại nguồn thành 2 loại: Chất thải rắn vô cơ gồm kim loại. giấy. bao bì thuỷ 

tinh v.v.. được định kỳ thu gom và chất thải rắn hữu cơ (lá cây, rau, quả, củ v.v.) được thu 

gom hàng ngày; 

Khu vực công cộng sẽ đặt các thùng chứa CTR ở những điểm dọc hai bên các tuyến 

đường chính của trang trại. Chất thải rắn sẽ được thu gom về kho lưu chứa 20m
2
 và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

Khu xử lý nước thải, công suất 

200m
3
/ngày đêm 
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1.2.4.5. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại trại được căn cứ vào số lượng các loại chế 

phẩm, hoá chất sử dụng cho dự án. Chất thải nguy hại sẽ được thu gom về kho lưu chứa 

15m
2
. 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo các quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.  

a. Phù hợp về công nghệ chăn nuôi 

Chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín, chuồng hầm, với hệ thống các tấm làm 

mát được bố trí phía đầu trại và hệ thống quạt hút không khí từ bên trong để thổi khí ra bên 

ngoài, được gắn cuối mỗi chuồng nuôi. Vòi nước uống và máng ăn được thiết kế tự động,...  

Đây là mô hình nuôi khép kín được áp dụng theo công nghệ hiện đại của các nước 

Châu Âu, Châu Mỹ đó là chương trình “Cùng vào cùng ra” (All in, All out) là mô hình rất 

tốt cho việc phòng dịch. Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi heo của dự án: cao 

ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh được dịch bệnh, cách ly được với môi trường xung quanh để 

tránh lây lan. 

b. Phù hợp về địa điểm thực hiện dự án 

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 khoàng 530m. Trong 

bán kính 50m xung quanh khu đất không có trang trại chăn nuôi heo hiện hữu. 
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c. Phù hợp về kết nối cơ sở hạ tầng 

 Đường thủy: Khu vực không có hệ thống giao thông thuỷ. Có 02 suối là suối Prek 

Tapek và suối Prêk Tenoum vào mùa khô không có nước; 

 Đường bộ: 

 Giao thông đối ngoại: Hệ thống giao thông dự án chưa thật sự hoàn thiện. Tiếp giáp 

dự án có đường đất, kết nối với tuyến đường nhựa DT754 (tuyến đường chính kết nối 

với khu vực lân cận);  

 Giao thông đối nội: Các đường nội bộ của dự án hiện chưa thi công xây dựng.  

 Đánh giá chung về hệ thống giao thông: Đảm bảo khả năng lưu thông và kết nối 

với các khu vực khác. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án  

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu dùng trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng của 

dự án 

1.3.1.1. Nhu cầu vật liệu giai đoạn xây dựng 

 Vật liệu tương đối ít chủ yếu là: cát xây dựng, gạch thẻ, đá dăm, đá 1x2, đá 4x6, xi 

măng, sắt thép, sơn,..; 

 Phương án vận chuyển: Chủ dự án hợp đồng với các nhà cung cấp vận chuyển 

nguyên vật liệu đển khu đất thực hiện dự án. Xe vận chuyển là xe tải 12 – 16 tấn, có 

thùng, trong quá trình vận chuyển thùng xe được phủ bạt kín để hạn chế bụi và đất 

cát rơi vãi, ảnh hưởng đến môi trường hai bên đường vận chuyển; 

 Khối lượng vật liệu xây dựng phục vụ cho quá trình thi công được Chủ đầu tư ước 

tính như sau: 

Bảng 1.4: Khối lượng vật liệu cần cung cấp trong quá trình xây dựng 

STT Nguyên vật liệu Số lượng Đơn vị 

1 Đá 1.920 Tấn 

2 Cát 2.260 Tấn 

3 Xi măng 1.200 Tấn 

4 Sắt, thép 1.140 Tấn 

5 Gạch 29.360 Tấn 

6 Vật liệu khác (tôn, que hàn, sơn….) 50 Tấn 

Tổng cộng 35.930 Tấn 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 
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1.3.1.2. Nhiên liệu 

 Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án sử dụng dầu DO cho nhiều máy móc, thiết bị 

số lượng sử dụng khoảng 28 thiết bị gồm: xe ủi, xe tải, máy đào,... Nguồn cung cấp nhiên 

liệu tại các trạm xăng, dầu trên địa bàn huyện. 

Nhu cầu nhiên liệu cần cho các phương tiện thi công được thể hiện theo bảng sau. 

Bảng 1.5: Nhu cầu nhiên liệu cung cấp cho các phương tiện thi công công trình 

STT Tên thiết bị Số lượng 

Lượng dầu 

DO/thiết bị 

(lít/giờ) 

Tổng lượng dầu DO 

sử dụng (lít/giờ) 

1 Máy đào 3 18 144,0 

2 Máy ủi 2 5,8 46,2 

3 Máy san 2 4,9 38,9 

4 Máy đầm dùi 2 6,8 54,6 

5 Cần cẩu 1 7,5 59,6 

6 Xe tải 5 2 16,0 

7 Máy trộn bê tông 2 - - 

8 Máy bơm nước 2 - - 

9 Xe tưới nước 1 7,5 15,0 

10 Đầm bánh hơi 1 8 64,0 

11 Xe lu 1 16 128,0 

12 Máy nén khí 1 12 96,0 

13 Máy phát điện 2 46,3 370,4 

Tổng lượng sử dụng 28 134,8 1.032,7 

Ghi chú: 1 ngày hoạt động thi công 8 tiếng 

1.3.1.3. Nhu cầu sử dụng nước cho thi công xây dựng 

a. Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng là 80 l/người.ngày.   
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Lượng nước cấp cần dùng cho công nhân trong giai đoạn chuẩn bị và thi công vào 

thời điểm tập trung cao nhất là 50 (người) x 80 (lít/người/ngày) = 4.000 lít/ngày = 

4m
3
/ngày. 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; Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước 

và xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được tính bằng 100% lượng nước 

cấp. Vì vậy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 4 m
3
/ngày. 

b. Nhu cầu sử dụng nước cho xây dựng (bảo dưỡng máy móc, vệ sinh máy móc, thiết bị 

và làm mát máy. 

Bảng 1.6: Lưu lượng sử dụng nước cho quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị ở 

khu vực công trường 

STT Quá trình phát sinh Lưu lượng (m
3
/ngày) 

1 Nước trộn và Bảo dưỡng bê tông 7 

2 
Nước cho việc chống bụi vật liệu và mặt bằng thi 

công 
4 

3 Nước rửa xe, làm mát và vệ sinh dụng cụ 3 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

1.3.1.4. Khối lượng đất đào, đất san nền của dự án 

 Khi thi công dự án có sử dụng một lượng lớn đất để san nền, Chủ dự án tận dụng 

lượng đất đào tại các bể/hồ hệ thống xử lý nước thải để san nền cụ thể khối lượng như sau: 

Bảng 1.7: Lượng đất đào, đất san nền của Dự án 

STT Nội dụng Khối lượng (Tấn) 

1 Khối lượng đất đào 98.261,79 

2 Khối lượng đất san nền 39.886,03 

3 Khối lượng đất dư 58.375,76 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường Vita, tính toán tổng hợp,năm 2022 

1.3.2. Nguyên, nhiên, vật liệu dùng trong giai đoạn hoạt động của dự án 

1.3.2.1. Nguyên liệu phục vụ cho trang trại chăn nuôi 

 Đối với lợn nái chửa kỳ I và chờ phối mức tiêu thụ thức ăn là 1,86 kg/con/ngày, 

(lượng phân thải ra 0,80 kg/con/ngày). Lợn nái chửa kỳ II mức tiêu thụ thức ăn là 1,86 
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kg/con/ngày (lượng phân thải ra là 0,88 kg/con/ngày). Lợn nái nuôi con mức ăn tiêu thụ là 

3,7 kg/con/ngày (lượng phân thải ra là 1,07 kg/con/ngày); 

Số lượng heo tại thời điểm cao nhất là: 4.500 heo nái, 45 con heo đực, tối đa khoảng 

5.500 con heo con có mặt thường xuyên ở trại, với nhu cầu thức ăn như sau: 

Bảng 1.8: Nhu cầu nguyên liệu sử dụng khu nuôi heo nái 

STT 
Nguyên 

liệu 

Khối lượng 

thức ăn 

(kg/con/ngày) 

Khối lượng 

phân thải 

(kg/con/ngày) 

Tổng khối 

lượng thức ăn 

(kg/ngày) 

Tổng khối 

lượng phân 

thải 

(kg/ngày) 

I 

Thức ăn cho 

heo mẹ (4.500 

con) (chọn 

lượng thức ăn 

và phân thải 

lớn nhất) 

3,7 1,07 16.650 4.815 

1 

Heo nái chửa 

kỳ I và chờ 

phối 

1,86 0,80 8.370 3.600 

2 
Heo nái chửa 

kỳ II 
1,86 0,88 8.370 3.960 

3 
Heo nái nuôi 

con 
3,7 1,07 16.650 4.815 

II 

Thức ăn cho 

heo đực (45 

con) 

2,3 1,07 103,5 48,15 

III 

Thức ăn cho 

heo con dưới 

< 15kg (5.500 

heo con) 

0,42 0,25 2.310 1.375 

TỔNG CỘNG 19.064 6.238 

Nguồn: PGS. TS Vũ Đình Tôn và công sự 

1.3.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 về việc Phê duyệt danh 

mục hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước 
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dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước khu vực trang trại của Công ty không thuộc danh mục 

hạn chế khai thác. Vì thế Công ty dự kiến tiến hành khoan giếng để đáp ứng nhu cầu sử 

dụng nước của dự án. Công ty sẽ tiến hành xin phép cơ quan chức năng đúng theo quy định 

tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước; 

Theo Báo cáo quan trắc tỉnh Bình Phước năm thứ XV: Khu vực huyện Đồng Phú có 

1 tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) bao gồm các hệ tầng địa chất: Chiu Riu 

(J2cr), Mã Đà (J2mđ), Đắc Krông (J1đk), Đắc Bùng (J1đb) và hệ tầng La Ngà (J2ln). TCN 

này có diện phân bố hầu hết tỉnh Bình Phước (trừ phần nhỏ ở phía tây bắc và khu vực núi 

Bà Rá). Tổng diện tích khoảng 6.387km
2
, trong đó lộ ra trên mặt khoảng 1.200km

2
. 

Tại các LK nghiên cứu bắt gặp mái ở độ sâu 0,00 ÷ 47,00m. Bề dày đới nứt nẻ thay 

đổi 5,00 ÷ 78,00m, bề dày chứa nước trung bình là 42,86m.  

 Thành phần đất đá là sét bột kết, sét bột kết vôi, cát bột kết, phiến sét vôi màu xám, 

xám xanh, xám đen; phần trên bề mặt bị phong hóa triệt để tạo thành sét bột,  phần dưới là 

đá tươi nứt nẻ ít. Phần lớn diện tích của TCN này bị các TCN n2
2
, n2

2-3
 và n1

3
 phủ lên 

trên. 

Việc thiết kế giếng khoan khai thác nước dưới đất chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị 

có giấy phép hành nghề khoan giếng thăm dò, khai thác nước ngầm theo đúng quy định. 

Công ty dự kiến sẽ khoan 04 giếng với công suất khai thác mỗi giếng 200m
3
/ngày đêm. 

a. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân 

− Nước sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng. Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, 

nhu cầu nước sinh hoạt (bao gồm nước tắm giặt, vệ sinh,...) trong giai đoạn hoạt 

động có khoảng 50 người làm việc tại trang trại, được tính toán là 80 lít/người/ngày 

đêm và Theo TCVN 4513:1988 – nhu cầu sử dụng nước cho 1người/1bữa ăn, lượng 

nước sử dụng cho nhà ăn tập thể tính cho 1 công nhân là 20 lít/ngày. Cụ thể như sau: 

 Nước cấp cho sinh hoạt:  50 người x 80 lít/người/ngày.đêm = 4m
3
/ngày.đêm; 

 Nước cấp cho nấu ăn:  50 người x 20 lít/người/ngày.đêm = 1m
3
/ngày.đêm; 

Như vậy, tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống của công nhân viên trong 

toàn trang trại là: 4 + 1 = 5 m
3
/ngày. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-201-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-tai-nguyen-nuoc-214786.aspx
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b. Nhu cầu sử dụng nước chăn nuôi heo  

Dựa vào nhu cầu sử dụng thực tế ở một số trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước và quy mô chăn nuôi của trại để tính toán nhu cầu sử dụng nước khi dự án đi vào 

hoạt động. Trang trại nuôi heo theo công nghệ mới tiết kiệm nước, phun rửa chuồng trại 

bằng máy phun nước áp lực cao, dự án không có hoạt động tắm heo. Nhu cầu sử dụng nước 

phục vụ cho hoạt động chăn nuôi của trang trại được thể hiện trong bảng sau: 

 Nhu cầu sử dụng nước đối với khu nuôi heo nái: 

Bảng 1.9: Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động chăn nuôi và sát trùng tại trại heo nái 

STT Phân loại 
Định mức 

(lít/con) 

Đầu con 

(con) 

Lượng nước cấp 

(lít/ngày) 

1 

Nước 

uống 

heo nái 

Heo nái hậu bị 8 – 12 

4.500 90.000 Heo nái chửa 15 - 20 

Heo mẹ nuôi con 15 - 20 

2 Nước uống heo đực giống 10 – 12 45 540 

3 

Nước 

uống 

heo con 

Heo mới cai sữa 1,2 - 2 
Khoảng 

5.500 heo 

con 

22.000 

Heo con 2 – 4 

4 Nước vệ sinh chuồng trại 3 – 5 
4.500 + 45 + 

5.500 
50.225 

5 Nước sát trùng xe và công nhân  - - 1.000 

6 Nước ngâm đan 1 m
3
/bể 1 m

3
 x 6 bể   6.000 

Tổng cộng (m
3
) 169.765 

Nguồn: Chăn nuôi và các vấn đề ô nhiễm môi trường, PGS. TS Bùi Hữu Đoàn và công sự 

 Nước dùng cho sát trùng: bình quân 01 người là 05 Lít/lần, mỗi ngày 02 lần và tổng 

số công nhân hoạt động của trại là 50 người. Nước sát trùng xe: dự kiến bình quân có 

khoảng 10 xe ra vào trại: (5lít/người x 2 lần x 50 người) + (25lít x 10xe x 2 lần) = 

1.000lít/ngày = 1 m
3
/ngày. 
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Bảng 1.10: Bảng cân bằng nhu cầu cấp nước và lưu lượng nước thải phát sinh tại trại heo 

nái 

STT Hạng mục  Đơn vị 
Lưu lượng 

nước cấp (m
3
) 

Lưu lượng nước 

thải (m
3
) 

1 Nước uống heo nái m
3
/ngày 90 18 

2 Nước uống heo đực giống m
3
/ngày 0,54 0,108 

3 Nước uống heo con m
3
/ngày 22 4,4 

4 Nước vệ sinh chuồng trại m
3
/ngày 50,225 50,225 

5 Nước dùng cho sát trùng  m
3
/ngày 1 1 

6 Nước ngâm đan m
3
/ngày 6 6 

Tổng cộng 169,765 79,733 

Nguồn: Chăn nuôi và các vấn đề ô nhiễm môi trường, PGS. TS Bùi Hữu Đoàn và công sự 

Ghi chú: Lưu lượng nước thải = 100% lượng nước cấp. Trong đó:  

+ Lượng nước tăng trọng đi vào cơ thể heo, chiếm 60 – 75% lượng nước cấp. 

+ Lượng nước thải (nước tiểu), chiếm 20% lượng nước cấp. 

+ Lượng nước thoát hơi vào không khí, chiếm 5% lượng nước cấp.  

Lượng nước heo uống một phần đi vào cơ thể heo giúp heo tăng trọng lượng, một 

phần nước thoát hơi vào không khí.  

Nước tưới cây xanh cách ly: Nước tưới cây: Theo TCVN 33:2006 cây xanh cách ly 

của dư án là 3 – 4lít/m
2
 (chọn 4lít/m

2
) với diện tích là 28.063,44m

2
, cây cao su là 10 – 15lít 

(chọn 10lít/m
2
)với diện tích là 66.135,26m

2
. Giai đoạn đầu công ty sẽ sử dụng nước dưới 

đất để tưới cây, khi dự án đi vào hoạt động ổn định, hệ thống xử lý nước thải đã hoàn thiện 

và hoạt động hiệu quả, công ty sẽ sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây xanh cách ly và 

cây cao su (Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 59, Mục 2: Xử lý chất thải chăn nuôi, Luật số 

32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020); 

 Nước sử dụng cho làm mát: toàn trại có 15 chuồng nuôi heo. Lượng nước sử dụng 

cho làm mát cấp lần đầu ước tính khoảng 15m
3
 và cấp bổ sung hàng ngày do quá trình bay 
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hơi với lượng nước khoảng 7 lít/ngày.tấm. Dự án sử dụng 1.160 tấm làm mát, như vậy 

lượng nước cấp bổ sung cho các tấm làm mát khoảng: 1.160 tấm ×7 lít/ngày.tấm = 

8.120lít/ngày = 8,12 m
3
/ngày; Việc sử dụng tấm làm mát này không phát sinh cặn lắng. 

Thông thường tuổi thọ của các tấm làm mát khoảng trên 10 năm; nếu trường hợp trong quá 

trình sử dụng các tấm làm mát này bị hư hỏng sẽ được Công ty thu gom và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng xử lý. 

Nước dùng cho PCCC:  
3 3600 20 2 3 3600 0.5

1000 1000

q n kccQcc
       

   = 216 

m
3
/ngày.đêm. 

Trong đó: 

 n: số đám cháy, n = 2; 

 t: thời gian dập tắt cháy, t = 3 giờ; 

 k: hệ số phục hồi bể dự trữ nước chữa cháy, k = 0,5; 

 qcc: Lưu lượng cấp nước chữa cháy, qcc = 20 l/s. 

1.3.2.3. Nhu cầu sử dụng điện 

 Nhu cầu sử dụng điện: Dựa vào các dự án có quy mô tương tự trên địa bàn tỉnh, nhu 

cầu sử dụng điện của dự án thể hiện như sau. 

Bảng 1.11: Bảng tổng hợp sử dụng điện trong 1 tháng 

STT Tên hạng mục Điện tiêu thụ kWh 

1 Khu trang trại chính, nhà ở công nhân 167.238,5 

2 Khu chứa và xử lý chất thải 34.078 

3 Cổng tường rào 1.690 

4 Hệ thống làm mát 160.800 

Tổng cộng 727.613 

Chọn công suất tiêu thụ điện 750.000 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

1.3.2.4. Nhu cầu sử dụng hoá chất  

Tất các loại hoá chất sử dụng trong chăn nuôi và xử lý nước thải chủ dự án cam kết 

không thuộc loại chất cấm sử dụng và được thu mua trong nước.  
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Bảng 1.12: Nhu cầu sử dụng hoá chất trong giai đoạn hoạt động của trang trại 

STT Hóa chất Công dụng Thành phần/Đặc tính Đơn vị 
Số 

lượng 

 

1 

AldekolDes 

FF –5lit 

Sát trùng chuồng 

trại, dụng dụ chăn 

nuôi, phương tiện 

vận chuyển 

Glutaraldehyde, 

Quaternary, Ammonium 

chlorine 

Lít/tháng 1.143 

 

2 

Ommicide -

5litre 

Sát trùng chuồng 

trại, dụng cụ chăn 

nuôi, phương tiện 

vận chuyển 

Glutaraldehyde: 15%, 

Coco-QAC:10% 

 

Lít/tháng 928 

 

3 
Cồn iot 

Sát trùng vết thương 

cho vật nuôi 

Phức hợp của iod với 

polyvinylpirrotidon là 

thuốc được dùng ngoài 

Lít/tháng 825 

4 Vôi bột 
Sát trùng chuồng 

trại 

Có tính sát trùng mạnh, 

diệt các cầu khuẩn sinh 

mủ, các liên cầu khuẩn, 

E.coli, trực khuẩn đóng 

dấu lợn, tụ huyết trùng, 

phó thương hàn,… 

Bao/tháng 656 

5 Cồn 70
0 

Sát trùng dụng cụ 

Cồn làm biến tính protein 

của vi sinh vật, tiêu diệt 

nấm, vi khuẩn nhưng 

không có tác dụng lên bào 

tử. 

Lít/tháng 618 

6 KMnO4 
Sát trùng chuồng 

trại 

Là những tinh thể hình thoi 

dễ kết tinh, màu đỏ tím, 

hầu như đen, có ánh kim. 

Tan trong nước cho màu 

tím dậm.  

Kg/tháng 300 

7 
Methylen Blu-

1litre 
Sát trùng vết thương 

Thành phần chính của 

thuốc Xanh methylen là 

methylene blue. Thuốc 

được bào chế ở dạng viên 

nén, dung dịch bôi ngoài 

da hoặc thuốc tiêm. 

Lít/tháng 93 

8 Folmol Xông hơi chuồng Formol có tính chất sát Lít/tháng 450 
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STT Hóa chất Công dụng Thành phần/Đặc tính Đơn vị 
Số 

lượng 

trại trùng mạnh, giết chết tất cả 

các vi khuẩn gây bệnh, 

ngay cả nha bào của trực 

khuẩn nhiệt thán. Formol 

cũng là chất tiêu độc tốt. 

9 E.M 

Khử mùi hôi 

Là chế phẩm sinh học tập 

hợp hơn 80 chủng vi sinh 

vật kỵ khí và hiếu khí 

thuộc các nhóm: Vi khuẩn 

quang hợp, vi khuẩn lactic, 

nấm men, nấm mốc, xạ 

khuẩn được sử dụng phổ 

biến trong công nghiệp 

thực phẩm và công nghệ 

lên men 

L/tháng 1.593 

10 Zeolite Kg/tháng 337 

11 Chlorine Khử trùng 

Dạng bột trắng, mùi cay 

xốc, khi pha với nước có 

mùi vị nhằm tiêu diệt vi 

sinh, vi khuẩn, coliform. 

Kg/tháng 300 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

Công ty thực hiện tiêm phòng bệnh cho heo theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc được 

trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.13: Quy trình tiêm phòng cho heo 

Loại vắc xin Đực giống 
Nái mang thai/ 

Nái nuôi con 
Heo con Tái chủng 

Dịch tả 

Chủng 2 

lần /năm 

Trước khi sinh 3-4 

tuần hoặc sau khi 

sinh trên 2 tuần 

Lần 1: 15-30 ngày tuổi 

Lần 2: 30-45 ngày tuổi 
5-6 tháng 

Lở Mồm Long 

Móng ( FMD ) 

Lần 1: 14 ngày tuổi *) 

Lần 2 : 42 ngày tuổi 
5-6 tháng 

Tụ huyết trùng Kết hợp tiêm với heo Lần 1: 20-30 ngày tuổi 5-6 tháng 
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Loại vắc xin Đực giống 
Nái mang thai/ 

Nái nuôi con 
Heo con Tái chủng 

con 

(lần 1) 

Lần 2 :45-50 ngày tuổi 

Phó thương hàn 
Lần 1:20-30 ngày tuổi 

Lần 2: 40-50 ngày tuổi 
5-6 tháng 

Tai xanh 

( PRRS) 

Chủng 3 

lần/năm 

Sau khi sinh 

14 - 28 ngày 

Lần 1: 14-30 ngày 

Lần 2 : sau 28 ngày 
4 tháng 

Phù đầu lợn con 
Chủng 2 

lần/năm 

Tiêm heo nái mang 

thai 2-3 tuần trước 

khi đẻ/ Tiêm heo con 

sau 10 ngày tuổi 

Lần 1: 10-15 ngày 

Lần 2 : 14-24 ngày 
5-6 tháng 

Ghi chú: (*) Đối với heo con sanh từ mẹ đã tiêm phòng FMD (có kháng thể mẹ) thì chích 

ngừa FMD lúc 2,5 tháng tuổi. 

Bảng 1.14: Nhu cầu sử dụng vacxin trong chăn nuôi heo tại dự án 

STT Tên Vaccine, thuốc thú y Liều lượng Số lượng Xuất xứ 

I Vắc xin tiêm ngừa - - - 

1 
Vắc xin ngừa lở mồm long móng (LMLM 

type O) 
02 liều/con 9.000 liều/năm Thái Lan 

2 Vắc xin dịch tả heo đông khô (SFV) 02 liều/con 9.000 liều/năm Thái Lan 

3 
Vắc xin vô hoạt tụ huyết trùng heo chủng 

FgHC 

01 liều/con 4.500 liều/năm 
Thái Lan 

4 Vắc xin ngừa heo tai xanh (PRRS) 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

5 Vắc xin phó thương hàn 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

6 Vắc xin phòng bệnh Đóng dấu lợn 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

7 Vắc xin phù đầu lợn con 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

II Thuốc thú y - - - 

1 Amox 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

2 Ampi 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 
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STT Tên Vaccine, thuốc thú y Liều lượng Số lượng Xuất xứ 

3 Sắt (Fe) 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

4 Totraril 5% 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

5 Calci B12 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

6 Amino 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

7 Glucoza 5% 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

8 Ecotraz 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

9 CTC 01 liều/con 4.500 liều/năm Thái Lan 

10 Flopan 01 liều/con 4.500  liều/năm Thái Lan 

III Thuốc sát trùng - - - 

1 
Omnicide 

(Glutaraldehyde 10%; Coco-QAC 10%) 
- 450 lít/năm 

Việt 

Nam 

2 Vôi (canxi ôxít: CaO) - 2.250 kg/năm 
Việt 

Nam 

IV Thuốc diệt côn trùng    

1 Raccumin (0.75 TP) - 10 kg/năm 
Việt 

Nam 

2 Flocoumafen: 0,005% (50mg/kg) - 24 kg/năm 
Việt 

Nam 

3 Fipronil: 25g/L - 4 lít/năm 
Việt 

Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

1.3.2.5. Nhu cầu lao động 

Cán bộ công nhân viên của trang trại trong giai đoạn hoạt động của dự án dự kiến 

khoảng 50 người. Chủ dự án sẽ tuyển dụng lao động và sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa 

phương, nhu cầu công nhân khi dự án đi vào hoạt động theo bảng sau: 
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Bảng 1.15: Nhu cầu lao động của công ty 

STT Loại lao động Số lượng 

1 Quản đốc trại chăn nuôi 01 

2 Phó quản đốc trại 01 

3 Nhân viên quản lý 02 

4 Bác sĩ thú y 02 

5 Công nhân kỹ thuật 07 

6 Công nhân chăm sóc và vệ sinh chuồng trại 35 

7 Công nhân kỹ thuật phụ trách môi trường và an toàn 02 

Tổng cộng  50 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

1.3.2.6. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng thi 

công dự án 

Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công của dự án được trình bày 

trong bảng sau. 

Bảng 1.16: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công của dự án 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Số lượng Công suất 

Năm sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Tình 

trạng 

1 Máy đào 3 0,8-1,2 m
3 

2020 Nhật Tốt 

2 Máy ủi 2 110 CV 2020 Đức Tốt 

3 Máy san 2 110 CV 2020 Nhật Tốt 

4 Máy đầm dùi 2 9T 2020 Nhật Tốt 

5 Cần cẩu 1 16T 2020 Nhật Tốt 

6 Xe tải 5 10 2020 Hàn quốc Tốt 

7 Máy trộn bê tông 2 2,5T 2020 Nga Tốt 

8 Máy bơm nước 2 - 2020 Việt Nam Tốt 

9 Xe tưới nước 1 - 2020 Việt Nam Tốt 

10 Đầm bánh hơi 1 16T 2020 Hàn quốc Tốt 
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STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Số lượng Công suất 

Năm sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Tình 

trạng 

11 Xe lu 1 10 2020 Nhật Tốt 

12 Máy nén khí 1 360m
3
/h 2020 Nhật Tốt 

13 Máy phát điện 2 400KVA 2020 Nhật Tốt 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

1.3.2.7. Danh mục máy móc thiết bị dự kiến trong giai đoạn hoạt động/vận hành dự án 

a. Máy móc thiết bị cho hoạt động chính của dự án 

Trang trại được trang bị toàn bộ trang thiết bị chuyên dùng cho dự án. Trang trại được 

xây dựng theo quy mô công nghiệp, chuồng trại tuân thủ theo tiêu chuẩn đề ra như: hệ 

thống máy lạnh làm mát, quạt thông gió, hệ thống máng ăn và nước uống tự động, hệ thống 

phun rửa chuồng trại áp lực cao nhằm tiết kiệm nước trong chăn nuôi... Danh mục thiết bị 

được trình bày như bảng sau: 

Bảng 1.17: Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến trong quá trính vận hành dự án 

STT Tên hạng mục ĐVT Số lượng Xuất xứ 
Năm sản 

xuất 

I CHUỒNG HEO MANG THAI 

1 Ô mang thai 1 vách Bộ 1.440 Thái Lan 2022 

2 Ô mang thai 2 vách Bộ 256 Thái Lan 2022 

3 Quạt hút 1,5HP Bộ 32 Đài Loan 2022 

4 Tấm giấy làm mát 0,15x0,3x1,8 Tấm 167 Thái Lan 2022 

5 Bơm nước 1,5 HP Cái 16 Đài Loan 2022 

6 Hệ thống điện Bộ 16 Việt Nam 2022 

 CHUỒNG HEO MANG THAI HẬU BỊ 

1 Ô mang thai 1 vách Bộ 1.440 Thái Lan 2022 

2 Ô mang thai 2 vách Bộ 256 Thái Lan 2022 

3 Quạt hút 1,5HP Bộ 32 Đài Loan 2022 

4 Tấm giấy làm mát 0,15x0,3x1,8 Tấm 166 Thái Lan 2022 
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STT Tên hạng mục ĐVT Số lượng Xuất xứ 
Năm sản 

xuất 

5 Bơm nước 1,5 HP Cái 16 Đài Loan 2022 

6 Hệ thống điện Bộ 16 Việt Nam 2022 

 CHUỒNG HEO CAI SỮA 

1 Ô mang thai 1 vách Bộ 1.440 Thái Lan 2022 

2 Ô mang thai 2 vách Bộ 256 Thái Lan 2022 

3 Quạt hút 1,5HP Bộ 32 Đài Loan 2022 

4 Tấm giấy làm mát 0,15x0,3x1,8 Tấm 167 Thái Lan 2022 

5 Bơm nước 1,5 HP Cái 16 Đài Loan 2022 

6 Hệ thống điện Bộ 16 Việt Nam 2022 

II CHUỒNG HEO NÁI ĐẺ 

1 Chuồng heo nái đẻ 2 vách Bộ 38 Thái Lan 2022 

2 Chuồng heo nái để 1 vách Bộ 216 Thái Lan 2022 

3 Lồng úm cho heo con Cái 60 Thái Lan 2022 

4 Máng tập ăn cho heo con Cái 600 Thái Lan 2022 

5 Quạt hút 1,5HP Bộ 18 Đài Loan 2022 

6 Tấm giấy làm mát 0,15x0,3x1,8 Tấm 410 Thái Lan 2022 

7 Bơm nước 1,5 HP Cái 24 Đài Loan 2022 

8 Hệ thống điện TB 12 Việt Nam 2022 

III CHUỒNG HEO CÁCH LY 

1 Quạt hút 1,5 HP Bộ 4 Đài Loan 2022 

2 Tấm giấy làm mát 0,15x0,3x1,8 Tấm 200 Thái Lan 2022 

3 Máng ăn tự động 80 kg Bộ 8 Thái Lan 2022 

4 Bơm nước 1,5 HP Cái 2 Đài Loan 2022 

IV CHUỒNG HEO NỌC & LẤY TINH 

1 Quạt hút 1,5 HP Bộ 4 Đài Loan 2022 

2 Tấm giấy làm mát 0,15x0,3x1,8 Tấm 50 Thái Lan 2022 
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STT Tên hạng mục ĐVT Số lượng Xuất xứ 
Năm sản 

xuất 

3 Bơm nước 1,5 HP Cái 2 Đài Loan 2022 

4 Ô chuồng nọc 1 vách Bộ 20 Thái Lan 2022 

5 Ô chuồng nọc 2 vách Bộ 10 Thái Lan 2022 

V MÁY MÓC THIẾT BỊ KHÁC 

1 Xe tải vận chuyển heo Xe 05 Hàn Quốc 2022 

2 Máy xịt thuốc sát trùng Cái 04 Việt Nam 2022 

3 Máy phát điện 400KVA Cái 01 Đài Loan 2022 

4 Máy phun rửa áp lực cao 2 HP Cái 10 Việt Nam 2022 

5 Xe rùa đẩy tay Cái 15 Việt Nam 2022 

6 Máy bơm nước cấp Cái 10 Việt Nam 2022 

7 Hệ thống điện HT 2 Việt Nam 2022 

8 Bóng đèn chiếu sáng Cái 2.000 Việt Nam 2022 

9 Xe chuyên chở thức ăn Xe 8 Đài Loan 2022 

10 Bơm nước làm mát Cái 32 Đài Loan 2022 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

b. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến của công trình bảo vệ môi trường 

 Công trình xử lý nước thải 

Bảng 1.18: Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt mới cho hệ thống xử lý nước thải tại trang 

trại 

STT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Ký hiệu 

Số 

lượng 
Xuất xứ Chức năng và công suất 

I Hố CT 

1 
Bơm chìm nước 

thải 
Bộ 

HCT-

01/02/03 
3 Ý 

Bơm chìm  

 Q = 10 m³/h  

 H = 7,5 mH2O  

 P = 0,25 kW  
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STT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Ký hiệu 

Số 

lượng 
Xuất xứ Chức năng và công suất 

 Điện áp: 3pha/ 220V 

II Hầm Biogas 

1 
Bơm chìm nước 

thải 
Bộ HB-01/02/03 3 Ý 

Bơm chìm  

 Q = 10 m³/h  

 H = 7,5 mH2O  

 P = 0,25 kW  

 Điện áp: 3pha/ 220V 

III Hồ điều hoà 

1 
Bơm chìm nước 

thải 
Bộ HĐ-01/02/03 3 Ý 

Bơm chìm  

 Q = 10 m³/h  

 H = 7,5 mH2O  

 P = 0,25 kW  

 Điện áp: 3pha/ 220V 

2 Máy thổi khí Bộ HĐ-01/02 2 Nhật 

Cung cấp khí bể sinh học. 

Lưu lượng: Q = 5m³/phút  

 Cột áp: H = 5.0m  

 Công suất: P = 7 kW  

 Điện áp: 3pha/220V  

3 Đĩa tán khí Cái - 100 Nhật 

Lưu lượng: Q = 5m
3
/hr  

 Kích thước: D = 346mm  

Vật liệu: Màng: EPDM; 

Khung: GFPP (Glass-filled 

Polypropylene) 

IV Bể điều hoà 

1 
Bơm chìm nước 

thải 
Bộ BĐ-01/02/03 3 Ý 

Bơm chìm  

 Q = 10 m³/h  

 H = 7,5 mH2O  
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STT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Ký hiệu 

Số 

lượng 
Xuất xứ Chức năng và công suất 

 P = 0,25 kW  

 Điện áp: 3pha/ 220V 

2 Máy thổi khí Bộ BĐ-01/02 2 Nhật 

Cung cấp khí bể sinh học. 

Lưu lượng: Q = 5m³/phút  

 Cột áp: H = 5.0m  

 Công suất: P = 7 kW  

 Điện áp: 3pha/220V  

3 Đĩa tán khí Cái - 30 Nhật 

Lưu lượng: Q = 5m
3
/hr  

 Kích thước: D = 346mm  

Vật liệu: Màng: EPDM; 

Khung: GFPP (Glass-filled 

Polypropylene) 

V Cụm hoá lý 1, 2 

1 Moto khuấy Bộ - 4 Áo 

Tốc độ: 70 vòng/phút  

 Công suất: 0,25 kw  

 Điện áp: 3pha/220v 

2 Cánh khuấy Bộ - 4 
Việt 

Nam 
Vật liệu: Inox 

3 
Bơm định lượng 

hóa chất 
Bộ - 8 Ý  

Lưu lượng: Q= 520 l/h  

 Cột áp: 5bar  

 Công suất:  P=0.37KW  

 Điện áp: 3pha/220V 

VI Bể lắng hóa lý 1A, 1B, 2 

1 Bơm bùn Bộ - 9 Ý 

Lưu lượng: Q = 10 m³/giờ  

 Cột áp: H = 5 mH2O  

 Công suất: P = 0,25 kW  

 Điện áp: 3pha/220V 
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STT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Ký hiệu 

Số 

lượng 
Xuất xứ Chức năng và công suất 

2 Máy cào bùn Bộ - 9 
Việt 

Nam 

Cào, thu gom bùn về hố thu 

gom. 

Vật liệu: Phần nổi: thép 

nhúng kẽm, phần chìm: 

SS304  

Moto giảm tốc: 0.25 kw, 

SiTi  

Điện áp: 3pha/220v 

VII Cụm bể xử lý sinh học 1, 2 

1 Máy thổi khí Bộ SH-02…08 8 Nhật 

Cung cấp khí bể sinh học. 

Lưu lượng: Q = 5m³/phút  

 Cột áp: H = 5.0m  

 Công suất: P = 7 kW  

 Điện áp: 3pha/220V  

2 Đĩa tán khí Cái - 250 Nhật 

Lưu lượng: Q = 5m
3
/hr  

 Kích thước: D = 346mm  

Vật liệu: Màng: EPDM; 

Khung: GFPP (Glass-filled 

Polypropylene) 

3 Đầu dò DO Bộ - 6 Mỹ 

Thang đo DO: 0.0 – 400.0% 

- DO: 0.0 – 40.0 mg/L  

 Tín hiệu ra:   4-20mA (on 

off) 

VIII Bể lắng sinh học 1, 2 

1 Bơm bùn Bộ - 4 Ailen 

Lưu lượng: Q = 10 m³/giờ  

 Cột áp: H = 5 mH2O  

 Công suất: P = 0,25 kW  
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STT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Ký hiệu 

Số 

lượng 
Xuất xứ Chức năng và công suất 

 Điện áp: 3pha/220V 

2 Máy cào bùn Bộ - 4 
Việt 

Nam 

Cào, thu gom bùn về hố thu 

gom. 

Vật liệu: Phần nổi: thép 

nhúng kẽm, phần chìm: 

SS304  

Moto giảm tốc: 0.25 kw, 

SiTi  

 Điện áp: 3pha/220v 

IX Bể khử trùng 

1 
Bơm định lượng 

hóa 
Bộ - 3 Ý 

Lưu lượng: Q = 520 l/h  

 Cột áp: 5bar  

 Công suất:  P=0.37KW  

 Điện áp: 3pha/220V 

X Hồ chứa nước sau xử lý 

1 
Bơm ly tâm trục 

ngang 
Bộ HC-106A/B/C 3 Taiwan 

Bơm nước thải về lại hố thu 

gom 

P: 15,5Kw; 

Q: 250,5m
3
/h; 

H: 20m. 

XI Bể chứa bùn      

1 Bơm nước thô Bộ - 2 Ý 

Bơm nước rửa máy ép. 

P:0,25Kw; 

Q: 10m
3
/h; 

H: 5m. 

XII Các thiết bị khác      

1 Linh kiện, đường Bộ - 1 Việt - 
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STT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Ký hiệu 

Số 

lượng 
Xuất xứ Chức năng và công suất 

ống công nghệ: 

ống thép tráng 

kẽm và ống nhựa 

Bình Minh dẫn 

nước thải; hệ 

thống phân phối 

khí 

Nam – 

Đức 

2 
Tủ điện điều 

khiển 
Bộ - 1 

Việt 

Nam – 

Hàn 

Quốc 

- 

3 

Dây điện động 

lực, máng dẫn 

điện 

Bộ - 1 

Nhật – 

Hàn 

Quốc 

- 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

 Công trình thu gom và vận chuyển chất thải rắn phát sinh 

Bảng 1.19: Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến của công trình thu gom và vận chuyển chất 

thải rắn phát sinh 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Nơi sản xuất Tình trạng 

1 
Thùng đựng chất thải rắn 120L 

– 660L 
Cái 15 Việt Nam Mới 100% 

2 Chổi quét rác Cái 8 Việt Nam Mới 100% 

3 Ky hốt rác Cái 8 Việt Nam Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 
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1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành  

 

Hình 1.7: Sơ đồ quy trình nuôi  

 Mô tả quy trình công nghệ: 

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 và 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;   

Theo dự tính, mỗi năm sẽ có khoảng 99.000 heo con được xuất chuồng. Số lượng 

heo trung bình có trong trang trại là 4.500 con heo nái sinh sản; 45 heo đực và 5.500 heo 

con có mặt thường xuyên (Heo con được nuôi 20 ngày xuất chuồng, như vậy số heo con có 

mặt thường xuyên tại trang trại bằng: 13 con heo đẻ (2 lứa x 4.500/365 ngày = 25 con heo 

đẻ/ngày) (cụ thể tính toán số lượng heo nái tại Chương 3) x 11 con (số lượng trung bình 1 

con heo nái đẻ) x 20 ngày (số ngày nuôi) = 5.500 heo con ; 

Qua một hoặc hai chu kỳ sinh sản heo nái lại được tiến hành kiểm tra, thanh lọc, 

những con giống không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại. Những heo nái loại sau bảy, tám chu kỳ 

sinh sản sẽ bán các đơn vị có nhu cầu thu mua; 

Trong quá trình chăn nuôi có sự chu chuyền đàn heo, tuy nhiên số lượng heo trong 

trại ước tính thời điểm lớn nhất sẽ là 4.500 con heo nái sinh sản, 45 con heo đưc và 5.500 

con heo con (có mặt thường xuyên). Báo cáo tính toán các nguồn thải dựa vào số lượng heo 

nuôi lớn nhất để đưa ra biện pháp phù hợp đảm bảo cho các giai đoạn chăn nuôi của trại; 

Heo được nuôi công nghiệp, áp dụng quy trình chăn nuôi trại lạnh, công nghệ nuôi 

tiên tiến, cụ thể như sau:   

 Sử dụng chuồng trại tuân theo các quy định của QCVN 01-14:2010/BNNPTNT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện chăn nuôi lợn an toàn sinh học; thao tác cho ăn, 

uống nước được tự động hóa. Heo được cho ăn bằng thức ăn qua hệ thống silo tự 

động và cấp nước uống đến từng vị trí bằng núm uống tự động, bên dưới có máng 

thu gom khi bị rơi vãi; 

 Trại phải đủ ánh sáng bảo vệ và đủ ánh sáng cho heo ăn, đèn sử dụng là loại đèn 

huỳnh quang 1,2 m; 

 Sử dụng kỹ thuật dẫn lạnh trực tiếp bằng khí và hơi nước lạnh được áp dụng, thông 

gió cưỡng bức bằng quạt để làm máy chuồng trại; 
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 Chuồng nuôi của heo đực giống luôn đảm bảo nhiệt độ 18
0
C-24

0
C, độ ẩm 65 – 70%; 

Chuồng nuôi của heo nái nuôi con nhiệt độ phải ổn định từ 27
0
C-28

0
C, thường xuyên 

vệ sinh chuồng sạch sẽ, quạt và nước phải kết hợp nhịp nhàng tránh tình trạng mất 

nước dẫn đến heo sốt bỏ ăn; 

 Mô hình chăn nuôi trại lạnh được xây dựng khá quy mô, thiết kế hệ thống làm mát 

bằng các tấm làm mát, sử dụng nước làm mát tuần hoàn, kết hợp thông gió thông gió 

cưỡng bức bằng quạt để làm mát chuồng trại. Hệ thống quạt hút được đặt ở cuối trại, 

đầu còn lại đặt các tấm làm mát được làm ướt bằng nước. Khi quạt hút hoạt động, 

không khí nóng trong chuồng được hút ra và không khí mới được tràn vào thông qua 

các tấm làm mát, không khí qua tấm làm mát đã làm ướt sẽ trở thành không khí lạnh. 

Không khí sẽ di chuyển từ đầu đến cuối trại tạo môi trường mát mẻ, đảm bảo thông 

thoáng cho chuồng trại; 

 Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua 

hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn 

nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại;  

 Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn heo theo quy định. Trong trường hợp 

trại có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống dịch; 

 Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 1 

lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít 

nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; phun 

thuốc sát trùng trên heo 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng 

thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

 Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít 

nhất 1 lần/tháng; 

 Không vận chuyển heo, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện; 

phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và sau khi vận chuyển; 

 Mô hình chăn nuôi trại lạnh được xây dựng khép kín, thiết kế hệ thống làm mát cùng 

với những chiếc quạt thông gió, giúp điều hòa nhiệt độ luôn ổn định. Quy trình vận 

hành hệ thống thông gió làm mát như sau: 
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+ Hệ thống quạt hút được đặt ở cuối trại, đầu còn lại đặt các tấm làm mát được làm ướt 

bằng nước. Khi quạt hút hoạt động, không khí nóng trong chuồng được hút ra và 

không khí mới được tràn vào thông qua các tấm làm mát, không khí qua tấm làm mát 

đã làm ướt sẽ trở thành không khí lạnh; 

+ Không khí sẽ di chuyển từ đầu đến cuối trại tạo môi trường mát mẻ, đảm bảo thông 

thoáng cho chuồng trại và giữ nhiệt độ ban ngày từ 25-27
0
C. Khi nhiệt độ được duy 

trì mát mẻ ở mức 25 -27
0
C, sẽ giúp đàn heo tăng trưởng nhanh hơn do tỷ lệ chuyển 

đổi thức ăn tốt, heo khỏe mạnh, có sức đề kháng nên ít dịch bệnh; 

+ Đây là mô hình nuôi khép kín được áp dụng theo công nghệ hiện đại của các nước 

Châu Âu, Châu Mỹ. Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi heo của dự án: 

cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh được dịch bệnh, cách ly được với môi trường 

xung quanh để tránh lây lan. Trong trang trại việc vận chuyển đàn heo giữa các trại 

sẽ được sử dụng xe tải chuyển dụng. 

+ Trên địa bàn tỉnh Bình Phước khi xảy ra dịch bệnh phải báo ngay cho chính quyền 

địa phương gần nhất không được phép tự ý tiêu huỷ và chôn lấp. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

Các biện pháp tổ chức thi công như sau: 

 Chuẩn bị mặt bằng, bố trí khu vực tập kết nguyên nhiên vật liệu và lán trại công nhân 

xây dựng; 

 Chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu; máy móc thi công; 

 Chuẩn bị đầy đủ nhân sự, bố trí tổ chức bộ máy quản lý điều hành và thi công trên 

công trường. 

Chủ yếu thi công bằng cơ giới kết hợp với thủ công hoàn thiện. Các nguyên nhiên 

liệu sẽ được vận chuyển bằng đường bộ vào khu vực dự án, tuyến đường vận chuyển dự 

kiến ≤ 10km. Quy trình thi công xây dựng Dự án từng hạng mục được thể hiện như sau: 

− Hiện trạng dự án là đất trồng cây cao su, cần giải phóng mặt bằng, san nền trước khi 

xây dựng dự án. Vì vậy trước khi thi công cần phải xem xét, kiểm tra để đảm bảo 

thuận tiện cho các yêu cầu về cấp, thoát nước, cấp điện. Tổ chức bộ máy quản lý 

công trường:  
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+ Xác định vị trí định vị các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế thi công do đơn vị 

tư vấn lập; 

+ Tổ chức Tổng mặt bằng thi công sao cho thật hợp lý; 

+ Bãi vật liệu được tính toán đủ diện tích để có thể chứa các vật liệu, đủ điều kiện về 

độ ẩm để đảm bảo công việc tiến hành liên tục và đồng nhất; 

+ Kho vật liệu được tính toán chuẩn bị vật liệu với số lượng sao cho lúc nào cũng có 

sẵn đủ số vật liệu để đủ cho công tác thi công công trình; 

+ Điện phục vụ thi công chủ đầu tư sẽ chủ động phối hợp với nhà thầu liên hệ với chi 

nhánh điện của địa phương để hợp đồng đấu nối nguồn điện 3 pha để phục vụ cho thi 

công và để sử dụng lâu dài cho trang trại sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử 

dụng; 

+ Nước phục vụ thi công sẽ sử dụng từ giếng khoan để lấy nước phục vụ cho thi công 

và sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

Quá trình xây dựng dự án sẽ bao gồm các công đoạn và được tóm tắt qua sơ đồ khối 

sau: 

 

Hình 1.8: Sơ đồ biện pháp thi công 

 Mô tả quá trình thi công 

− Quá trình thi công xây dựng dự án được thực hiện gồm các công đoạn cơ bản như sơ 

đồ khối trên: 

+ San nền, đào móng, đào hồ: Giai đoạn này cần nhiều công nhân để thực hiện làm các 

công việc như đào móng (bằng máy xúc và bằng các dụng cụ lao động phổ thông như 

cuốc, xẻng) chuẩn bị cho xây dựng trại; 

Bụi, khí thải,  

tiếng ồn, nước thải, chất 

thải rắn.  

Bụi, tiếng ồn, khí 

thải, nước thải, 

chất thải rắn 

Bụi, tiếng ồn, khí 

thải, nước thải, 

chất thải rắn 

 

San nền, đào 

móng, đào hồ 

Xây dựng 

cơ bản 

Hoàn thiện 

công trình 
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+ Giai đoạn xây dựng cơ bản: Gồm các hoạt động như xây móng, đổ bê tông trụ, xây 

tường và xây dựng hệ thống chuồng nuôi và các công trình khác. Cùng với giai đoạn 

xây dựng cơ bản sẽ có hoạt động như phối trộn nguyên vật liệu, ….Các loại nguyên 

vật liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm xi măng, cát, gạch, đá,… và sắt thép 

+ Quá trình hoàn thiện công trình: Quá trình này bao gồm quét vôi, sơn tường, lắp ráp 

xây dựng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống thông gió, làm mát và 

quá trình thu gom các chất thải, quét dọn mặt bằng, công trình cây xanh. 

1.5.1. Giải phóng mặt bằng, San nền, đào móng, đào hồ 

Phương án san nền của dự án áp dụng biện pháp đào đắp cục bộ trên mặt bằng 

các công trình xây dựng, hạn chế đào đắp tại các khu vực cách ly, trồng cây xanh. Tận 

dụng tối đa lượng đất đào ra để san lấp mặt bằng, phần đất dư sẽ tận dụng để nâng nền 

thi công đường vào dự án. 

1.5.2. Biện pháp thi công và lắp đặt các hạng mục công trình 

− Thi công cơ giới kết hợp thủ công: 

+ Đối với các hạng mục xây dựng như: nền, móng, các kết cấu bê tông, tường xây sẽ tổ 

chức thi công tại chỗ; 

+ Đối với các hạng mục kết cấu khung nhà bằng thép tiền chế sẽ hợp đồng thi công tại 

các xưởng cơ khí và vận chuyển về trại để lắp đặt. 

1.5.2.1. Các hạng mục công trình chính: 

 Chuồng heo mang thai: Kết cấu công trình: móng đá chẻ giằng móng bằng bê 

tông, cột bê tông, vì kèo xà gồ thép, tường xây gạch, nền bê tông, mái lợp tôn sóng vuông 

tráng kẽm, trần nhà bằng tôn lạnh; cửa ra vào khung sắt, pano sắt; Trại được thiết kế cửa đối 

lưu đảm bảo thông thoáng cho chuồng trại; Nước rửa chuồng được bố trí chảy ra cống phía 

sau chuồng theo đường dẫn về Biogas; 

 Chuồng heo nái đẻ: Kết cấu công trình: móng đá chẻ giằng móng bằng bê tông, cột 

bê tông, vì kèo xà gồ thép, tường xây gạch, nền bê tông, mái lợp tôn sóng vuông tráng kẽm, 

trần nhà bằng tôn lạnh; cửa ra vào khung sắt, pano sắt; Trại được thiết kế cửa đối lưu đảm 

bảo thông thoáng cho chuồng trại; Nước rửa chuồng được bố trí chảy ra cống phía sau 

chuồng theo đường dẫn về Biogas; 
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 Chuồng heo nọc: Kết cấu công trình: móng đá chẻ giằng móng bằng bê tông, cột 

bê tông, vì kèo xà gồ thép, tường xây gạch, nền bê tông, mái lợp tôn sóng vuông tráng kẽm, 

trần nhà bằng tôn lạnh; cửa ra vào khung sắt, pano sắt; Trại được thiết kế cửa đối lưu đảm 

bảo thông thoáng cho chuồng trại; Nước rửa chuồng được bố trí chảy ra cống phía sau 

chuồng theo đường dẫn về Biogas; 

 Chuồng heo lấy tinh và phối giống: Kết cấu công trình: móng đá chẻ giằng móng 

bằng bê tông, cột bê tông, vì kèo xà gồ thép, tường xây gạch, nền bê tông, mái lợp tôn sóng 

vuông tráng kẽm, trần nhà bằng tôn lạnh; cửa ra vào khung sắt, pano sắt; Trại được thiết kế 

cửa đối lưu đảm bảo thông thoáng cho chuồng trại; Nước rửa chuồng được bố trí chảy ra 

cống phía sau chuồng theo đường dẫn về Biogas; 

Chuồng heo cách ly: Kết cấu công trình: móng đá chẻ giằng móng bằng bê tông, 

cột bê tông, vì kèo xà gồ thép, tường xây gạch, nền bê tông, mái lợp tôn sóng vuông tráng 

kẽm, trần nhà bằng tôn lạnh; cửa ra vào khung sắt, pano sắt; Trại được thiết kế cửa đối lưu 

đảm bảo thông thoáng cho chuồng trại; Nước rửa chuồng được bố trí chảy ra cống phía sau 

chuồng theo đường dẫn về Biogas; 

 Nhà xuất heo: Kết cấu công trình móng cột, đà kiềng, giằng bê tông cốt thép đổ tại 

chỗ, khung kèo tổ họp gác xà gồ thép, lọp tôn, trần tôn lạnh, tường bao che xây gạch quét 

vôi kêt hợp tâm làm mát. Nên nhà đô bê tông làm nhám mặt, xây dựng mương thoát nước 

trong nhà; Cửa ra vào khung sắt, pano sắt. 

1.5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ: 

 Nhà công nhân: Kết cấu công trình: nền bê tông, lát gạch men, cột bê tông cốt 

thép, tường xây tô 2 mặt, sơn nước, mái lợp tôn màu, trần thạch cao, sơn nước; cửa chính 

cửa sổ và cửa nhà vệ sinh khung nhôm, cửa kính mờ; 

 Nhà sát trùng xe: Kết cấu công trình nền được đổ bê tông cốt thép dày 20cm, có hệ 

thống thoát nước đáy, tường xây gạch, tô 2 mặt, sơn nước, vì kèo sắt V5 sơn chống gỉ, lợp 

tôn màu, trần tôn lạnh 3,2 zem; 

 Nhà điều hành: Kết cấu công trình: nền bê tông, lát gạch men, cột bê tông cốt thép, 

tường xây tô 2 mặt, sơn nước, mái lợp tôn màu, trần thạch cao, sơn nước; cửa chính cửa sổ 

và cửa nhà vệ sinh khung nhôm, cửa kính mờ; 
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 Nhà kỹ thuật: Kết cấu công trình: nền bê tông, lát gạch men, cột bê tông cốt thép, 

tường xây tô 2 mặt, sơn nước, mái lợp tôn màu, trần thạch cao, sơn nước; cửa chính cửa sổ 

và cửa nhà vệ sinh khung nhôm, cửa kính mờ; 

 Nhà ở cách ly: Kết cấu công trình: nền bê tông, lát gạch men, cột bê tông cốt thép, 

tường xây tô 2 mặt, sơn nước, mái lợp tôn màu, trần thạch cao, sơn nước; cửa chính cửa sổ 

và cửa nhà vệ sinh khung nhôm, cửa kính mờ; 

 Trạm cân 40 tấn: Hệ thống móng cân được làm từ sắt, thép, gạch, xi măng. 

 Cổng hàng rào và nhà bảo vệ: Toàn bộ chu vi của Dự án trừ cổng ra vào sẽ được 

xây tường rào kín để phòng ngừa lây nhiễm bệnh và đảm bảo an ninh;Cổng được thiết kế và 

xây dựng đảm bảo cho việc ra vào thuận lợi cho các xe vận chuyển thức ăn chăn nuôi, vận 

chuyển heo giống và heo cai sữa thành phẩm, đồng thời tạo vẻ khang trang cho Dự án; 

 Nhà để xe: Nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây kín tô 2 mặt quét sơn 

nước, mái lợp tole; 

 Nhà đặt máy phát điện: Kết cấu công trình: móng đá chẻ, nền bê tông, tường gạch 

tô 2 mặt, sơn nước, mái vì kèo sắt V5 sơn chống gỉ, lợp tôn màu, cửa ra vào  làm bằng 

khung sắt và pano sắt; 

 Bể nước heo uống: bể bê tông, có tráng lớp chống thấm; 

 Bể ngâm rửa đan: bể xây bê tông, có tráng lớp chống thấm; 

 Nhà bếp, nhà ăn: Kết cấu công trình: nền bê tông, lát gạch men, cột bê tông cốt 

thép, tường xây gạch, tô 2 mặt, trét bả ma tít, sơn nước, ốp gạch lên tường, mái đổ sê nô, lợp 

tôn màu, trần tôn lạnh, cửa chính và cửa sổ khung sắt, pano sắt. 

1.5.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: 

 Nhà chứa chất thải nguy hại: Kết cấu công trình: nền bê tông, cột bê tông cốt thép, 

tường xây gạch tô 2 mặt, quét vôi màu trắng, mái lợp tôn, cửa ra vào khung sắt, có gờ chắn 

và hố thu gom phòng ngừa sự cố tràn đổ CTNH; 

 Nhà chứa chất thải rắn thông thường: Kết cấu công trình: nền bê tông, cột bê tông 

cốt thép, tường xây gạch tô 2 mặt, quét vôi màu trắng, mái lợp tôn, cửa ra vào khung sắt; 

 Nhà để phân: Nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây kín tô 2 mặt quét sơn 

nước, mái lợp tole; 
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 Nhà đặt máy ép phân: Nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây kín tô 2 mặt 

quét sơn nước, mái lợp tole; 

 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: Nước thải của dự án bao gồm nước thải 

sinh hoạt và nước thải chăn nuôi. Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại trước khi 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Nước thải chăn nuôi, nước sát trùng được dẫn về các hồ bể 

của hệ thống xử lý nước thải để xử lý; 

 Các hạng mục công trình môi trường gồm: 

 Hố CT: Vật liệu bê tông cốt thép, có trát lớp chống thấm; 

 Hầm biogas: hồ đất, lót đáy và phủ mặt bằng tấm HDPE; 

 Hồ điều hòa: Hồ đất, lót bạt HDPE; 

 Hồ sinh học tùy nghi: Hồ đất, lót bạt HDPE; 

 Cụm bể xử lý nước thải: Vật liệu bê tông cốt thép, có trát lớp chống thấm; 

 Hồ nước thải sau xử lý: Hồ đất, lót bạt HDPE; 

 Hầm hủy xác: kết cấu bê tông chống thấm, cửa đóng kín; 

 Hồ chứa nước mưa: hồ đất; 

1.5.3. Biện pháp thi công lắp đặt máy móc, thiết bị  

− Vận chuyển máy móc, thiết bị từ nơi cung cấp về dự án bằng xe tải và các xe chuyên 

dụng. 

− Các máy móc, thiết bị có trọng lượng lớn hoặc vị trí trên cao sẽ có hỗ trợ lắp đặt của 

xe cẩu. 

− Các thiết bị, máy móc đơn giản lắp đặt thủ công. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng 1. 20: Quản lý tiến độ xây dựng của dự án 

Nội dung dự án 
Tiến độ 

Từ Đến 

Hoàn thành các thủ tục pháp lý 03/2022 12/2023 

Khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 01/2024 02/2025 

Đi vào hoạt động  03/2025 - 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 
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Bảng 1.21: Quản lý thi công xây dựng của dự án 

Các giai 

đoạn của dự 

án 

Các hoạt 

động 

Tiến độ thực 

hiện 

Công nghệ/ 

cách thực 

hiện 

Các yếu tố môi trường có 

khả năng phát sinh 

Chuẩn bị 

Giải phóng 

mặt bằng, 

tận thu lâm 

sản 

Tháng 

01/2024 

Sử dụng 

cưa tay, xe 

cơ giới vận 

chuyển lâm 

sản. 

- Khí thải từ quá trình xe 

vận chuyển. 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn nguy hại. 

Xây dựng 

trang trại 

 

Thi công xây 

dựng các 

hạng mục 

công trình 

chính, phụ 

trợ và bảo vệ 

môi trường, 

lắp đặt thiết 

bị chuồng 

nuôi 

Từ tháng 

02/2024 đến 

tháng 02/2025 

Thuê đơn vị 

nhà thầu thi 

công xây 

dựng 

- Khí thải, bụi, tiếng ồn, độ 

rung 

- Chất thải rắn xây dựng, 

CTNH 

- Nước thải sinh hoạt, 

- Trật tự xã hội, vệ sinh môi 

trường khu vực dự án 

Vận hành 

chính thức 

Hoạt động 

chăn nuôi 

heo tại trang 

trại 

Tháng 

03/2025 

Chủ đầu tư 

trực tiếp 

vận hành 

hoạt động 

của Dự án 

- Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải từ quá trình 

chăn nuôi 

- Chất thải rắn chăn nuôi, 

sinh hoạt, nguy hại. 

- Mùi hôi 

- Bụi, ô nhiễm không khí 

từ quá trình vận chuyển, 

máy phát điện 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 
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1.6.2. Vốn đầu tư 

− Nguồn vốn đầu tư của dự án: 135.000 000 000 VNĐ (Một trăm ba mươ lăm tỷ đồng), 

trong đó: 

 Vốn góp của nhà đầu tư: 30.000.000.000 đồng; 

 Vốn huy động: 105.000.000.000 đồng. 

Trong đó chi phí cho công tác bảo vệ môi trường dự kiến là 5.200.000.000 VNĐ, cụ 

thể như sau:  

Bảng 1.22: Dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Các công trình, biện pháp BVMT Chi phí (VNĐ) 

I Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 200.000.000 

1 Nhà vệ sinh  20.000.000 

2 Bể tự hoại 150.000.000 

3 Thùng chứa chất thải rắn, chất thải sinh hoạt 20.000.000 

4 Hợp đồng thu gom xử lý rác thải 10.000.000 

II Giai đoạn hoạt động 5.000.000.000 

5 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 4.000.000.000 

6 Kho, thùng chứa CTR, CTNH 8.000.000 

7 Hệ thống thoát nước mưa, hồ chứa nước mưa 560.000.000 

8 Cây xanh 40.000.000 

9 Hố hủy xác 300.000.000 

10 Ống khói nhà máy phát điện 20.000.000 

Tổng cộng 5.200.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9: Sơ đồ tổ chức của Công ty  

Quản đốc trại chăn nuôi 

Phó quản đốc trại chăn 

nuôi 

Phòng chăn nuôi Chất lượng Kế toán Quản lý
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Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức 

quản lý và thực hiện dự án. 

 Hiệu quả thực hiện dự án  

 Khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động, sẽ làm chuyển dịch cơ cấu ngành theo 

hướng tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp; góp phần giải quyết nhu cầu về thịt heo, giải 

quyết việc làm cho lao động địa phương; và kéo theo một loạt các ngành phụ trợ phát 

triển; 

 Thu nhập thuế cho ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động trong khu 

công nghiệp. 

Đánh giá chung: Với các phân tích và các chỉ số tài chính nêu trên, dự án được đánh 

giá là có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội với lợi ích thiết thực cho địa 

phương. 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa mạo và địa chất 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia, ranh giới...) của địa điểm 

thực hiện dự án: tại xã Lộc Thành, Lộc Ninh tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích dự án là 

140.317,2 m
2
. Vị trí dự án được xác định như sau: 

+ Phía Bắc giáp khu vực trồng cao su; 

+ Phía Tây giáp khu vực trồng cao su; 

+ Phía Đông giáp khu vực trồng cao su; 

+ Phía Nam giáp đường đất. 

2.1.1.2. Điều kiện địa hình 

Khu vực dự án có địa hình rất đa dạng và phức tạp, vừa có địa hình đồi núi thấp lại 

vừa có địa hình trung du xen lẫn đồng bằng nhỏ hẹp và bàu trũng. Độ cao địa hình thay đổi 

từ 45,0 đến 723,0m, trên bình đồ bề mặt địa hình có xu hướng thoải dần từ N (150 ÷ 723m) 

về phía Tây, Tây Nam (45 ÷ 60m), bề mặt địa hình bị phân cắt mạnh bởi hệ thống sông, 

rạch, suối khá dày dạng cành cây; dựa vào hình thái có thể chia thành hai dạng địa hình 

chính sau: 

Địa hình đồi núi thấp: Đây là dạng địa hình có độ cao từ 60m đến 723m, chiếm gần 

như toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu. Khu vực có độ cao từ 100m đến 753m chiếm phần 

lớn diện tích, tập trung chủ yếu ở phía Đông, Đông Bắc. Bề mặt địa hình ở khu vực này bị 

phân cắt khá mạnh bởi hệ thống suối chằng dạng cành cây, các đồi gò ở đây đỉnh thường 

bằng phẳng, ít đỉnh nhọn, sườn đồi thường thoải từ (5
o 
÷ 7

o
) đến dốc (12

o 
÷ 22

o
). Khu vực có 

độ cao từ 60 đến 100m chiếm diện nhỏ là nơi chuyển tiếp giữa địa hình đồi núi thấp và địa 

hình đồng bằng cao. Bề mặt địa hình ở đây có dạng đồi lượn sóng thoải, bị phân cắt bởi hệ 

thống sông suối khá phát triển, ven các chân đồi có nơi tạo thành những vùng đất bằng 

phẳng hoặc bàu trũng thấp. 
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Địa hình đồng bằng cao: Đây là dạng địa hình có độ cao từ 45 đến 60m, chiếm diện 

tích khoảng hơn 100km
2 
ở phía Tây Nam vùng nghiên cứu, bề mặt địa hình khá bằng phẳng 

và bị phân cắt yếu. Nhìn chung bề mặt địa hình của vùng nghiên cứu bị phân cắt mạnh, 

được bao phủ bởi thảm thực vật là cao su. 

2.1.1.3. Điều kiện địa mạo, địa chất công trình 

Tỉnh Bình Phước nằm ở phía Tây Nam đới Đà Lạt, lộ ra các trầm tích và trầm tích 

phun trào có tuổi từ Permi muộn đến Đệ tứ. Phát triển rộng rãi nhất là các phun trào bazan 

chiếm gần nửa diện tích vùng, kế đến là các thành tạo trầm tích và trầm tích phun trào Permi 

muộn - Kreta sớm, phân bố ở xung quanh các cao nguyên bazan và cuối cùng là các trầm 

tích Neogen - Đệ tứ; 

Các trầm tích Bà Miêu cấu tạo nên dạng địa hình đồi thấp, thoải với bề mặt rộng, hơi 

nghiêng từ Bắc, Đông Bắc xuống Nam, Tây Nam ở độ cao từ 60m đến 80m. Qua mặt cắt 

vùng cho thấy, thành phần thạch học của hệ tầng từ dưới lên gồm cát chứa sỏi cuội gắn kết 

bởi sét bột màu nâu vàng; sét bột cát màu vàng loang lổ; cát bột xám trắng loang hồng nhạt; 

bột sét kaolin chứa cát mịn; sạn kết, cát kết, cát bột kết, bột sét kết gắn kết yếu. Trong các 

lớp trên, có những nơi chứa thấu kính sét than, thấu kính kaolin. Bề mặt của trầm tích bị 

phong hóa mạnh, tạo vỏ phong hóa laterit dày 1 đến 3m. 

Các đá phun trào bazan phân bố khu vực huyện Đồng Phú và hầu hết phần phía Tây 

cao nguyên bazan Phước Bình. Trên bề mặt các thành tạo bazan này phát triển lớp phong 

hóa dày. 

Các trầm tích sông có tuổi Pleistocen trung - thượng là trầm tích thềm sông. Đây là 

các mảnh thềm tích tụ - xâm thực còn sót lại ở độ cao 20¸ 25m so với mực nước sông.Trầm 

tích thềm gồm cuội, sỏi, cát, bột gắn kết yếu màu xám nâu, xám nhạt, bị phong hóa laterit. 

Thành phần cuội sỏi chủ yếu là thạch anh, kích thước cuội 1-2cm ¸ 4-5cm, có độ mài tròn từ 

trung bình đến tốt. Trầm tích thềm phủ và gối lên bề mặt bóc mòn xâm thực các trầm tích 

sét kết, bột kết Jura trung hệ tầng Mã Đà. Chiều dày phần trầm tích của thềm  2,5-3,0m. 
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2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

2.1.2.1. Đặc điểm khí hậu 

Khí hậu của khu vực Dự án mang tính chất đặc trưng của khí hậu miền Đông Nam 

Bộ. Chế độ của khu vực này ít thiên tai. Nhiệt độ thời tiết không khắc nghiệt nên không gây 

ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng; 

Khu vực Dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 11 và mùa khô từ kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

2.1.2.2. Nhiệt độ không khí 

Bảng 2.1: Nhiệt độ (
o
C) không khí trung bình tại trạm Đồng Xoài 

Đơn vị: 
0
C 

Bình quân năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Trung bình 27,7 27,2 27,3 27,5 27,5 

Tháng 1 27,5 26,5 27,1 26,7 27,2 

Tháng 2 27,0 27,7 26,4 27,7 27,0 

Tháng 3 28,4 27,8 28,0 28,4 28,7 

Tháng 4 30,1 27,8 28,7 29,3 28,7 

Tháng 5 29,5 28,0 28,1 28,8 29,8 

Tháng 6 27,5 27,9 27,3 28,2 27,5 

Tháng 7 27,5 27,0 27,0 27,2 27,9 

Tháng 8 27,4 27,3 26,7 26,9 27,3 

Tháng 9 27,1 27,6 26,5 26,4 27,1 

Tháng 10 26,6 26,9 27,5 27,3 26,4 

Tháng 11 27,2 26,6 27,1 26,8 26,6 

Tháng 12 25,9 26,1 27,4 26,2 26,1 

   Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021- trạm Đồng Xoài 

Nhận xét: từ kết quả thống kê nhiệt độ của tỉnh Bình Phước – Trạm Đồng Xoài từ 

năm 2016 đến năm 2020, có nhiệt độ dao động trong khoảng tăng từ 25,9 – 30,1
0
C, Nhiệt 

độ cao nhất là 30,1
0
C vào tháng 04/2016. Nhiệt độ thấp nhất là 25,9

0
C vào tháng 12/2016. 

Trung bình năm dao động từ 27,7 – 27,7
0
C. 
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2.1.2.3. Độ ẩm 

Bảng 2.2: Độ ẩm không khí trung bình những tháng trong các năm 

Đơn vị: % 

Bình quân năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Trung bình năm 78,4 77,7 76,1 75,0 73,8 

Tháng 1 72,0 74,0 68,0 61,0 64,0 

Tháng 2 63,0 71,0 66,0 66,0 62,0 

Tháng 3 67,0 68,0 68,0 71,0 63,0 

Tháng 4 68,0 68,0 72,0 74,0 70,0 

Tháng 5 76,0 84,0 78,0 79,0 73,0 

Tháng 6 85,0 82,0 83,0 80,0 79,0 

Tháng 7 85,0 85,0 84,0 82,0 81,0 

Tháng 8 86,0 86,0 84,0 84,0 82,0 

Tháng 9 86,0 84,0 82,0 85,0 84,0 

Tháng 10 88,0 82,0 78,0 78,0 84,0 

Tháng 11 82,0 79,0 77,0 74,0 77,0 

Tháng 12 83,0 69,0 73,0 66,0 66,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021- trạm Đồng Xoài 

Nhận xét: Từ kết quả thống kê độ ẩm theo năm của tỉnh Bình Phước – trạm Đồng 

Xoài, có độ ẩm khoảng từ 61,0 – 88,0%. Độ ẩm cao nhất là 88% vào tháng 10/2016. Nhiệt 

độ thấp nhất là 61% vào tháng 01/2019. Trung bình năm dao động từ 73,8 – 78,4%. 

2.1.2.4. Mưa 

Bảng 2.3: Thống kê lượng mưa của các tháng trong năm 

Đơn vị: mm 

Bình quân năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng lượng mưa 2.586,1 2.537,4 2.466,0 3.613,2 1.959,3 

Tháng 1 - 28,9 28,0 57,3 0,5 

Tháng 2 - 61,4 47,3 0,3 19,2 



Báo cáo 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                        95 

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

Bình quân năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 3 - 28,7 60,4 105,7 - 

Tháng 4 27,2 142,5 10,6 131 207,1 

Tháng 5 124,2 291,3 301,4 396,9 103,4 

Tháng 6 418,7 315,6 271,3 324 301,2 

Tháng 7 277,8 379,1 333,3 712,1 331,3 

Tháng 8 414,8 401,4 419,3 519,2 289,3 

Tháng 9 230,6 287,1 414,7 758,3 328,7 

Tháng 10 650,3 409,9 352,1 437,3 243,3 

Tháng 11 229,5 163,1 136,4 171,1 113,2 

Tháng 12 213,0 28,4 91,2 - 22,1 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021- trạm Đồng Xoài 

Nhận xét:  Từ kết quả thống kê lượng mưa các năm của tỉnh Bình Phước – trạm Đồng 

Xoài, có tổng lượng mưa của năm 2016 – 2020 cao nhất vào năm 2019 là 3.613,2 và giảm 

dần từ năm 2016 - 2018. Lượng mưa thay đổi theo năm và có sự chênh lệch giữa mùa mưa 

và mùa nắng. 

2.1.2.5. Chế độ gió 

Hướng gió chính trong vùng là Đông Bắc và Tây Nam. Gió Đông Bắc thịnh hành vào 

mùa khô, gió Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa. Tốc độ gió trung bình trong năm từ 1,0 – 

1,5  m/s. Trong vùng ít xuất hiện bão, thường xuyên xuất hiện các cơn lốc xoáy vào cuối 

mùa mưa và đầu mùa khô. 

2.1.2.6. Chế độ nắng và bức xạ mặt trời 
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Bảng 2.4: Số giờ nắng khu vực dự án (Trạm Đồng Xoài) 

Đơn vị: giờ-Hr 

Bình quân năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng số giờ nắng 2.641,0 2.434,0 2.540,0 2.749,0 2.658 

Tháng 1 270,0 166,0 216,0 258,0 289,0 

Tháng 2 274,0 226,0 258,0 260,0 260,0 

Tháng 3 291,0 270,0 250,0 205,0 266,0 

Tháng 4 291,0 270,0 255,0 262,0 275,0 

Tháng 5 243,0 228,0 249,0 250,0 246,0 

Tháng 6 180,0 191,0 169,0 231,0 198,0 

Tháng 7 215,0 152,0 153,0 195,0 231,0 

Tháng 8 203,0 167,0 152,0 172,0 192,0 

Tháng 9 173,0 171,0 182,0 151,0 190,0 

Tháng 10 156,0 174,0 251,0 255,0 119,0 

Tháng 11 215,0 183,0 214,0 226,0 205,0 

Tháng 12 130,0 216,0 191,0 284,0 187,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021- trạm Đồng Xoài 

Nhận xét:  Từ kết quả thống kê lượng mưa các năm của tỉnh Bình Phước – trạm 

Đồng Xoài, có tổng lượng mưa của năm 2016 – 2020 dao động từ 0,3 – 758,3mm. Trong đó 

cao nhất 758,3mm vào tháng 09/2019 và thấp nhất là 0,3mm vào tháng 02/2019. Tổng 

lượng mưa dao động trong khoảng từ 1.959,3 - 3.613,2mm. Lượng mưa thay đổi theo năm 

và có sự chênh lệch giữa mùa mưa và mùa nắng. 

2.1.2.7. Tình hình thiên tai 

Theo đánh giá của ngành khí tượng thủy văn, Bình Phước là một trong những tỉnh rất 

ít chịu ảnh hưởng hay sự đe dọa của thiên tai. Tuy nhiên, do sự biến đổi khí hậu toàn cầu 

nên những diễn biến về thời tiết ở tỉnh trong thời gian qua rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về 

tài sản của nhân dân. Ngoài ra thỉnh thoảng có một số cơn lốc xoáy làm đổ nhà cửa và hoa 

màu.. 
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Trong thực trạng diện tích đất lâm nghiệp đang giảm xuống, nhiều trận mưa lớn do 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, một số sông, suối có mực nước lên rất nhanh tạo ra các 

dòng chảy mạnh gây sạt lở và ngập úng tại một số khu vực. Bên cạnh đó mực nước tại Sông 

Bé, sông Đồng Nai dâng cao cộng với việc xả lũ của các hồ thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, 

Srok Phú Miêng gây ngập lụt ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước. 

Nhà máy Thủy điện Srok Phú Miêng xả lũ, các xã thuộc hạ lưu như Thanh An, xã 

Tân Hưng thuộc huyện Hớn Quản, Bình Phước đều bị ngập lụt. Diện tích sản xuất nông 

nghiệp bị ảnh hưởng 2.385 ha với gần 59 hộ nằm trong vùng bị ngập. 

Đối với khu vực hạ lưu sông Đồng Nai: Khu vực thường xuyên bị ngập là xã Đăng 

Hà, huyện Bù Đăng, Bình Phước. Tổng diện tích bị ngập thường xuyên gần 300 ha đất 

ruộng lúa nước và các công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực. 

Đối với khu vực ven Suối Rạt ở TP Đồng Xoài: Do rừng đầu nguồn không còn nên 

khi mưa lớn, mực nước dâng cao đột ngột, gây ngập lụt các phường Tân Đồng, Tân Thiện, 

Tân Xuân. 

Đối với khu vực ven Suối Đam, huyện Bù Gia Mập: Do rừng đầu nguồn không còn 

nên khi mưa lớn, mực nước dâng cao, gây ngập lụt, có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét tại xã Bù 

Nho và xã Long Hà. Diện tích thiệt hại khoảng 150 ha, số hộ bị ảnh hưởng hơn 100 hộ. 

2.1.3. Điều kiện thủy văn 

a. Nước dưới đất 

Theo “Báo cáo điều tra, đánh giá tiềm năng, quy hoạch tổng quan khai thác và xây 

dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên NDĐ tỉnh Bình Phước” do Liên Đoàn QH&ĐT TNN miền 

Nam thực hiện và “Báo cáo kết quả thi công mạng quan trắc tỉnh Bình Phước” do Liên 

Đoàn QH&ĐT TNN miền Nam thực hiện qua các năm, trên địa bàn tỉnh Bình Phước tồn tại 

8 TCN và 4 thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc không chứa nước. Các TCN theo thứ tự 

từ trên xuống dưới gồm: 

− Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới (qp1); 

− Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa (n2
2
); 

− Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (n2
2-3

); 

− Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (n1
3
); 
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− Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Kreta dưới (j3-k1); 

− Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2); 

− Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2); 

− Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1). 

Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) bao gồm các hệ tầng địa chất: Chiu 

Riu (J2cr), Mã Đà (J2mđ), Đắc Krông (J1đk), Đắc Bùng (J1đb) và hệ tầng La Ngà (J2ln). 

TCN này có diện phân bố hầu hết tỉnh Bình Phước (trừ phần nhỏ ở phía tây bắc và khu vực 

núi Bà Rá). Tổng diện tích khoảng 6.387km
2
, trong đó lộ ra trên mặt khoảng 1.200km

2
. 

Tại các LK nghiên cứu bắt gặp mái ở độ sâu 0,00 ÷ 47,00m. Bề dày đới nứt nẻ thay 

đổi 5,00 ÷ 78,00m, bề dày chứa nước trung bình là 42,86m.  

Thành phần đất đá là sét bột kết, sét bột kết vôi, cát bột kết, phiến sét vôi màu xám, 

xám xanh, xám đen; phần trên bề mặt bị phong hóa triệt để tạo thành sét bột,  phần dưới là 

đá tươi nứt nẻ ít. Phần lớn diện tích của TCN này bị các TCN n2
2
, n2

2-3
 và n1

3
 phủ lên 

trên. 

b. Nước mặt 

Trong khu vực dự án có 02 suối là suối Prek Tapek và suối Prêk Tenoum: Trong đó 

suối Prek Tapek và suối Prêk Tenoum là chi lưu của suối Rạch Tràm (Quyết định số 

452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về việc ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp 

nhận nước thải trên địa tỉnh Bình Phước): 

Suối Prek Tapek: Theo khảo sát thực tế suối này rộng khoảng 4 m và sâu 1,5m dài 

khoảng 10km. Tại thời điểm khảo sát suối này khô không có nước. Suối Prêk Tenoum: 

Suối Prêk Tenoum có chiều dài khoảng 12km và rộng 4m, sâu 2m. 2 suối này là dòng chảy 

nhỏ không thường xuyên, là nơi tụ nước của lưu vực cục bộ, đổ Rạch Tràm. Vào mùa khô 

suối này không có nước (thời điểm khảo sát suối khô không có nước) lưu lượng dòng chảy 

lớn nhất vào mùa mưa khoảng 2,1m
3
/s (đối với suối Prek Tapek), 2,4m

3
/s (đối với suối Prêk 

Tenoum) . Theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về việc ban hành quy định 

về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên dự án 

không xả nước thải ra suối mà tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây. 
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2.1.4. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn 

của nguồn tiếp nhận nước thải này 

Trong khu vực dự án có 02 suối là suối Prek Tapek và suối Prêk Tenoum. Theo 

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về việc ban hành quy định về phân vùng 

các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa tỉnh Bình Phước, suối Prek Tapek và suối Prêk 

Tenoum tiếp nhận nước thải đạt chất lượng cột A sau đó dẫn ra Rạch Tràm. Tuy nhiên dự 

án không xả nước thải ra suối mà tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây. 

2.1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội.  

Tổng thu nhập trong năm đạt trên 64.857.277.316 đồng tăng 18% so với 6 tháng cuối 

năm 2021. Trong đó: Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 80% so với (Nghị quyết đề ra 

75- 80%) tăng 23% so với 6 tháng đầu năm 2021, xây dựng và thu nhập từ các ngành nghề 

khác đạt 11% (NQ đề ra 13-15%) so với 6 tháng cuối năm 2021, dịch vụ thương mại đạt 9% 

(NQ đề ra 11-12%) tăng 1% so với 6 tháng cuối năm 2021. 

Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 18.600.000 đồng/người/năm (Nghị quyết đề 

ra 16-18 triệu/người/ năm). 

Nông nghiệp: 

a. Sản xuất nông nghiệp: 

Tổng diện tích gieo trồng thực hiện 1.779,5ha, tăng 83,2ha so với 6 tháng cuối năm 

2021; đạt 99% so với kế hoạch đề ra, trong đó: 

Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng là 700,5 ha tăng 8,5ha so với 6 tháng cuối năm 

2021đạt tỷ lệ 100% (kế hoạch 700 ha) 

Cây lâu năm: Diện tích là 1.079ha, tăng 74,7 ha so với 6 tháng cuối năm 2021 đạt tỷ 

lệ 98% (kế hoạch 1.100 ha).  

b. Chăn nuôi 

Số trâu, bò: 564 con, tăng 102 con so với năm 2019; Heo: 25.500 con tăng 10.000 

con so với 6 tháng cuối năm 2020; Dê: 436 con, tăng 88 con so với 6 tháng cuối năm 2020; 

đàn gia cầm: 13.636 con, tăng 3.050 con so với 6 tháng cuối năm 2021. 

Công tác thú y 
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Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Lộc Ninh tăng cường công tác phòng chống các 

loại dịch cúm gia cầm lây lan qua đường biên giới; phòng, chống các loại vi rút cúm nguy 

hiểm khác có khả năng lây sang người trên địa bàn xã. 

Công tác khuyến nông 

Hội nông dân kết hợp với Trạm Bảo vệ thực vật Huyện và các công ty cổ phần tổ 

chức 9 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về phân hữu cơ vi sinh cho 375 người dân tham 

gia; Hội Nông dân xây dựng 05 mô hình trồng rau sạch; 03 mô hình điểm tiêu; Hội Cựu 

chiến binh xây dựng 02 mô hình điểm tiêu. Duy trì và phát triển hoạt động CLB Tiêu bền 

vững xã Lộc Thành. 

Công tác bảo vệ rừng 

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân nhằm ngăn chặt tình 

hình chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng. 

Kết hợp công an xã tuần tra tại khoảnh 4 tiểu khu 99 phát hiện 01 vụ, cày đất trái 

phép 2,05ha đất lâm nghiệp mục đích lấn chiếm, lâm trường đã lập hồ sơ xử lý. 

Công tác địa chính – xây dựng – môi trưòng: 

Công tác Địa chính: Kết quả lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 31 

trường hợp trong đó; 07 hồ sơ hợp thức hóa, 11 hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, 09 hồ sơ cấp đổi; 01 hồ sơ thuê đất; 02 hồ sơ thừa kế; 01 hồ sơ tặng cho. 

 Xây dựng cơ bản:  Tổng nguồn vốn huy động là 3.376 triệu đồng. 

Về môi trường: UBND xã đã xây đựng kế hoạch thực hiện tăng cường và xử lý rác 

thải tại bãi rác, tiến hành san ủi dồn rác để đốt xử và xử lý thuốc sinh học chống mùi hôi và 

ô nhiễm môi trường.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Trong những năm qua xã phấn đấu đạt được 

10/19 tiêu chí tăng 02 tiêu chí so với 6 tháng cuối năm 2021. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án  

Hiện trạng khảo sát dự án thực tế thu mẫu các thành phần môi trường trong khu vực 

dự án có suối Prek Tapek và suối Prêk Tenoum hiện trạng không có nước. Trong quá trình 

thực hiện báo cáo không thể đánh giá được hiện trạng nguồn nước. Tuy nhiên khi dự án đi 
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vào hoạt động không xả nước thải ra suối mà tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới 

cây. Nên hoạt động của trang trại không tác động đến nguồn nước mặt của suối khu vực. 

 

 

Hình 2.1: Vị trí lấy mẫu của dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường  

Để tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, Chủ dự án 

đã phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích mẫu chất 

lượng các thành phần môi trường nền như: Không khí, nước dưới đất, Đất vào vào 3 đợt 

theo đúng quy định. 

Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực Dự án được lựa chọn căn cứ theo 

cơ sở: 

 Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực;  

 Đặc điểm các nguồn phát thải; 

KK1 

KK2 

Đ1 

NN1 
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 Đặc điểm nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận. 

2.2.1.1. Hiện trạng chất lượng không khí xung quanh 

Để phục vụ cho quá trình thi công cũng như giai đoạn hoạt động của dự án việc tiến 

hành lấy mẫu để đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án để so sánh 

mức độ ảnh hưởng đến môi trường không khí trong quá trình thi công và hoạt động là cần 

thiết và đúng quy định; 

Tại khu vực dự án tiến hành lấy mẫu tại 2 vị trí (2 mẫu cho 3 thời điểm): vị trí tại khu 

vực dự án để đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đến khu vực xã Lộc Thành, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước. 

2.2.1.2. Hiện trạng chất lượng nước dưới đất 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án và làm cơ sở để 

so sánh những ảnh hưởng trong quá trình thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động mẫu 

được lấy ở 1vị trí tại giếng khoan khu vực gần dự án để đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự 

án đến chất lượng nước dưới đất khu vực xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.. 

2.2.1.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng đất tại khu vực dự án và làm cơ sở để so sánh 

những ảnh hưởng trong quá trình thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động mẫu được lấy ở 

1 vị trí tại khu vực trung tâm dự án để đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đến chất lượng 

đất khu vực xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Tài nguyên sinh vật trong khu vực dự án hầu như không đa dạng, thực vật chủ yếu là 

các loại cây bụi mọc dại, các vườn cây cao su, …. do đó hệ sinh thái hầu như không đa dạng 

phong phú, chủ yếu là các loại bò sát. 

 Hệ sinh thái trên cạn 

Khu vực thực hiện dự án là trồng cao su, ngoài ra còn có thảm thực vật cây bụi nhỏ. 

Khi tiến hành xây dựng trang trại, công đoạn giải phóng mặt bằng, các cây cao su trong khu 

vực dự án này sẽ được được tận thu lâm sản.  

Khu vực xung quanh dự án phần lớn là đất trồng cây lâu năm của người dân địa 

phương như: tiêu, điều, điều, cây ăn quả các loại,… 
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 Hệ sinh thái dưới nước 

Theo biên bản khảo sát dự án Hệ sinh thái dưới nước khu vực này nghèo nàn, chủ 

yếu là các sinh vật thủy sinh nhỏ, không có giá trị về mặt kinh tế. Do vào mùa khô suối Prek 

Tapek và suối Prêk Tenoum không có nước. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án  

Để đảm bảo dự án được xem xét nghiêm túc về tác động môi trường và biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu, Công ty tiến hành triển khai nghiên cứu lập báo cáo ĐTM cho các 

công trình này. 

Dự án sẽ có thể tác động trực tiếp đến môi trường và xã hội các khu dân cư tại khu 

vực xã Lộc Thành. Do vậy, trong ĐTM cho Dự án, hiện trạng các thành phần môi trường: 

đất, nước dưới đất, không khí và KT- XH cần được nghiên cứu và đánh giá các thành phần 

môi trường này, kết hợp với số liệu thu thập được của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư.  

Theo khảo sát thực tế hiện trạng dự án 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; 

Khu đất thực hiện dự án có cây cao su, không có động vật quý hiếm, động vật hoang 

dã. Gần khu vực dự án không có vườn quốc gia, khu bảo tồn, di tích, những vùng nhạy cảm 

với môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

2.4.1. Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trường tự nhiên 

Vị trí địa lý của trang trại không nằm trong quy hoạch các công trình công cộng của 

địa phương, được xây dựng cách biệt, cách xa bệnh viện, trường học, công sở và khu dân cư 

đông người và đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100m; cách nhà máy chế 

biến, giết mổ heo, buôn bán heo ít nhất 1km theo đúng quy định của QCVN 01-

14:2010/BNNPTT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện trang trại chăn nuôi lợn an 

toàn sinh học; các khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu 

là 400m; khoảng cách giữa 02 trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác tối thiểu là 50m theo 
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thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT – Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi 

về hoạt động chăn nuôi. 

2.4.2. Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với phát triển KT-XH khu vực thực hiện dự 

án 

Dự án phù hợp với Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND 

tỉnh về việc bãi bỏ khoản 8, khoản 10 Điều 2, Điều 5 Quy định quy hoạch chăn nuôi, cơ sở 

giết mổ, gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ- UBND ngày 

13/11/2017 của UBND tỉnh; 

Gần khu vực dự án có các tuyến đường giao thông, công ty, doanh nghiệp khác cũng 

tạo được sự kết nối, tăng cường trao đổi hàng hóa kéo theo sự phát triển các hoạt động 

thương mại, dịch vụ địa phương tạo nên bộ mặt mới tại khu vực. 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

a. Tác động tích cực của dự án 

Tạo sự an toàn về kinh doanh, chăn nuôi bứt phá về kinh tế – xã hội trong khu vực, 

tạo sự liên kết phát triển giữa các doanh nghiệp, trang trại trong tỉnh Bình Phước, thu hẹp 

khoảng cách trong phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập với cả nước; 

Kết hợp với sự phát huy tốt nhất tiềm năng sẵn có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải 

quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; 

Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực nêu trên, những tác động tiêu cực tới 

môi trường phát sinh từ dự án là không thể tránh khỏi. Những tác động này có thể gây ảnh 

hưởng đến các yếu tố và thành phần của môi trường, làm thay đổi cảnh quan và sức khoẻ 

của cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên xung quanh khu vực dự án. Do đó, cần phải có 

những phân tích, đánh giá khách quan và khoa học những tác động tiềm tàng để làm cơ sở 

xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực một cách có hiệu quả. 

b. Tác động tiêu cực của dự án 

Việc 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” tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước được thực hiện trong phạm vi từ khâu chuẩn bị mặt bằng, san lấp, xây dựng và vận 

hành, với các giai đoạn cụ thể như sau:  

 Giai đoạn chuẩn bị: Xây dựng khu láng trại, khu tập kết nguyên vật liệu, khu lưu 

giữ tạm thời chất thải rắn (CTR); Rà phá bơm mìn, dọn dẹp thực bì; san nền;  

 Giai đoạn xây dựng: Xây dựng trang trại, đường giao thông nội bộ; xây dựng hệ 

thống cấp điện; xây dựng hệ thống cấp nước; xây dựng hệ thống thoát nước mưa và 

thu gom nước thải; xây dựng hệ thống xử lý nước thải; Kho lưu chứa nguyên nhiên 

liệu đầu vào, Kho lưu chứa và tập trung chất thải; trồng cây xanh; khu công cộng 

khác; 
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 Giai đoạn hoạt động: Vận chuyển nguyên liệu (thức ăn) và sản phẩm (heo con); vệ 

sinh rửa xe, rửa chuồng trại,…. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn chuẩn bị và thi công, xây dựng  

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn chuẩn bị 

Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị dự án bao gồm: Rà phá bom mìn, dọn dẹp 

thực bì, san nền, chuẩn bị tập kết công nhân và thiết bị máy móc thi công các hạng mục 

công trình chính và phụ trợ. Giai đoạn chuẩn bị của dự án kéo dài trong 30 ngày. 
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Bảng 3.1: Tổng hợp các hoạt động, nguồn gây tác động môi trường và các đối tượng bị tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

STT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tượng bị tác động 
Quy mô tác 

động 

Theo thời gian tác 

động 

Mức độ tác 

động 

1 Rà phá bom mìn 

 Vật liệu nổ thu gom từ khu vực 

dự án.  

 Sự cố nổ bom, mìn tồn dư. 

 

 Bộ đội công binh rà 

phá bom mìn. 

 Nhân dân xã Lộc 

Thành và vùng lân cận. 

Khu vực triển 

khai dự án và 

các khu vực lân 

cận xung 

quanh.  

Tác động trong thời 

gian ngắn trong giai 

đoạn chuẩn bị (khoảng 

5 ngày rà phá bom 

mìn). 

 Nhẹ. 

 Tạm thời. 

2 

Phát quang, thu 

dọn lớp phủ thực 

vật   

 Xác thực vật từ quá trình giải 

phóng mặt bằng. 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện 

thi công. 

 Tiếng ồn. 

 Công nhân thi công. 

 Nhân dân xã Lộc 

Thành và vùng lân cận. 

 Các loài thực vật, 

động vật sống tại khu 

đất dự án và lân cận. 

Khu vực triển 

khai dự án và 

các khu vực lân 

cận xung 

quanh.  

Tác động trong thời 

gian ngắn trong giai 

đoạn chuẩn bị (khoảng 

10 ngày). 

 Nhẹ. 

 Tạm thời. 

3 San nền 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện, 

máy móc thi công. 

 Chất thải rắn phát sinh từ quá 

trình thi công. 

 Công nhân xây 

dựng. 

 Người dân xung 

quanh khu vực dự án. 

Khu vực triển 

khai dự án và 

các khu vực lân 

cận xung 

Tác động trong thời 

gian ngắn trong giai 

đoạn chuẩn bị (khoảng 

10 ngày). 

 Nhẹ. 

 Tạm thời. 
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STT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tượng bị tác động 
Quy mô tác 

động 

Theo thời gian tác 

động 

Mức độ tác 

động 

 Nước thải phát sinh từ quá trình 

sinh hoạt của công nhân. 

 Tiếng ồn phát sinh từ các phương 

tiện, máy móc thi công. 

 Các loài động vật 

sống xung quanh khu 

vực dự án. 

quanh. 

4

4

4

4

4

5 

Chuẩn bị tập kết 

công nhân, thiết 

bị máy móc thi 

công cho các 

hạng mục xây 

dựng chuồng trại 

và cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật của dự 

án 

 Bụi, khí thải phát sinh từ phương 

tiện phục vụ cho việc thi công nhà 

tạm, bãi đỗ thiết bị thi công. 

 Bụi phát sinh từ mặt bằng thi 

công. 

 Tiến ồn từ phương tiện thi công. 

 Chất thải rắn phát sinh từ quá 

trình thi công. 

 Nước thải từ các công nhân xây 

dựng. 

 Công nhân xây 

dựng. 

 Người dân xung 

quanh khu vực dự án. 

 Các loài động vật 

sống xung quanh khu 

vực dự án. 

Khu vực triển 

khai dự án và 

các khu vực lân 

cận xung 

quanh. 

Tác động trong thời 

gian ngắn trong giai 

đoạn chuẩn bị (khoảng 

5 ngày). 

 Nhẹ. 

 Tạm thời. 
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3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:  

a. Tác động do nước thải  

 Nước thải sinh hoạt 

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn chuẩn bị chủ yếu là nước 

thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân xây dựng khu tập kết (nhà tạm, văn phòng điều hành, 

bãi đỗ máy móc thi công) khoảng 10 người. Theo mục 2.10.2 của QCVN 01:2021/BXD – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng định mức cấp nước khoảng 80 

lít/người.ngày.đêm, như vậy tổng lượng nước thải là 0,8 m
3
/ngày (được tính theo 100% khối 

lượng nước cấp sử dụng). Ngoài ra, còn một lượng nhỏ nước phát sinh từ các thiết bị thi 

công, tuy nhiên với khối lượng rất nhỏ và không đáng kể. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua các khu vực mặt bằng trang trại trong giai đoạn san lấp mặt 

bằng cuốn theo đất, đá và vật chất bẩn trôi ra suối khu vực gây cản trở dòng chảy của suối 

hoặc gây hiện tượng xói lở hoặc bồi lắng làm thay đổi địa hình địa mạo của suối nhất là khu 

vực Prek Tapek (cách dự án 200m về phía Bắc), suối Prêk Tenoum (cách dự án khoảng 

130m về hướng Nam);  

So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch, đồng thời khả năng gây 

tác động không thường xuyên chỉ xảy ra vào mùa mưa, thời gian thi công giai đoạn này là 

ngắn nên tác động do nước mưa trong giai đoạn này là không đáng kể. 

b. Tác động do bụi, khí thải;  

 Bụi và khí thải do quá trình sử dụng nhiên liệu xăng cưa xẻ cây 

Do khu vực thực hiện dự án tại vườn cây cao su nên máy sử dụng để chặt cây chủ 

yếu là máy cưa tay và các dụng cụ lao động cá nhân khác;  

Máy cưa tay sử dụng xăng để chạy động cơ. Theo ước tính trung bình 14,03172ha x 

250 cây/ha = 3.508 cây. Khi xây dựng, chủ dự án sẽ cho chặt một phần cây tại khu vực cần 

xây dựng, khu vực cây xanh cách ly. Vậy diện tích cần chặt cây của dự án là 74.181,94m
2
. 

Như vậy số lượng cây cần chặt trong giai đoạn này là: 7,418194ha x 250 cây/ha = 1.855 

cây. Cần khoảng 10 công nhân với 10 máy cưa tay, làm việc trong thời gian 10 ngày, định 

mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính là 60 cây/1lít xăng. Lượng nhiên liệu cần sử dụng 30,91 lít 
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nhiên liệu hay 22,56 kg. Nồng độ các chất ô nhiễm trong quá trình chặt cây được tính toán 

dựa trên các hệ số ô nhiễm. 

Bảng 3.2: Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình chặt cây 

STT Các chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải (kg/ 

kg nhiên liệu) 

Tải lượng các chất ô nhiễm 

(kg/h) 

1 Bụi 0,0043 0,0012 

2 SO2 0,02S 0,0003 

3 NOx 0,055 0,0155 

4 CO 0,028 0,0079 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán dựa vào hệ số của 

WHO 

Bảng 3.3: Nồng độ ô nhiễm không khí  của nhiên liệu trong quá trình chặt cây 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

1 Bụi 0,0012 0,0009 0,3 

2 SO2 0,0003 0,0002 0,35 

3 NOX 0,0155 0,0111 0,2 

4 CO 0,0079 0,0056 30 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán trên cơ sở Giá trị 

giới hạn của QCVN 05:2009/BGTVT 

 Tải lượng (kg/ngày) = (hệ số ô nhiễm (kg/kg nhiên liệu) × số lượng nhiên liệu 

(kg))/số ngày thực hiện (ngày)/8h; 

 Nồng độ(mg/m
3
) = (tải lượng (kg/ngày)×10

6 
)/thể tích tính toán (m

3
)  

Ghi chú: Thể tích tính toán: V= diện tích khu vực tính toán × chiều cao tính toán = 

140.317,2m
2
 × 10m (chiều cao tính toán là 10m) = 1.403.172m

3
. 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm không khí do quá trình chặt cây, 

hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên 

chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải.  

 Bụi phát sinh do quá trình cưa xẻ cây 
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 Bụi phát sinh tại công đoạn này có kích thước hạt rất nhỏ, thông thường cỡ hạt từ 2 -

20µm nên dễ phát tán trong không khí; 

 Theo hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số tải 

lượng phát sinh tại các công đoạn cửa xẻ gỗ như sau: 

Bảng 3.4: Hệ số ô nhiễm bụi tại công đoạn cưa xẻ gỗ 

Thông số ĐVT Hệ số tải lượng 

Bụi g/kg 0,187 

 Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993 

Ghi chú: Thời gian làm việc: 10 ngày (ước tính thời gian sử dụng cho quá trình chặt 

và cưa cây giai đoạn chuẩn bị dự án là 10 ngày) 8h/ngày. 

 Nồng độ bụi phát tán ra môi trường theo ước tính, lượng gỗ của dự án theo công thức: π 

x r
2
 x chiều cao cây trung bình x số lượng cây = 3,14 x 0,075

2
 x 10 x 1.855 = 

327,64m
3
 (chiều cao trung bình của cây 10 mét và đường kính khoảng 15 cm); 

 Gỗ nguyên liệu 327,64m
3
, ngày làm việc 10 ngày, tính ra 32,764m

3
/ngày, ngày làm 8h là 

4,10 m
3
/h = 4,10 tấn/ h (gỗ ướt 1 tấn/ 1 m

3
) = 4.095,5kg/h; 

 Hệ số sinh bụi 0,187 g/kg. Vậy lượng bụi sinh ra trong quá trình cưa xẻ: 0,187 g/kg x 

4.095,5kg/h = 765,86g/h = 0,21g/s.  

 Khí thải từ hoạt động vận chuyển gỗ  

 Trong giai đoạn chuẩn bị của dự án, quá trình chặt cây sẽ phát sinh lượng sinh khối 

như thân, cành, lá, rễ….; 

 Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra về sinh 

khối của 1ha thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3.5: Sinh khối phát sinh khi chặt phá 1 ha thực vật 

STT Loại sinh khối Lượng sinh khối tấn/ha 

1 Thân 9,6 

2 Cành  2,7 

3 Rễ 6 

4 Cỏ dưới tán cây 1,5 

Tổng cộng 19,8 

Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato 
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 Hiện trạng khu vực dự án là vườn cây cao su, quá trình chặt phá cây ước tính sẽ phát 

sinh lượng sinh khối khoảng:19,8 tấn/ha x 7,418194ha = 146,9tấn. 

 Theo ước tính, lượng gỗ của dự án là: 327,64 tấn và 146,9 tấn sinh khối phát sinh. Xe 

vận chuyển được trung bình 12 – 15 tấn/xe, thời gian vận chuyển trong 10 ngày, thì 

số lượng xe tham gia vận chuyển gỗ, củi tận thu khoảng 3 chuyến/ngày ~ 6lượt 

xe/ngày (có tải và không tải). Xe sử dụng trong dự án này là xe chở hàng và xe chở 

nhóm III (có khối lượng tối đa ≤ 15.000 Kg). Hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.6: Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 

Loại xe 
Khối lượng chuẩn 

(Rm) (Kg) 

Giá trị giới hạn khí thải (g/km) 

CO HC NOx Bụi 

Xe chở hàng, xe 

chở Nhóm III 
1.700 < Rm 1,5 0,16 1,04 0,17 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán trên cơ sở Giá trị 

giới hạn của QCVN 05:2009/BGTVT 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm do khí thải của các phương tiện vận chuyển lâm 

sản với quãng đường khoảng 10km được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.7: Tải lượng và nồng độ ô nhiễm không khí do các phương tiên vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/h) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

1 Bụi 1,28   0,0013  0,3 

2 NOx 7,80   0,0078  0,2 

3 CO 11,25   0,0113  30 

4 HC 1,20   0,0012  0,35 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán trên cơ sở Giá trị 

giới hạn của QCVN 05:2009/BGTVT 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán nồng độ phát thải của các phương tiện vận chuyển cho 

thấy tất cả các chỉ tiêu điều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Ghi chú: Thể tích tính toán: V= diện tích khu vực (tính toán dựa trên khoảng cách 

đường đi) x chiều cao tính toán = (10.000m x 10) m
2
 x 10 m = 1.000.000 m

3
. Trong đó: 

khoảng cách từ khu vực thực hiện dự án đến nơi tận thu khoảng 10 km, chiều rộng của 

đường: 6m. Phạm vi ảnh hưởng từ đường đến xung quanh từ lề đường là 4m. 

 Ô nhiễm bụi do hoạt động đào, đắp san nền 

− Khối lượng đất đắp 

Dự án sẽ đào đất tại các hạng mục xây dựng hệ thống xử lý nước thải, quá trình thi 

công đào đất sẽ phát sinh một lượng bụi; 

Dự án sẽ được san ủi nền, quá trình thi công san nền sẽ phát sinh một lượng bụi. Dự 

án nằm trong khu khá bằng phẳng, chiều cao lớp san nền trung bình là 50cm. Khối lượng 

đất san nền chỉ tính trên phần diện tích xây dựng, không tính trên phần diện tích trồng cao 

su, diện tích cây xanh cách ly và diện tích các hồ bể đào đất. Trong đó, phần diện tích đất 

trồng cao su của dự án là 66.135,26m
2
, diện tích cây xanh cách ly là 28.063,44m

2
, tổng diện 

tích các hồ bể đào đất (ngoại trừ các hầm tự hoại) là 19.063,35m
2
; 

Khối lượng san nền được tính toán như sau: (140.317,2 – 66.135,26 – 19.063,35) x 

50/100 = 27.289,3m
3
 đất. Tương đương với 27.289,3m

3
 x 1,26 = 34.384,51 tấn đất. Trong 

quá trình đắp đất, chủ dự án tiến hành nén đất, sử dụng xe lu đất để đảm bảo độ nén cần 

thiết để xây dựng, tránh sụt lún. Như vậy lượng đất sử dụng cho quá trình san nền thực tế 

cần sử dụng là 34.384,51 x 1,16 = 39.886,033 tấn đất. 

− Khối lượng đất đào 

Thể tích đất đào là 77.985,55m
3
 x 1,26 = 98.261,79 tấn đất được thể hiện cụ thể 

trong bảng sau: 

Bảng 3.8: Thể tích đất đào của dự án 

TT Tên hạng mục 
Diện tích hồ 

bể (m
2
) 

Chiều sâu 

đào đất 

(m) 

Thể tích 

đất đào 

(m
3
/hồ) 

1 Hố CT 44,15 5 220,75 

2 Hầm Biogas nhà heo cách ly số 2 450 5 2.250 

3 Hầm Biogas 2.100 5 10.500 
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4 Hồ điều hòa  2.500 5 12.500 

5 Cụm xử lý nước thải 487,2 4 1.949 

6 Hồ sinh học tùy nghi 2.450 5 12.250 

7 Hồ chứa nước thải sau xử lý  1.800 5 9.000 

8 Hồ chứa  nước lót bạt 1 ly 300 3 900 

9 Hồ chứa nước tái sử dụng 150 3 450 

10 Hầm hủy xác 72 3 216 

11 Hồ chứa nước mưa số 1 5.250 3 15.750 

12 Hồ chứa nước mưa số 2 4000 3 12.000 

TỔNG CỘNG 19.603,35 - 77.985,55 

Ghi chú: Cụm bể xử lý nước thải bao gồm các bể: Cụm hoá lý, Cụm xử lý sinh học. 

Các bể trong cụm xử lý nước thải được xây dựng nửa chìm nửa nổi, với chiều cao 4,5m, xây 

âm 4m và nổi 0,5m so với cos nền. Do đó báo cáo sẽ tính toán phần đất đào theo diện tích 

phủ bì của các bể này với chiều sâu đào đất là 4 m. Khi san nền chủ dự án sẽ lấy lượng đất 

đào tại dự án.  Hầm hủy xác sâu 4 tuy nhiên xây âm 3m và nổi 1m so với cos nền. Do đó 

báo cáo sẽ tính toán phần đất đào theo diện tích phủ bì của hầm hủy xác với chiều sâu đào 

đất là 3 m.  

Lượng đất dư sẽ được đem đi san lấp ở xung quanh trang trại, những khu vực trũng 

để hạn chế ứ đọng nước vào mùa mưa khi dự án đi vào hoạt động, đảm bảo sử dụng hết 

lượng đất đào và chủ dự án cam kết sẽ không vận chuyển khối lượng đất thừa ra khỏi khu 

vực thực hiện dự án.  

Bụi đất phát sinh trong quá trình đắp đất, đã làm phá vỡ trạng thái ban đầu của lớp 

đất mặt, vì thế một lượng bụi từ mặt đất bị gió cuốn bay lên và phát tán ra các vùng xung 

quanh. Tuy nhiên, đặc trưng của loại bụi này kích thước lớn và độ ẩm cao, nên khả năng 

phát tán không xa gây ô nhiễm cục bộ trong khu vực thi công, nhưng với khối lượng san lấp 

lớn sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công, người dân vùng xung quanh dự 

án. 
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Lượng bụi phát tán do việc san lấp, đào đắp đất được tính toán dựa vào hệ số ô 

nhiễm E và khối lượng M (Theo tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng thế giới – Environmental 

Assessment Sourcebook Volume II). 
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Trong đó: 

 E: Hệ số ô nhiễm (kg/m
3
); (kg/m

3
); 

 k: Cấu trúc hạt (có giá trị trung bình 0,35); 

 U: Tốc độ gió trung bình 1,5 m/s; 

 M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (20%). 
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Với hệ số ô nhiễm E = 0,0049 (kg/m
3
) áp dụng tính ra khối lượng bụi phát sinh trong 

quá trình đào đất, san nền như bảng dưới đây: Tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình đào 

đất và san nền là: 481,48 + 195,44 = 676,92kg/ngày.  

Bảng 3.9: Khối lượng bụi phát sinh trong quá trình đắp đất san nền 

Hệ số ô 

nhiễm bụi 

Tổng lượng 

bụi (kg) 

Tải lượng bụi 

(kg/ngày) 

Nồng độ bụi 

trung bình 1h 

từ việc đào 

đắp (mg/m
3
) 

Nồng độ bụi trung 

bình 1h - QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

0,0049 676,92 67,69 2,01 0,30 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tổng hợp tính toán, năm 2022 

Trong đó: 

 t: thời gian đào đắp đất cát nền t = 10 ngày;  

 Diện tích dự án: 140.317,2 m
2
; 
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 Chiều cao chịu tác động trung bình khoảng 10 m. 

Dự kiến công tác san nền sẽ phát sinh ra một lượng bụi rất lớn, gây ô nhiễm tới 

không khí xung quanh tại khu vực dự án. Theo đó nồng độ bụi trung bình 1h khoảng 1,782 

(mg/m
3
) cao hơn so với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

Tuy nhiên, bụi khuếch tán có khối lượng lớn dễ lắng đọng nên mức độ tác động ô 

nhiễm không khí do bụi này gây ra có phạm vi nhỏ hơn. Ngoài ra, khi Chủ dự án triển khai 

hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác động có thể hạn chế tới mức thấp nhất các tác động 

này. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi khuếch tán được trình bày tại tiểu mục 3.1.3.1.1 

của báo cáo. 

 Ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các hoạt động của máy móc, thiết bị tại khu vực dự 

án 

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đặt biệt là vận chuyển nguyên, 

vật liệu có thể gây tác động đến môi trường khu vực dự án, tác động đến sự sinh trưởng và 

phát triển của động, thực vật tại khu vực đặc biệt là khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sinh 

hoạt và sức khỏe của người dân tại khu vực dự án. Mức độ ảnh hưởng được đánh giá chi tiết 

cụ thể như sau:  

Theo tính toán thì tổng khối lượng đất đào và san lắp là cần vận chuyển là 

138.147,82 tấn. Chủ đầu tư sử dụng các xe vận tải có trọng tải trung bình 15 tấn sử dụng 

nhiên liệu là dầu DO. Như vậy, tổng số lượt xe để vận chuyển lượng đất trên là khoảng 

9.210 lượt xe. Khoảng cách vận chuyển trung bình cho 1 lượt xe ước tính khoảng 1 – 3 km. 

Trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với loại xe vận tải 

sử dụng dầu DO có tải trọng 3,5 - 15,0 tấn, thì tổng tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải 

từ các phương tiện vận chuyển được ước tính theo bảng dưới đây. 
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Bảng 3.10: Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển 

đất đào đắp và san nền 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm (kg/1000 

km) 

Tổng tải lượng 

(kg) 

Tải lượng trung 

bình (kg/ngày) 

1 Bụi 1,3 35,92 3,59 

2 SO2 6,1 168,54 16,85 

3 NOx 19,4 536,02 53,60 

4 CO 3,1 85,65 8,57 

5 THC 2,4 66,31 6,63 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tổng hợp tính toán, năm 2022 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05%; Thời gian thi 

công đất đào đắp và san nền là 10 ngày. 

Theo các kết quả thu được từ bảng trên cho thấy tải lượng bụi, khí thải do các 

phương tiện vận tải phát sinh không lớn, mức độ tác động ô nhiễm đối với môi trường 

không khí khu vực được đánh giá là không đáng kể. Ngoài ra, hiện tại khu vực dự án không 

có các hộ sinh sống gần dự án. Mặc dù vậy, mức độ gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt 

động của các phương tiện vận chuyển có khả năng gây ra những tác động cục bộ đối với sức 

khỏe công nhân lao động trên công trường và người dân xung quanh khu vực dự án, đặc biệt 

đối với những khu vực thi công khuất gió. 

Khí thải phát sinh trong quá trình thi công của giai đoạn này bao gồm các loại như: 

bụi, CO, SOx, NOx, THC,... sinh ra từ quá trình vận hành máy móc thi công như máy xúc, 

máy đào, máy san lấp,... Việc tính toán, dự báo nồng độ khí thải phát tán dựa vào lượng dầu 

DO các thiết bị máy móc phương tiện sử dụng phục vụ cho dự án. Theo WHO, khi đốt 1 tấn 

dầu DO sẽ phát thải các chất ô nhiễm có tải lượng: khí CO là 1,4 kg, khí SO2 là 1,8 kg, khí 

NO2 là 2,1 kg, khí THC là 0,24 kg và bụi (TSP) là 0,9 kg. Tính trung bình khi đào đắp, san 

ủi 1m
3
 đất đá, các phương tiện máy móc thi công phải tiêu hao trung bình 0,37 kg dầu DO. 

Như vậy, để đào đất và san nền khoảng 138.147,82 tấn đất thì lượng dầu DO tiêu thụ là 

45.310,5kg hay 45,3 tấn. Với thời gian thi công san lấp mặt bằng là 10 ngày, tải lượng các 

chất ô nhiễm không khí được tính theo bảng dưới đây. 
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Bảng 3.11: Tải lượng các chất ô nhiễm của máy móc tại khu vực thi công 

STT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải (kg/tấn dầu) Tải lượng (kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 4,60 

2 CO 1,4 7,15 

3 SO2 1,8 9,20 

4 NO2 2,1 10,73 

5 THC 0,24 1,23 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tổng hợp tính toán, năm 2022 

Nhìn chung, tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ các máy móc, phương tiện thi công 

trong giai đoạn này tương đối thấp, phạm vi công trường lớn nên đánh giá mức độ tác động 

đến môi trường là nhỏ. Tuy nhiên, những tác động trực tiếp có thể kể đến là tâm lý và sức 

khỏe của công nhân vận hành, lao động trên công trường. Vậy nên cần có các biện pháp hạn 

chế, giảm thiểu thích hợp. 

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt; 

Chất thải rắn phát sinh trong công đoạn này chủ yếu là rác sinh hoạt như các bao bì, 

thực phẩm, nylon, kim loại. Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải 

ra từ 0,8 kg rác/ngày. Vậy với 10 công nhân lao động thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh trong quá trình này sẽ khoảng 8 kg/ngày. 

d. Tác động do chất thải rắn thông thường; 

 Khu tập kết được xây dựng bằng khung thép tiền chế được lắp đặt sẵn nên không 

phát sinh chất thải rắn xây dựng (gạch, đá, bê tông,…). 

 Chất thải rắn phát sinh từ thu dọn thực bì  

Sinh khối thực vật phát sinh do quá trình GPMB bao gồm các loại cây bụi, cây che 

bóng, cỏ dưới tán cây…. Do khu vực Dự án tiến hành GPMB 14,03172ha, trong đó chủ yếu 

là đất trồng cây cao su lượng sinh khối phát sinh chủ yếu trên diện tích này như sau: 

Bảng 3.12: Khối lượng chất thải rắn giải phóng mặt bằng 

STT Loại sinh khối Lượng sinh khối tấn/ha 

1 Thân 9,6 

2 Cành  2,7 

3 Rễ 6 

4 Cỏ dưới tán cây 1,5 

Tổng cộng 19,8 

Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato. 
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Dự án sẽ tiến hành GPMB 7,418194ha. Vậy lượng sinh khối ước tính là: 19,8 tấn/ha 

× 7,418194ha = 146,9tấn. 

Đánh giá tác động: Với khối lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn GPMB là 

khá lớn, nếu không được xử lý sẽ gây cản trở cho quá trình thi công xây dựng về sau. 

Lượng chất thải rắn này cũng có nguy cơ cuốn theo nước mưa cản trở dòng chảy, tăng độ 

đục cho nguồn nước mặt khu vực. Tuy nhiên, vì hoạt động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn 

nên khả năng gây tác động không thường xuyên. Các chất thải rắn phần lớn là các thực vật 

cây cỏ dễ phân hủy không có chứa các chất độc hại hoặc khó phân hủy nên khả năng gây tác 

động đến hệ sinh thái (đất, nước) là không đáng kể. 

3.1.1.2 Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung.  

Các phương tiện vận chuyển trên đường trong giai đoạn chuẩn bị bao gồm xe tải 

hạng nặng, máy xúc, ủi,... có thể gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người 

điều khiển phương tiện thi công, người dân. Việc vận chuyển các nguyên vật liệu, vận 

chuyển cây cối từ giải phóng mặt bằng san nền và các phương tiện thiết bị thi công có thể 

gây ra tiếng ồn, rung cường độ lớn khi tác động thường xuyên có thể làm ảnh hưởng khiến 

các loài di cư sang các vùng khác; 

Tuy nhiên, do công trường và khu vực tuyến đường vận chuyển ở khá xa khu dân cư 

nên đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người điều khiển phương tiện, máy móc và công 

nhân tham gia các hoạt động trên công trường. Độ ồn của các phương tiện vận chuyển trên 

công trường dao động trong khoảng 80-96 dB, thậm chí có thể đạt tới 100 dB và lớn hơn khi 

hoạt động tập trung với mật độ cao; 

Cơ sở của việc dự báo tác động do tiếng ồn được căn cứ dựa trên các thông tin tài 

liệu khảo sát có tính chất tương tự và đáng tin cậy của các cá nhân, tổ chức quốc tế và 

thường được công bố sử dụng rộng rãi như: Bolt et al (1971,1987); Western Highway 

Institute (1971); WSDOT (1991) và LSA Associates (2002). Có thể tổng hợp được theo 

bảng dưới đây. 
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Bảng 3.13: Mức ồn tối đa từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công tại nguồn 

STT Máy móc, thiết bị 
Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA) 

Khoảng dao động Trung bình 

1 Máy đào 83,2 - 91,3 85,2 

2 Máy ủi 82,2 - 96,3 88,2 

3 Máy san 83,4 - 94,2 86,7 

4 Máy đầm dùi 87,0 - 88,5 87,7 

5 Cần cẩu 81,4 - 92.5 84,3 

6 Xe tải 82,0 - 96,0 88,0 

7 Xe lu 10T 72,0 - 75,0 73,0 

8 Máy cưa tay 90,5 - 120,4 100,2 

Nguồn: Tổng hợp từ Bolt et al (1971,1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT 

(1991) và LSA Associates (2002). 

Công thức xác định độ ồn tại 1 điểm các nguồn x (m) được xác định như sau:  

Lp(x)= Lp(Xo) + 10 lg(Xo/Xp) 

Trong đó: 

 Lp (Xo): Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA); 

 Xo: Xo = 1m; 

 Lp(x): Mức ồn tại vị trí cần tính (dBA); 

 x: Khoảng cách từ nguồn đến vị trí cần tính. 

Kết quả dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công theo khoảng 

cách đến nguồn ồn được trình bày theo bảng dưới đây.  
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Bảng 3.14: Kết quả dự báo tiếng ồn cách nguồn phát sinh 200 m và 500 m  

Máy móc thiết bị 
Cách nguồn ồn 

1m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

200 m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

500 m (dBA) 

Máy đào 85,2 62,19 58,21 

Máy ủi 88,2 65,19 61,21 

Máy san 86,7 63,69 59,71 

Máy đầm dùi 87,7 64,69 60,71 

Cần cẩu 84,3 61,29 57,31 

Xe tải 88,0 64,99 61,01 

Xe lu 10T 73,0 49,99 46,01 

Máy cưa tay 100,2 77,19 73,21 

QCVN 26:2010/BTNMT 70,0 dBA 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 85,0 dBA 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp. 

Như vậy, với mức ồn phát ra từ hoạt động của máy móc trong giai đoạn chuẩn bị dự 

án chỉ gây ô nhiễm tại khu vực thực hiện dự án. Đối với các khoảng cách 200 m và 500 m 

so với nguồn phát ra tiếng ồn thì đều nằm dưới quy chuẩn cho phép. Khoảng cách từ khu dự 

án đến khu dân cư gần nhất là hơn 500 m, đồng thời khu vực dự án đã được xây dựng tường 

che chắn nên khả năng ảnh hưởng tiếng ồn đến con người và sinh thái tại khu vực dự án là 

không đáng kể.  

b. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố 

nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có).  

 Tác động đến hệ thực vật 

Trong giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án, hầu hết lớp phủ thực vật đều bị chặt bỏ. 

Hiện tại khu vực dự án chủ yếu là trồng cao su có giá trị kinh tế không cao, không có loài 

thực vật nào quý hiếm hoặc thuộc danh sách đỏ Việt Nam. Việc tạo mặt bằng nhằm xây 

dựng Trang trại sẽ chặt, phá bỏ một phần thảm thực vật trên toàn diện tích quy hoạch này. 

Với diện tích quy hoạch là 7,418194ha và tổng lượng sinh khối 146,9 tấn; 
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Hoạt động giải phóng mặt bằng xây dựng Trang trại sẽ làm mất đi khoảng gần 

7,418194 ha thực vật (trên cạn) tại khu vực dự án, làm suy giảm hoặc mất đi về thành phần 

loài thực vật trong hệ sinh thái. Mỗi một thành phần loài đều tham gia vào một mắt xích 

trong hệ sinh thái. Vì vậy, khi bị mất đi một thành phần loài nào đó cũng gây ra sự ảnh 

hưởng cho các loài khác. Điển hình tại khu vực dự án các trồng cây cao su là môi trường 

sống của các loài côn trùng, chim và một số loài bò sát. 

 Tác động đến hệ động vật 

Khu vực dự án cũng là nơi cư trú của nhiều loài động vật như: chim, thú, bò sát,… 

các loài có khả năng di chuyển nên khi có tác động chúng có thể di cư đi nơi khác nên về 

mặt cá thể các loài này là không bị ảnh hưởng nhiều; 

Công tác đốn chặt cây, thực bì,… tại khu vực dự án có thể phá hủy nơi trú ngụ của 

một số loài chim, thú, bò sát,… Các loài có khả năng di chuyển nhanh thì chúng có thể duy 

chuyển tới các khu vực khác trong vùng, các khu vực tổ sinh sống của các con non, trứng sẽ 

bị mất đi. 

 Tác động đến cơ chế tự ổn định, tự cân bằng của hệ sinh thái 

Cơ chế của hệ sinh thái tự nhiên là tiến tới sự ổn định và cân bằng với tỷ lệ P/R = 1; 

P/B = 0 (trong đó P: là sự tổng hợp, R: phân hủy và B: sinh khối trong một quần xã sinh 

vật). Cơ chế này không có lợi cho con người, vì con người cần tạo ra năng lượng cần thiết 

cho mình bằng cách tạo ra hệ sinh thái có P/R > 1 và P/B > 0. Do vậy, việc loại bỏ 14,73015 

ha thực vật tại khu vực dự án gây hủy hoại diễn thế sinh thái làm mất đi sự cân bằng và ổn 

định về sinh thái vốn có tại khu vực dự án, mặc dù con người (cụ thể chủ dự án) có thể tạo 

ra các hệ sinh thái nhân tạo để bù đắp sự mất cân bằng này thì các hệ sinh thái nhân tạo 

thường kém ổn định. 

 Tác động vào chu trình sinh địa hóa tự nhiên 

Trong giai đoạn này dự án có sử dụng năng lượng hoá thạch, tạo thêm một lượng lớn 

khí CO2, SO2.... làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên của khu vực dự án, dẫn tới việc 

thay đổi chất lượng và quan hệ của các thành phần môi trường tự nhiên.  

 Tác động vào các điều kiện môi trường của hệ sinh thái 
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Hoạt động thi công dự án tác động vào các điều kiện môi trường của hệ sinh thái tự 

nhiên bằng cách thay đổi hoặc cải tạo chúng như sau: 

− Chuyển mục đích sử dụng đất (chặt bỏ 7,418194ha thảm thực vật tại khu vực dự án) 

làm mất đi nhiều loại động, thực vật, tăng xói mòn đất, thay đổi khả năng điều hòa 

không khí và biến đổi khí hậu...; 

− Việc hình thành Trang trại dẫn đến các hoạt động về đô thị hóa tại khu vực xung 

quanh dự án tạo nên sự mất cân bằng sinh thái khu vực và ô nhiễm cục bộ, gây ô 

nhiễm môi trường ở nhiều dạng hoạt động kinh tế xã hội khác nhau. 

 Tác động vào cân bằng sinh thái tự nhiên tại khu vực dự án 

− Trang trại hình thành cũng đồng nghĩa với sự tăng lên về số lượng người phát sinh 

các hoạt động săn bắt quá mức gây ra sự suy giảm một số loài và làm gia tăng mất 

cân bằng sinh thái; 

− Các hoạt động loại bỏ 7,418194 ha thảm thực vật tại khu đất dự án cũng như việc san 

bằng đất xây Trang trại... có thể làm mất môi trường sống của các loài dẫn đến sự 

tuyệt chủng nhiều loại động vật quý hiếm mà chưa phát hiện được tại khu vực dự án; 

− Lai tạo các loài sinh vật mới (như việc trồng thêm các loại cây mới tại Trang trại) 

làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên. Các loài lai tạo thường kém tính chống bụi, 

dễ bị suy thoái. Mặt khác, các loài lai tạo có thể tạo ra nhu cầu thức ăn hoặc tác động 

khác có hại đến các loài đã có hoặc đối với con người. 

− Các hoạt động tại Trang trại đưa vào các hệ sinh thái tự nhiên các hợp chất nhân tạo 

mà sinh vật không có khả năng phân huỷ như các loại chất tổng hợp, dầu mỡ. 

 Mất đi các mô hình tham chiếu cho sự bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực 

Hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực tồn tại nhờ sự tổ hợp với các loài với nhau trong 

quá trình tiến hóa. Chúng lưu giữ cấu trúc tự nhiên về thành phần loài, phân tầng, mật độ 

sống thích hợp… nên việc chặt bỏ thảm thực vật cũng làm mất đi những sinh cảnh tự nhiên 

này thì sẽ không còn điểm tham chiếu để làm cơ sở khoa học cho việc phục hồi, tái lập các 

sinh cảnh này trong tương lai. Một tổ hợp của các loài thực vật tự nhiên nơi đây hình thành 

nên các hội đoàn tiêu biểu. Trong tương lai, muốn phục hồi lại các quần cư này, thì trước 

tiên phải biết được cấu trúc của chúng. 
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 Mất nguồn gen di truyền quan trọng 

Một trong những chiến lược ứng phó đối với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong nông 

nghiệp phải chọn những giống cây có khả năng chịu tốt hơn. Qua nhiều thế hệ chọn lọc tự 

nhiên, chúng thích nghi dần với môi trường và lưu giữ trong bộ gen. Công nghệ sinh học 

hiện đại cho phép sử dụng các nguồn gen này để tạo ra những giống mới. Vì vậy, bảo tồn 

cây cỏ hoang dại cũng có ý nghĩa rất lớn đến phát triển kinh tế trong tương lai; 

Như vậy, tóm lại việc chặt bỏ 7,418194ha thảm thực vật tại khu vực dự án có gây tác 

động khá lớn đến hệ sinh thái. Tác động tại giai đoạn này làm suy giảm về thành phần loài, 

không những thế mà còn làm mất đi một số loài trong hệ sinh thái tại khu vực dự án. Chủ 

đầu tư cũng sẽ đề ra các phương án và quản lý chặt chẽ việc thực hiện các công đoạn trong 

giai đoạn này nhằm giảm thiểu tác động tới mức thấp nhất có thể. 

 Đánh giá các tác động đối với các thành phần kinh tế tại khu vực dự án trong giai 

đoạn chuẩn bị 

Dự án được thực hiện tại khu đất 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. Nên việc tác động đối với thành phần kinh tế hầu như không có. 

 Đánh giá tác động của quá trình rà phá bom mìn 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng để triển khai hoạt động rà phá bom 

mìn trên khu đất của dự án. Trong quá trình rà phá, có thể xảy ra sự cố nổ bom, mìn tồn lưu. 

Sự cố này sẽ gây chấn thương, thậm chí gây tử vong cho bộ đội công binh trực tiếp rà phá 

bom mìn và ảnh hưởng đến người dân xã Lộc Thành sống lân cận khu vực dự án. Tuy 

nhiên, do hoạt động rà phá bom mìn được giao cho bộ đội công binh là lực lượng có chức 

năng và kinh nghiệm thực hiện, nên rủi ro khó có thể xảy ra. 

3.1.1.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án.  

Trong giai đoạn chuẩn bị các hoạt động chỉ diễn ra khoảng 30 ngày nên việc phát 

sinh sự cố về môi trường hầu như không có. Chủ yếu các sự cố xảy ra về tai nạn lao động, 

cháy nổ,…..cụ thể như sau: 

 Sự cố cháy nổ 
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− Nhận diện các sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và tài 

sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

 Cháy nổ do sự cố về nhiên liệu: Các bồn chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ 

cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật (sơn, xăng, dầu DO,…) là các nguồn gây 

cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và 

môi trường; 

 Cháy nổ do sự cố về điện: 

Cháy nổ do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của 

dây dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, điện 

phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải; 

Cháy nổ do chập mạch điện: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng điện 

trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết bị tiêu thụ 

điện; 

Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng phóng 

điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có tiếp giáp 

không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện có nhiệt độ 

1.500
0
C đến 2.000

0
C, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. Các chất dễ 

cháy ở gần như xăng, dầu,… có thể bị cháy. Tia lửa điện thường xuất hiện trong trường hợp 

đóng mở cầu dao, công tắc, máy móc nối dây với nhau; 

Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách điện 

với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các chất lỏng cách điện 

(xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại. 

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun nóng chảy, rải nhựa đường) có 

thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

 Cháy nổ do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên và thường xảy ra 

vào mùa mưa lũ. 
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− Tác động do các sự cố cháy nổ 

 Sự cố cháy nổ về nhiên liệu sơn, xăng, dầu DO, dầu FO,... khi xảy ra sự cố cháy nổ 

trước hết có thể gây thiệt hại về kinh tế và tổn hại về sức khỏe và tính mạng của 

người lao động (khoảng 10 người lao động trong giai đoạn chuẩn bị dự án), với mức 

độ quy mô sự cố lớn, đám cháy có thể lan rộng và ảnh hưởng đến hoa màu, cây nông 

nghiệp và các hộ dân xung quanh khu vực dự án. Ngoài các thiệt hại về người và của, 

sự cố cháy nổ nhiên liệu có thể dẫn đến phát tán, rò rỉ nhiên liệu ra môi trường đất, 

nước gây ô nhiễm trầm trọng. Các nhiên liệu cháy sẽ phát sinh lượng lớn khí thải gây 

hại như CO2, SO2, NOx,... 

 Sự cố về điện: việc rò rỉ điện, giật điện cũng sẽ gây nguy hiểm về sức khỏe và tính 

mạng của con người, nhất là vào mùa mưa có thể gây ảnh hưởng liên hoàn đe dọa 

tính mạng của nhiều người. 

 Sự cố về thiết bị gia nhiệt có thể gây bỏng cho một hoặc nhiều người và mức độ nặng 

nhẹ còn tùy thuộc vào tính chất và quy mô của sự cố. 

 Sự cố sét đánh được xem là trường hợp tự nhiên, sự cố xảy ra sẽ gây tác động rất lớn 

và thường chết người. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Chủ đầu tư sẽ áp dụng 

các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực 

này. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên, 

nếu không có các biện pháp phòng chống để các sự cố này xảy ra sẽ gây ra những ảnh 

hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường khu vực dự án. 

 Tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

− Nhận diện sự cố 

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra bất kì lúc nào trong quá trình thi công. Các 

trường hợp có thể xảy ra tai nạn bao gồm: 

 Hoạt động thi công xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động đi lại của người dân, xe cộ lưu thông trên đường; 
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 Do công nhân bất cẩn trong lao động, thiếu ý thức chấp hành an toàn lao động; an 

toàn giao thông, không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ; 

 Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình thi công. 

− Tác động do các sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Khi có sự cố lao động xảy ra có thể gây ra các tác động sau: 

 Gây thiệt hại về tài sản của người lao động và tài sản của Chủ dự án; 

 Gây tổn thương nhẹ, thương tật hoặc chết người cho công nhân lao động tại dự án, 

người đi đường tại gần khu vực dự án có tính chất do hoạt động dự án gây nên; 

 Gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân và người dân trong khu vực. 

 Sự cố nổ mìn trong quá trình rà phá 

Trong quá trình rà phá, có thể xảy ra sự cố nổ bom, mìn tồn lưu. Sự cố này sẽ gây 

chấn thương, thậm chí gây tử vong cho bộ đội công binh trực tiếp rà phá bom mìn và ảnh 

hưởng đến người dân xã Lộc Thành sống lân cận khu vực dự án.  

3.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn thi công xây dựng 

Các nguồn gây tác động đến môi trường từ các hoạt động trong giai đoạn thi công 

xây dựng được tổng hợp và trình bày theo bảng sau. 
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Bảng 3.15: Tổng hợp các hoạt động, nguồn gây tác động môi trường và các đối tượng bị tác động trong giai đoạn xây dựng của dự án 

STT Hoạt động 
Nguồn gây tác động có 

liên quan đến chất thải 

Nguồn gây tác 

động không liên 

quan đến chất thải 

Đối tượng bị tác động 
Quy mô tác 

động 

Thời gian bị 

tác động 

Mức độ tác 

động 

1 

Tập trung công 

nhân, máy móc 

và thiết bị thi 

công. 

 Nước thải sinh hoạt. 

 Rác thải sinh hoạt. 

 Chất thải nguy hại. 

 Bụi, khí thải do đốt 

cháy nhiên liệu. 

 Ảnh hưởng tới 

đời sống cộng đồng 

dân cư và tăng áp 

lực quản lý trên khu 

vực. 

 Tiếng ồn, rung 

động. 

 14,03172 ha đất dự 

án. 

 Các hệ sinh thái. 

 Công nhân lao động. 

 Dân cư tại xã Lộc 

Thành. 

Trong phạm 

vi khu vực 

dự án và 

vùng lân cận 

Trong suốt thời 

gian thi công 

dự án 

Tất yếu, 

không lớn 

Nhẹ, tạm 

thời 

2 

Vận chuyển 

nguyên vật liệu, 

thiết bị phục vụ 

dự án. 

 Bụi từ bốc dỡ vật tư, 

nhiên vật liệu. 

 Bụi, khí thải từ các 

phương tiện vận chuyển, 

bốc dỡ. 

 Vật liệu, dầu mỡ rơi 

vãi. 

 Tiếng ồn, rung 

động. 

 Hư hỏng, xuống 

cấp đường sá trên 

khu vực. 

 Tai nạn lao động. 

 Tai nạn giao 

 Môi trường không 

khí tại khu vực dự án. 

 Thảm thực vật. 

 14,03172 ha đất dự 

án. 

 Suối Prêk Tenoum và 

suối Prek Tapek. 

Trong phạm 

vi khu vực 

dự án và 

vùng lân cận 

Trong suốt thời 

gian thi công 

dự án 

Tất yếu, 

không lớn 

Trung bình, 

tạm thời 
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STT Hoạt động 
Nguồn gây tác động có 

liên quan đến chất thải 

Nguồn gây tác 

động không liên 

quan đến chất thải 

Đối tượng bị tác động 
Quy mô tác 

động 

Thời gian bị 

tác động 

Mức độ tác 

động 

 Chất thải nguy hại. thông.  Công nhân lao động. 

 Dân cư tại xã Lộc 

Thành 

3 

Hoạt động dự 

trữ, bảo quản 

nhiên, nguyên 

vật liệu phục vụ 

công trình. 

 Mùi hơi xăng dầu. 

 Vật liệu rơi vãi, dầu 

mỡ rò rỉ. 

 Chất thải nguy hại. 

 Tai nạn lao động. 

 Sự cố cháy nổ. 

 Môi trường không 

khí tại khu vực dự án. 

 14,03172 ha đất dự 

án. 

 Công nhân lao động. 

Khu vực dự 

án 

Trong suốt thời 

gian thi công 

dự án 

Tất yếu, 

không lớn 

Nhẹ, tạm 

thời 

4 

Thi công các 

hạng mục công 

trình chính và hạ 

tầng kỹ thuật của 

dự án. 

 Bụi, khí thải từ các 

phương tiện thi công cơ 

giới. 

 Chất thải từ hoạt 

động thi công xây dựng. 

 Tiếng ồn, rung 

động. 

 Tai nạn lao động. 

 Môi trường không 

khí tại khu vực dự án. 

 14,03172 ha đất dự 

án. 

 Công nhân lao động. 

Trong phạm 

vi khu vực 

dự án và 

vùng lân cận 

Trong suốt thời 

gian thi công 

dự án 

Tất yếu, 

không lớn 

Nhẹ, tạm 

thời 

5 
Hàn, cắt, sơn, xì 

kim loại. 

Khí thải độc, hơi hàn, 

vụn kim loại phát sinh 

 Tai nạn lao động. 

 Tiếng ồn. 

 Môi trường không 

khí tại khu vực dự án. 

Khu vực dự 

án 

Trong suốt thời 

gian thi công 

Tất yếu, 

không lớn 
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STT Hoạt động 
Nguồn gây tác động có 

liên quan đến chất thải 

Nguồn gây tác 

động không liên 

quan đến chất thải 

Đối tượng bị tác động 
Quy mô tác 

động 

Thời gian bị 

tác động 

Mức độ tác 

động 

trong quá trình hàn, cắt.  Công nhân lao động. dự án Nhẹ, tạm 

thời 

6 

Bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị thi 

công. 

 Nước rửa dính dầu 

mỡ. 

 Chất thải nguy hại. 

 Dầu mỡ rơi vãi. 

 Tiếng ồn, rung 

động. 

 Tai nạn lao động. 

 Môi trường nước mặt 

tại khu vực dự án. 

 Công nhân lao động. 

Khu vực dự 

án 

Trong suốt thời 

gian thi công 

dự án 

Tất yếu, 

không lớn 

Nhẹ, tạm 

thời 

7 

Thu dọn công 

trường, vận 

chuyển vật liệu, 

vật tư, đất thải 

dư thừa. 

 Chất thải xây dựng. 

 Vật tư, vật liệu và đất 

thải dư thừa. 

 Bụi, khí thải từ các 

phương tiện vận chuyển, 

bốc dỡ. 

 Vật liệu, đất thải rơi 

vãi. 

 Tiếng ồn, rung 

động. 

 Hư hỏng, xuống 

cấp đường sá trên 

khu vực. 

 Tai nạn giao 

thông. 

 Môi trường không 

khí tại khu vực dự án. 

 Công nhân lao động. 

Trong phạm 

vi khu vực 

dự án và 

vùng lân cận 

Khi kết thúc 

dự án 

Tất yếu, 

không lớn 

Nhẹ, tạm 

thời 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp.  
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3.1.2.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng bao gồm các hạng mục chuồng nuôi, hạ tầng 

như đường giao thông, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống 

thoát nước mưa và thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung, trồng cây xanh, 

xây dựng khu hành chính, dịch vụ.  

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng được 

trình bày theo bảng dưới đây. 

Bảng 3.16: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Tập trung công nhân, máy móc 

và thiết bị thi công. 

 Nước thải sinh hoạt. 

 Rác thải sinh hoạt. 

 Chất thải nguy hại. 

 Bụi, khí thải do đốt cháy nhiên liệu. 

2 
Vận chuyển nguyên vật liệu, 

thiết bị phục vụ dự án. 

 Đào đất. 

 Vận chuyển đất đá trong khu vực công trường. 

 Hơi xăng dầu từ các thùng chứa xăng dầu, sơn. 

3 

Hoạt động dự trữ, bảo quản 

nhiên, nguyên vật liệu phục vụ 

công trình. 

 Mùi hơi xăng dầu. 

 Vật liệu rơi vãi, dầu mỡ rò rỉ. 

 Chất thải nguy hại. 

4 

Thi công các hạng mục chuồng 

trại và công trình hạ tầng kỹ 

thuật của dự án. 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện thi công cơ 

giới. 

 Chất thải xây dựng. 

 Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt 

nóng chảy. 

5 Hàn, cắt, sơn, xì kim loại. 
Khí thải độc, hơi hàn, vụn kim loại phát sinh trong 

quá trình hàn, cắt. 

6 
Bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

thi công. 

 Nước rửa dính dầu mỡ. 

 Chất thải nguy hại. 
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STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

 Dầu mỡ rơi vãi. 

7 

Thu dọn công trường, vận 

chuyển vật liệu, vật tư, đất thải 

dư thừa. 

 Chất thải xây dựng. 

 Vật tư, vật liệu và đất thải dư thừa. 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, 

bốc dỡ. 

 Vật liệu, đất thải rơi vãi. 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp. 

Mức độ, không gian và thời gian của các nguồn gây tác động có liên quan đến chất 

thải trong giai đoạn xây dựng như sau: 

 Bụi phát sinh từ quá trình thi công; từ các phương tiện giao thông và máy móc thi 

công: phát sinh trong suốt quá trình xây dựng nhưng chỉ tác động cục bộ, phạm vi tác 

động không lớn; 

 Khí thải từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công có chứa bụi, SOx, NOx, 

COx, THC; khí thải phát sinh từ quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt nóng 

chảy nhựa bitum; hơi xăng dầu từ các thùng chứa xăng dầu, sơn: phát sinh trong suốt 

quá trình xây dựng nhưng chỉ tác động cục bộ, không thường xuyên và phạm vi tác 

động không lớn; 

 Nước thải sinh hoạt: phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân trên công 

trường. Chủ đầu tư sẽ xây dựng nhà vệ sinh để thu gom và xử lý phân, nước thải vệ 

sinh của công nhân tại công trường và sử dụng chung cho giai đoạn hoạt động; 

 Chất thải rắn (vật liệu xây dựng, thực vật, đất, đá,…) phát sinh từ quá trình xây dựng 

và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong suốt giai đoạn xây dựng được chủ dự án 

phối hợp với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý; 

 Các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng là: 

 Dầu mỡ rơi vãi, các giẻ lau dính dầu mỡ; 

 Keo, sơn rơi vãi, sơn, nhựa bitum; 
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 Pin, ắc quy, các thùng chứa xăng dầu, sơn, dung môi.  

Tuy nhiên, để quản lý khối lượng phát sinh các chất thải này Chủ đầu tư sẽ yêu cầu 

các nhà thầu đặt các thùng chứa có dán nhãn trên công trình để thu gom các chất thải này và 

thuê các đơn vị chức năng thu gom, xử lý an toàn lượng chất thải này. 

a. Tác động do nước thải  

 Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt  

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt 

của công nhân. Trong giai đoạn xây dựng dự án mỗi ngày có khoảng 50 công nhân làm 

việc, với định mức cấp nước khoảng 80 lít/người.ngày.đêm (Theo mục 2.10.2 của QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng) thì lượng nước cấp 

sử dụng là 4.000 lít/ngày. Lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp sử dụng vậy lượng 

nước thải là 4 m
3
/ngày. 

Áp dụng hệ số các chất ô nhiễm do nước thải sinh hoạt cho 01 người dân Việt Nam 

theo (TCVN 7957:2008 Thoát nước – mạng lưới và công trình ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế 

và theo WHO 1993 đối với thông số Coliform) tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm được 

tính như sau: 

Bảng 3.17: Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa được xử lý 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm theo WHO (g/ ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102 

3 SS 70 – 145 

4 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 

5 Amôni 2,4 - 4,8 

6 Tổng Nitơ 6 – 12 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 

8 Coliform (MNP/100ml) 10
6
 - 10

9
 

Nguồn: Assessment of sources of Air, water and Land Polution, World Health 

Organization, 1993 
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Với hệ số ô nhiễm theo WHO ở trên, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt sẽ được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.18: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

QCVN  

14:2008/BTNMT,  

Cột B 

1 BOD5(mg/l) 2,25 – 2,7 450 – 540 50 

2 COD(mg/l) 3,6 – 5,1 720 – 1.020 - 

3 SS(mg/l) 3,5 – 7,25 700 – 1.450 100 

4 Dầu mỡ ĐTV (mg/l) 0,5 – 1,5 100 – 303 20 

5 Amôni(mg/l) 0,12 – 0,24 24 - 48 10 

6 Tổng Nitơ(mg/l) 0,3 – 0,6 60 – 120 50 

7 Tổng photpho(mg/l) 0,04 – 0,2 8 - 4 10 

8 Coliform(MNP/100ml) 5x10
4
– 5x 10

7
 5x10

6
 – 5x10

9
 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán trên cơ sở hệ số do 

WHO thiết lập 

Nhận xét: Từ kết quả trên cho thấy nước thải sinh hoạt của công nhân nếu không 

được xử lý sẽ vượt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B, vì vậy phải có biện pháp xử lý. Biện 

pháp quản lý sẽ được trình bày trong phần sau của báo cáo. 

 Nước thải từ hoạt động xây dựng  

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các nhu cầu sử dụng nước bao gồm: nước cấp 

cho quá trình trộn và bão dưỡng bê tông khoảng 7m
3
/ngày; nước cấp cho quá trình chống 

bụi từ vật liệu và mặt bằng khu xây dựng khoảng 4m
3
/ngày; nước vệ sinh dụng cụ khoảng 3 

m
3
/ngày; 

Trong các nhu cầu trên, chỉ phát sinh nước thải vệ sinh dụng cụ vào cuối mỗi ngày 

làm việc. Đối với nước trộn bê tông và phun chống bụi sẽ thấm vào đất và vật liệu mà 

không làm phát sinh nước thải, nước chống bụi là nước sử dụng để tưới ở các khu vực có 

khả năng phát sinh bụi trong các ngày nắng với tần suất 02 lần/ngày (sáng, chiều), do đó 

nước này thấm vào đất và bốc hơi chứ không phát sinh nước thải tại đây; 
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Tổng lượng nước sử dụng cho nhu cầu vệ sinh dụng cụ phục vụ thi công xây dựng dự 

án khoảng 3 m
3
/ngày. Lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước sử dụng tương đương 

với 3 m
3
/ngày. Nước vệ sinh phương tiện, thiết bị có độ đục cao, chủ yếu là đất, cát, chất 

rắn lơ lửng… gây tác động cho môi trường nếu thải trực tiếp ra môi trường; 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công tại công trường xây dựng như 

sau:  

Bảng 3.19. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

STT Thông số Đơn vị Nước thải thi công QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

1 SS mg/L 150 - 350 100 

2 COD mg/L 80 - 130 150 

3 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 0,5 – 2,0 10 

Nguồn: Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse, Fourth 

Edition, 2004 

 Từ bảng trên cho thấy chỉ tiêu chất lượng nước thải trong quá trình thi công xây 

dựng như SS vượt giới hạn cho phép của cột B, QCVN 40:2011/BTNMT đối với nước thải 

công nghiệp; 

 Thành phần nước thải chủ yếu chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng có kích thước lớn, 

rác cặn bẩn là các chất vô cơ, có khả năng gây tắc và lắng đọng trong hệ thống thoát nước 

của công trình; 

 Lượng nước thải trên khá ít, không có khả năng tạo dòng chảy mà chỉ đủ thẩm thấu 

và bốc hơi. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công thuộc loại ít độc hại, nhưng 

chứa thành phần SS rất cao do các hạt bùn đất hòa tan vào nước, mức độ ảnh hưởng của 

nước thải thi công tới môi trường đất, nước tại khu vực là không lớn, ngắn hạn và hoàn toàn 

có thể giảm thiểu, khắc phục được. Chủ dự án sẽ có biện pháp phù hợp để kiểm soát nguồn 

ô nhiễm này. 

 Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt và nước thải xây dựng 

 Nước thải sinh hoạt chưa qua bể tự hoại có nồng độ ô nhiễm rất lớn, nếu thải trực 

tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm do chất hữu cơ và dinh dưỡng đối với môi trường nước 
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như: nước mặt, nước dưới đất, ô nhiễm môi trường không khí và điều kiện vệ sinh của khu 

vực dự án do mùi hôi, nước mặt, đồng thời gây ruồi bọ,… khó chịu ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của công nhân và người dân gần khu vực dự án. Do đó, cần có biện pháp xử lý 

trước khi thải ra môi trường. 

 Tác động do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án 

Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, nước mưa qua khu vực thi công cuốn theo 

một lượng lớn đất, đá......có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào các yếu tố như cường độ mưa, thời gian mưa, không 

khí, độ bẩn của khu vực thực hiện dự án.  

Để tính toán lượng nước chảy qua mặt bằng dự án ta áp dụng công thức sau:  

Q =  x q x F 

Trong đó:  

+ Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m
3
) 

+  : hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán. Đối với khu dự án 

trong giai đoạn thi công xây dựng,  = 0,44 đối với mặt cỏ, vườn độ dốc 1-2%. 

+ F: diện tích lưu vực tính toán: F = 140.317,2m
2
. Đối với khu dự án trong giai đoạn 

thi công xây dựng,  = 0,44 đối với mặt cỏ, vườn độ dốc 1-2%. 

+ q: cường độ mưa (mm/ngày). Ở khu vực dự án lượng nước mưa cao nhất là tháng 9, 

năm 2019, lượng mưa cao nhất là 758,3 mm (Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, năm 

2020, xuất bản 2021- Trạm Đồng Xoài). 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trung bình trong khu vực dự án  

Q = (0,44 x 758,3/30 x 
𝟏

𝟏.𝟎𝟎𝟎
 ) x 140.317,2= 1.560,57m

3
/ngày đối với tháng mưa nhiều nhất. 

Lượng nước mưa này nếu không được quản lý tốt cũng gây tác động tiêu cực đến 

nguồn nước bề mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. Tác động này chỉ diễn 

ra trong thời gian ngắn do chủ đầu tư hoàn thành xây dựng hạng mục công trình thoát nước 

ngay từ lúc bắt đầu thi công xây dựng dự án. 

Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới (1993) nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

mưa chảy tràn là: 
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Bảng 3. 20: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột B1) 

Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 - 

Photpho 0,004 - 0,03 0,3 

Nhu cầu ôxy hoá học (COD) 10 - 20 30 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 - 20 50 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới – WHO, 1993 

Đánh giá tác động: Nhìn chung, lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án trong 

giai đoạn thi công xây dựng trong khu vực tương đối lớn. Lượng nước mưa này không chứa 

các thành phần ô nhiễm cao, chủ yếu chứa các chất rắn vô cơ lơ lửng và mức độ ô nhiễm 

trong giai đoạn này có phần giảm thiểu hơn, do khu vực thi công đã được san nền, hạn chế 

rửa trôi các lớp đất. Lượng nước mưa này nếu không được khơi thông sẽ gây ngập úng 

trong khu vực dự án gây ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng và sinh hoạt của công nhân. 

b. Tác động do bụi, khí thải;  

 Ô nhiễm bụi từ các công đoạn xây dựng các hạng mục công trình 

Trong quá trình xây dựng, bụi phát sinh do quá trình vận chuyển và bốc dỡ đất cát, 

nguyên nhiên vật liệu, thiết bị máy móc thi công. Ngoài ra, bụi còn phát sinh trong quá trình 

tập kết, lưu trữ nguyên vật liệu. Theo các kết quả quan trắc giám sát, đo thực nghiệm từ một 

số công trình xây dựng có tính chất tương tự do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi 

trường Vi Ta thực hiện được thì thông thường giá trị bụi lơ lửng đo được tại khu vực bốc dỡ 

thường dao động trong khoảng 1,2 - 3,0 mg/m
3
 cao hơn quy chuẩn cho phép 4 - 10 lần 

(QCVN 05:2013/BTNMT). Ô nhiễm bụi sẽ được giảm khi chất lượng đường sá được nâng 

cấp. Tác động của bụi chỉ ảnh hưởng cục bộ tại nơi bốc dỡ, phát sinh gián đoạn nên tác 

động không lớn. Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi và trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

Tác động do bụi trong quá trình thi công xây dựng là quan trọng nhất, vì đây là dạng 

bụi lắng trên bề mặt và sẽ phát tán mạnh khi có gió nên Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu 

thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi và bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ lao động 
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cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công nhân thi công. 

Đối với khu dân cư xung quanh, thì tác động ô nhiễm do bụi là không đáng kể do nằm khá 

xa khu vực thi công và có cây cối che chắn nên không chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp. 

 Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công cơ 

giới 

Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công cơ giới sử dụng 

các loại nhiên liệu (xăng, dầu DO,…) có chứa bụi, SOx, NOx, COx, THC và aldehyt gây tác 

động trực tiếp đến công nhân thi công và môi trường không khí xung quanh. 

− Tác động môi trường do 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 

Ô nhiễm bụi và khí thải từ phương tiện giao thông phần lớn là do hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công. Các bụi phát sinh từ mặt đường, từ phương 

tiện và từ chính nguyên vật liệu vận chuyển phát tán vào khu vực dân cư gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người dân, bám vào thân cây, lá ảnh hưởng đến hệ thực vật tại khu vực dự án.  

Dựa trên khối lượng nguyên vật liệu (đá, sắt, thép, xi măng…) sử dụng xây dựng các 

hạng mục công trình chính của dự án được Chủ đầu tư ước tính thì tổng khối lượng nguyên 

vật liệu cần cung cấp là 35.930 tấn nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu được vận chuyển đến 

khu vực dự án bằng các xe tải có tải trọng trung bình 10 tấn (áp dụng cho loại xe có tải 

trọng 3,5 – 16 tấn), sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Tổng số lượt xe (trọng tải 10 tấn) ra vào 

công trường để vận chuyển lượng nguyên vật liệu trên là khoảng 3.593 x 2 = 7.186 lượt xe. 

Khoảng cách vận chuyển trung bình cho 1 lượt xe ước tính khoảng 5 km; 

Trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với loại xe 

vận tải sử dụng dầu DO có tải trọng 3,5 – 16,0 tấn, thì tổng tải lượng các chất ô nhiễm trong 

khí thải từ các phương tiện vận chuyển đất được ước tính theo bảng dưới đây: 
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Bảng 3.21: Tải lượng các chất ô nhiễm bụi, khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng các hạng mục của dự án 

STT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

Tổng 

chiều dài 

tính toán 

Tổng tải 

lượng 

(kg) 

Tải lượng 

trung bình 

(kg/ngày) (kg/1000 

km) 

(1.000 

km) 

1 Bụi 1,3 36 46,71 0,15 

2 SO2 6,1S 36 10,96 0,04 

3 NOx 19,4 36 697,04 2,23 

4 CO 3,1 36 111,38 0,36 

5 THC 2,4 36 86,23 0,28 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta, tổng hợp tính toán 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05%; thời gian thi 

công xây dựng khoảng 12 tháng ( tương đương 312ngày). 

− Tác động môi trường do bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện, máy móc, trang 

thiết bị thi công 

Các căn cứ tính toán, dự báo tải lượng phát sinh bụi, khí thải từ các phương tiện, 

trang thiết bị tham gia thi công bao gồm: 

Chủng loại máy móc, thiết bị và định mức sử dụng nhiên liệu được huy động trong 

giai đoạn thi công các hạng mục công trình của dự án; 

Hệ số phát thải bụi được tính đối với 1 lít dầu diezen tương ứng với bụi và một số 

loại khí thải độc hại gồm: VOC: 2,83 g/l; CO: 3,40 g/l; NOx: 7,25 g/l; TSP: 1,80 g/l; SO2: 

2,80 g/l (Theo nguồn: US-EPA, Locomotive Emissions Standard, Regulatory Support 

Document, April, 1998); 

Định mức mức tiêu hao năng lượng của các trang thiết bị thi công chủ yếu được lấy 

theo Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây 

dựng giá ca máy và thiết bị thi công của Bộ Xây Dựng; 
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Căn cứ vào dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các loại máy 

móc, thiết bị tham gia thi công là rất nhỏ, hơn nữa các thiết bị máy móc loại này hoạt động 

không liên tục và nhiều loại máy móc sử dụng điện lưới để vận hành nên các tác động đối 

với môi trường không khí là không đáng kể. Tuy nhiên, những tác động trực tiếp do công 

nhân vận hành, công nhân lao động tại công trường khi tiếp xúc lâu dài được kể đến là 

những tác động về tâm lý, sức khỏe công nhân lao động trên công trường. Những đánh giá 

tác động đối với sức khỏe công nhân lao động do khí thải gây ra được đánh giá cụ thể trong 

phần tiếp theo của báo cáo này. 

Bảng 3.22: Tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải đối với các loại máy móc tham gia thi công các 

hạng mục công trình của dự án 

STT Loại máy 
Nhiên liệu 

(lít/ca) 

Tổng lượng (kg/h) 

TSP SO2 NOx CO 

1 Máy đào 1,2 m
3
 113,22 0,025 0,040 0,048 0,103 

2 Máy ủi 110 CV 46,20 0,010 0,016 0,020 0,042 

3 Máy san 110 CV 38,88 0,009 0,014 0,017 0,035 

4 Máy đầm dùi 9T 54,60 0,012 0,019 0,023 0,050 

5 Cần cẩu16T 45,00 0,012 0,016 0,024 0,051 

7 Xe tải 10T 30,00 0,015 0,018 0,026 0,056 

6 Máy trộn bê tông 2,5T 45,90 0,010 0,016 0,020 0,042 

7 Máy bơm nước 12,50 0,020 0,031 0,012 0,040 

8 Xe tưới nước 15,00 0,012 0,014 0,023 0,050 

9 Đầm bánh hơi 16T 3,57 0,001 0,001 0,002 0,003 

10 Xe lu 10T 6,40 0,006 0,009 0,011 0,024 

11 Máy nén khí 360 m
3
/h 34,56 0,008 0,012 0,015 0,031 

12 Máy phát điện 400KVA 204,8 0,016 0,016 0,029 0,062 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta  

Ghi chú: Mỗi ca máy được tính bằng 8h làm việc. 

− Tác động môi trường do khói hàn và khí thải từ công tác hàn thi công 
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Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án như xây dựng 

chuồng nuôi, hệ thống cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải… dự 

án sử dụng một lượng lớn các mối hàn. 

Đặc trưng phát sinh khí thải trong hoạt động thi công gia nhiệt như hàn, cắt, đốt 

nóng,… chủ yếu là các khí độc độc hại (CO, CO2, NO2, SO2,…) và bụi có trong khói hàn. 

Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Ngọc Đăng (Ô nhiễm môi trường không khí, NXB KHK, 

2004) tải lượng khí thải phát sinh trong công tác hàn được trình bày theo bảng dưới đây. 

Bảng 3.23: Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm 

khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng - Ô nhiễm môi trường không khí, năm 2004. 

Theo kết quả tính toán Chương 1, tổng khối lượng các nguyên vật liệu phụ trợ như: 

que hàn (chiếm khoảng 10%), sơn phủ (chiếm khoảng 30%), xăng dầu (chiếm khoảng 

40%), khác (chiếm 20%),… được sử dụng trong suốt quá trình thi công là 50 tấn, trong đó 

khối lượng que hàn chiếm 10% trong tổng thể. Như vậy, khối lượng tổng thể que hàn theo 

tính toán là 5 tấn sẽ được sử dụng trong suốt quá trình thi công (312 ngày). Từ khối lượng 

tổng que hàn đã tính toán được và kết hợp bảng trên chúng ta có thể tính toán được khối 

lượng, số lượng và hàm lượng phát sinh các chất ô nhiễm của từng loại que hàn sử dụng 

theo bảng dưới đây. 
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Bảng 3.24: Số lượng, khối lượng và hàm lượng các chất ô nhiễm phát sinh của từng loại 

que hàn trong suốt thời gian thi công xây dựng. 

Đường kính que 

(mm) 
2,5 3,25 4 5 6 

Tỷ lệ sử dụng (%) 50% 20% 15% 10% 5% 

Khối lượng sử 

dụng (kg) 
25.000 10.000 7.500 5.000 2.500 

Khối lượng 1 que 

(kg) 
0,056 0,073 0,09 0,112 0,134 

Số lượng (que) 1.400 730 675 560 335 

Khói hàn (có chứa 

các chất ô nhiễm 

khác) (g) 

399.000 370.840 476.550 616.000 528.630 

CO (g) 14.000 10.950 16.875 19.600 16.750 

NOx (g)  16.800 14.600 20.250 25.200 23.450 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta  

Ghi chú: 12 tháng (tương đương 312 ngày làm việc, 1 tháng làm việc 26 ngày). 

Dựa vào trên ta có thể tính toán được tải lượng khí thải que hàn phát sinh trong 1 

ngày thi công xây dựng được thể hiện theo bảng dưới đây. 

Bảng 3.25: Tải lượng khí thải que hàn phát sinh trong 1 ngày thi công. 

Đường kính que (mm) 2,5 3,25 4 5 6 

Tỷ lệ sử dụng (%) 50% 20% 15% 10% 5% 

Khối lượng sử dụng 

(kg) 
80 32 24 16 8 

Khối lượng 1 que (kg) 0,056 0,073 0,09 0,112 0,134 

Số lượng (que) 4,49 2,34 2,16 1,79 1,07 

Khói hàn (có chứa các 

chất ô nhiễm khác) (g) 
1.280 1.189 1.525 1.969 1.688 

CO (g) 44,9 35,1 54 62,65 53,5 

NOx (g)  53,88 46,8 64,8 80,55 74,9 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta  
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Những kết quả nghiên cứu thực tế về tác động tiêu cực đối với môi trường xung 

quanh do khí thải từ công tác hàn gây ra là không đáng kể so với tác động của bụi, khí thải 

do hoạt động của các phương tiện giao thông trong khu vực dự án; 

Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa 

các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

công nhân trực tiếp tham gia thi công hàn. 

 Bụi phát sinh từ trạm trộn bê tông di động 

Để chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình thì 

công nhân sẽ bốc dỡ và trộn đều các loại vật liệu với nhau như: Xi măng, cát đá… tùy theo 

mục đích của công trình mà phối trộn các loại vật liệu với nhau. Hoạt động này sẽ làm phát 

sinh bụi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc trên công trường và khu vực dự 

án. Tuy nhiên công trường được che chắn cẩn thận nên tác động này được xem không đáng 

kể. 

 Bụi từ quá trình chà nhám, sơn tường 

Quá trình chà nhám làm phát sinh một lượng bụi. Do hoạt động chà nhám chỉ diễn ra 

khi chuẩn bị sơn tường bên trong công trình để tạo thẩm mỹ và tăng khả năng bám của sơn. 

Không gian bên trong công trình thường sẽ bị hạn chế khả năng phát tán do các bức tường 

cản trở lưu thông gió khi do đó phạm vi phát tán đáng kể nhất là nằm trong khoảng 3-5m 

tính từ vị trí sơn, chà nhám, các vị trí xa hơn sẽ có tác động nhưng không đáng kể. 

Sơn được sử dụng trong quá trình thi công xây dựng dự án gồm sơn chống gỉ, sơn 

màu cho các vật liệu thép và sơn tường,... Tuy nhiên, việc thực hiện sơn các vật liệu thép 

hay sơn tường thường được diễn ra cục bộ tại khu vực có sử dụng sơn.  

Trong quá trình sơn bề mặt công trình có phát sinh hơi dung môi (VOCs) như: xylen, 

toluene, benzene,…có mùi rất đặc trưng. Do tính đặc thù của mùi này rất dễ nhận biết bằng 

khứu giác dù mùi nồng độ rất nhỏ và thường gây cảm giác khó chịu.  

Tuy nhiên nguồn ô nhiễm này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và cục bộ trong khu 

vực, do đó chủ dự án sẽ có biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho phép trong môi 

trường lao động để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân và hệ sinh thái xung quanh. 

 Đánh giá tác động của các tác nhân ô nhiễm bụi, khí thải 
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 Khối lượng bụi phát sinh chủ yếu ở đây có ở dạng hạt kích thước lớn, dễ lắng. Tuy 

nhiên nếu không áp dụng các biện pháp quản lý tốt quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

trong giai đoạn xây dựng và vệ sinh an toàn lao động tại công trường, bụi phát tán vào môi 

trường xung quanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc trên công trường. Tại 

công trường, tùy theo mức độ ô nhiễm và thời gian tiếp xúc của người lao động, nguồn bụi 

có thể gây ra các ảnh hưởng sau: 

 Gây các bệnh đường hô hấp: viêm mũi, viêm họng,…; 

 Gây bệnh ngoài da: nhờn, khô da, dị ứng khi tiếp xúc bụi xi măng, bụi vôi; 

 Gây bệnh đường tiêu hoá, tổn thương niêm mạc dạ dày, rối loạn tiêu hoá; 

 Gây chấn thương mắt, gây mù, mờ mắt,… 

Bụi: Bụi có kích thước từ 0,01 – 10 m thường gây tổn hại cho cơ quan hô hấp. Bụi 

có kích thước lớn hơn 10 m thường gây hại cho mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng. Với nồng 

độ bụi khoảng 0,1 mg/m
3
, tầm nhìn xa chỉ còn 12 km (trong khi đó tầm nhìn xa lớn nhất là 

36 km và nhỏ nhất là 6 km). Do đó, trong phạm vi công trường thi công cần hạn chế phát 

sinh bụi để giảm thiểu các ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân cũng như hạn chế những 

tai nạn xảy ra trong quá trình vận chuyển. 

 SO2, NOx: 

Đối với sức khỏe: Các khí SO2, NOx là các chất khí kích thích khi tiếp xúc với niêm 

mạc ẩm ướt tạo thành các axít. SO2, NOxvào cơ thể qua đường hô hấp, hoặc hòa tan vào 

máu tuần hoàn, kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-

3mm, chúng đi vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 

Đối với thực vật: Các khí SO2, NOx khi bị ôxi hóa trong không khí kết hợp với nước 

mưa tạo thành mưa axít, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thảm thực vật và cây trồng, thậm 

chí hủy diệt hệ sinh thái và thảm thực vật, ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng 

ôzôn. Khi nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1-2ppm có thể gây ảnh hưởng đến lá cây 

sau vài giờ tiếp xúc. Các thực vật nhạy cảm, đặc biệt là thực vật bậc thấp có thể bị gây độc ở 

nồng độ 0,15-0,30ppm. 

Đối với vật liệu: Sự có mặt của SO2, NOx trong không khí nóng ẩm làm tăng quá 

trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. 
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CO: Liên kết với Hemoglobin tạo thành cacboxy-hemoglobin rất bền vững, dẫn đến 

sự giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, các tế bào. Khi ngộ độc CO sẽ 

xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai và khi nồng độ CO khoảng 250 ppm con 

người sẽ bị tử vong. 

CO2: Gây rối loạn hô hấp phổi, gây hiệu ứng nhà kính. 

Hydro cacbon (HC): Các hợp chất hữu cơ HC như benzene, styrene,… gây nhiễm 

độc cấp tính: suy nhược, chống mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. 

Khói hàn: hơi khói hàn khi xâm nhập vào hệ thông đường hô hấp có thể gây ra hiện 

tượng hen suyễn. Nguyên nhân ở đây có thể do tiếp xúc với izoxianat hoặc nhựa thông có 

trong thành phần chất kết dính của thuốc hàn, cũng đã thấy một số trường hợp bị khi hàn 

thép không gỉ. Da bị tiếp xúc nhiều với khói, bụi khi hàn có thể xuất hiện hiện tượng dị ứng, 

viêm da. 

Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc và nồng độ các chất ô nhiễm có 

trong không khí. Tuy nhiên, giai đoạn thi công xây dựng và vận chuyển thiết bị dự án chỉ 

kéo dài gián đoạn trong khoảng 12 tháng. 

c. Tác động do chất thải 

 Rác thải sinh hoạt  

Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng sẽ ưu tiên chọn công nhân xây dựng là người 

dân quanh khu vực thực hiện dự án. Toàn bộ công nhân tham gia giai đoạn xây dựng của dự 

án tối đa là 50 người. Công nhân chỉ ăn uống, sinh hoạt trong ngày và không ngủ lại khu 

vực công trường. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa là 0,8kg rác thải/người.ngày 

(Theo QCVN 01:2021/BXD, áp dụng đối với đô thị loại V). Như vậy, tổng lượng rác thải 

sinh hoạt của phát sinh trong giai đoạn xây dựng là 40kg/ngày. 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của dự án không nhiều, nhưng thành phần 

chất thải rắn có chứa nhiều các chất hữu cơ, là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây 

bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi, muỗi, … sẽ dễ dàng truyền bệnh cho người và có thể phát 

triển thành dịch. Chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt lâu ngày bị phân hủy sinh ra các 

sản phẩm trung gian, sản phẩm phân hủy bốc mùi hôi thối, rất khó chịu cho con người.  

 Chất thải xây dựng; 
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 Trong quá trình xây dựng, chất thải rắn xây dựng phát sinh gồm: xi măng, gạch, cát, 

đá, gỗ, giấy, vụn nguyên liệu rơi vãi,... 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng công trình là không nhiều. Định mức 

hao hụt vật liệu trong thi công xây dựng dự án trình bày theo bảng sau: 

Bảng 3.26: Định mức hao hụt vật liệu thi công 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Mức hao hụt thi công 

theo khối lượng gốc 

(%) 

Khối lượng  

hao hụt 

1 Đá Tấn 960 2 38,4 

2 Cát Tấn 1.130 1 22,6 

3 Xi măng Tấn 600 2 24 

4 Sắt, thép Tấn 570 0,5 5,7 

5 Gạch Tấn 14.680 1 293,6 

6 

Vật liệu khác 

(tôn, que hàn, 

sơn….) 

Tấn  25 0,5 

0,25 

Tổng cộng Tấn 17.965 - 384,55 

Nguồn: Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc ban hành Định mức xây dựng. 

Với khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh như trên, nếu không được thu gom sẽ 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khu vực thi công và vùng lân cận của dự án. 

 Chất thải nguy hại  

Thời gian thi công xây dựng dự án diễn ra trong 18 tháng, chất thải nguy hại có khả 

năng phát sinh từ dự án bao gồm: 

 Chất thải nguy hại dạng lỏng và rắn phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sữa chữa máy 

móc, phương tiện thi công chủ yếu như: dầu nhớt thải, linh kiện hư hỏng, giẻ lau 

dính dầu nhớt, ...; 

 Chất thải nguy hại dạng rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu 

từ sinh hoạt của công nhân tại lán trại, với thành phần phát sinh chủ yếu là bóng đèn 

huỳnh quang, ghẻ lau dính CTNH,...; 
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 Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án 

ước tính như sau: 

Bảng 3.27: Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng 

(kg/tháng) 

Tính 

chất độc 

hại 

Mã số 

CTNH 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 20 Đ, ĐS, C 17 02 03 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 15 Đ, ĐS 18 02 01 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 Đ, ĐS 16 01 06 

4 Cặn sơn thải Lỏng 4 C, Đ, ĐS 08 01 01 

5 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
Rắn 6 Đ, ĐS 07 04 01 

Tổng cộng 47 - - 

d. Đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường đất 

Việc xây dựng dự án với tổng diện tích 14,03172ha sẽ tác động chủ yếu là tăng diện 

tích bê tông hóa, giảm lượng nước thấm vào đất làm cho cây cối chậm phát triển. 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất 

chủ yếu là: 

 Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất của 

khu vực dự án, phá bỏ thảm thực vật hoang dại (cây bụi, cỏ lác) tại khu vực dự án do 

các hoạt động phát quang, đào, đắp, san lấp mặt bằng, làm tăng nguy cơ xói mòn đất; 

 Hoạt động của máy móc thiết bị thi công xây dựng; việc tập kết, lưu trữ nhiên, 

nguyên, vật liệu và sinh hoạt của công nhân tại công trường sẽ làm phát sinh các chất 

thải gây ô nhiễm môi trường đất như: nước thải, chất thải rắn, nguyên nhiên vật liệu, 

dầu mỡ rơi vãi, rò rỉ,...; 



Báo cáo 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                        148 

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

 Việc xảy ra sự cố cháy nổ nhiên liệu trên khu vực dự án có thể lan truyền ảnh hưởng 

ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng đến các khu vực lân cận của dự án; 

 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, 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; 

 Chất thải trong quá trình xây dựng như vật liệu thừa, giẻ lau vứt bỏ bừa bãi hay thu 

gom chất thải rắn chưa tốt, chôn lấp ngay tại chỗ... sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi 

trường đất và cảnh quan khu vực; 

 Nước thải trong quá trình xây dựng bao gồm các loại nước súc rửa và nước làm mát 

các thiết bị máy móc thi công, có chứa dầu mỡ rò rỉ, đất cát, nước trộn vữa hồ, trộn 

bê tông,… cùng với nước mưa chảy tràn trong khu vực thi công vốn có khả năng 

nhiễm dầu mỡ cao sẽ góp phần làm ô nhiễm chất lượng đất khu vực dự án; 

 Ngoài ra, đất còn bị ảnh hưởng bởi sự cố chảy tràn nhiên liệu, dầu nhờn của các 

phương tiện thi công. 

e. Đánh giá 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, đào móng gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực; 

 Mặc khác các phương tiện thi công, vận chuyển tại công trường và kho lưu chứa vật 

liệu cũng sẽ rò rỉ nhiên liệu, khi mưa xuống các nhiên liệu rò rỉ cùng với các chất ô 

nhiễm trên bề mặt thấm vào tầng nước ngầm cũng gây ô nhiễm; 

 Hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và cục bộ nên tác động không lớn, 

nhưng cũng cần có biện pháp giảm thiểu. 

3.1.2.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

xây dựng được trình bày theo bảng dưới đây. 



Báo cáo 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                        149 

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

Bảng 3.28: Nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

xây dựng 

STT Nguồn gây tác động 

1 Tiếng ồn, độ rung trong quá trình xây dựng. 

2 Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu vực dự án, nguy cơ xói lở. 

3 
Nước mưa chảy tràn, nước từ hoạt động thi công xây dựng có nguy cơ gây tình 

trạng ngập úng. 

4 
Tập trung lượng lớn công nhân xây dựng gây ra xáo trộn đời sống xã hội địa 

phương, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. 

5 
Quá trình thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật có thể gây cản trở giao thông 

và lối đi lại của người dân 

6 Tai nạn giao thông, tai nạn lao động. 

7 Xuống cấp hệ thống đường xá do hoạt động vận chuyển. 

8 
Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, các 

yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp. 

Mức độ, không gian và thời gian của các tác động không liên quan đến chất thải 

trong giai đoạn xây dựng như sau: 

 Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công: 

phát sinh trong suốt quá trình xây dựng, thường vượt quy chuẩn cho phép nên Chủ 

đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động cụ thể; 

 Sự tập trung lượng lớn công nhân xây dựng (khoảng 50 công nhân) gây ra xáo trộn 

đời sống xã hội địa phương, sẽ ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương nếu không 

có các biện pháp quản lý chặt chẽ công nhân. 

a. Tác động của tiếng ồn, độ rung.  

 Tiếng ồn 

Các phương tiện vận chuyển trên đường trong giai đoạn xây dựng bao gồm xe tải 

hạng nặng, máy xúc, ủi,... có thể gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người 

điều khiển phương tiện thi công, người dân. Việc vận chuyển các nguyên vật liệu và các 
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phương tiện thiết bị thi công có thể gây ra tiếng ồn, rung cường độ lớn khi tác động thường 

xuyên có thể làm ảnh hưởng khiến các loài di cư sang các vùng khác; 

Tuy nhiên, do công trường và khu vực tuyến đường vận chuyển ở khá xa khu dân cư 

nên đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người điều khiển phương tiện, máy móc và công 

nhân tham gia các hoạt động trên công trường. Độ ồn của các phương tiện vận chuyển trên 

công trường dao động trong khoảng 80-96 dB, thậm chí có thể đạt tới 100 dB và lớn hơn khi 

hoạt động tập trung với mật độ cao; 

Cơ sở của việc dự báo tác động do tiếng ồn được căn cứ dựa trên các thông tin tài 

liệu khảo sát có tính chất tương tự và đáng tin cậy của các cá nhân, tổ chức quốc tế và 

thường được công bố sử dụng rộng rãi như: Bolt et al (1971,1987); Western Highway 

Institute (1971); WSDOT (1991) và LSA Associates (2002). Có thể tổng hợp được theo 

bảng dưới đây. 

Bảng 3.29: Mức ồn tối đa từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công tại nguồn 

STT Máy móc, thiết bị 
Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA) 

Khoảng dao động Trung bình 

1 Máy đào 83,2 - 91,3 85,2 

2 Máy ủi 82,2 - 96,3 88,2 

3 Máy san 83,4 - 94,2 86,7 

4 Máy đầm dùi 87,0 - 88,5 87,7 

5 Cần cẩu 81,4 - 92.5 84,3 

6 Xe tải 82,0 - 96,0 88,0 

7 Máy trộn bêtông 75,0 - 88,0 81,5 

8 Máy bơm nước 75,1 - 82,6 79,5 

9 Xe tưới nước 78,6 - 87,2 82,4 

10 Đầm bánh hơi 83,6 - 91,7 87,6 

11 Xe lu 10T 72,0 - 75,0 73,0 

12 Máy nén khí 87,6 - 92,5 89,8 

13 Máy phát điện 90,5 - 120,4 100,2 

14 Máy búa đóng cọc 105,0 - 126,1 115,6 

Nguồn: Tổng hợp từ Bolt et al (1971,1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT 

(1991) và LSA Associates (2002). 

Công thức xác định độ ồn tại 1 điểm các nguồn x (m) được xác định như sau:  

Lp(x)= Lp(Xo) + 10 lg(Xo/Xp) 
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Trong đó: 

 Lp (Xo)  : Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA); 

 Xo  : Xo= 1m; 

 Lp(x)  : Mức ồn tại vị trí cần tính (dBA); 

 x   : Khoảng cách từ nguồn đến vị trí cần tính 

Kết quả dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công theo khoảng 

cách đến nguồn ồn được trình bày theo bảng dưới đây.  

Bảng 3.30: Kết quả dự báo tiếng ồn cách nguồn phát sinh 200 m và 500 m  

Máy móc thiết bị 
Cách nguồn ồn 

1m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

200 m (dBA) 

Cách nguồn ồn 

500 m (dBA) 

Máy đào 85,2 62,19 58,21 

Máy ủi 88,2 65,19 61,21 

Máy san 86,7 63,69 59,71 

Máy đầm dùi 87,7 64,69 60,71 

Cần cẩu 84,3 61,29 57,31 

Xe tải 88,0 64,99 61,01 

Máy trộn bêtông 81,5 58,49 54,51 

Máy bơm nước 79,5 56,49 52,51 

Xe tưới nước 82,4 59,39 55,41 

Đầm bánh hơi 87,6 64,59 60,61 

Xe lu 10T 73,0 49,99 46,01 

Máy nén khí 89,8 66,79 62,81 

Máy phát điện 100,2 77,19 73,21 

QCVN 26:2010/BTNMT 70,0 dBA 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 85,0 dBA 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp. 

Như vậy, với mức ồn phát ra từ hoạt động của máy móc trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án chỉ gây ô nhiễm tại khu vực thực hiện dự án. Đối với các khoảng cách 200 m và 

500 m so với nguồn phát ra tiếng ồn thì đều nằm dưới quy chuẩn cho phép. Khoảng cách từ 
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khu dự án đến khu dân cư gần nhất là hơn 500 m, đồng thời khu vực dự án đã được xây 

dựng tường che chắn nên khả năng ảnh hưởng tiếng ồn đến con người và sinh thái tại khu 

vực dự án là không đáng kể.  

 Độ rung 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn: 

− Máy móc, thiết bị san ủi, đầm nén; 

− Máy trộn bê tông; 

− Máy đóng cọc, dập móng cốt thép; 

− Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu. 

Độ rung đặc trưng của thiết bị máy móc sử dụng trong thi công được trình bày trong 

bảng bên dưới. 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. 

Bảng 3.31: Mức rung của một số máy móc thi công điển hình 

STT Hoạt động 
Mức rung tham khảo, dB 

Cách nguồn 5m Cách nguồn 10m 

1 Máy đào đất 80,0 71,0 

2 Máy ủi đất 66,0 57,0 

3 Xe tải 15 tấn 65 56 

4 Xe lăn 37,0 28,0 

5 Máy trộn bê tông 54,0 45,0 

Nguồn: D.J.Martin.1980, J.F.Wiss. 1974, J.F.Wiss. 1967, David A. Towers. 1995. 

Theo 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. Bên cạnh đó, xung quanh khu vực dự án có dân cư sinh sống 

rất thưa thớt và cách xa khu vực dự án, cũng không có các công trình xây dựng công cộng, 

do đó, độ rung sinh ra trong quá trình hoạt động của máy móc là không có sự tác động đáng 

kể và nghiêm trọng. 

b. Tác động mùi hôi phát sinh khu tập trung chất thải 
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Việc tập trung chất thải tại khu vực dự án sẽ phát sinh mùi do các chất thải (chất thải 

sinh hoạt) bị phân hủy hữu cơ. Các mùi hôi có thể được xác định do các khí phát sinh: H2S, 

NH3, Mercaptan, vi sinh vật gây bệnh…Việc tập trung chất thải lâu ngày không được xử lý 

làm gia tăng côn trùng, vi khuẩn vi rút, tiềm ẩn các nguy cơ truyền dịch bệnh, tác động đến 

sức khỏe, đồng thời gây mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và làm việc 

của 50 công nhân trực tiếp thi công trên công trường dân cư gần khu vực Dự án. 

c. Tác động do nhiệt  

Về cơ bản, trong khuôn viên thi công chuồng trại luôn có nhiệt độ mát do có các táng 

cây bao phủ, giúp điều hòa không khí khu vực thi công. Nhiệt thừa phát sinh trong quá trình 

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

trồng cây xanh trong khu vực Dự án khá cao. 

d. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố 

nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có).  

 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, không có hệ sinh thái dưới nước (do mùa khô các suối thường 

không có nước). 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, những tác động trong giai đoạn xây dựng 

được liệt kê theo bảng sau: 
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Bảng 3.32: Các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt công trình tác động 

đến hệ sinh thái khu vực 

STT Các hoạt động Tác động đến hệ sinh thái 

1 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên 

nhiên vật liệu, 

trang thiết bị 

phục vụ dự án. 

Dầu mỡ, nước nhiễm bẩn rò rỉ từ phương tiện vận chuyển trôi theo 

nước mưa chảy tràn ra nguồn tiếp nhận có thể gây độc cho các thực 

vật thuỷ sinh, ảnh hưởng tới các động thực vật phiêu sinh cũng như 

trứng các loài thủy sinh; 

Vật liệu rơi vãi từ vận chuyển theo nước mưa chảy tràn trôi ra suối 

gây cản trở dòng chảy từ đó tác động gián tiếp đến hệ sinh thái nước; 

Bụi từ hoạt động vận tải bám vào lá, thân thực vật cản trở quá trình 

hấp thu lá cây, tích tụ lâu ngày sẽ xâm nhập sâu hơn vào tế bào lá, 

gây tổn hại đến các tế bào này; 

Tiến ồn nhất là từ các phương tiện vận tải làm các loài chim, thú tại 

khu vực xung quanh hoảng sợ di chuyển đi nơi khác, đặc biệt là các 

thú sống trong hang sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. 

2 

Hoạt động xây 

dựng công trình 

chính và phụ trợ 

Đất đá rơi, sạt lở trong quá trình thi công cuốn trôi làm tăng độ đục 

hoặc làm giảm diện tích mặt nước nên số lượng về loài động thực vật 

thuỷ sinh sẽ bị giảm đi hoặc không còn; 

Chất thải rắn gồm từ quá trình thi công đổ xuống sông, suối sẽ xảy ra 

quá trình phân huỷ sinh học, hoá học tạo ra những hợp chất muối 

cũng ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh môi trường nước; 

Các hoạt động hàn, cắt, sơn, xì kim loại trong quá trình xây dựng làm 

phát sinh các thiết hàn phế thải, các hóa chất phụ trợ, sơn, dung môi 

rơi vãi vào môi trường gây ảnh hưởng đến hệ sinh vật môi trường đất 

và môi trường nước nghiêm trọng. 
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STT Các hoạt động Tác động đến hệ sinh thái 

3 

Sinh hoạt của 

công nhân xây 

dựng (50 công 

nhân). 

Nước thải sinh hoạt làm tăng hàm lượng các chất ô nhiễm (BOD, 

COD, TSS, các chất hữu cơ dễ phân huỷ và Coliform) tại các lưu vực 

nước mặt xung quanh gây suy thoái môi trường nước và ảnh hưởng 

đến các loài thuỷ sinh; 

Chất thải rắn sinh hoạt không được thu gom và xử lý đúng quy định 

sẽ phát tán ra môi trường tích tụ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất 

và nước. 

 Tác động tới nguồn tài nguyên sinh học 

 Trong vùng dự án không có các khu vực nhạy cảm về môi trường như rừng Quốc 

gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, cũng không phát hiện các loài 

động, thực vật có trong sách đỏ. Do đó, thực hiện dự án sẽ không tác động đến những 

đối tượng này; 

 Quá trình giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thi công các công trình dự án sẽ làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái trên cạn ảnh hưởng đến khu vực dự án; 

 Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thảm thực vật trong phạm vi dự án bị ảnh hưởng chủ 

yếu là cây cao su, các loài thực vật dạng cây bụi, cây tạp mọc trên đất hoang, đất 

công cộng. Các loài thực vật này sẽ bị chặt bỏ khi tiến hành thi công xây dựng; 

 Việc chặt bỏ các loài thực vật trên cũng làm ảnh hưởng tới các loài động vật nuôi, 

côn trùng,... đang sinh sống trong mỗi khu vực. Tuy nhiên, số lượng và thành phần 

loài bị ảnh hưởng là không lớn, chủ yếu là các loài như ếch, nhái, rắn, các loài động 

vật không xương sống,... sống trong khu vực sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt 

động thi công xây dựng dự án. 

 Nhìn chung, các tác động này là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với quy mô và 

hiện trạng khu vực thi công dự án về đa dạng sinh học thấp, cũng như các biện pháp 

thi công được đề xuất của dự án thì những tác động này được đánh giá là không đáng 

kể và phạm vi tác động chỉ giới hạn trong ranh giới dự án. 

e. Tác động về kinh tế xã hội  

 Các tác động tích cực 
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Giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực đến kinh tế - xã hội 

địa phương như sau: 

 Huy động một lượng lao động có sẵn ở địa phương và các vùng lân cận; 

 Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động;  

 Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác nhằm 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án. 

 Các tác động tiêu cực 

 Sự hình thành và phát triển dự án sẽ làm xáo trộn phần nào đời sống văn hóa tinh 

thần của người dân trong khu vực; 

 Việc tập trung một lực lượng công nhân xây dựng khá lớn (khoảng 50 công nhân xây 

dựng mỗi ngày) trong thời gian thi công xây dựng kéo dài, có thể gây ra nguy cơ tác 

động tiêu cực tới an ninh trật tự và các vấn đề xã hội tại khu vực; 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng thì mật độ giao thông tăng đột xuất do các 

phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị, các loại máy cơ giới thi 

công, hoạt động đi lại của công nhân xây dựng có thể gây cản trở, ách tắc cục bộ cho 

người dân đi đường. 

f. Tác động đến sức khỏe cộng đồng 

Trong giai đoạn thi công xây dựng các tác động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người dân tại khu vực lân cận dự án như: 

 Khí thải, bụi phát sinh từ phương tiện vận tải vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu, 

phương tiện tham gia thi công với lượng lớn và tác động lâu dài có thể gây bệnh về 

hô hấp, viêm nhiễm đường hô hấp. Bụi bẩn bám vào nước uống, thực phẩm có thể 

gây bệnh đường ruột cho người sử dụng phải; 

 Tiếng ồn, độ rung từ thi công, từ phương tiện thi công với cường độ lớn và tác động 

lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến thính giác của người dân vùng lận cận, làm tổn 

thương thính giác và có thể gây điếc tạm thời; 

 Các sự cố về tai nạn tại các tuyến đường có thể gây tai nạn cho người dân tại khu vực 

dự án khi tham gia giao thông vào bất cứ lúc nào; 
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 Các sự cố về ngập úng, đọng nước lâu ngày, các hệ thống mương cống thu gom và 

thoát nước từ công trường xây dựng có thể phát sinh ruồi, muỗi, sinh vật gây bệnh là 

nguyên nhân có thể dẫn đến các bệnh truyền nhiễm; 

 Việc tập trung lớn lượng công nhân lao động tại khu vực có thể phát sinh các mâu 

thuẫn, xung đột đối với người dân tại khu vực dự án. 

g. Tác động đến cảnh quan môi trường 

 Bụi mặt đường cuốn theo phương tiện vận chuyển cũng như bụi và khí thải phát sinh 

từ các phương tiện vận chuyển làm vấy bẩn vùng không khí, bụi đóng trên các bề 

mặt lá cây xung quanh 2 bên đường gây mất cảnh quan khu vực dự án và tuyến giao 

thông vận chuyển; 

 Chất thải rắn xây dựng nếu đổ bỏ không đúng quy định, nước mưa chảy tràn cuốn 

theo các chất thải rắn sẽ gây mất mỹ quan khu vực dự án. 

h. Tác động đến hoạt động giao thông 

 Quá trình xây dựng các hạng mục công trình, số lượng xe vận chuyển chất thải và 

nguyên vật liệu là tương đối cao. Phần lớn là xe hạng nặng và các khu vực dự án có 

nhiều tuyến đường dân cư, có thể có tác động đến cơ sở hạ tầng và hoạt động giao 

thông trong khu vực. 

 Số lượng xe ngày càng tăng có thể ảnh hưởng đến sự cố an toàn giao thông và ùn tắc 

giao thông. Tác động này cũng sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng nhạy cảm trên dọc 

các đường vận chuyển chính nêu trên, đặc biệt là vào những giờ cao điểm. 

 Nhìn chung, những tác động này sẽ xảy ra tại tất cả các công trường xây dựng. Tác 

động là tạm thời, gián đoạn nhưng kéo dài trong suốt quá trình thi công vì vậy được 

đánh giá ở mức trung bình và có thể được giảm thiểu. Tác động đối với hoạt động 

giao thông được giảm thiểu nếu chủ dự án và nhà thầu có kế hoạch xây dựng hợp lý, 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc điều tiết lưu lượng các phương tiện 

tham gia giao thông và có chế tài pháp lý và kinh tế trong vận chuyển. 

3.1.2.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án.  

Trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án có thể xảy ra các 

sự cố như sau: 
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a. Sự cố cháy nổ 

 Nhận diện các sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu chứa nhiên liệu, 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và tài 

sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

Cháy nổ do sự cố về nhiên liệu: Các bồn chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ 

cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật (sơn, xăng, dầu DO, dầu FO) là các nguồn gây cháy 

nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

 Cháy nổ do sự cố về điện: 

Cháy nổ do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của 

dây dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, điện 

phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải; 

Cháy nổ do chập mạch điện: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng điện 

trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết bị tiêu thụ 

điện; 

Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng phóng 

điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có tiếp giáp 

không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện có nhiệt độ 

1.500
o
C đến 2.000

o
C, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. Các chất dễ 

cháy ở gần như xăng, dầu,… có thể bị cháy. Tia lửa điện thường xuất hiện trong trường hợp 

đóng mở cầu dao, công tắc, máy móc nối dây với nhau; 

Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách điện 

với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các chất lỏng cách điện 

(xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại; 

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun nóng chảy, rải nhựa đường) có 

thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa; 

Cháy nổ do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên và thường xảy ra 

vào mùa mưa lũ; 
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Cháy nổ do lưu giữ CTNH. 

 Tác động do các sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ về nhiên liệu (sơn, xăng, dầu DO, dầu FO), lưu giữ CTNH,... khi xảy 

ra sự cố cháy nổ trước hết có thể gây thiệt hại về kinh tế và tổn hại về sức khỏe và tính 

mạng của người lao động, với mức độ quy mô sự cố lớn, đám cháy có thể lan rộng và ảnh 

hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực dự án. Ngoài các thiệt hại về người và của, sự cố 

cháy nổ nhiên liệu có thể dẫn đến phát tán, rò rỉ nhiên liệu ra môi trường đất, nước gây ô 

nhiễm trầm trọng. Các nhiên liệu cháy sẽ phát sinh lượng lớn khí thải gây hại như CO2, SO2, 

NOx,...; 

Sự cố về điện: việc rò rỉ điện, giật điện cũng sẽ gây nguy hiểm về sức khỏe và tính 

mạng của con người, nhất là vào mùa mưa có thể gây ảnh hưởng liên hoàn đe dọa tính mạng 

của nhiều người thi công trên công trường (60 người trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng – 

lắp đặt); 

Sự cố về thiết bị gia nhiệt có thể gây bỏng cho một hoặc nhiều người và mức độ nặng 

nhẹ còn tùy thuộc vào tính chất và quy mô của sự cố. 

Sự cố sét đánh được xem là trường hợp tự nhiên, sự cố xảy ra sẽ gây tác động rất lớn 

và thường chết người. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Chủ dự án sẽ áp dụng 

các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực 

này. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên, 

nếu không có các biện pháp phòng chống để các sự cố này xảy ra sẽ gây ra những ảnh 

hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường khu vực dự án. 

b. Tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

 Nhận diện sự cố 

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra bất kì lúc nào trong quá trình thi công. Các 

trường hợp có thể xảy ra tai nạn bao gồm: 

Hoạt động sản xuất vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt 

động đi lại của người dân khu vực dự án và các vùng lân cận dự án. 
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Do công nhân bất cẩn trong lao động, thiếu ý thức chấp hành an toàn lao động; an 

toàn giao thông, không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình hoạt động. 

 Tác động do các sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Khi có sự cố lao động xảy ra có thể gây ra các tác động sau: 

+ Gây thiệt hại về tài sản của người lao động và tài sản của Chủ dự án; 

+ Gây tổn thương nhẹ, thương tật hoặc chết người cho công nhân lao động tại dự án, 

người đi đường tại gần khu vực dự án có tính chất do hoạt động dự án gây nên; 

+ Gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân và người dân trong khu vực; 

+ Sự cố ngập úng. 

c. Sự cố rửa trôi, sạt lở, sụt lún 

 Nhận diện sự cố 

Vào những ngày mưa lớn kéo dài sẽ gây rửa trôi đá, cát,… thải xuống suối và khu 

vực nhà dân, đất canh tác,…  

 Tác động do sự cố rửa trôi, sạt lở, sụt lún 

Gây hư hại cho công trình đường, sạt lở, sụt lún... dẫn đến việc thay đổi địa hình khu 

vực, tác động xấu đến tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật và cảnh quan 

môi trường, đặc biệt là ảnh hưởng đến hoạt động trồng lúa và hoa màu tại khu vực. 

d. Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

 Nhận diện sự cố 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các nhiên liệu như xăng, dầu DO, các dung môi 

hữu cơ được chứa tại kho chứa nguyên, nhiên, vật liệu có thể xảy ra sự cố về rò rỉ ra bên 

ngoài như: 

 Do sự bất cẩn trong quá trình lưu chứa thùng bị nghiêng làm đổ tràn nhiên liệu, hóa 

chất ra ngoài; 

 Thùng chứa bị va đập mạnh dẫn đến bị vỡ, thủng rò rỉ ra ngoài; 

 Thùng chứa bị tác động của các vật thể sắc nhọn va vào gây thủng rò rỉ nhiên liệu, 

hóa chất ra ngoài; 

 Cháy nổ cũng có thể gây rò rỉ; 
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 Các thiên tai tự nhiên như: sét đánh, bão lũ,... 

 Tác động do sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất nhất là các nhiên liệu, hóa chất dễ cháy nổ có thể gây 

nguy hiểm cho con người lao động và người dân xung quanh khu vực dự án, gây thiệt hại 

lớn về tài sản của dự án. 

Nhiên liệu, hóa chất rò rỉ phát tán thấm vào môi trường đất, cuốn trôi theo nước mưa 

chảy ra kênh, rạch gây tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước và ảnh hưởng đến sinh 

thái tại khu vực dự án. 

3.1.3. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị 

3.1.3.1.1. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a. Đối với nước thải 

 Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn này có khoảng 10 công nhân thi công xây dựng nên Chủ dự án sẽ 

yêu cầu đơn vị thầu thi công xây dựng nhà vệ sinh loại có 4 hố xí tự hoại loại khối tích 3m
3
 

tại vị trí dự kiến bố trí nhà vệ sinh khi hoạt động của dự án nhằm tránh tình trạng phát sinh 

nước thải sinh hoạt ra bên ngoài. Và sử dụng chung cho giai đoạn hoạt động của trang trại. 

Kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi phóng uế bừa bãi trên công 

trường. 

 Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh không để phát tán ra ngoài. 

 Công ty đầu tư xây dựng nhà vệ sinh trước để sử dụng nhằm giảm tác động của nước 

thải đến môi trường (hầm tự hoại sẽ được sử dụng cho cả giai đoạn xây dựng và giai 

đoạn hoạt động của dự án). Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được dẫn đến hầm tự hoại để 

xử lý.  

 Thông số: Thể tích tối thiểu xây dựng hầm tự hoại cho trang trại (tính toán trên dựa 

trên lượng công nhân hoạt động lớn nhất dự án (giai đoạn hoạt động 50 người): là 

8,6m
3
. Bể sẽ được xây bằng bê-tông cốt thép, chìm dưới đất và có hệ thống ống dẫn 

nước thải sau xử lý vào hệ thống xử lý chung của công ty.  
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 Tính toán thể tích bể tự hoại cần thiết: Wbth = Wn + Wc 

Trong đó: 

 Wn: Thể tích nước của bể 

 Wc: Thể tích cặn của bể 

 Thể tích nước: Wn = K x Q 

 Q: Lưu lượng nước trung bình vào bể tự hoại, Q = 4m
3
/ngày 

 K = 1,2: Hệ số lưu lượng (thời gian lưu nước tại bể tự hoại (ngày)) 

   Wn = 4,0 x 1,2 =  4,8 m
3
 

Thể tích cặn: 

 Wc = [a.T(100 – W1).b.c]N/[(100 - W2).1000]; 

 a = 0,5L/người.ng: Lượng cặn trung bình một người thải ra một ngày; 

 T = 365 ngày: Thời gian giữa hai lần lấy cặn; 

 b  = 0,7: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%); 

 c  = 1,2: Hệ số kể đến việc để lại một phần (20%) cặn đã lên men khi hút cặn để giữ 

lại vi sinh vật, giúp quá trình lên men cặn được nhanh chóng; 

 N = 50: Số người mà bể phục vụ; 

 W1: Độ ẩm cặn tươi vào bể là 95%; 

 W2: Độ ẩm của cặn khi lên men là 90%; 

 Wc = [0,5 x 365 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2] x 50/[(100 – 90) x 1000]= 3,8m
3
; 

 Suy ra dung tích bể tự hoại là: Wbth = 4,8 + 3,8 = 8,6m
3
; 

 Cấu tạo gồm 3 ngăn: ngăn phân hủy, ngăn lắng và ngăn lọc. 

  Nguyên lý làm việc: Nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được dẫn đến bể tự hoại. Tại bể 

tự hoại, nước thải cặn bã sẽ được xử lý sinh học yếm khí, cặn có trong nước thải được lên 

men sẽ lắng xuống đáy bể và nước chảy ra sang hố ga và chảy về hệ thống xử lý nước thải 

của trại (khi trang trại hoạt động). Đường ống được bố trí theo nguyên lý chảy tràn chênh 

lệch mực nước từ trên xuống dưới. Khi cặn bã tại bể tự hoại đầy, bể tự hoại được hút để 

tránh cặn bã dồn ứ gây ra tắc cống nước.  

  Xây dựng 04 hầm tự với thể tích của từng hầm là 3m
3
 (trong đó, kích thước là Dài 
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1,5m x Rộng 1m x Sâu 2m). Tổng thể tích của các hầm là 3m
3
 x 4 = 12m

3
. Dựa tính toán 

trên, tổng thể tích của bể tự hoại là 8,6 m
3
. Như vậy, với tổng thể tích của 4 hầm là 12 m

3
 

đảm bảo đủ sức chứa cho trang trại. Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại sẽ được thu gom về 

bề lắng tạm trong giai đoạn xây dựng tiếp tục lắng lặng và sử dụng để tưới giảm bụi. 

 

Hình 3.1: Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn chuẩn bị các hiện tượng ngập úng, rửa trôi, sạt lở đất bề mặt, gia 

tăng độ đục ô nhiễm đối với nguồn nước mặt khu vực xung quanh dự án do nước mưa chảy 

tràn có thể xảy ra. Vì vậy cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động 

như sau: 

− Xây dựng hệ thống thoát nước mưa tạm thời; 

− Khi hoạt động dự án sẽ đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước mưa sau đó dẫn về hồ 

chứa nước mưa 1 có thể tích chứa 15.750m
3
 (Dài 150m x Rộng 35m x Sâu 3m) và hồ 

chứa nước mưa 2 có thể tích chứa 12.000m
3
 (Dài 80m x Rộng 50m x Sâu 3m)  ; 

− Thi công xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống cống thoát nước như đã đề cập 

tại Chương 1 trước khi thi công các hạng mục công trình khác. Khối lượng các hạng 

mục thi công cống, rãnh của dự án,... 

− Kiểm tra, khơi thông cống rãnh, các đoạn cống thoát nước trước khi có mưa lớn xảy 

ra nhằm tránh tích tụ, bồi lắng và xói lở hệ thống thoát nước khu vực; 

− Thực hiện thi công san nền, đầm nén ngay sau khi tập kết vật liệu hoặc che phủ vật 

liệu thi công nhằm tránh sự rửa trôi gây mất mát nguyên vật liệu thi công và ô nhiễm 

môi trường khi trời có mưa.  
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Các biện pháp này được áp dụng trong toàn bộ thời gian thi công đối với tổng diện 

tích mặt bằng dự án. Giảm thiểu tối đa ô nhiễm nước mưa chảy tràn bề mặt và giảm thiểu 

mức độ rửa trôi đất cát trong những trận mưa lớn. 

b. Đối với khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải do quá trình sử dụng nhiên liệu xăng cưa xẻ cây 

 Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển, phân luồng và tưới nước giao thông nội bộ 

trong khu vực dự án. 

 Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các phương tiện, sử dụng nhiên liệu 

xăng, dầu có hàm lượng S thấp. 

 Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hoá, vận hành với tối ưu hoá các 

quá trình thi công. 

 Các phương tiện giao thông không được chở quá tải trọng qui định, hạn chế nổ máy 

trong lúc bốc dở nguyên vật liệu. 

 Trang bị khẩu trang, bao tay và nút bịt tai cho công nhân; các phương tiện bảo hộ lao 

động cho công nhân như quần áo báo hộ, giày ủng. 

 Dọn dẹp vệ sinh cổng ra vào và khu vực vận chuyển (nếu có phát sinh bùn đất trên 

mặt đường) tại khu vực dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động vận chuyển gỗ  

Một trong những vấn đề gây ô nhiễm môi trường quan trọng nhất trong giai đoạn 

chuẩn bị của dự án là ô nhiễm không khí từ các phương tiện cưa xẻ gỗ, vận chuyển, tận thu 

gỗ...Ô nhiễm do khí thải chủ yếu là quá trình sử dụng nhiên liệu vận hành xe. Tuy nhiên có 

thể sử dụng các loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm nhẹ tải lượng ô nhiễm của 

khí SO2 khi sử dụng phương tiện vận chuyển. Để ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do khói 

thải có thể sử dụng các biện pháp như sau: 

 Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện máy cưa và xe vận chuyển, đảm 

bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

 Xe chuyên chở gỗ và sinh khối phải được che phủ kín để tránh phát tán bụi.  

 Các phương tiện đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, đảm bảo thời hạn cho phép lưu 

thông theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải. 
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 Lập lịch trình hoạt động hợp lý cho các loại xe tải để tránh gia tăng mật độ xe vào 

các thời gian cao điểm và giờ nghỉ của nhân dân. 

 Kiểm soát tốc độ của các loại xe chuyên chở khi đi qua khu dân cư. 

 Ưu tiên tuyển chọn công nhân từ nguồn nhân lực tại địa phương để giảm lượng công 

nhân tập trung tại lán trại. 

 Để hạn chế các tác động đến các hộ dân xung quanh thì các sân bãi tập kết vật liệu 

xây dựng, các tuyến đường đất, các tuyến đường nội bộ… được tưới nước thường 

xuyên để giảm bụi. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động đào, đắp san nền 

 Để hạn chế bụi đào đắp và lượng đất đào dư phát sinh sau quá trình, công ty sẽ áp 

dụng biện pháp như sau: 

 Tưới nước trong các ngày nắng ở các khu vực có khả năng phát sinh bụi với tần suất 

02 lần/ngày (sáng, trưa). 

 Các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu (đất, cát, đá, xi măng…) và xà bần phải được 

che phủ kín để tránh phát tán bụi.  

 Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại, phân luồng giao thông nội bộ trong 

khu vực dự án. 

 Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong 

điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật. 

 Việc lưu trữ vật liệu xây dựng: xi măng được tập kết và bảo quản, cát được bảo quản 

ngoài trời có bạt che mưa và chống phát tán bụi, các loại đá, gạch...ít phát sinh bụi 

được để ngoài trời, không cần chế độ bảo quản.  

 Ngoài ra, công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ cho công nhân trong giai đoạn 

này như sau: 

 Chương trình kiểm tra và giám sát về sức khỏe định kỳ; 

 Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y Tế ban 

hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động; 

 Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: găng tay, khẩu 

trang, giày ủng, quần áo bảo hộ lao động; 
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 Đào tạo và cung cấp thông tin cho công nhân về vệ sinh và an toàn lao động. 

c. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

 Bố trí lắp đặt hệ thống thu gom chất thải rắn: với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh hàng ngày được tính khoảng 0,8 kg/người/ngày.đêm với 10 lao động trong 

giai đoạn này sẽ phát sinh khoảng 8 kg/ngày, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công 

bố trí lắp đặt khoảng 02 thùng chứa rác thải sinh hoạt và 01 thùng chứa CTR loại 100 

– 200 lít có dán nhãn phân biệt tại khu vực triển khai hoạt động; 

 Thu gom và vận chuyển xử lý: Lượng rác thải phát sinh được định kỳ giao cho các 

đơn vị chức năng thu gom và xử lý; 

 Quản lý công nhân lao động trong hoạt động thu gom và xả rác thải: Nghiêm cấm 

mọi hành vi xả rác thải bừa bãi trên công trường; đưa ra những yêu cầu xả rác đúng 

nơi quy định; lắp đặt biển báo, biển cấm xả rác tại các khu vực thi công. 

Các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải được áp dụng xuyên suốt trong 

giai đoạn triển khai. Quá trình thi công luôn đảm bảo đúng tiến độ nhằm tránh gây tác động 

lâu dài. Phòng ngừa và giảm thiểu được các tác động đối với môi trường tự nhiên, sinh thái 

và sức khỏe cộng đồng do chất thải gây ra.  

d. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do phát sinh chất thải từ hoạt động phát 

quang, thu dọn lớp phủ thực vật 

Để phòng ngừa và giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động phát quang, thu dọn 

lớp phủ thực vật các biện pháp sau đây sẽ được triển khai áp dụng: 

− Phân lô, dọn dẹp từng phần, phân thành từng loại bán cho đơn vị có nhu cầu cũng 

như cho dân cư xung quanh dự án tận thu; 

− Tiến hành tận thu lượng lâm sản phát sinh trong quá trình phát quang, bóc lớp phủ 

thực vật. Với tổng khối lượng sinh khối phát sinh 136,1 tấn trong đó sinh khối chủ 

yếu là cây cao su. Đối với cành lá cây, cỏ hoang và các loại chất thải không tận dụng 

được sẽ được thu gom tập trung cố định tại một khu vực đất trống của dự án sau đó 

thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý; 

− Sau khi hoàn thành công tác thi công và vào hoạt động chủ dự án sẽ trồng bù lại cây 

xanh ở các khu vực dự án (cây xanh cách lý 28.063,44m
2
).  
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− Chỉ tiến hành tận thu, thu dọn thảm phủ thực vật trong phạm vi dự án, nghiêm cấm 

việc tận thu ra các khu vực xung quanh; 

− Hạn chế việc chặt phát thực vật ở hành lang tuyến đường dây cấp điện thi công và 

hành lan tuyến đường dây đấu nối với hệ thống điện Quốc gia, chỉ tiến hành chặt 

phát những cây có khả năng phát triển chiều cao vượt mức quy định. 

3.1.3.1.2. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn của các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công 

– Sử dụng các loại xe chuyên dụng ít gây tiếng ồn; 

– Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh việc các máy móc gây ồn cùng làm việc 

gây tác động cộng hưởng; 

– Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực đang thi công; 

– Công nhân thi công phải được trang bị thiết bị hạn chế hoặc chống ồn. Luân phiên 

công nhân làm việc tại khu vực nhiều tiếng ồn, rung để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe; 

– Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra các phương tiện giao thông, đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn môi trường theo quy định, đảm bảo máy móc hoạt động tốt. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái khu vực dự án 

 Giảm thiểu tác động đến hệ thực vật 

– Việc chặt bỏ 7,418194 ha cây xanh tại khu vực dự án để xây dựng Trang trại sẽ làm 

suy giảm về cân bằng sinh thái tại khu vực. Vì vậy, Chủ dự án sẽ tiến hành trồng cây 

xanh thay thế. 

– Trong giai đoạn chuẩn bị có tập trung khoảng 10 công nhân lao động, Chủ dự án sẽ 

yêu cầu đơn vị thi công thực hiện kiểm soát các vấn đề về phát sinh chất thải: nước 

thải sinh hoạt, chất thải rắn nhằm tránh phát tán gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và 

phát triển của hệ thực vật tại xung quanh khu vực dự án. Nghiêm cấm các hành vi tận 

thu thực vật, chặt phá thực vật nằm ngoài ranh giới khu đất dự án. Chủ dự án sẽ phối 

hợp với chính quyền địa phương và sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. 

 Giảm thiểu tác động đến động vật 

 Hoạt động chặt cây, san nền cũng gây tác động lớn tới động vật tại khu vực dự án, 

làm mất đi một số loài trong khu đất dự án như: các loài chim, động vật sống trong hang,... 
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làm hoảng sợ, di cư một số loài xung quanh khu vực dự án. Chủ đầu tư cũng sẽ áp dụng các 

biện pháp nhằm giảm thiểu đến mức thiệt hại thấp nhất có thể như: 

– Tạo điều kiện tốt nhất cho các loài động vật duy chuyển ra khỏi khu đất dự án; 

– Trong giai đoạn chặt bỏ lớp phủ thực vật trường hợp có phát hiện động vật quý hiếm 

cần báo ngay cho cơ quan chức năng để tiến hành xử lý; 

– Nghiêm cấm các hành vi săn bắt động vật của công nhân xây dựng tại khu vực dự án. 

 Giảm thiểu tác động đến cơ chế tự ổn định, tự cân bằng của hệ sinh thái 

Việc san mặt bằng 7,418194 ha khu đất dự án làm trang trại, làm mất đi hệ thảm thực 

vật gây tác động đến cơ chế tự cân bằng của hệ sinh thái. Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động 

Chủ dự án cũng cam kết nghiêm cấm mọi hoạt động gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu 

vực như hủy hoại thảm thực vật ngoài khu vực dự án, săn bắt các loài động vật, đồng thời 

Chủ dự án cũng sẽ trồng lại một số loại thực vật sau khi đi vào hoạt động nhằm bù đắp sự 

mất cân bằng này. 

 Giảm thiểu tác động vào chu trình sinh địa hóa tự nhiên tại khu vực dự án 

 Như đã đề cập tại mục 3.1.1.2, tác động vào chu trình sinh địa hóa là do việc sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch tạo ra lượng lớn khí CO2, SO2,... làm thay đổi thành phần chất 

lượng không khí ảnh hưởng đến các mối quan hệ tự nhiên tại khu vực dự án, mà tác động 

lớn nhất là trong giai đoạn thi công và hoạt động phát sinh khí thải từ các phương tiện thi 

công và vận chuyển. Vì vậy để giảm thiểu tác động, Chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiêm ngoặc 

các biện pháp giảm thiểu sau: Khuyến khích hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, 

dầu DO, dầu FO) thay vào đó là các nhiên liệu sạch như các nhiên liệu Biomas, nhiên liệu 

sinh học. 

 Giảm thiểu các tác động vào các điều kiện môi trường của hệ sinh thái 

 Tương ứng với các tác động được đánh giá tại mục 3.1.1.2, Chủ dự án sẽ có các 

biện pháp nhằm hạn chế tác động như sau: 

− Trồng lại thảm thực vật xung quanh khu vực dự án nhằm giảm thiểu xói mòn cũng 

như có tác dụng giảm thiểu ô nhiễm không khí, điều hòa khí hậu tại khu vực dự án, 

hạn chế phát thải các khí ô nhiễm do hoạt động chăn nuôi. 

− Trong giai đoạn chuẩn bị tránh san lấp các vùng nằm ngoài dự án tránh ảnh hưởng 
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nơi sinh sống của các loài; 

− Trong giai đoạn hoạt động hình thành trang trại các hoạt động khác đều có sự giám 

sát chặt chẽ nhằm tránh phát sinh những tác động ảnh hưởng đến môi trường sinh 

thái khu vực. 

 Giảm thiểu tác động đến cân bằng sinh thái tự nhiên khu vực dự án 

 Hoạt động san lấp khu đất dự án, xây dựng trang trại và các hoạt động sau khi trang 

trại đi vào vận hành làm mất đi sự cân bằng sinh thái tự nhiên vốn có của khu vực dự án. Để 

hạn chế cũng như duy trì sự cân bằng về hệ sinh thái tránh sự suy thoái, Chủ dự án cũng có 

những biện pháp sau: 

− Nghiêm cấm các hoạt động săn bắt, đánh bắt, tận thu các loài động thực vật tại khu 

vực dự án nhằm tránh sự suy giảm về loài tại khu vực dự án; 

− Trong giai đoạn san lấp, thi công dự án cần di dời các thực vật quý hiếm (nếu có), tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc di dời các loài động vật ra khỏi khu vực thi công dự án; 

− Trong giai đoạn hoạt động việc trồng cây xung quanh trang trại sẽ trồng các loại 

giống cây vốn có trước kia tại khu vực dự án nhằm tái tạo lại hệ sinh thái tự nhiên 

trước đó. Tránh trồng các loại cây mới tại khu vực có tính lai tạo khác loài sẽ gây tác 

động có hại đến các loài động thực vật tại khu vực dự án; 

− Cần kiểm soát chặt chẽ về sự phát sinh chất thải từ lúc xây dựng cho đến lúc trang 

trại đi vào hoạt động như khí thải, nước thải, chất thải rắn ra môi trường ngoài. Nhất 

là khí thải và nước thải cần xử lý đạt Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường hiện hành và 

đồng thời Chủ dự án cam kết sẽ xử lý nước thải tại HTXLNTT đạt quy chuẩn trước 

khi tái sử dụng. 

 Biên pháp giảm thiểu mất nguồn gen di truyền quan trọng 

Khu vực dự án không thuộc phạm vi bảo tồn, tuy nhiên trước khi tiến hành đi vào xây 

dựng Chủ dự án cũng sẽ thuê các chuyên gia khảo sát tại khu dự án nhằm phát hiện các loài 

quý hiếm sẽ di dời ra khỏi khu dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu do quá trình rà phá bom mìn 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng để triển khai hoạt động rà phá bom 

mìn trên khu đất 14,03172 ha của dự án. Hoạt động rà phá bom mìn được giao cho lực 
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lượng có chức năng và kinh nghiệm thực hiện, nên rủi ro khó có thể xảy ra. 

3.1.3.2. Giai đoạn thi công xây dựng 

3.1.3.2.1. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt  

Theo các kết quả đánh giá tại mục 3.1.2.1 thì nước thải sinh hoạt của công nhân trên 

công trường thi công tối đa khoảng 4 m
3
/ngày, có nồng độ ô nhiễm cao có khả năng gây ra 

những tác động có hại đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng,… Do vậy, Chủ đầu 

tư yêu cầu các nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm do 

nước thải sinh hoạt gồm: Xây dựng 04 hầm tự với thể tích của từng hầm là 3m
3
 (trong đó, 

kích thước là Dài 1,5m x Rộng 1m x Sâu 2m). Tổng thể tích của các hầm là 3m
3
 x 4 = 12m

3
. 

Dựa tính toán trên, tổng thể tích của bể tự hoại là 8,6 m
3
. Như vậy, với tổng thể tích của các 

hầm là 12 m
3
 đảm bảo đủ sức chứa cho trang trại. 

Nghiêm cấm công nhân phóng uế bừa bãi trong phạm vi các khu thi công, khu vực nhà 

dân hiện có hoặc trên công trường thi công.  

Các biện pháp này được áp dụng đối với toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án trong 

giai đoạn thi công và duy trì trong toàn bộ thời gian thi công. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải xây dựng  

Nước thải do quá trình thi công, xây dựng là nước rửa dụng cụ, … Nước thải này chủ 

yếu bị lẫn cát, đá mịn. Nước thải được thu gom vào hố lắng tạm, hố lắng tạm được lót bạt 

HDPE, hố có dung tích 4,5m
3
 (kích thước: D x R x S = 2,0 m x 1,5 m x 1,5 m) để lắng các 

chất rắn lơ lửng. Nước thải sau khi lắng cặn được tái sử dụng cho quá trình trộn bê tông, 

tưới đường để giảm bụi. Công ty sẽ trang bị rào chắn và biển báo tại khu vực hố lắng tạm. 

Phần cặn cát, đất, rác có khối lượng rất nhỏ sẽ được thu gom và xử lý chung với cặn 

phát sinh từ hệ thống thu gom bởi đơn vị có chức năng; 

Các hoạt động hàn, cắt, sơn, xì kim loại có thể phát tán các vụn, xỉ, sơn, dung môi rơi 

vãi vào nước và gây hại cho đối tượng dùng nước nhiễm bẩn này. Vì vậy, nhằm tránh ảnh 

hưởng của hoạt động này, Chủ dự án sẽ yêu cầu người thi công thực hiện công tác thu gom, 
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thi công đến đâu thì thu gom đến đó và tập trung tại một thùng chứa riêng biệt được xem là 

CTNH và sẽ được đơn vị có chức năng thu gom cùng với các loại CTNH khác. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn 

Trên cơ sở đánh giá ô nhiễm do nước mưa có thể gây ra khi chảy tràn bề mặt trong 

quá trình thi công dự án, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng nhằm giảm thiểu các tác động 

này gồm: 

− Dự án sẽ đầu tư hệ thống thoát nước mưa thu gom sau đó dẫn về hồ chứa nước mưa 

1: Dài 150m x Rộng 35m x Sâu 3m với thể tích 15.750m
3
, kích thước chứa nước 

mưa 2: Dài 80m x Rộng 50m x Sâu 3m với thể tích 12.000m
3
; 

− Quy hoạch, thi công hệ thống thoát nước tạm thời trong quá trình san nền, thi công 

các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc của dự án. 

Nhằm hạn chế các hiện tượng rửa trôi, sạt lở đất bề mặt, gia tăng độ đục ô nhiễm đối 

với nguồn nước mặt khu vực xung quanh dự án; 

− Thi công xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống cống thoát nước như đã đề cập 

tại Chương 1 trước khi thi công các hạng mục công trình khác. Khối lượng các hạng 

mục thi công cống, rãnh của dự án,...; 

− Kiểm tra, khơi thông cống rãnh, các đoạn cống thoát nước trước khi có mưa lớn xảy 

ra nhằm tránh tích tụ, bồi lắng và xói lở hệ thống thoát nước khu vực; 

− Thực hiện công tác nạo vét bùn tại các cống rãnh theo định kỳ khoảng 2 lần/tháng; 

− Thực hiện thi công san nền, đầm nén ngay sau khi tập kết vật liệu hoặc che phủ vật 

liệu thi công nhằm tránh sự rửa trôi gây mất mát nguyên vật liệu thi công và ô nhiễm 

môi trường khi trời có mưa.  

Các biện pháp này được áp dụng trong toàn bộ thời gian thi công đối với tổng diện 

tích mặt bằng dự án. Giảm thiểu tối đa ô nhiễm nước mưa chảy tràn bề mặt và giảm thiểu 

mức độ rửa trôi đất cát trong những trận mưa lớn.  

b. Biện pháp giảm thiểu đối với khí thải 

 Biên pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi từ các công đoạn xây dựng các hạng mục công 

trình 
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Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do bụi khuếch tán trong giai đoạn thi 

công dự án được thực hiện gồm: 

 Che phủ bạt khi vận chuyển: Giảm thiểu bụi khuếch tán từ các phế thải trên tuyến 

đường vận chuyển. Toàn bộ các phương tiện khi vận chuyển đổ thải đều được phủ 

bạt, ưu tiên sử dụng các phương tiện có thùng kín; 

 Thu dọn vật liệu, đất cát rơi vãi khi vận chuyển trên tuyến: Thu dọn toàn bộ các loại 

đất cát, nguyên vật liệu rơi vãi do các hoạt động vận chuyển đổ đất thừa, nguyên vật 

liệu thi công nhằm hạn chế bụi khuếch tán mặt đường do di chuyển của các phương 

tiện; 

 Che chắn tạm thời bằng bạt lưới: Giảm thiểu bụi khuếch tán từ hoạt động xây dựng 

các công trình kiến trúc đến các khu dân cư. Chiều cao che chắn tối thiểu bằng chiều 

cao công trình; 

 Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại: Tránh đường vận chuyển đi ngang qua khu 

vực dân cư, cấm vận chuyển và thi công các hạng mục có mức ồn cao vào ban đêm, 

hoặc giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư; 

 Đối với các loại sản phẩm, hóa chất có mùi khó chịu: Trước khi đưa lên phương tiện 

vận chuyển phải gói bọc kỹ, không để lọt mùi ra ngoài, không để rơi vãi trên phương 

tiện vận chuyển và trên đường vận chuyển; 

 Tuân thủ thời gian biểu của hoạt động thi công dự án đã trình bày về biện pháp tổ 

chức thi công hợp lý; 

 Đối tượng áp dụng của các biện pháp này được xác định là toàn bộ các hoạt động thi 

công của dự án có khả năng phát tán bụi ở mức độ cao và tất cả các hoạt động vận 

chuyển gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án. Duy trì thực hiện các biện 

pháp này đối với toàn bộ thời gian thi công dự án; 

 Khi áp dụng các biện pháp che chắn, thu dọn khi rơi vãi hạn chế được tối đa mức độ 

phát thải bụi khuếch tán và khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án 

và tuyến vận chuyển.  

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải và 

các thiết bị thi công cơ giới 
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Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện máy 

móc trong giai đoạn thi công dự án bao gồm:  

 Đối với các phương tiện sử dụng vận chuyển: Được kiểm định về khí thải theo 

Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông 

Vận tải về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ; 

 Đối với các loại máy móc chuyên dụng: Không sử dụng các loại máy móc thi công 

quá cũ để đảm bảo giảm thiểu phát thải ô nhiễm bụi, khí thải. Tính toán và sử dụng 

đúng số lượng máy móc thiết bị để hạn chế tối đa mức độ gây tác động đến môi 

trường không khí khu vực. Kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải nhằm bổ sung áp dụng 

các biện pháp hạn chế khi cần thiết; 

 Tuân thủ thời gian biểu của hoạt động thi công và biện pháp tổ chức thi công hợp lý; 

 Thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các 

phương tiện, máy móc tham gia được áp dụng đối với tất cả các phương tiện, máy 

móc thiết bị được huy động phục vụ thi công. Duy trì các biện pháp trong toàn bộ 

thời gian thi công; 

 Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện, máy 

móc có tác dụng hạn chế được sự gia tăng nhiễm bụi, khí thải do hoạt động của 

chúng gây ra. Tuy nhiên, trong thực tế việc áp dụng biện pháp này chỉ đạt được hiệu 

quả cao khi có sự phối hợp và giúp đỡ của các cơ quan chức năng. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do khói hàn và khí thải từ công tác hàn 

thi công 

Đối với các quá trình thi công có công tác hàn, đốt nóng chảy, đặc biệt là quá trình 

thi công chuồng nuôi, cống thoát nước, các hạng mục công trình. Biện pháp hữu hiệu đảm 

bảo giảm thiểu tác động do bụi và khí thải được áp dụng: 

 Thực hiện trang bị bảo hộ lao động đối với công nhân tham gia trực tiếp các hoạt 

động thi công có phát sinh khí thải; 

 Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động, tuyên truyền về các tác động tiêu 

cực do khí thải từ các công tác hàn, đốt nóng chảy trong giai đoạn thi công; 
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 Hạn chế thi công hàn, đốt nóng trong các khu vực có độ thoáng khí thấp hoặc trang 

bị quạt thông gió đối với các công tác thi công này; 

 Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các công nhân tham gia thi công, đảm 

bảo chế độ nghỉ dưỡng hợp lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với sức 

khỏe của công nhân lao động; 

 Biện pháp này được áp dụng đối với tất cả các hoạt động thi công hàn cắt, đốt nóng 

chảy. Duy trì thực hiện trong suốt thời gian thi công, đặc biệt đối với thi công hạ tầng 

kỹ thuật, các công trình kiến trúc của dự án nhằm hạn chế được các tác động do bụi, 

khí thải từ thi công hàn cắt, đốt nóng chảy, đặc biệt hạn chế được các tác động đối 

với sức khỏe công nhân trực tiếp thi công.  

 Biện pháp giảm thiểu tác động bụi phát sinh từ trạm trộn bê tông di động 

 Khu vực trạm trộn phải bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh để kiểm soát bụi đối 

với công nhân làm việc dùng khẩu trang hoặc kính phòng hộ bảo vệ. Chú ý đến 

hướng gió thổi để tránh bụi cát bay về phía khu vực nhà dân; 

 Khoanh vùng thi công, tạo khoảng trống giữa công trường và dùng rào chắn xung 

quanh khu vực thi công tránh để người dân đi vào.  

 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình chà nhám, sơn tường 

Bụi và khí thải từ quá trình chà nhám, sơn tường chủ yếu ảnh  hưởng đến công nhân 

lao động tại vị trí diễn ra các hoạt động này, do đó chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu thi 

công xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

 Huấn luyện về kỹ thuật thi công cho công nhân; 

 Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho công nhân như khẩu trang, găng 

tay, quần áo bảo hộ lao động,…. 

 Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý. 

c. Biện pháp giảm thiếu đối với chất thải rắn 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do công nhân lao 

động trên công trường 

Theo các kết quả đánh giá, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh do tập trung công 

nhân trên công trường thi công tối đa 0,8 kg/người/ngày.đêm có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
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trường nếu không được xử lý. Do vậy, chủ dự án yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do chất thải rắn sinh hoạt từ khu vực này như 

sau: 

 Bố trí lắp đặt hệ thống thu gom rác sinh hoạt: với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh hàng ngày được tính toán khoảng 0,8 kg/người/ngày.đêm, Chủ dự án yêu 

cầu các nhà thầu thi công bố trí lắp đặt khoảng 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 

100 – 200 lít. Khi khu vực thi công xong, các thùng này sẽ được luân chuyển sang 

khu vực thi công mới. Rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ được công nhân thu gom bằng 

xe đẩy tay thô sơ và tập trung về khu tập kết tạm thời với tần suất 1 lần/ngày; 

 Thu gom và vận chuyển xử lý: Lượng rác thải sinh hoạt được định kỳ giao cho các 

đơn vị chức năng thu gom và xử lý; 

 Quản lý công nhân lao động trong hoạt động thu gom và xả rác thải: Nghiêm cấm 

mọi hành vi xả rác thải sinh hoạt, phóng uế bừa bãi trên công trường; đưa ra những 

yêu cầu xả rác sinh hoạt đúng nơi quy định; lắp đặt biển báo, biển cấm xả rác tại các 

khu vực thi công xây dựng. Khi phát hiện cá nhân hay tập thể vi phạm tùy theo mức 

độ Chủ dự án sẽ đưa ra mức phạt như cảnh cáo, trừ lương hoặc chấm dứt hợp đồng 

lao động đối với cá nhân hoặc tập thể vi phạm tại công trường; 

 Các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải được áp dụng đối với toàn bộ 

rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án. Các biện pháp 

này được duy trì trong toàn bộ thời gian thi công; 

 Phòng ngừa và giảm thiểu được các tác động đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe 

cộng đồng do rác thải sinh hoạt gây ra. 

 Biện pháp giảm thiểu đối với phế thải xây dựng  

Như những nội dung đã trình bày trong phần đánh giá tác động, các loại chất thải rắn 

phát sinh từ các hoạt động thi công như đất đá phát sinh từ đào đắp, phế thải xây dựng,… 

được dự án tận dụng tối đa để san lấp các khu vực thi công dự án. Do vậy, các biện pháp 

giảm thiểu tác động do các chất thải loại này được chủ dự án thực hiện bao gồm: 

 Xúc bốc vận chuyển đất đá: các loại đất hữu cơ bóc bỏ, đất đá dư thừa, vật liệu, phế 

thải xây dựng,… được vận chuyển đi san lấp ngay sau khi phát sinh; 
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 Thu dọn mặt bằng: Thu dọn mặt bằng mỗi khi kết thúc ngày thi công, trước khi có 

các trận mưa lớn, nhằm hạn chế bụi khuếch tán từ hoạt động xúc bốc, vận chuyển các 

loại vật liệu này, đồng thời phòng ngừa được hiện tượng rửa trôi theo nước mưa, lầy 

hóa khu vực thi công,…; 

 Thu gom, xử lý các chất thải thi công không thích hợp san lấp: Chất thải rắn thi công 

gồm các loại cốp pha, gỗ, rác thải khác,… được tập trung lại và phân loại ra thành 

các nhóm và xử lý như: 

 Xà bần, vật liệu xây dựng hư hỏng được xúc đem đi san lấp nền khu vực sân bãi; 

 Các loại cốp pha bằng gỗ được thu gom, bán để tái sử dụng hoặc làm nhiên liệu đốt 

hoặc đun nấu,…  

 Biện pháp này được áp dụng chủ yếu trong giai đoạn thi công san nền, hạ tầng kỹ 

thuật và thi công các khu chức năng của dự án. Duy trì thực hiện trong toàn bộ thời 

gian thi công. Hạn chế các tác động do lưu giữ chất thải rắn thi công, nước mưa chảy 

tràn rửa trôi đất đá và khả năng phát tán bụi khi có gió, dông bão,…  

Các chất thải rắn xây dựng được công nhân thu gom thường xuyên và vận chuyển 

bằng xe đẩy tay thô sơ (đối với khối lượng phát sinh ít) hoặc bằng xe tải (đối với khối lượng 

phát sinh lớn) từ khu vực thi công đến khu tập kết tạm thời với tần suất 1 lần/ngày. 

 Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn nguy hại 

Các biện pháp thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công 

dự án bao gồm:  

 Thu gom, phân loại và lưu giữ các chất thải rắn nguy hại phát sinh theo quy định của 

Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Công nhân tiến hành thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại bằng xe đẩy tay thô 

sơ tập trung tại khu tập kết tạm thời với tần suất 1 lần/ngày; 

 Việc xử lý các chất thải rắn nguy hại này được thực hiện cùng việc xử lý dầu mỡ thải 

phát sinh trong giai đoạn thi công dự án trên cơ sở ký kết hợp đồng đối với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại với tần suất thu gom khoảng 1 

lần/tháng; 

 Việc áp dụng các biện pháp này được thực hiện đối với các loại dầu thải, chất thải 
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rắn nhiễm dầu, bùn cặn sơn,… phát sinh từ các hoạt động thi công dự án. Biện pháp 

này được duy trì trong toàn bộ giai đoạn thi công dự án. Quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại nhằm hạn chế được các tác động tiêu cực đối với môi trường tự nhiên, sinh 

thái và sức khỏe cộng đồng do các chất thải này gây ra; 

 Như vậy tất cả các loại chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị và thi công 

xây dựng đều được tập trung về khu tập kết tạm thời. Khu tập kết được lắp đặt tại vị 

trí giáp ranh theo hướng Tây Nam của khu đất dự án gần với đường giao thông chính 

nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc vận chuyển. Khu tập kết được thiết kế biệt lập 

so với các đối tượng xung quanh, có che chắn kỹ càng nhằm tránh khả năng phát tán 

ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng tiến hành 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 

Trong phần đánh tác động cũng đã xác định các tác động ảnh hưởng đến môi trường 

đất xung quanh khu dự án do các hoạt động thi công xây dựng trang trại, Chủ dự án cũng sẽ 

có các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế và tránh ảnh hưởng như sau: 

 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; 

 Chủ dự án trước khi đi vào vận hành sẽ tiến hành cải tạo lại đất và trồng cây phục hồi 

lại nguyên trạng khu vực dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu 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 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 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; 
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– Các thùng chứa nhiên liệu sau khi sử dụng được thu gom và tập trung vào vị trí đổ 

thải để xử lý. 

– Các thiết bị và phương tiện thi công sử dụng nhiên liệu đảm bảo được kiểm tra định 

kỳ, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp rò rỉ. 

3.1.3.2.2. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Khi áp dụng triệt để các biện pháp áp dụng giảm thiểu ô nhiễm không khí được trình 

bày ở trên có tác dụng khá hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn đối với các khu vực thi 

công xây dựng. Ngoài ra, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn do dự án thực hiện bao 

gồm:  

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

 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, máy nén khí...; 

 Thực hiện các quy phạm thi công: 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 khi không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 

Thông qua các hoạt động giám sát, theo dõi mức ồn tới các đối tượng nhạy cảm, chủ 

dự án sẽ tiếp tục điều chỉnh để có những lựa chọn phù hợp nhằm đạt được mức ồn tại 

những đối tượng nhạy cảm này duy trì ở mức có thể chấp nhận được.  
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 Biện pháp khống chế rung động 

Biện pháp giảm thiểu tác động do rung động trong suốt quá trình thi công được coi là 

một yêu cầu cơ bản đối với các nhà thầu thi công, các biện pháp được áp dụng bao gồm:  

 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,... ; 

 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,... ; 

 Những hoạt động thi công cần thiết được hạn chế mức rung trong giai đoạn thi công 

dự án chủ yếu bao gồm các hoạt động thi công đóng cọc, khoan phá bê tông,… áp 

dụng các biện pháp chống rung được thực hiện đối với toàn bộ giai đoạn thi công dự 

án.  

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Để tránh các tác động đến hệ sinh thái môi trường xung quanh trong quá trình thi 

công xây dựng – lắp đặt thiết bị, chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng 

theo bảng dưới đây. 

Bảng 3.33: Biện pháp giảm thiểu các tác động đến hệ sinh thái khu vực trong giai đoạn thi 

công xây dựng – lắp đặt thiết bị 

STT 
Các hoạt 

động 
Tác động đến tài nguyên sinh học Biện pháp giảm thiểu 

1 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên 

nhiên vật liệu, 

trang thiết bị 

 Dầu mỡ rò rỉ từ phương tiện vận chuyển 

trôi theo nước mưa chảy tràn ra sông, suối có 

thể gây độc cho các thực vật thuỷ sinh, ảnh 

hưởng tới các phiêu sinh vật cũng như trứng 

 Phương tiện vận 

chuyển đảm bảo đúng 

tiêu chí, quy chuẩn kỹ 

thuật; 
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STT 
Các hoạt 

động 
Tác động đến tài nguyên sinh học Biện pháp giảm thiểu 

phục vụ dự án. các loài thủy sinh; 

 Nước thải rò tỉ từ phương tiện, thiết bị vận 

chuyển, nước rửa vệ sinh phương tiện vận 

chuyển, trang thiết bị có chứa thành phần ô 

nhiễm dầu, nhớt thải và cặn lắng hữu cơ thải 

ra môi trường ngoài gây hại hệ sinh thái tại 

khu vực dự án; 

 Vật liệu rơi vãi từ vận chuyển theo nước 

mưa chảy tràn trôi ra sông gây cản trở dòng 

chảy từ đó tác động gián tiếp đến hệ sinh thái 

nước; 

 Bụi từ hoạt động vận tải bám vào lá, thân 

thực vật gây hại đến thảm thực vật hiện hữu 

tại khu vực. 

 Che chắn nguyên vật 

liệu trong quá trình vận 

chuyển tránh rơi vãi ra 

môi trường; 

 Phân tuyến giao thông 

hợp lý; 

 Thực hiện phun tưới 

nước nhằm giảm bụi phát 

tán. 

2 

Hoạt động xây 

dựng công 

trình hạ tầng 

kỹ thuật. 

 Bụi, đất đá rơi, sạt lở trong quá trình thi 

công làm tăng độ đục hoặc làm giảm diện 

tích mặt nước nên một số loài động thực vật 

thuỷ sinh trong khu vực sẽ bị giảm hoặc 

không còn; 

 Trường hợp chất thải rắn gồm vật liệu xây 

dựng, gỗ, các kim loại, bao bì đổ không thu 

gom chuyển giao cho đơn vị có chức năng mà 

đổ thẳng xuống sông sẽ gây ảnh hưởng đến 

đời sống hệ thuỷ sinh khu vực; 

 Các hoạt động hàn, cắt, sơn, xì kim loại 

trong quá trình xây dựng làm phát sinh các 

thiết hàn phế thải, các hóa chất phụ trợ, sơn, 

 Thực hiện các nguyên 

tắc thi công hợp lý, đảm 

bảo đúng yêu cầu kỹ 

thuật, quy trình; 

 Che chắn trong quá 

trình thi công, bảo quản 

nguyên, nhiên, vật liệu 

tránh rơi vãi, phát tán; 

 Thực hiện vệ sinh, dọn 

dẹp vào cuối giờ thi 

công. 
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STT 
Các hoạt 

động 
Tác động đến tài nguyên sinh học Biện pháp giảm thiểu 

dung môi rơi vãi vào môi trường gây ảnh 

hưởng đến hệ sinh vật môi trường đất và môi 

trường nước nghiêm trọng. 

3 

Sinh hoạt của 

công nhân xây 

dựng. 

 Nước thải sinh hoạt làm tăng hàm lượng 

các chất ô nhiễm (BOD, COD, SS và các chất 

hữu cơ dễ phân huỷ) trong nước mặt lưu vực 

xung quanh gây suy thoái môi trường nước 

và ảnh hưởng đến các loài thuỷ sinh; 

 Chất thải rắn sinh hoạt không được thu 

gom và xử lý đúng quy định sẽ phát tán ra 

môi trường tích tụ gây ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái đất và nước. 

 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. 

Quá trình thi công dự án cần đảm bảo đúng tiến độ theo quy định đã được đưa ra 

trước đó, tránh thi công kéo dài thời gian gây ra tác động lâu dài làm chậm quá trình phục 

hồi tự nhiên của hệ sinh thái cũng như xảy ra các tác động ngoài ý muốn. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Nhằm đảm bảo điều kiện sống của công nhân xây dựng, hạn chế nguy cơ lan truyền 

dịch bệnh do tập trung lao động, giảm áp lực lên hệ thống y tế địa phương cần thực hiện các 

biện pháp sau: 

+ Vệ sinh khu vực công trường sau mỗi ngày thi công; 

+ Tổ chức ăn uống hợp vệ sinh; 

+ Lập bộ phận chuyên trách để hướng dẫn các công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao 

động cho công nhân; 

+ Thuê nhân công tại địa phương nhằm tránh, giảm thiểu các mâu thuẫn, xung đột xảy 

ra. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe của động đồng 
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 Nhà thầu sẽ phải tuân thủ các quy định trong Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ 

Xây dựng về An toàn trong xây dựng; 

 Phối hợp và hợp tác chặt chẽ với địa phương làm tốt vệ sinh cộng đồng khi có triệu 

chứng bệnh dịch xuất hiện trong khu vực; 

 Phối hợp và hợp tác với chính quyền địa phương trong ngăn ngừa và đấu tranh chống 

các tệ nạn xã hội; 

 Có rào chắn, căng dây phản quang chằng xung quanh và đặt biển cảnh báo tại các hố 

đào và mương hở, đảm bảo chiếu sáng về ban đêm khi thi công trên các hồ xử lý 

nước thải, tuyến thu gom nước thải, nước mưa; 

 Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân xây 

dựng và cộng đồng tại khu vực thi công; 

 Hạn chế tốc độ của các phương tiện giao thông ở mức 20 km/h trong phạm vi phạm 

vi 200m tính từ công trường để hạn chế bụi, tiếng ồn; 

 Bố trí các máy móc phương tiện phát sinh ồn ở một vị trí có khoảng cách phù hợp 

sao cho tiếng ồn lan truyền đến khu dân cư không lớn hơn 70dBA; 

 Áp dụng biện pháp đầm tĩnh khi thi công nền đường gần những khu vực có nhiều 

nhà dân, có công trình tạm yếu để hạn chế mức rung; 

 Phối hợp với cơ quan y tế địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh trong công nhân, theo quy định pháp luật (nếu có). 

 Biện pháp phòng chống ách tắc giao thông và ô nhiễm giao thông vào giờ cao điểm 

tại khu vực lân cận 

 Tuyên truyền, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia 

giao thông, điều khiển phương tiện giao thông; 

 Lập hệ thống biển báo chỉ dẫn đường, an toàn giao thông tại các khu vực trọng yếu 

có tập trung lượng lớn phương tiện tham gia thi công, các biển báo về đường tránh 

khu vực đang tổ chức thi công; 

 Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với các thiết bị nâng cẩu và các xe cơ giới 

khác. Bằng lái phải do cơ quan chức năng cấp; 
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 Nghiêm cấm các chủ thể tham gia giao thông thi công dự án có hành vi vứt rác thải 

xuống đường giao thông; 

 Hạn chế các phương tiện tham gia giao thông cũ kỹ, không đúng kỹ thuật phát sinh 

khí thải và chất thải rò rỉ gây ảnh hưởng đến môi trường. 

 Ảnh hưởng 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, 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. 

 Biện pháp quản lý công nhân 

Một mối quan tâm trong giai đoạn xây dựng của dự án là những tác động tiêu cực 

tiềm ẩn của sự tương tác giữa người lao động với cộng đồng địa phương. Vì vậy, phải có 

Quy tắc Ứng xử để phác thảo tầm quan trọng của hành vi phù hợp, không lạm dụng rượu và 

tuân thủ các luật và quy định có liên quan. Mỗi người lao động sẽ được học về Quy tắc ứng 

xử và phải tuân thư trong khi làm việc cho Nhà thầu. Bộ Quy tắc Ứng xử sẽ được cung cấp 

cho các cộng đồng địa phương tại các trung tâm thông tin dự án hoặc các nơi dễ tiếp cận 

khác. Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo cho tất cả nhân viên theo mức độ trách nhiệm về môi 

trường, sức khoẻ và an toàn của họ. 

– Quy tắc ứng xử phải bao gồm ít nhất những điều sau đây (nhưng không giới hạn): 

+ Tuân thủ theo các luật, quy tắc và quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền; 

+ Tuân thủ các yêu cầu sức khoẻ và an toàn hiện hành (bao gồm cả việc trang bị các 

dụng cụ bảo hộ cá nhân theo quy định, ngăn ngừa các tai nạn có thể tránh được và có 

trách nhiệm báo cáo các điều kiện hoặc thực tiễn gây nguy cơ an toàn hoặc đe doạ 

đến môi trường); 
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+ Ưu tiên sử dụng lao động địa phương; 

+ Nghiêm cấm sử dụng các chất bất hợp pháp, vũ khí và cờ bạc; 

+ Không phân biệt đối xử (ví dụ dựa trên tình trạng gia đình, dân tộc, chủng tộc, giới 

tính, tôn giáo, ngôn ngữ, tình trạng hôn nhân, sinh, tuổi, khuyết tật, hoặc chế độ 

chính trị); 

+ Tương tác với các thành viên cộng đồng với thái độ tôn trọng và không phân biệt đối 

xử; 

+ Nghiêm cấm gây phiền toái hoặc làm xáo trộn cộng đồng; 

+ Tôn trọng phong tục, tập quán của người dân địa phương; 

+ Chỉ được hút thuốc trong khu vực quy định; 

+ Nghiêm cấm quấy rối tình dục (ví dụ để cấm sử dụng ngôn ngữ hoặc hành vi, đặc 

biệt đối với phụ nữ hoặc trẻ em, không phù hợp, quấy rối, lạm dụng, khiêu khích tình 

dục, hạ thấp phẩm giá hoặc văn hóa không phù hợp); 

+ Cấm các hành vi bạo lực và bóc lột (ví dụ cấm trao đổi tiền, việc làm, hàng hoá, dịch 

vụ cho tình dục, bao gồm các hành vi tình dục hoặc các hành vi làm nhục, hạ nhục 

hoặc hành vi bóc lột); 

+ Bảo vệ trẻ em (bao gồm cả việc cấm lạm dụng, phỉ báng hoặc hành vi không thể 

chấp nhận được với trẻ em, hạn chế tương tác với trẻ em và đảm bảo sự an toàn của 

trẻ trong khu vực dự án); 

+ Người lao động được tiếp cận với nguồn cung cấp nước uống và các phương tiện vệ 

sinh phù hợp do người sử dụng lao động cung cấp chứ không phải các khu vực công 

cộng; 

+ Tránh mâu thuẫn về quyền lợi (như quyền lợi, hợp đồng, hoặc việc làm, hoặc bất kỳ 

hình thức đãi ngộ hoặc ưu đãi nào, không được cung cấp cho bất kỳ người nào có 

liên quan đến tài chính, gia đình hoặc cá nhân); 

+ Tôn trọng các hướng dẫn công việc hợp lý (bao gồm cả các chỉ tiêu môi trường và xã 

hội); 

+ Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài sản (ví dụ để ngăn chặn trộm cắp, bất cẩn hoặc lãng 

phí); 
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+ Không trả đũa đối với những người lao động báo cáo vi phạm Quy Tắc, nếu báo cáo 

được thực hiện với thiện ý; và Người lao động ở lán trại khi đến các cộng đồng địa 

phương sẽ hành xử phù hợp với Quy tắc Ứng xử. Nhận được một bản sao; 

+ Chặt phá cây nằm ngoài khu vực xây dựng đã được phê duyệt vì bất cứ lý do nào; 

+ Săn bắn, câu cá, bắt động vật hoang dã, hoặc thu hoạch cây trồng. 

3.1.3.2.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án.  

a. Sự cố cháy nổ 

Nếu có cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án thì tác hại đối với tài sản 

và tính mạng của công nhân khá lớn. Vì vậy, chủ dự án phải đảm bảo khâu thiết kế phù hợp 

với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể 

gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn. 

− Kiểm tra các thiết bị, đảm bảo luôn trong tình trạng an toàn về điện; 

− Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Tập huấn định 

kỳ về PCCC cho nhân viên của Dự án; 

− Các trang thiết bị ứng phó khi có sự cố cháy: họng cứu hỏa, bình CO2 MT3, máy 

bơm,.. Các thiết bị như bình CO2 được bố trí phù hợp và thuận tiện nhất có thể lấy và 

sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra: đặt tại lối ra vào của trang trại, tại hệ thống xử 

lý nước thải, kho chứa hóa chất, nơi có rơm rạ,…Nơi để rơm rạ phải để nơi cách xa 

những vật dễ cháy, nổ. 

b. Tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

− Các biện pháp như lắp đặt các biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng dọc tuyến 

đường chở vật liệu xây dựng vào công trường sẽ được thực hiện; 

− Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu nguyên, nhiên liệu, thiết bị phù hợp không để lấn 

chiếm lối đi lại; 

− Công nhân vào làm việc tại công trường, đặc biệt là những công nhân làm việc ở độ 

cao đều được dự án huấn luyện về an toàn lao động. Dự án sẽ không tiếp nhận các 

công nhân không tuân thủ về các điều kiện an toàn lao động do dự án đặt ra. Mặt 

khác, Chủ dự án sẽ ưu tiên cho lao động địa phương; 
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− Trường hợp có xảy ra tai nạn lao động thì phải chuyển công nhân đến trạm y tế Xã 

gần nhất và chuyển ngay đến bệnh viện tuyến Huyện, Tỉnh khi xảy ra tai nạn nghiêm 

trọng. 

c. Sự cố rửa trôi, sạt lở, sụt lún 

Quá trình phát quang, san lấp mặt bằng là một trong các hoạt động gây xáo trộn 

mạnh môi trường đất, tác động chính là gây xáo trộn bề mặt đất, gây xói mòn, sạt lở, rửa 

trôi chất dinh dưỡng trong đất khi có tác động bởi nước mưa chảy tràn, gây ảnh hưởng đến 

chất lượng nước mặt tại khu vực dự án. 

Thường xuyên khơi thông dòng chảy, thực hiện các biện pháp phòng chống ảnh 

hưởng do nước mưa chảy tràn như : ngập úng, xói mòn sạt lở, . . . 

Các biện pháp thi công, gia cố các mái taluy không đúng yêu cầu kỹ thuật hoặc 

không  thực hiện rất dễ xảy ra hiện tưởng sạt lở ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, hệ 

thực vật và cây trồng của các hộ dân gần khu vực thi công dự án. 

Hạn chế thi công san gạt mặt bằng vào những ngày mưa.  

Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi kiểm tra độ sụt lún của các công trình để có biện 

pháp, đề phòng xảy ra sự cố, khi có sự cố xảy ra cần nhanh chóng khắc phục tránh ảnh 

hưởng đến các công trình xung quanh. 

d. Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

Một số giải pháp kỹ thuật hạn chế tác hại của hóa chất: 

 Hạn chế hoặc thay thế hóa chất ít độc hại; 

 Bao che hoặc cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm; 

 Thông gió; 

 Nắm rõ các mối nguy, bảng thông tin MSDS và trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao 

động theo tiêu chuẩn khi tiếp xúc; 

 Tồn trữ trong các thiết bị, bồn chứa an toàn; 

 Tiến hành phân loại và dán nhãn các loại hóa chất khi sử dụng; 

 Bố trí đầy đủ nhãn mác và biển báo an toàn cho từng loại hóa chất;  

 Thiết kế bồn chứa hoá chất căn cứ vào đặc điểm hoá lý của lưu chất chứa trong bồn, 

có sự lựa chọn vật liệu chế tạo phù hợp để loại trừ hiện tượng ăn mòn; 
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 Thiết kế móng đảm bảo kỹ thuật, loại trừ hiện tượng lún sụt dẫn đến phá huỷ bồn; 

 Thiết kế cấu trúc bồn phù hợp nhằm đảm bảo tính bền cơ học, tuổi thọ của thiết bị; 

 Vệ sinh cá nhân ngay sau khi sử dụng; 

 Bố trí đầy đủ thiết bị ƯPSCHC trong trang trại (vòi rửa hóa chất, túi sơ cấp cứu, 

thuốc men, thiết bị ứng cứu); 

 Thiết lập chương trình kiểm tra giám sát và kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất. 

e. Sự cố nổ mìn trong quá trình rà phá 

 Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng để triển khai hoạt động rà phá bom 

mìn trên khu đất 14,03172 ha của dự án. Hoạt động rà phá bom mìn được giao cho lực 

lượng có chức năng và kinh nghiệm thực hiện, nên rủi ro khó có thể xảy ra. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành  

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn vận hành 

3.2.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

 Các tác động trong giai đoạn vận hành trang trại bao gồm hoạt động giao thông, hoạt 

động chăn nuôi, tập kết thức ăn, khu lưu trữ và xử lý chất thải; 

 Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động được 

trình bày theo bảng dưới đây: 

Bảng 3.34: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Các phương tiện vận tải thức ăn 

và heo ra vào trang trại. 

- Bụi, khí thải do đốt cháy nhiên liệu; 

- Mùi hơi xăng dầu; 

- Dầu mỡ rơi vãi. 

2 Khu vực tập kết thức ăn. 
- Bụi, khí thải do đốt cháy nhiên liệu; 

- Thức ăn rơi vãi. 

3 
Hoạt động máy phát điện dự 

phòng 

- Bụi, khí thải do đốt cháy nhiên liệu; 

- Chất thải nguy hại dầu nhớt thải. 

4 Hoạt động của trang trại 
- Khí thải phát sinh từ hầm Biogas: CH4, H2S, 

CO2. 
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STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải chăn nuôi; 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải chăn nuôi thông thường; 

- Chất thải nguy hại; 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp. 

a. Tác động do nước thải  

 Nước thải sinh hoạt 

Nước sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng. Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhu cầu 

nước sinh hoạt (bao gồm nước tắm giặt, vệ sinh...) trong giai đoạn hoạt động khu nuôi heo 

có khoảng 50 người. Tổng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt phát sinh là: 

 Nước cấp cho sinh hoạt: 50 người x 80 lít/người/ngày.đêm = 4m
3
/ngày.đêm; 

 Nước cấp cho nấu ăn: 50 người x 20 lít/người/ngày.đêm = 1m
3
/ngày.đêm. 

Như vậy, tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống của công nhân viên trong 

toàn trang trại là: 4 (nước cấp sinh hoạt) + 1 (nước cấp nấu ăn) = 5 m
3
/ngày; 

Trong đó, tổng lượng thải nước sinh hoạt sẽ bằng 100% tổng lượng nước sử dụng. 

Vậy lượng nước thải ra tại dự án là: 5m
3
/ngày.đêm; 

Lượng nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi đưa vào hệ 

thống xử lý nước thải của từng khu trại; 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và nấu ăn của công 

nhân trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.35: Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa được xử lý 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm theo WHO (g/ ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102 

3 SS 70 – 145 

4 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 

5 Amôni 2,4 - 4,8 

6 Tổng Nitơ 6 – 12 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 

8 Coliform (MNP/100ml) 10
6
 - 10

9
 

Nguồn: Assessment of sources of Air, water and Land Polution, World Health Organization, 

1993 

Với hệ số ô nhiễm theo WHO ở trên, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt sẽ được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.36: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

QCVN  

14:2008/BTNMT,  

Cột B 

1 BOD5(mg/l) 2,25 – 2,7 450 – 540 50 

2 COD(mg/l) 3,6 – 5,1 720 – 1.020 - 

3 SS(mg/l) 3,5 – 7,25 700 – 1.450 100 

4 Dầu mỡ ĐTV (mg/l) 0,5 – 1,5 100 – 303 20 

5 Amôni(mg/l) 0,12 – 0,24 24 - 48 10 

6 Tổng Nitơ(mg/l) 0,3 – 0,6 60 – 120 50 

7 Tổng photpho(mg/l) 0,04 – 0,2 8 - 4 10 

8 Coliform (MNP/100ml) 5x10
4
– 5x 10

7
 5x10

6
 – 5x10

9
 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán trên cơ sở hệ số do 

WHO thiết lập 
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Nhận xét: Từ kết quả trên cho thấy nước thải sinh hoạt của công nhân nếu không 

được xử lý vượt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B, vì vậy phải có biện pháp xử lý. Biện pháp 

quản lý sẽ được trình bày trong phần sau của báo cáo. 

 Nước thải từ quá trình chăn nuôi: 

Nước thải chăn nuôi (bao gồm nước sát trùng): Lưu lượng phát sinh theo tính toán 

tại Chương 1 là 79,733m
3
/ngày.đêm; bao gồm nước thải sát trùng, nước vệ sinh chuồng trại, 

nước tiểu.  

Nước thải chăn nuôi là hỗn hợp bao gồm cả nước tiểu, nước vệ sinh chuồng trại. 

Nước thải chăn nuôi còn có thể chứa một phần phân thải ra. Nước thải là dạng chất thải 

chiếm khối lượng lớn nhất trong chăn nuôi.  

Thành phần của nước thải rất phong phú, chúng bao gồm các chất rắn ở dạng lơ lửng, 

các chất hòa tan hữu cơ hay vô cơ, trong đó nhiều nhất là các hợp chất chứa Nitơ và 

Photpho. Nước thải chăn nuôi còn chứa rất nhiều vi sinh vật, ký sinh trùng, nấm, nấm men 

và các yếu tố gây bệnh sinh học khác. Do ở dạng lỏng và giàu chất hữu cơ nên khả năng bị 

phân hủy vi sinh vật rất cao. Chúng có thể tạo ra các sản phẩm có khả năng gây ô nhiễm cho 

cả môi trường đất, nước và không khí.  

Bảng 3.37: Thành phần đặc tính của nước thải chăn nuôi heo  

Thông số Đơn vị Giá trị 
QCVN  

62MT:2016/BTNMT, cột B 

Độ màu Pt – Co 350 – 870  - 

Độ đục mg/l 420 – 550  - 

COD mg/l 5.000 – 12.000 300 

BOD5 mg/l 3.500 – 9800 100 

TSS mg/l 680 – 1200  150 

P tổng mg/l 36 – 72  - 

N tổng mg/l 220 – 460  50 

Dầu mỡ mg/l 5 – 58  - 

Coliform MPN/100ml 3x10
4
 – 3x10

5
 5.000 

Nguồn: Bùi Hữu Đoàn và ctv, năm 2011  
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Nhận xét: Do nước thải sau quá trình chăn nuôi sẽ được tận thu (tái sử dụng) cho 

hoạt động vệ sinh chuồng nuôi và tưới cây (Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 59, Mục 2: Xử lý 

chất thải chăn nuôi, Luật số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 có hiệu lực thi hành ngày 

01/01/2020). So sánh với QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B nước thải từ quá trình chăn 

nuôi nếu chưa được xử lý vượt quá quy chuẩn cho phép. Vì vậy, để tận thu nước thải từ quá 

trình chăn nuôi vào mục đích tưới tiêu, rửa chuồng cần phải có biện pháp xử lý.  

 Tác động do nước mưa chảy tràn 

Tổng lượng nước mưa từ khu vực dự án được tính theo TCVN 7957:2008: Thoát nước 

- Mạng lưới và công trình bên ngoài, cụ thể như sau: 

Q =  x q x F 

Trong đó:  

+ Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m
3
) 

+  : hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán. Đối với khu dự án 

trong giai đoạn hoạt động,  = 0,92 đối với mặt phủ bê tông và  = 0,44 đối với mặt cỏ, 

vườn độ dốc 1-2%. 

+ F: diện tích lưu vực tính toán: F = 140.317,2m
2 

trong đó diện tích bê tông hóa: 

46.118,5m
2
. Diện tích thảm cỏ, cây xanh là 94.198,7m

2
 

+ q: cường độ mưa (mm/ngày). Ở khu vực dự án lượng nước mưa cao nhất là tháng 9, 

năm 2019, lượng mưa cao nhất là 758,3 mm (Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, năm 

2020, xuất bản 2021- Trạm Đồng Xoài). 

+ Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trung bình trong khu vực dự án  

Q = (0,92x 758,3/30 x ) x 46.118,5+(0,44 x 758,3/30 x  ) x 94.198,7= 

2.120,11m
3
/ngày đối với tháng mưa nhiều nhất.  

Nước mưa được thu gom riêng bằng mạng lưới thoát nước mưa. Trong thời gian mưa, 

nước mưa chảy tràn trong thời gian 5 phút đầu có thể kéo theo một số chất bẩn, bụi trên mái 

và đường nội bộ. Tuy nhiên lượng nước này không nhiều do đó gây tác động không đáng kể 

đối với môi trường nước mặt trong khu vực.  

b. Tác động do bụi, khí thải 

 Bụi, khí thải phát ra từ các phương tiện vận tải ra vào trang trại 
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 Trong quá trình hoạt động của trang trại, các phương tiện vận chuyển heo, thức ăn, 

vận chuyển phân heo,...ra và vào khu vực trang trại sẽ phát sinh lượng khí thải phát tán vào 

môi trường xung quanh. Lượng xe ra vào trại thường xuyên là xe có tải trọng 16 tấn gồm: 

 Khi dự án đi vào hoạt động, một ngày khối lượng thức ăn cần sử dụng nhiều nhất là 

19,06tấn/ngày (03 ngày là khoảng 57,18tấn), vậy cần khoảng 5 chuyến xe chở thức 

ăn; 

 Tổng lượng phân heo được thu gom khô và phân heo sau ép là  là 6,2 tấn/ngày, như 

vậy số chuyến vận chuyển phân heo là khoảng 1 chuyến/ ngày; 

 Khoảng 20 ngày trại sẽ xuất tối đa 49.500 con heo cai sữa, cân nặng 12kg/con, ước 

tính một ngày có 50 chuyến xe. Như vậy lượng xe ra vào trại cao nhất là 50 chuyến 

xe/ngày tương đường 100 lượt xe ra vào dự án; 

 Với tải lượng và nồng độ bụi lớn nhất trong ngày được tính như sau: 

 Hệ số phát thải ô nhiễm theo QCVN 05: 2009/BGTVT như sau: 

Bảng 3.38: Giá trị giới hạn khí thải 

Loại xe 
Khối lượng chuẩn 

(Rm) (Kg) 

Giá trị giới hạn khí thải (g/km) 

Bụi NOx CO HC 

Xe chở hàng, xe chở 

Nhóm III 
1.700 < Rm 0,17 1,04 1,5 0,16 

Nguồn: QCVN 05:2009/BGTVT 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm do khí thải của các phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn hoạt động trang trại với quãng đường vận chuyển trong khu vực dự án  của từng 

xe trong dự án khoảng 3 km được trình bày trong sau: 

Bảng 3.39:Tải lượng và nồng độ ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/h) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

1 Bụi 6,38 0,021 0,3 

2 NOx 39,00 0,130 0,2 

3 CO 56,25 0,188 30 

4 HC 6,00 0,020 -- 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán trên cơ sở Giá trị 

giới hạn của QCVN 05:2009/BGTVT 
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Ghi chú: Thể tích tính toán = diện tích đoạn đường vận chuyển là 3.000 m x 10m (bề 

rộng đoạn đường) x 10m (chiều cao tính toán) = 300.000 m
3 

Nhận xét: Từ bảng kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm không,cho thấy tất cả các thông 

số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, tuy nhiên chủ dự án 

cũng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu nồng độ khí thải này. 

 Bụi phát sinh từ nhập nguyên liệu thức ăn 

Trang trại sẽ sử dụng xe bồn nhập thức ăn trực tiếp vào các silo tổng. Xe đưa thức ăn 

trực tiếp đến các silo chứa, bơm vào silo bằng đường ống dẫn, sau đó từ các silo thức ăn sẽ 

được vít tải, tải thức ăn tới từng vị trí phễu và phân phối đến các máng ăn bằng van tự động. 

Theo công nghệ như vậy sẽ mang lại hiệu quả trong chăn nuôi, tiết kiệm được chi phí, công 

nhân bốc xếp và giảm hao hụt đồng thời cũng kiểm soát được chính xác số lượng thức ăn 

nhập và lượng thức ăn còn trong silo (do trong hệ thống silo có cân), dễ dàng theo dõi và 

quản lý. 

 Ngoài ra, trại còn dự trữ thức ăn bao, lưu chứa trong kho phòng trường hợp xe chở 

thức ăn không vào kịp thời, lượng thức ăn dự trữ đảm bảo cho heo ăn trong vòng 03 ngày, 

như vậy lượng thức ăn trong 01 lần nhập là 57,18tấn. 

 Trang trại nhập thức ăn dạng bao bì đóng bao trọng lượng 50kg nhằm dự trữ khi xe 

nhập thức ăn có sự cố hoặc đến trễ. Lượng thức ăn dự trữ đủ để cho ăn khoảng 03 ngày là 

57,18tấn = 57.180kg tương đương 1.144 bao thức ăn/01 lần nhập. Trại trang bị các xe đẩy 

hoặc xe nâng chuyên dùng để các công nhân di chuyển bao thức ăn dễ dàng. Bình quân 01 

bao thức ăn phát sinh khoảng 0,5mg bụi thức ăn thất thoát trong quá trình đổ bao thức ăn 

vào silo. Như vậy, tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình xuất – nhập thức ăn bằng bao là: 

0,5mg x 1.144 bao = 572mg. Nồng độ tính toán trong ngày nhập thức ăn: 

Bảng 3.40: Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình nhập thức ăn 

Chỉ tiêu 
Tải lượng 

(mg/ngày) 
Nồng độ (mg/m

3
) QCVN 02:2019/BYT 

Bụi 572 4,77 8 

   Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán 
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 Nhận xét: Từ kết quả tính toán nồng độ bụi trong quá trình nhập thức ăn, chỉ tiêu 

bụi nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT.  

Việc phát sinh bụi do quá trình cho ăn sẽ gây một số ảnh hưởng lên chính động vật 

nuôi và người lao động trong chuồng trại, ngoài ra bụi còn là phương tiện vận chuyển vi 

sinh vật gây bệnh, endotoxin hấp thụ các khí độc, các chất hóa học.  

Bụi có tác hại chủ yếu lên hệ hô hấp rồi đến mắt, da, từ đó theo tính chất của bụi tác 

động đến các cơ quan khác của cơ thể đặc biệt là khi chúng đi vào đường hô hấp sẽ gây dị 

ứng, xáo trộn hô hấp, nguy hiểm nhất là bụi có kích thước nhỏ hơn 5µm (có thể đi vào phế 

nang của người). Bụi cũng gây dị ứng kích thích tiết dịch và ho, làm tăng sinh các tế bào 

biểu mô có lông, các tế bào goblet. Nếu kích thích kéo dài màng nhầy có thể bị teo, các 

tuyến nhờn suy kiệt, bụi không được đồng hóa gây kích ứng mãn tính, tổn thương phổi, gây 

bệnh đường hô hấp mãn tính trên người và vật nuôi. Các kích thích và tổn thương sẽ làm 

giảm sức đề kháng của niêm mạc, mở đầu cho việc nhiễm vi sinh vật gây bệnh hoặc tạo 

điều kiện cho vi sinh vật cơ hội gây bệnh. 

Tác hại của bụi phụ thuộc nhiều yếu tố như nhiệt độ và độ ẩm không khí, kích thước 

hạt thức ăn và độ ẩm của thức ăn, sự di chuyển không khí, sự thông thoáng, mật độ nhốt vật 

nuôi và tình trạng vệ sinh nền chuồng. Theo tính toán thì nồng độ bụi nằm trong giới hạn 

cho phép, tuy nhiên dự án sẽ áp dụng thêm một số biện pháp để hạn chế tối đa tác động này. 

 Bụi và khí thải máy phát điện dự phòng 

 Để đảm bảo hoạt động của Trại được liên tục trong trường hợp mạng lưới điện có 

sự cố, Chủ đầu tư dự kiến sử dụng máy phát điện dự phòng với công suất 400 KVA.  Khi 

chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa của máy là 100 lít dầu DO/giờ, 

tương đương 83kg dầu DO/giờ (tỷ trọng dầu DO (0,05S) khoảng 0,83 kg/lít). Lượng khí 

thải phát sinh khi đốt 1kg dầu DO khoảng 18 Nm
3
/kg ở điều kiện chuẩn. Do đó, lượng khí 

thải phát sinh từ máy phát là 83 x 18 = 1.494 m
3
/giờ. 

 Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng phát sinh không thường xuyên, chỉ 

xảy ra khi khu vực dự án mất điện. Dựa trên các hệ số tải lượng của WHO có thể tính tải 

lượng các chất ô nhiễm trong bảng sau: 
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Bảng 3.41: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải máy phát điện 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(kg/tấn) 

Tải lượng 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 1,0; Kv = 1,2 

1 Bụi 0,28 23,24 15,56 240 

2 SO2 20S 83 55,56 600 

3 NOx 2,84 235,72 157,78 1.020 

 4 CO 0,71 58,93 39,44 1.200 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng môi trường Vi Ta tính toán trên cơ sở hệ 

số từ: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng trong 

khoảng 39,44 – 157,78 đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1,0; Kv = 1,2. Hơn nữa, đây là nguồn thải không liên tục vì 

máy phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp có sự cố về điện, nên các tác động này không 

đáng kể. 

 Khí thải từ hầm Biogas 

Phân heo nái và heo con sẽ được thu gom phân khô mỗi ngày, còn phân từ heo nọc 

được đưa về hố CT sâu đó đưa lên máy ép phân. Theo tính toán ở phần chất thải rắn chăn 

nuôi lượng phân heo lẫn nước ép phân dẫn về hầm biogas khu là: 

  Mphân = 30% x 48,15 + 10,11 = 24,555 kg/ngày. 

Giả sử lượng khí sinh ra và thành phần CH4 được tạo thành từ quá trình biogas là tối 

đa: 60 lít/1kg phân, trong đó lượng CH4 60%. Thời tính là 45 ngày. Lượng khí sinh ra mỗi 

ngày: 

V
1

khí = 60 x Mphân x 10
-3

 = 60 x 24,555 x 10
-3 

= 1,47 m
3
/ngày 

Lượng khí CH4 sinh ra mỗi ngày: 

V
1

CH4 = 0,6 x V
1

khí = 0,6 x 1,47= 0,882 m
3
/ngày 

Lượng khí CH4 sinh ra trong 45 ngày: 

V
45

CH4 = 0,882 x 45= 39,69m
3
 

  Lượng khí CO2 sinh ra mỗi ngày khoảng 30% tương ứng: 

V
1

CO2= 0,3 x V
1

khí = 0,3 x 1,47 = 0,441 m
3
/ngày 
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Lượng khí CO2 sinh ra trong 45 ngày: 

V
45

CO2 = 0,441 x 45 = 19,845 m
3
 

Giả sử lượng khí sinh ra và thành phần H2S được tạo thành từ quá trình biogas là tối 

đa: 60 lít/1kg phân, trong đó lượng H2S 0 – 2% (chọn 1,5%). Thời tính là 45 ngày. Lượng 

khí sinh H2S ra mỗi ngày: 

V
1

H2S = 0,015 x V
1

khí = 0,015 x 1,47 = 0,022 m
3
/ngày 

Lượng khí H2S sinh ra trong 45 ngày: 

V
45

H2S = 0,022 x 45= 0,99m
3
 

(Chọn thời gian lưu của hầm biogas là 45 ngày). 

  Tất cả các vi khuẩn liên quan đến quá trình lên men sinh học Biogas đều được gọi là 

vi sinh vật Biogas. Trong quá trình lên men sinh học Biogas, những vi khuẩn này tùy theo 

yêu cầu về chất nuôi dưỡng mà chúng đóng những vai trò khác nhau trong quá trình phân 

hủy chất thải. Chúng bao gồm hai nhóm vi khuẩn chính là nhóm vi khuẩn sinh Mêtan và 

nhóm vi khuẩn không sinh Mêtan. Ở nhóm vi khuẩn không sinh Mêtan có thể chia ra hai 

nhóm là nhóm vi khuẩn lên men và nhóm vi khuẩn Axetic sinh Hydro.  

 

Hình 3.2: Các nhóm vi sinh vật sinh ra từ hầm Biogas 

  Nguồn: Quản lý chất thải rắn trong chăn nuôi, PGS.TS.Vũ Đình Tôn  

  Chức năng và đặc tính của các loài vi khuẩn tham gia vào các giai đoạn của quá trình 

phân hủy như sau:  

 Nhóm vi khuẩn lên men: Các vi khuẩn lên men là một nhóm các vi khuẩn rất phức 

tạp và hỗn hợp của nhiều loài khác nhau, chúng có mặt trong giai đoạn đầu tiên của 
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quá trình lên men khí sinh học. Chức năng của chúng là thủy phân các chất hữu cơ 

phức tạp, không tan thành các chất hữu cơ đơn giản và tan được. Ví dụ như 

cacbonhydrat (chủ yếu là xellulo và tinh bột), chất béo, protein bị thủy phân thành 

các chất như đường đơn, peptit, glyxerin, axit béo, axit amin dễ tan trong nước. Các 

vi khuẩn này được phân theo loại theo cơ chất mà chúng phân hủy như vi khuẩn phân 

hủy celluloza, vi khuẩn phân hủy protein, vi khuẩn phân hủy axit béo... Nhóm vi 

khuẩn này được phân bố chủ yếu ở bề mặt của hầm biogas, ở độ sâu từ 40-50cm. Ở 

đây số lượng vi khuẩn phân hủy xellulo nhiều hơn gấp 11 lần ở tầng đáy; 

 Nhóm vi khuẩn sinh Axetat và Hydro: nhóm vi khuẩn này hoạt động trong giai đoạn 

thứ hai của quá trình lên men khí sinh học. Chúng thường phân bố ở tầng giữa, độ 

sâu 85-90cm. Nhóm này có chức năng phân hủy tiếp các chất sinh ra trong giai đoạn 

đầu như axit propionic và các axit dễ bay hơi, axit hữu cơ đa vòng thơm và 

alcohol...(những chất này không thể được sử dụng trực tiếp bởi các vi khuẩn sinh 

metane) thành axit axetic, CO2, H2,... Sự đa dạng và số lượng các vi khuẩn lên men, 

phụ thuộc vào nguyên liệu lên men. Các loại nguyên liệu lên men khác nhau sẽ khác 

nhau về sự đa dạng và số lượng vi khuẩn lên men sinh axetat hay sinh hidro. Xét về 

mức độ sử dụng oxy trong các hoạt động của chúng thì các loài này chủ yếu là vi 

khuẩn kỵ khí được nuôi cấy trong môi trường kỵ khí bao gồm các vi khuẩn butyric 

clostridia và các loài khác của clostridia và lactobaccili. Đây là loài vi khuẩn bắt màu 

gram dương; 

 Nhóm vi khuẩn sinh Mêtan: nhóm vi khuẩn này hoạt động trong giai đoạn thứ ba của 

quá trình lên men khí sinh học. Chúng phân bố ở tầng đáy, ở độ sâu từ 155 -192 cm, 

nhóm vi khuẩn sinh mêtan có mặt ở tầng đáy nhiều hơn so với tầng trên cùng và tầng 

giữa từ 10-100 lần, vào khoảng 4,9 x 106 - 3,3 x 107/ml. Chức năng của chúng là 

chuyển hóa các axit axetic, CO2, H2, axit formic, được sinh ra từ giai đoạn thứ nhất 

và thứ hai thành CH4 và CO2. Nhóm vi khuẩn này là nhóm vi khuẩn kỵ khí nghiêm 

ngặt, rất nhạy cảm với oxy và các chất oxy hóa. Tốc độ tăng trưởng chậm, thời gian 

nhân đôi thế hệ của chúng lâu hơn với các vi khuẩn không sinh mêtan.  
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  Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết các chủng vi khuẩn sinh Mêtan có thể sử dụng 

được Hydro, Cacbon Dioxit và Axit fomic như là một hỗn hợp chất để tạo thành mêtan. Vi 

khuẩn sinh Mêtan có số lượng loài tương đối phong phú với hình thái và tính chất khác 

nhau.  

 

Hình 3.3: Hình dạng một số nhóm vi khuẩn 

  Nguồn: Quản lý chất thải rắn trong chăn nuôi, PGS.TS.Vũ Đình Tôn  

 Khí thải do sự lên men và phân hủy bùn từ quá trình xử lý nước thải 

  Quá trình xử lý nước thải phát sinh các mùi hôi và khí thải do sự lên men và phân 

hủy bùn từ các bể điều hòa, bể sinh học, bể lắng và bể chứa bùn. 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. 

  Theo một nghiên cứu về chất lượng không khí xung quanh trạm xử lý nước thải, mật 

độ các vi khuẩn trong không khí tại trạm xử lý nước thải như sau. 
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Bảng 3.42: Mật độ vi khuẩn trong không khí tại trạm xử lý nước thải 

STT Nhóm vi khuẩn Giá trị (CFU/m
3
) 

Trung bình 

(CFU/m
3
) 

1 Tổng vi khuẩn 0 – 1.290 168 

2 E.Coli 0 – 240 24 

3 Vi khuẩn đường ruột và loài khác 0 – 160  145 

4 Nấm 0 - 40 16 

Nguồn: 7th International conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis, Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001. 

  Đánh giá tác động: Các khí thải phát sinh do sự lên men và phân hủy bùn từ quá 

trình xử lý nước thải có thể phát tán theo gió trong phạm vi vài chục đến vài trăm mét, có 

thể gây ảnh hưởng cho toàn trang trại. 

 Bụi, hơi phát sinh từ hoạt động pha hóa chất xử lý nước thải 

  Bụi, hơi hóa chất trong giai đoạn vận hành của dự án chủ yếu phát sinh từ quá trình 

bơm rót, pha trộn hoá chất. Do sử dụng hoá chất Xút, PAC, Polymer ở dạng rắn pha sang 

lỏng nên quá trình thực hiện có gây thất thoát. Theo thực tế quá trình pha hóa chất từ các hệ 

thống hiện hữu của một số trang trại thì tỷ lệ lượng hóa chất bay hơi (thất thoát) khoảng 

0,05 – 0,1%. 

  Đánh giá tác động: Các bụi, hơi hóa chất phát sinh với lượng lớn và tiếp xúc thường 

xuyên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Hơi xút gây hư hại da, viêm 

đường hô hấp, viêm phế quản. Các bụi hóa chất kích thước lớn gây ngạt, viêm phổi. Tuy 

nhiên, theo lượng tính toán trên thì bụi, hơi hóa chất phát sinh thấp, hoạt động pha hóa chất 

không diễn ra thường xuyên nên tác động không có tính liên tục không gây ảnh hưởng lâu 

dài. Phạm vi tác động chỉ giới hạn tại khu vực pha hóa chất của trang trại. 

c. Tác động do phát sinh chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

Chất thải rắn trong chăn nuôi heo là hỗn hợp các chất hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật và 

trứng ký sinh trùng có thể gây bệnh cho người và vật nuôi khác. Chất thải rắn gồm phân, 

thức ăn thừa của gia súc, nhau thai... Chất thải rắn có độ ẩm từ 56-83% phân heo có tỉ lệ 

NPK cao;  
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Xác heo chết do bệnh thông thường, do bị dẫm đạp, đè chết, do sốc nhiệt, cần được 

thu gom và xử lý triệt để. Thức ăn dư thừa và khoáng, chất bổ sung, các loại kháng sinh, 

bao bố, vải vụn, gỗ... và chất thải sinh hoạt từ công nhân. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, số lượng lao động 50 người. Lượng CTR sinh 

hoạt phát sinh tối đa là 0,8 kg rác thải/người.ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD, áp dụng đối 

với đô thị loại V). Như vậy, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát là 40kg/ngày. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất khác nhau như rau, vỏ hoa 

quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp...Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 70% chất hữu cơ và 30 – 

40% các chất khác. Chất thải rắn sinh ra các chất khí độc hại như CO2, CO, CH4, H2S, 

NH3…gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực dự án.  

 Chất thải rắn thông thường 

 Phân heo:  

Lượng phân heo phát sinh trong 1 ngày là: 

Bảng 3. 43. Lượng phân heo phát sinh trong 1 ngày 

STT Nguyên liệu 

Khối lượng phân 

thải 

(kg/con/ngày) 

Tổng khối lượng phân 

thải (kg/ngày) 

I 

Thức ăn cho heo mẹ (4.500 

con) (chọn lượng thức ăn và 

phân thải lớn nhất) 

1,07 4.815 

1 Heo nái chửa kỳ I và chờ phối 0,80 3.600 

2 Heo nái chửa kỳ II 0,88 3.960 

3 Heo nái nuôi con 1,07 4.815 

II Thức ăn cho heo đực (45 con) 1,07 48,15 

III 
Thức ăn cho heo con dưới < 

15kg (5.500 heo con) 
0,25 1.375 

TỔNG CỘNG 19.064 6.238 

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn Lộc Thành Lộc Ninh) 
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Vậy tổng lượng phân heo là khoảng 6.238kg/ngày (~6,238tấn/ngày). Đối với heo nái và 

heo con được thu gom phân khô, đóng bao với tổng lượng phân là 6.190kg/ngày. 

Phân heo nọc được đưa về hố CT khoảng 48,15kg/ngày, sau đó bơm lên máy ép phân, 

trong đó máy ép phân xử lý được có khoảng 70% lượng phân(33,71kg/ngày); Tổng lượng 

phân đem ép tại máy ép phân là 33,71kg/ngày, phân sau ép phân còn khoảng 70% 

(23,60kg/ngày), phần còn lại là nước ép phân chiếm 30% (10,11 kg/ngày). Nước ép phân tại 

máy ép phân cùng với 30% lượng phân còn lẫn trong nước thải (14,44kg/ngày) sẽ theo nước 

thải dẫn về hầm biogas để xử lý.  

Toàn bộ phân sau ép và phân thu gom khô sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng. Phân heo trước khi đưa ra môi trường sẽ được xử lý theo điểm a, khoản 3, điều 12 của 

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban 

hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước;   

Phân là sản phẩm loại thải của quá trình tiêu hoá của heo bị bài tiết ra ngoài qua 

đường tiêu hóa. Chính vì vậy phân là sản phẩm dinh dưỡng tốt cho cây trồng hay các loại 

sinh vật khác như cá, giun.... Do thành phần giàu chất hữu cơ của phân nên chúng rất dễ bị 

phân hủy thành các sản phẩm độc, khi phát tán vào môi trường có thể gây ô nhiễm cho vật 

nuôi, cho con người và các sinh vật khác. Thành phần hoá học của phân bao gồm:  

 Các chất hữu cơ gồm các chất Protein, Carbonhydrate, Chất béo và các sản phẩm 

trao đổi của chúng; 

 Các chất vô cơ bao gồm các hợp chất khoáng (đa lượng, vi lượng); 

 Nước: là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 65 – 80% khối lượng của phân. 

Do hàm lượng nước cao, giàu chất hữu cơ cho nên phân là môi trường tốt cho các vi 

sinh vật phát triển nhanh chóng và phân hủy các chât hữu cơ tạo nên các sản phẩm có 

thể gây độc cho môi trường; 

 Dư lượng của thức ăn bổ sung cho heo, gồm các thuốc kích thích tăng trưởng, các 

hormone hay dư lượng kháng sinh...; 

 Các men tiêu hóa của bản thân heo, chủ yếu là các men tiêu hóa sau khi sử dụng bị 

mất hoạt tính và được thải ra ngoài...; 
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 Các mô và chất nhờn tróc ra từ niêm mạc đường tiêu hoá; 

 Các thành phần tạp từ môi trường thâm nhập vào thức ăn trong quá trình chế biến 

thức ăn hay quá trình nuôi dưỡng gia súc (cát, bụi,...); 

 Các yếu tố gây bệnh như các vi khuẩn hay ký sinh trùng bị nhiễm trong đường tiêu 

hoá gia súc hay trong thức ăn.  

Tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của heo mà nhu cầu dinh dưỡng và sự hấp thu 

thức ăn có sự khác nhau. Heo càng lớn hệ số tiêu hoá càng thấp và lượng thức ăn bị thải ra 

trong phân càng lớn. Vì vậy thành phần và khối lượng của phân cũng khác nhau ở các giai 

đoạn phát triển của heo.  

Bảng 3.44: Thành phần hóa học của phân lợn từ 70 –100 kg 

STT Đặc tính Đơn vị Giá trị 

1 Vật chất khô g/kg 213 – 342  

2 NH4-N g/kg 0,66 – 0,76  

3 N tổng g/kg 7,99 – 9,32 

4 Tro g/kg 32,5 – 93,3 

5 Chất xơ g/kg 151 – 261  

6 Carbonat g/kg 0,23 – 0,41 

7 Các axit mạch ngắn g/kg 3,83 – 4,47 

8 pH g/kg 6,47 – 6,95 

Nguồn: Trương Thanh Cảnh và ctv.  

Về mặt hóa học, những chất trong phân chuồng có thể được chia làm hai nhóm là 

hợp chất chứa Nitơ ở dạng hòa tan và không hòa tan. Nhóm hai là hợp chất Nitơ bao gồm 

hydratcarbon, lignin, lipid...Tỉ lệ C/N có vai trò quyết định đối với quá trình phân giải và tốc 

độ phân giải các hợp chất hữu cơ có trong phân chuồng.  
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Bảng 3.45: Các loại vi khuẩn có trong phân 

STT Loại vi khuẩn Số lượng Gây bệnh 

Điều kiện bị diệt 

Nhiệt độ 
0
C 

Thời gian 

(phút) 

1 Salmonella typhi   Thương hàn 55 30 

2 
Salmonella typhi 

A$B  
 Thương hàn 55 30 

3 Shigella spp  Lỵ 55 60 

4 Vibrio cholerae   Tả 55 60 

5 
Escherichia coli  

105/100ml  
Viêm dạ dày 

ruột 
55 60 

6 Hepatite A   Viêm gan 55 3-5 

7 Taenia saginata   Sán 50 3-5 

8 Micrococcus   Ung nhọt 54 10 

9 Sreptococcus 102/100ml  Làm mủ 50 10 

10 
Ascaris 

lumbrucoides  
 Giun đũa 50 60 

11 Mycobacterium   Lao 60 20 

12 Tubecudsis   Bạch hầu 55 45 

13 Diptheriac   Sởi 45 10 

14 Corynerbavterium   Bại liệt 65 30 

15 Giardia lamblia   Tiêu chảy 60 30 

16 Tricluris trichiura   Giun tóc 60 30 

Nguồn: Lê Trình  

Trong thành phần phân heo còn chứa các loại virus, vi trùng, đa trùng, trứng giun sán 

và nó có thể tồn tại vài ngày tới vài tháng trong phân. Nước thải chăn nuôi có thể gây ô 

nhiễm cho đất đồng thời gây hại cho sức khỏe con người và vật nuôi. Theo kết quả quan 

trắc và kiểm soát môi trường nước đã cho thấy có rất nhiều loại vi trùng gây bệnh trong 
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phân. Chính vì thế khi đi vào hoạt động chủ dự án cần có các biện pháp xử lý đạt quy chuẩn 

cho phép. 

 Bao bì thức ăn heo dự trữ  

Theo tính toán chương 1 thì trung bình trang trại tiêu thụ 19,064 tấn/ngày (03 ngày là 

khoảng 57,192tấn), nguồn cung cấp thức ăn cho heo được nhập từ Công ty Cổ phần chăn 

nuôi C.P Việt Nam. Thức ăn được nhập về trại chứa trong các silo tổng và phân phối đến 

các silo phía trước các chuồng nuôi. Ngoài ra trại dự trữ thức ăn trong các kho chứa thức ăn, 

đủ cho heo ăn trong vòng 03 ngày với lượng thức ăn tương ứng là 57,192tấn = 57.192kg (~ 

1.144 bao thức ăn với khối lượng mỗi bao thức ăn là 50kg), lượng thức ăn dự trữ sẽ được 

trại nhập về khi hết thức ăn dự trữ trong các kho của dự án. Trung bình mỗi tháng trại nhập 

khoảng 01 lần, số bao thức ăn dự trữ trong 01 năm là: 1.144 bao/lần x 1 lần/tháng x 12 

tháng/năm = 13.728 bao thức ăn/năm.  

Với 01 bao thức ăn 50kg sau khi sử dụng có cân nặng khoảng 0,02 kg thì số lượng 

bao đựng thức ăn thải ra ước tính như sau: 13.728 bao/năm x 0,02 kg/bao bì thải = 274,56 

kg/năm ~ 0,88 kg/ngày (đối với ngày sử dụng thức ăn dự trữ, trong trường hợp xe không 

vào kịp). 

 Xác heo chết không do dịch bệnh 

 Xác heo chết do ngộp, còi cọc 

Lượng heo chết thường do các nguyên nhân sau: 

- Trong heo đẻ, heo con sau khi sinh nằm lên nhau, heo mẹ đè heo con gây chết heo. 

- Thao tác trong quá trình heo đẻ thực hiện không đúng cũng là nguyên nhân dẫn đến 

heo con bị chết. 

- Số lượng heo chết khoảng 3-4 con 1 ngày: 4 x 5kg  = 20kg/ngày. 

- Số lượng heo chết này nếu không được đem xử lý ngay sẽ phát sinh mùi, vi khuẩn gây 

bệnh cho số lượng heo còn lại và lây lan thành dịch bệnh. Tuy nhiên số lượng heo chết 

không nhiều do trong quá trình chăn nuôi, khi heo đẻ hạn chế để heo con không đè lên nhau, 

gây chết heo con. 

 Xác heo chết do các bệnh thông thường 
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- Heo tại trại được nuôi trong chuồng nuôi khép kín, công ty đã có những biện pháp 

phòng bệnh rất nghiêm ngặt nên số lượng heo chết do các bệnh thông thường tương đối nhỏ. 

Heo chết do các bệnh thông thường khoảng 2con/ngày với trọng lượng khoảng 6-8kg/con 

(chọn 8kg/con). Vậy xác heo chết do các bệnh thông thường là 2 x 8 = 16kg/ngày. 

Vậy lượng xác heo chết không do dịch bệnh phát sinh 1 ngày là: 20+16 =36kg/ngày. 

- Thành phần chủ yếu của nhau thai và xác heo chết không do dịch bệnh; xác heo chết 

do các bệnh thông thường gồm các chất hữu cơ, các khí tạo thành trong quá trình phân hủy 

chất hữu cơ như: NH3, H2S, CO2. 

 Nhau thai: 

Trung bình mỗi ngày trang trại có khoảng 25 con heo đẻ (2 lứa x 4.500/365 ngày = 

25 con heo đẻ/ngày), lượng nhau thai trung bình của mỗi con heo nái đẻ là khoảng 4kg, vậy 

lượng nhau thai heo phát sinh trong quá trình chăn nuôi là: 25 heo đẻ/ngàyx 4kg nhau/1 heo 

đẻ = 100 kg/ngày. 

 Tấm làm mát thải bỏ 

Tại trại còn phát sinh chất thải từ hệ thống làm mát: việc sử dụng các tấm làm mát 

không phát sinh cặn lắng. Thông thường tuổi thọ của các tấm làm mát khoảng trên 10 năm, 

nếu trường hợp trong quá trình sử dụng các tấm làm mát này bị hư hỏng sẽ được công ty thu 

gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý; 

Trại sử dụng 1.160  tấm làm mát với kích thước mỗi tấm làm mát là 0,15mx0,3m 

x1,8m= 0,081m
3
/tấm, tỷ trọng tấm làm mát thải bỏ khoảng 40kg/m

3
. Tuổi thọ tấm làm mát 

khoảng 10 năm, tổng khối lượng tấm làm mát thải bỏ trong 10 năm là: 0,081 m
3
/tấm x 1.160 

tấm x 40kg/m
3
 = 3.758,4 kg/10 năm. Như vậy, tính trung bình mỗi năm khối lượng tấm làm 

mát thải bỏ khoảng 375,84 kg/năm  1,03 kg/ngày. Chất thải rắn phát sinh từ tấm làm mát 

rất ít và không thường xuyên nên tác động không đáng kể. 

 Bùn thải  

 Lượng bùn sinh học thải bỏ mỗi ngày: 

Hệ số sản lượng quan sát. 

𝑌𝑜𝑏𝑠 =
𝑌

1 + 𝐾𝑑𝜃𝑐

=
0,6

1 + 0,055 × 10
= 0,39 
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Trong đó: 

+ c: Thời gian lưu của bùn hoạt tính (tuổi của cặn) trong công trình. 155c    ngày, 

chọn c =10
 
ngày.đêm; 

+ Y: Hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại (hệ số sinh trưởng cực đại). Y= (0,4 – 

0,8) (mg bùn hoạt tính/mgBOD). Chọn Y = 0,6; 

+ Kd :  Hệ số phân hủy nội bào.  Kd = (0,02 – 0,1) (ngày
-1

), chọn Kd = 0,055. 

+ Lượng sinh khối gia tăng mỗi ngày tính theo MLVSS. 

𝑃𝑥 =
𝑌𝑜𝑏𝑠 × 𝑄(𝐿𝑎 − 𝐿𝑡)

103
=

0,39 × 84,733 × (243,7 − 60,9)

103
= 6,04𝑘𝑔/𝑛𝑔đ. 

+ Q: Lưu lượng nước thải 84,733m
3
/ngày. 

+ Lượng sinh khối tổng cộng tính theo MLSS. 

𝑃𝑥(𝑠𝑠) =
𝑃𝑥

0,8
=

6,04

0,8
= 7,55 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚  

Lượng bùn dư cần xử lý = Tổng lượng bùn – Lượng SS trôi ra khỏi lắng 

𝑃 =  𝑃𝑥(𝑠𝑠) − 𝑄 × 𝐶𝑠 × 10−3 = 7,55 − 84,733 × 25 × 10−3 = 5,4𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦 đê𝑚 

Giả sử hàm lượng bùn hoạt tính lắng ở đáy bể lắng có hàm lượng chất rắn 0,8% và khối 

lượng riêng là 1.008kg/L. Vậy lưu lượng bùn thải ra: 

𝑄𝑑ư =
5,4 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚

0,008 × 1,008𝑘𝑔/𝑙
= 669,6 𝐿/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚 ≈  0,66𝑚3/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚 

 Lượng bùn hóa lý thải bỏ mỗi ngày: 

Thể tích bùn hóa lý sinh ra 

Wbhl =
𝐻 𝑥 𝑆𝑆 𝑥 𝑄 𝑥 100

(100−𝑃1) 𝑥 1000 𝑥 1000 
=  

75% 𝑥 70,7𝑥84,733𝑥 100

(100−98) 𝑥 1000 𝑥 1000
 = 0,22 m

3
/ngày đêm 

Ghi chú:  

 SS = cặn lơ lững trong nước thải vào cụm hóa lý, SS = 70,7 mg/l; 

 H= Hiệu suất xử lý SS của cụm lắng hóa lý, H = 75% 

 Vậy lượng bùn phát sinh trong 1 ngày của khu nuôi heo nái là: 0,66 + 0,22 = 

0,88m
3
/ngày đêm. 

Tổng lượng khối lượng chất rắn thông thường. 
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Bảng 3.46: Khối lượng chất rắn không nguy hại 

STT Loại chất thải Khối lượng Đơn vị 

1 Phân heo 6.238 Kg/ngày 

2 Heo chết không do dịch bênh 36 Kg/ngày 

 
Xác heo chết không do dịch bệnh (ngộp, còi 

cọc) 
20 Kg/ngày 

 Heo chết do bệnh thông thường 16 Kg/ngày 

3 Nhau thai 100 Kg/ngày 

4 Bao bì thức ăn thải bỏ 0,88 Kg/ngày 

5 Tấm làm mát thải bỏ 1,03 Kg/ngày 

6 Bùn thải 880 Kg/ngày 

Tổng chất thải phát sinh toàn dự án 7.256 Kg/ngày 

Nguồn:Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường Vi Ta tổng hợp tính toán 

 Chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại trại được căn cứ vào số lượng các loại chế 

phẩm, hoá chất sử dụng cho dự án. Ngoài ra tham khảo một số trại có quy mô tương tự trên 

địa bàn tỉnh, ước tính thành phần khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án như sau: 

Bảng 3.47: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình tháng 

STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(Kg/tháng) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 25 

2 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng can nhựa đựng 

hóa chất, dầu mỡ thải) 
18 01 03 15 

3 Bao bì mềm thải (bao bì thuốc thú y thải) 18 01 01 24 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5 

5 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 14 
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STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(Kg/tháng) 

6 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 13 02 01 15 

7 

Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ 

sinh chuồng trại (bao bì mềm thải chứa thành phần 

nguy hại phát sinh quá trình sát trùng xe, chuồng 

trại) 

14 02 02 18 

8 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 2 

9 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại 08 02 04 2 

Tổng - 120 

Nguồn: Công ty TNHH TV & XD Môi trường Vi Ta tổng hợp 

Chất thải có thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại chủ yếu là bao bì 

mềm thải chứa thành phần nguy hại phát sinh từ quá trình sát trùng xe và chuồng trại, sau 

khi được sử dụng được thu gom và đem lưu giữ tại thùng chứa theo quy định. Các loại chất 

thải nguy hại được chủ dự án ký kết hợp đồng thu gom và xử lý với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý chất thải nguy hại. 

Thuốc, thuốc kháng sinh trong thuốc thú y sẽ gây ra những hậu quả khó lường như 

làm biến dạng triệu chứng bệnh lý, gây khó khăn cho công tác chẩn đoán, gây dị ứng, nhiễm 

độc gan, thận, thần kinh thính giác, xương… thậm chí ung thư cho con người và gây chết 

vật nuôi bị dư liều kháng sinh. 

Hóa chất có tác động trên phạm vi rộng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, 

thiệt hại kinh tế và môi trường xung quanh. Nhìn chung, hầu hết các loại hóa chất đều có 

khả năng phát tán nhanh trên diện rộng, dễ xâm nhập vào cơ thể con người, từ đó gây ngộ 

độc, có thể để lại những hậu quả lâu dài trong môi trường tự nhiên bởi khả năng tồn lưu, 

khó phân hủy. 

\ 
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Bảng 3.48: Chú thích tính chất độc hại 

Tính chất 

nguy hại 
Ký hiệu Mô tả 

Có độc tính Đ 

- Gây kích ứng: Các chất thải không ăn mòn có các thành phần nguy hại 

gây sưng hoặc viêm khi tiếp xúc với da hoặc màng nhầy. 

- Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây các rủi ro sức 

khỏe ở mức độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tử 

vong, tổn thương nghiêm trọng hoặc tức thời cho sức khỏe thông qua 

đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại 

gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe một cách từ từ hoặc mãn tính thông qua 

đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây ung thư: Các chất thải có các thành phần nguy hại có khả năng gây 

ra hoặc tăng tỉ lệ mắc ung thư thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua 

da. 

- Gây độc cho sinh sản: Các chất thải có các thành phần nguy hại có khả 

năng gây tổn thương hoặc suy giảm khả năng sinh sản của con người 

thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây đột biến gien: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây ra 

hoặc tăng tỷ lệ tổn thương gen di truyền thông qua đường ăn uống, hô 

hấp hoặc qua da. 

- Sinh khí độc: Các chất thải có các thành phần mà khi tiếp xúc với 

không khí hoặc với nước sẽ giải phóng ra khí độc, gây nguy hiểm đối với 

người và sinh vật. 

Có độc tính 

sinh thái 
ĐS 

Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tác hại nhanh chóng hoặc 

từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích lũy sinh học. 
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Tính chất 

nguy hại 
Ký hiệu Mô tả 

Dễ cháy C 

Chất thải lỏng dễ cháy: là các chất thải ở dạng lỏng, hỗn hợp chất lỏng 

hoặc chất lỏng chứa chất rắn hoà tan hoặc lơ lửng, có nhiệt độ bắt cháy 

thấp theo các tiêu chuẩn hiện hành. 

Chất thải rắn dễ cháy: là các chất thải rắn có khả năng tự bốc cháy hoặc 

phát lửa do bị ma sát trong các điều kiện vận chuyển. 

Chất thải có khả năng tự bốc cháy: là chất thải rắn hoặc lỏng có thể tự 

nóng lên trong điều kiện vận chuyển bình thường, hoặc tự nóng lên do 

tiếp xúc với không khí và có khả năng bốc cháy. 

Chất thải tạo ra khí dễ cháy: là các chất thải khi tiếp xúc với nước có khả 

năng tự cháy hoặc tạo ra lượng khí dễ cháy nguy hiểm. 

Ăn mòn AM 

Các chất thải, thông qua phản ứng hoá học, sẽ gây tổn thương nghiêm 

trọng các mô sống khi tiếp xúc, hoặc trong trường hợp rò rỉ sẽ phá huỷ 

các loại vật liệu, hàng hoá và phương tiện vận chuyển. Thông thường đó 

là các chất hoặc hỗn hợp các chất có tính axit mạnh (pH nhỏ hơn hoặc 

bằng 2), hoặc kiềm mạnh (pH lớn hơn hoặc bằng 12,5). 

Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong chất thải nguy hại: chứa các thành phần 

gây độc sinh thái, phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Các 

kim loại nặng trong bóng đèn huỳnh quang có thể gây tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, 

tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự sống của sinh vật. Các 

thành phần trong chất thải nguy hại bao gồm dầu mỡ, các kim loại nặng. Dầu mỡ khi đi vào 

môi trường nước sẽ tạo thành lớp váng dầu ngăn cản oxy không khí hòa tan vào nước gây 

thiếu hụt ôxy trong nước và gây hại cho các loài thủy sinh trong nước. Các kim loại nặng có 

thể tồn lưu, tích lũy và khuếch đại sinh học trong môi trường thông qua chuỗi thức ăn trong 

tự nhiên. 

d. Tác động do hoạt động khai thác nước dưới đất 

 Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 về việc Phê duyệt danh 
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mục hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước khu vực trang trại của Công ty không thuộc danh mục 

hạn chế khai thác. 

 Khi đi vào hoạt động Công ty sẽ xin cấp phép thăm dò nước dưới đất với 04 giếng 

thăm dò kết hợp khai thác, để đảm bảo đủ khả năng cấp nước cho hoạt động sinh hoạt và 

trang trại chăn nuôi. Trong quá trình hoạt động khai thác nước ngầm, công trình khai thác 

nước của trang trại có thể gây ra những ảnh hường tới nguồn nước và môi trường xung 

quanh như: 

 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; 

 Có thể gây ra sụt lún đất, làm gia tăng ô nhiễm vào các tầng chứa nước, ảnh hưởng 

đến tầng nước mặt; 

 Nước thải sau xử lý nếu trường hợp xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép tái sử dụng 

tưới cây sẽ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất. 

e.  Đánh giá tác động 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, 

hoá chất rò rỉ, nước mưa chảy tràn… Các chất ô nhiễm này sẽ thấm vào đất gây ô nhiễm đất 

tại khu vực.  

Nước thải sau xử lý nếu trường hợp xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép tái sử dụng 

tưới cây sẽ gây ô nhiễm môi trường đất. 

Nhận xét: Các tác động trên chỉ ảnh hưởng đến môi trường đất trong thời gian tác 

động ngắn và cục bộ. Nhưng cũng cần có các biện pháp phù hợp cho từng hoạt động để 

giảm thiểu các tác động đến môi trường đất khu vực dự án. 

3.2.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong 

giai đoạn hoạt động được trình bày theo bảng dưới đây. 
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Bảng 3.49: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Các phương tiện vận tải thức ăn 

và heo ra vào trang trại. 
- Tiếng ồn, độ rung. 

2 Khu vực tập kết thức ăn. - Tiếng ồn, độ rung. 

3 
Hoạt động máy phát điện dự 

phòng 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Nhiệt thừa. 

4 Hoạt động của trang trại 

- Mùi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, từ hệ 

thống xử lý nước thải và khu vực hầm hủy xác. 

- Sự tập trung lượng lớn công nhân gây ra xáo 

trộn đời sống xã hội địa phương. 

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Môi trường ViTa, Tổng hợp. 

 Tác động đến môi trường do tiếng ồn, rung từ máy phát điện dự phòng và phương 

tiện giao thông 

Trong giai đoạn vận hành tuyến đường sẽ phát sinh tiếng ồn, rung do các phương 

tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường sẽ gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh. 

Để tính toán mức độ ồn chúng tôi áp dụng phương pháp được sử dụng ở Anh để tính 

toán cách âm cho các tòa nhà sắp được xây dựng và cũng được dùng cho các kế hoạch hóa 

xây dựng và đánh giá tác động của tiếng ồn trong giao thông. Phương pháp này sử dụng 

khoảng cách tính ồn tiêu chuẩn là 10 m từ lề đường, độ cao cách mặt đường 1,2 m. Phương 

trình dự báo như sau: 

 
(dBA) 

Trong đó: 

 Q: lưu lượng dòng xe (xe/giờ) (ước tính số xe lớn nhất trong 1 giờ là 450); 

 V: tốc độ trung bình của dòng xe (km/h); 

 p: số % xe tải nặng trong dòng xe. Ước tính số xe tải nặng trong dòng xe giao thông 

chiếm khoảng 15% trên tổng dòng xe lưu thông. 
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Sử dụng phương pháp này cho đường có kết cấu bề mặt tốt. Ưu điểm của phương 

pháp này là phối hợp với các tính toán lan truyền khác sẽ dự báo tương đối chính xác cường 

độ ồn tại điểm cần tính, do có tính đến các ảnh hưởng của lan truyền âm thanh như tác động 

của khoảng cách, nền, màn chắn và phản xạ. Đặc biệt sử dụng tốt cho các giao cắt của 

đường và các đường có nhiều đoạn phức tạp. 

 Các tham số đầu vào để dự báo tiếng ồn như sau: 

Vận tốc dòng xe trung bình: 40 km/h (vận tốc thiết kế của tuyến đường). Nếu mức 

âm đặc trưng của nguồn ồn thường được đo ở độ cao 1,2 – 1,5 m so với mặt đường tại điểm 

cách nguồn ồn một khoảng r1 (m) đã biết (r1 thường là 7,5 m đối với nguồn ồn là dòng xe 

giao thông) thì mức ồn ở khoảng r2 > r1 sẽ giảm hơn mức ồn ở khoảng cách r1 một trị số là 

L(dBA) theo công thức sau: Ld = 10 lg(r2/r1)
1+a

 (dBA).  

Trong đó: a là hệ số ảnh hưởng của địa hình mặt đất đến hấp thụ và phản xạ tiếng ồn: 

 a = - 0,1 với đường nhựa và bê tông; 

 a = 0 với mặt đất trống trải không có cây cối; 

 a = 0,1 với đất trồng cỏ. 

Từ phương trình dự báo tiếng ồn trên, kết hợp vận tốc trung bình của dòng xe, phần 

trăm xe tải nặng trong dòng và sự suy giảm mức ồn theo khoảng cách được thể hiện theo 

bảng dưới đây. 

Bảng 3.50: Mức ồn theo khoảng cách tính từ lề đường 

Khoảng cách tính 

từ lề đường (m) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Mức ồn 61,1 57,3 55,7 54,6 53,7 53,0 52,4 51,9 51,4 51,0 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 (dBA) 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy độ ồn dọc theo tuyến đường tại khoảng cách 

từ 10 – 100 m đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn tại khu vực công cộng và dân cư. 

Tiếng ồn và độ rung cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí khá quan trọng và có thể 

gây ra các ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, cụ thể là gây ảnh hưởng đến sức 
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khỏe của người lao động trực tiếp, sức khoẻ khu vực dân cư vùng lân cận. Tiếng ồn làm 

giảm năng suất lao động, làm giảm thính lực, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp;  

Theo Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT tiếng ồn trong khu dân cư là 45 – 55dBA, 

theo QCVN 24:2016/BYT thì trong khu vực sản xuất giới hạn tiếng ồn cho phép là 85dBA 

với thời gian tiếp xúc 8 giờ;  

Các hoạt động thông thường đo được từ thực tế thì độ ồn trong khoảng 94 – 100 dBA 

vượt Quy chuẩn cho phép và có thể gây hại cho người lao động khi bị tác động lâu dài như 

giảm thính lực hoặc điếc tạm thời. Tuy nhiên, Chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu để giảm tác động của hoạt động này. 

 Độ rung 

Hệ thống máy thổi khí, bơm,.. ban đầu khi được nhà thầu bàn giao lắp đặt tại nhà 

điều hành hoặc tại hệ thống đều được Chủ đầu tư yêu cầu lắp đặt cố định và gắn bộ chân 

đệm chống rung. Do đó, tác động rung trong quá trình hoạt động là không đáng kể; 

Độ rung ảnh hưởng đến năng lực và độ chính xác trong tác nghiệp lao động, giảm thị 

lực và thích lực, dễ gây ra sự cố tai nạn lao động. 

 Ô nhiễm nhiệt 

Do tính chất của dự án các khu chuồng nuôi, nhà điều hành lắp đặt các máy móc như 

máy thổi khí có mức tỏa nhiệt cao nên thông thường vào những ngày nắng nóng nhiệt độ tại 

các khu vực này thường cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2 – 3
0
C (Quy định tạm thời của Bộ 

Y tế - 505 BYT/QĐ ngày 13/04/1992: 18 – 32
0
C); 

Môi trường làm việc ở nhiệt độ cao và nếu không thực hiện tốt các đồ bảo hộ và các 

biện pháp phòng chống nhiệt cho cán bộ vận hành khi làm việc trong thời gian dài vào 

những ngày nắng nóng có thể gây ra các hiện tượng xấu về sức khỏe như: co cơ do nhiệt, 

say nóng, kiệt sức do nóng. 

 Mùi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, từ hệ thống xử lý nước thải và khu vực hầm 

hủy xác 

 Trong giai đoạn hoạt động, mùi hôi phát sinh chủ yếu từ khu chuồng chăn nuôi, từ 

quạt hút, khu chứa thức ăn cho heo, khu chứa phân và từ hệ thống xử lý nước thải,...; 
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Thành phần: các mùi hôi phát sinh từ các nguồn nói trên chủ yếu là khí NH3, H2S, 

Mecaptan và các amin hữu cơ, Andehyt hữu cơ, Axit béo dễ bay hơi có mùi hôi khó chịu. 

Đây là một trong những nguồn ô nhiễm đặc trưng của loại hình chăn nuôi. Các nguồn phát 

sinh chính: 

 Quá trình phân hủy của phân và từ sự phân giải urê của nước tiểu tại khu vực chuồng 

heo, tại các hố thu gom phân, nước thải; 

 Quá trình phân hủy kỵ khí các chất thải của heo tại Hầm biogas trong khu vực xử lý 

nước thải; 

 Hệ thống mương cống thu gom nước thải về khu vực xử lý tập trung; 

 Khu vực kho chứa, khu vực nạp thức ăn vào silo và từ quá trình phân hủy thức ăn rơi 

vãi; 

 Mùi của các loại thuốc thú y, thuốc sát trùng, vệ sinh chuồng trại, thức ăn cho heo 

ăn; 

 Mùi từ khu vực chuồng trại phát ra do phân và nước tiểu heo; 

 Mùi sau quạt hút từ các dãy chuồng nuôi heo; 

 Mùi từ khu vực hầm hủy xác. 

 Mùi hôi từ nước thải chăn nuôi  

Phân và nước tiểu luôn trộn lẫn với nhau sẽ được thu gom về Hố CT và với các loại 

nước khác như nước tắm gia súc, nước rửa chuồng trại và nhiều loại chất thải khác tạo nên 

hỗn hợp nước thải. Đây cũng là nguồn phát sinh mùi nhiều hơn cả khi tách riêng phân, nước 

tiểu hay các loại nước thải khác. Các khí gây mùi được tạo ra do quá trình phân giải kỵ khí 

của vi sinh vật có ưu thế hơn. Ngoài thành phần và nồng độ các chất trong nước thải, độ pH 

hay bề mặt tiếp súc với không khí là những yếu tố quan trọng làm tăng hay giảm sự phát tán 

của các khí vào không khí.  

Các hợp chất Hydrocarbon trong nước thải sau khi bài tiết ra ngoài dễ dàng bị 

enzyme vi sinh vật phân giải tạo nên một số sản phẩm cuối cùng là các khí CH4, CO2, Các 

axít béo dễ bay hơi, Alcohols hay Aldehyde... Protein có thể bị vi sinh vật lên men hay thối 

rữa phân giải thành các sản phẩm khí khác nhau như các khí gây mùi rất độc như các axít 

béo dễ bay hơi, Phenol, Indole, Skatol, Amoniac, Amin, Mercaptant, H2S, H2O2... Vi sinh 
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vật tiết men Protease ngoại bào để phân giải Protein thành các hợp chất có trọng lượng phân 

tử nhỏ hơn như Polypeptit mạch ngắn và các Olygopeptit. Các chất này lại tiếp tục phân giải 

thành các Axit amin. Các Axit amin này, một phần được vi sinh vật sử dụng để tạo sinh 

khối, phần còn lại sẽ tiếp tục được phân hủy theo các con đường khác nhau như quá trình 

khử Amin, chuyển amin và khử Carboxin hay bằng nhiều quá trình chuyển hoá riêng biệt 

khác tạo nên các sản phẩm chính khác nhau, đa phần là các khí độc. Những khí này có độ 

nhạy cảm cao với khứu giác, gây ra mùi hôi khó chịu trong chuồng nuôi và khu vực xung 

quanh, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, hô hấp và kháng bệnh của gia súc, gia cầm và sức 

khỏe của con người.  

 Mùi hôi phát sinh từ bản thân heo 

Trong chăn nuôi heo là loại hình tạo nhiều khí gây mùi nhiều nhất so với các loại gia 

súc, gia cầm khác (Nguồn: Hardwick). Trạng thái sức khỏe và giai đoạn phát triển của heo 

cũng là những yếu tố ảnh hưởng tới sự sản sinh ra các khí ô nhiễm và gây mùi. Sự ảnh 

hưởng này chủ yếu liên quan từ quá trình sử dụng thức ăn dẫn tới tăng hay giảm thải các 

chất thức ăn chưa được tiêu hóa theo phân hay nước tiểu. Ngoài ra hoạt động của con heo ở 

các loài khác nhau, ví dụ tập tính bài tiết lung tung hay nằm lên trên phân...có thể làm tăng 

sự phát tán chất thải hay sự tạo thành và phát tán các khí thải.  

 Mùi hôi phát sinh từ phân và nước tiểu trước khi được thu gom 

Phân và nước tiểu là những nguồn phát sinh ô nhiễm mùi chủ yếu của chăn nuôi. 

Nhiều hợp chất gây mùi là sản phẩm của quá trình phân giải enzyme của vi sinh vật các chất 

trong phân hay nước tiểu. Ví dụ trong nước tiểu quá trình khử các hợp chất Sulfate thành 

H2S, thủy phân các Glucoronic thành Phenol, Axít Hypuric thành Axít Benzoic hay Urea 

thành NH3... Khi nước tiểu trộn lẫn với phân sẽ làm tăng mạnh sự tạo thành các sản phẩm 

khí gây mùi do họat động của các vi sinh vật có mặt trong phân.  

Hầu hết các khí gây mùi được tạo thành chủ yếu từ quá trình phân giải kỵ khí các 

hợp chất hữu cơ được bài tiết từ gia súc, gia cầm qua phân. (Nguồn: Spoelstra) phát hiện 

khoảng 24% các chất xơ và 43% protein thô bị phân giải sau 70 ngày lưu trữ phân ở nhiệt 

độ trung bình 18
0
C. Tỷ lệ phân giải này cao hơn nhiều ở điều kiện các nước nhiệt đới như 

Việt Nam. Các khí H2S, Phenol có thể sinh ra nhanh hơn. Đặc biệt các khí gây mùi nặng 
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sinh ra bởi sự mất cân bằng giữa quá trình sinh Axit và sinh Metan. Trong điều kiện cân 

bằng các hợp chất dễ bay hơi có thể bị chuyển hóa hoàn toàn thành CO2 và CH4 là những 

chất khí ít gây mùi.  

Bảng 3.51: Các khí gây mùi được tạo ra do quá trình phân giải phân và nước tiểu  

STT Thành phần Các sản phẩm khí 

1 Nước tiểu 

Ure Ammoniac 

Glucoronic Axit Glucoronic 

Axit Hipuric Axit Benzoic 

Sulphat Sulurhydro 

2 Phân 

Protein 

Các axit béo dễ bay hơi 

Phenol 

Indole 

Skatol 

Ammoniac 

Amine 

Mercaptant 

Carbohydrate 

Các axit béo dễ bay hơi 

Alcohols 

Aldehyde 

Nguồn: Quản lý khí thải chăn nuôi, PGS, TS Bùi Hữu Đoàn 

 Tác động đến biến đổi khí hậu 

Trên toàn cầu, có 4 nguồn phát thải lớn nhất khí nhà kính: Sử dụng năng lương hóa 

thạch, sản xuất công nghiệp, chăn nuôi (bao gồm cả sử dụng phân bón từ chăn nuôi) và khí 

sinh ra từ công nghiệp lạnh. Chăn nuôi sản sinh ra tới 18% tổng số khí nhà kính của thế giới 

tính quy đổi theo CO2, trong khi đó ngành giao thông chỉ chiếm 13,5%. Chăn nuôi sinh ra 

65% tổng lượng NO, 37% tổng lượng CH4 hay 64% tổng lượng NH3 do họat động của loài 

người tạo nên. Chăn nuôi đóng góp đáng kể đến việc làm tăng nhiệt độ trái đất do sản sinh 

các khí gây hiệu ứng nhà kính như CH4, CO2, NH3..., gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho 

sản xuất, sinh hoạt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Các khí dioxyt carbon (CO2), metan (CH4) 
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và oxyt nito (NO2) là 3 lọai khí hàng đầu gây hiệu ứng nhà kính và làm tăng nhiệt độ trái 

đất, trong đó khí metan và oxyt nitơ là hai khí chủ yếu tạo ra từ họat động chăn nuôi và sử 

dụng phân bón hữu cơ. Tác dụng gây hiệu ứng khí nhà kính của chúng tương ứng gấp 25 và 

296 lần so với khí CO2 sinh ra chủ yếu từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch. Theo Klooster 

(1996), thì lượng ammoniac (NH3), một khí có thể chuyển hóa thành khí oxyt nitơ, phát xạ 

từ chăn nuôi vào khí quyển vào khoảng 45 Tg N/năm (1Tg = 10
12

 g), nhiều hơn bất kỳ từ 

nguồn nào khác.  

 

Hình 3.4: Các nguồn chính phát thải khí nhà kính trên thế giới 

Quá trình phân hủy kỵ khí tạo khí nhà kính trong hoạt động chăn nuôi.  
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 Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Trong quá trình hoạt động/vận hành của dự án đặc biệt là các hoạt động chăn nuôi 

cũng sẽ gây tác động tới hệ sinh thái tại khu vực và được đánh giá theo bảng dưới đây. 

Bảng 3.52: Tác động tới hệ sinh thái trong quá trình hoạt động/vận hành dự án 

STT Các hoạt động Tác động đến hệ sinh thái 

1 
Hoạt động giao thông 

vận tải. 

Khí thải, bụi phát sinh do chính phương tiện giao thông và 

phát sinh từ mặt đường sẽ bám vào thân, lá của thảm thực vật 

cản trở quá trình hấp thu lá cây, tích tụ lâu ngày sẽ xâm nhập 

sâu hơn vào tế bào lá, gây tổn hại đến các tế bào này; 

Tiến ồn nhất là từ các phương tiện vận tải làm các loài chim, 

thú tại khu vực xung quanh hoảng sợ di chuyển đi nơi khác, 

đặc biệt là các thú sống trong hang sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. 
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STT Các hoạt động Tác động đến hệ sinh thái 

2 

Hoạt động sinh hoạt 

của cán bộ công nhân 

viên. 

Nước thải sinh hoạt làm tăng hàm lượng các chất ô nhiễm 

(BOD, COD, SS và các chất hữu cơ dễ phân huỷ) tại các lưu 

vực nước mặt xung quanh gây suy thoái môi trường nước và 

ảnh hưởng đến các loài thuỷ sinh; 

Chất thải rắn sinh hoạt không được thu gom và xử lý đúng 

quy định sẽ phát tán ra môi trường tích tụ gây ảnh hưởng đến 

hệ sinh thái đất và nước. 

3 
Hoạt động chăn nuôi 

của dự án. 

Trường hợp nước thải chăn nuôi nếu không được xử lý xả thải 

trực tiếp ra sông, suối sẽ gây ô nhiễm môi trường nước và gây 

chết hàng loạt sinh vật nước; 

Các chất thải rắn từ hoạt động chăn phát thải vào môi trường 

gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường đất, nước. 

Các hoạt động diễn ra tại dự án trong giai đoạn vận hành như: 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. 

Trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ dự án luôn có những biện pháp kiểm soát 

và khống chế tất cả các nguồn thải nhằm tránh gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu vực 

lân cận và xung quanh dự án. 

 Tác động về kinh tế - xã hội 

 Tác động tích cực 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần: 

 Tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương,...; 

 Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ thương mại xung quanh dự án nhằm tăng thu 

nhập cho người dân địa phương. Kinh tế địa phương phát triển nhanh, tạo nguồn thu 

thuế từ các hoạt động dịch vụ đóng góp ngân sách nhà nước; 
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 Cải thiện và nâng cao đời sống người dân tạo công ăn việc làm từ dự án,… Đồng 

thời cũng góp phần làm cho nhu cầu về văn hóa giáo dục của người dân được nâng 

lên. 

 Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội thì dự án phát triển cũng sẽ gây 

ra những ảnh hưởng tiêu cực, mâu thuẫn xã hội như: 

 Làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm của nhân dân địa phương; 

 Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra nhiều vấn đề phức tạp 

trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nhiều dịch vụ không 

lành mạnh trở thành tệ nạn xã hội; 

 Có khả năng gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an 

ninh tại khu vực dự án. 

 Tác động về giao thông  

Nhu cầu giao thông bộ trong giai đoạn này sẽ gia tăng do tập trung số lượng phương 

tiện giao thông đi lại, đi đến nơi làm việc, vận chuyển nguyên nhiên vật liệu và thành phẩm 

có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực về giao thông như tăng mật độ phương tiện lưu 

thông trong những giờ cao điểm, có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại của công nhân viên 

và người dân lân cận trong khu vực dự án. 

 Tác động đến sức khỏe cộng đồng khu vực dự án 

Trong giai đoạn hoạt động của dự án các tác động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 

của người dân tại khu vực lân cận dự án như: 

+ Khí thải, bụi phát sinh từ phương tiện vận tải vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu, 

phương tiện tham gia giao thông với lượng lớn và tác động lâu dài có thể gây bệnh 

về hô hấp, viêm nhiễm đường hô hấp. Bụi bẩn bám vào nước uống, thực phẩm có thể 

gây bệnh đường ruột cho người sử dụng; 

+ Tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông, từ hoạt động đặc thù của trang trại với 

cường độ lớn (độ ồn khoảng 95 dBA trở lên) và tác động lâu dài có thể gây ảnh 

hưởng đến thính giác của người dân vùng lận cận, làm tổn thương thính giác và có 

thể gây điếc tạm thời; 
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+ Các sự cố về tai nạn tại các tuyến đường có thể gây tai nạn cho người dân tại khu vực 

dự án khi tham gia giao thông vào bất cứ lúc nào, nhất là các giờ cao điểm tập trung 

lượng lớn các phương tiện giao thông tại các vị trí ngã 3, ngã tư,... 

+ Việc tập trung lớn lượng công nhân lao động tại khu vực có thể phát sinh các mâu 

thuẫn, xung đột đối người người dân tại khu vực dự án. 

3.2.1.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án.  

a. Sự cố về tai nạn lao động 

 Nhận diện sự cố 

Tai nạn lao động là vấn đề đặc biệt quan trọng và được chú trọng đến trong suốt thời 

gian vận hành của dự án. Công tác an toàn lao động là vấn đề được chủ đầu tư cũng như bản 

thân người lao động trực tiếp làm việc trong trang trại quan tâm. Các vấn đề có khả năng 

phát sinh ra tai nạn lao động là do: 

 Bất cẩn của cán bộ vận hành trong quá trình vận hành các tuyến cống, bể kín khi tiếp 

xúc với các khí độc hại (H2S, NH3, CH4, Mercaptant,...) mà không có thiết bị bảo hộ 

lao động cần thiết; 

 Bất cẩn của cán bộ vận hành trong quá trình vận hành hệ thống máy móc thiết bị xử 

lý nước thải của dự án; 

 Tình trạng sức khỏe của cán bộ vận hành không tốt dẫn đến thiếu tập trung khi làm 

việc; 

 Sự cố hệ thống cung cấp điện xảy ra sự cố điện giật, trượt ngã; 

 Các bất cẩn trong quá trình pha hóa chất xử lý nước thải (pha xút, axit,...) làm tung 

tóe hóa chất bắn vào da, mắt người lao động. 

 Đánh giá tác động do sự cố 

 Các sự cố về tai nạn lao động gây thương tật, đe dọa đến tính mạng của người vận 

hành tại trang trại nói chung và khu lưu trữ và xử lý chất thải nói riêng. 

 Các khí độc hại phát sinh từ hệ thống và hầm Biogas, hóa chất và hơi hóa chất khi 

tiếp xúc có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người vận hành với một 

số bệnh như: bệnh về hô hấp, bệnh da liễu, trường hợp ngửi nhiều hơi khí độc (H2S, 

NH3, CH4, Mercaptant,...) phát sinh từ các bể xử lý có nguy cơ dẫn đến tử vong. 
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 Các tiếp xúc lâu dài của người lao động về các tác nhân môi trường làm việc lâu dài 

gây bệnh nghề nghiệp, khó chữa trị. 

 Sự cố về nhiệt gây mệt mỏi, choáng cho cán bộ vận hành tại vị trí phát sinh nhiệt cao 

như khu vực nhà điều hành đặt máy thổi khí. 

b. Sự cố cháy nổ 

 Nhận diện các sự cố 

 Sự cố như chập điện, nổ cầu chì;  

 Bất cẩn trong quá trình lao động của công nhân viên khi sử dụng điện; 

 Thao tác vận hành trang trại, hệ thống xử lý nước thải sai dẫn đến nổ tủ điện, cháy nổ 

các đường dây dẫn điện; 

 Các sự cố rò rỉ hóa chất xử lý nước thải, các va chạm do vận chuyển hóa chất cũng 

có thể gây cháy nổ. 

 Đánh giá tác động do sự cố 

 Các sự cố về chập điện cháy nổ có khả năng bén lửa và lan truyền rất cao. Khi xảy ra 

đám cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Trang trại và có khả năng lan 

truyền ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; 

 Các sự cố cháy nổ bồn chứa hóa chất như xút, axit gây nguy cơ thiệt hại về sức khỏe 

và tính mạng của người vận hành rất lớn; 

 Các sự cố do cháy nổ sẽ được Chủ trang trại đưa ra những biện pháp phòng ngừa, 

phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. 

c. Sự cố rò rỉ hóa chất 

 Nhận diện các sự cố 

Sự cố rò rỉ hóa chất xử lý nước thải có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

 Tràn đổ hóa chất từ bồn chứa hóa chất do quá trình lưu trữ bị nghiêng đổ, hoạt động 

pha hóa chất không đúng kỹ thuật dẫn đến chảy tràn; 

 Vỡ bồn chứa hóa chất do các tác nhân bên ngoài như: do các vật liệu sắt nhọn hoặc 

các va đập lực mạnh tác động vào làm vỡ bồn chứa; 

 Rò rỉ từ đường ống vận chuyển hóa chất đến các bể xử lý. 

 Đánh giá tác động do sự cố 
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 Các sự cố xảy ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng 

của người vận hành, đặc biệt là sự cố rò rỉ hóa chất có khả năng gây ra cháy nổ sẽ 

gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho Trang trại.  

 Hóa chất rò rỉ thấm vào trong đất hoặc cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây ảnh 

hưởng đến chất lượng đất, chất lượng môi trường nước và hệ sinh thái nước tại 

nguồn tiếp nhận. 

d. Sự cố về hệ thống xử lý nước thải và hầm Biogas 

 Nhận diện các sự cố 

 Hệ thống XLNT ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn tới nước 

thải sau xử lý không đạt Quy định xả thải: hệ thống XLNT có thể gặp sự cố dẫn tới 

ngừng hoạt động như hư máy bơm, máy sục khí, các thiết bị khác, bể xử lý bị bể, … 

 Hệ thống XLNT của dự án xử lý theo công nghệ vi sinh hiếu khí nên bùn hoạt tính 

quyết định 80% hiệu quả xử lý nước thải đối với một trạm xử lý nước thải. Các sự cố 

từ bùn sinh học tại hệ thống XLNT có thể xảy ra như sau: 

+ Sự cố nổi bọt trắng: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy mặt bể. Khi đó người vận 

hành phải kiểm tra tính chất nước thải đầu vào; 

+ Sự cố bọt nổi do quá tải: Lượng vi sinh hoạt tính trong bể xử lý hiếu khí quá ít (dưới 

10% tương đương MLSS < 1.000 mg/lít. – Do nồng độ chất hữu cơ trong bể xử lý 

sinh học hiếu khí cao (giá trị COD trong bể vi sinh hoạt tính vượt quá khả năng xử lý 

của vi sinh vật hiếu khí rất nhiều lần (COD>1.200 mg/lít) COD 800 – 1.000 vi sinh 

hiếu khí bị sốc); 

 Sự cố bọt màu trắng nổi bọt to có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen. 

Nguyên nhân: Vi sinh vật bị chết, lượng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình 

thành các bọt khí trên bề mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết sẽ bám lên các bọt khí đó.  

 Sự cố bùn mịn, bùn lắng chậm, nước thải sau lắng 30 phút có màu vàng. Sự cố khi 

vận hành hệ thống xử lý nước thải (Bùn vi sinh hoạt tính). Nguyên nhân: Bùn vi sinh 

hoạt tính bị mất hoạt tính (bùn mịn) do vi sinh vật thiếu thức ăn (chất hữu cơ). Vi 

sinh vật thiếu thức ăn nên bùn vi sinh không phát triển, bùn rất mịn. Hiện tượng bùn 

nổi trong bể lắng: bùn tại bể lắng nổi lên từng tảng hoặc nổi lên từng cục có màu đen 



Báo cáo 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                        225 

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

hoặc màu nâu. Bùn nổi trôi lẫn theo dòng nước đầu ra và làm mất bùn. Nguyên nhân: 

Trong nước thải chứa nhiều vi sinh vật Nitrosomonat và Nitrosbacto oxy hóa Amoni 

thành Nitrat, khi bùn vi sinh qua bể lắng, bùn lắng dưới đáy bể lắng. Khi bùn lắng lại 

vi sinh vật tiêu thụ hết lượng DO trong dòng nước thải khi đó vi sinh vật bị thiếu khí. 

Các yếu tố dẫn tới bùn bị nổi trên bề mặt bể lắng: Thời gian lưu bùn lâu + Nitrat tồn 

tại nhiều trong nước thải sau bể sinh học hiếu khí + Lượng COD sau xử lý bể sinh 

học hiếu khí còn; 

 Sự cố cúp điện hệ thống XLNTTT của trang trại là rất khó xảy ra do trang trại có bố 

trí máy phát điện dự phòng. Khi mạng lưới cấp điện trang trại sẽ sử dụng nguồn điện 

dự phòng để thay thế ngay lập tức. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt nếu sự cố cúp điện 

xảy ra và một lý do nào đó máy phát điện dự phòng không vận hành, sẽ làm cho các 

máy móc thiết bị hệ thống XLNT không vận hành nhất là máy sục khí, máy bơm,... 

sẽ dẫn vi sinh trong bể hiếu khí chết, nước thải không xử lý được; 

 Ngoài ra, các sự cố về sụt lún, gãy cột, rò rỉ điện, sự cố về thao tác người vận hành 

tại HTXLNT; 

 Khi hầm Biogas có hiện tượng đóng váng (màng sinh học dày lên), khi lên ít, khi xử 

lý không đúng có thể ngộ độc khí mêtan (CH4). Đối với hệ thống đường ống dẫn khí 

gas, khi gặp sự cố hở, rỏ rỉ khí gas (có mùi). 

 Đánh giá tác động do sự cố 

 Bất kỳ các sự cố nào đã kể trên đều ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xả thải sẽ 

không đạt Quy chuẩn gây ảnh hưởng đến môi trường; 

 Sự cố cúp điện hệ thống XLNT của trang trại là rất khó xảy ra do ngoài trạm lưới 

điện quốc gia cung cấp trang trại đã bố trí máy phát điện dự phòng. Khi mạng lưới 

cấp điện khu vực bị sự cố, trang trại sẽ sử dụng nguồn điện dự phòng để thay thế 

ngay lập tức. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt nếu sự cố cúp điện xảy ra và một lý do 

nào đó máy phát điện dự phòng không vận hành, sẽ làm cho các máy móc thiết bị hệ 

thống XLNT không vận hành nhất là máy sục khí, máy bơm,... sẽ dẫn vi sinh trong 

bể hiếu khí chết, nước thải không xử lý được và cuối cùng là nước thải đầu ra không 

đạt quy chuẩn. Bên cạnh đó, các chất hữu cơ trong nước thải không xử lý sẽ làm phát 
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sinh mùi và gây ô nhiễm môi trường, gây khó chịu cho người dân xung quanh khu 

vực trang trại; 

 Các sự cố về sụt lún, gãy cột, rò rỉ điện hoặc do người vận hành thao tác sai, bất cẩn 

té ngã, ngạt khí, rò rỉ hóa chất gây cháy nổ có thể ảnh hưởng đến tính mạng con 

người, gây thiệt hại về tài sản. 

 Ngoài ra, khi sự cố xảy ra tại hệ thống XLNT có thể dẫn đến ngưng, gián đoạn sản 

xuất làm thiệt hại kinh tế cho trang trại, gây ảnh hưởng tâm lý hoang mang cho người 

lao động. 

 Các sự cố về hệ thống XLNT sẽ được Chủ dự án đưa ra những biện pháp phòng 

ngừa, phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. 

e. Sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các đường ống thu gom, đường ống tại hệ thống 

xử lý nước thải và đường ống thoát nước thải 

 Nhận diện sự cố 

Trong quá trình sử dụng các đường ống có thể bị đóng cặn (cặn vô cơ hoặc hữu cơ) 

bên trong đường ống làm tăng tổn thất áp lực, làm giảm khả năng vận chuyển của đường 

ống. Đồng thời các vật chất cản trở: rác, cành cây, lá, đất cát cuốn trôi vào đường ống.  

 Đánh giá tác động do sự cố 

 Sự cố gây tắc nghẽn đường ống dẫn đến nước không thoát được về lâu dài gây ùng ứ 

ngập cục bộ từ đó nảy sinh các vấn đề ô nhiễm môi trường do thấm vào đất, phát sinh 

ruồi, muỗi, mùi hôi gây tác động đến cảm quan của người lao động trong trang trại 

và xung quanh khu vực; 

 Việc tắc nghẽn không thoát nước được có thể dẫn đến trì hoãn hoạt động xử lý nước 

thải của trang trại; 

 Các sự cố do tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các đường ống thu gom và thoát nước thải 

sẽ được Chủ dự án đưa ra những biện pháp phòng ngừa, phương án ứng phó nhằm 

giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. 

f. Sự cố hệ thống làm mát, hệ thống thông gió (quạt hút) không hoạt động 

 Hệ thống làm mát chuồng trại hoạt động lâu ngày bị đóng bụi dẫn đến sự cố tạm 

ngưng hoạt động; 
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 Máy bơm nước dự phòng gặp sự cố làm ảnh hưởng tới hệ thống làm mát của trang 

trại. 

g. Sự cố đối với Hầm hủy xác 

Sự cố từ Hầm hủy xác: 

 Sự cố nền móng Hầm hủy xác do xảy ra hiện tượng sụt lún; 

 Công nhân thực hiện huỷ xác, tiến hành rắc vôi bột không đúng quy trình phát sinh 

mùi từ Hầm hủy xác; 

 Sự cố hầm huỷ xác bị thấm quanh khu vực tường bao; 

 Khi xảy ra sự cố từ Hầm hủy xác, cần bố trí các bộ kỹ thuật khắc phục kịp thời. Đồng 

thời tiến hành phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột, có thể sử dụng một số chế phẩm 

để xử lý sự cố như Enchoice solution, Unikai để xử lý mùi từ khu vực Hầm hủy xác 

trong trường hợp xảy ra sự cố. 

h. Sự cố về thiên tai tự nhiên 

 Nhận diện sự cố: Các sự cố về sét đánh bão lụt. 

 Đánh giá tác động do sự cố 

 Các sự cố về sét đánh, bão lụt gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng. 

 Các sự cố do thiên tai được xem là sự cố bất khả kháng. Tuy nhiên, Chủ dự án cũng 

sẽ đề ra những biện pháp phòng ngừa, phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại 

đến mức thấp nhất có thể. 

k. Sự cố nhiễm bệnh và lan truyền dịch bệnh 

 Trong suốt quá trình hoạt động có thể Trang trại có thể bị lây nhiễm lan truyền các 

loại dịch bệnh ảnh hưởng đến số lượng vật nuôi. Nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây làn 

truyền ảnh hưởng  khu vực xung quanh. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

3.2.2.1. Biên pháp giảm thiể các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt  

 Theo các kết quả đánh giá tại mục 3.2.1.1 thì nước thải sinh hoạt của công nhân 
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trong giai đoạn hoạt động tối đa khoảng 5 m
3
/ngày, có nồng độ ô nhiễm cao có khả năng 

gây ra những tác động có hại đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng,… Do vậy, 

Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng bể tự hoại giai đoạn thi công sử dụng 

luôn cho giai đoạn hoạt động: Xây dựng 04 hầm tự hoại với thể tích của từng hầm là 3m
3
 

(trong đó, kích thước là Dài 1,5m x Rộng 1m x Sâu 2m). Tổng thể tích của các hầm là 3m
3
 

x 4 = 12m
3
. Dựa tính toán trên, tổng thể tích của bể tự hoại là 8,6 m

3
. Như vậy, với tổng thể 

tích của các hầm là 12 m
3
 đảm bảo đủ sức chứa cho trang trại; 

  Vị trí bố trí hầm tự hoại của dự án (bố trí 04 hầm để phù hợp với hoạt động và vị trí 

các công trình cho công nhân trong trang trại). 

  Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại có 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Qua 

thời gian 3- 6 tháng, cặn lắng lên men yếm khí. Tại đây xảy ra quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ hòa tan và các chất dạng keo với sự tham gia của hệ vi sinh vật yếm khí. Trong quá 

trình sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật yếm khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan có 

trong nước thải, phân hủy và chuyển hóa chúng thành các hợp chất ở dạng khí. Bọt khí sinh 

ra bám vào các hạt bùn cặn. Các hạt bùn cặn này nổi lên trên làm xáo trộn, gây ra dòng tuần 

hoàn cục bộ trong lớp cặn lơ lửng; 

Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí 

tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Cặn trong bể tự hoại, theo định kỳ sẽ thuê 

đơn vị có chức năng đến hút thu gom một phần cặn lắng đi xử lý. Mỗi lần lấy phải để lại 

khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới 

lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. 

 Biện pháp xử lý nước thải chăn nuôi 

Tổng lượng nước thải phát sinh là  84,733 m
3
/ngày.đêm (Bao gồm cả sinh hoạt và 

chăn nuôi). Chọn hệ số an toàn k = 1,2. Hệ thống xử lý nước thải được đầu tư với công suất 

thiết kế là: 84,733 m
3
/ngày.đêm x 1,2 = 101,7 m

3
/ngày đêm. Công ty sẽ xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải tập trung cho trang trại với công suất thiết kế 200 m
3
/ngày với quy trình xử 

lý như sau: 
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Hình 3.5: Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 200m
3
/ngày 

 

Hồ sinh học tùy nghi 

Nước thải chăn nuôi từ 

nhà heo cách ly 2 

Hầm Biogas nhà 

heo cách ly số 2 
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 Thuyết mình quy trình công nghệ xử lý nước thải 

 Hố CT 

Nước thải chăn nuôi phát sinh có lượng phân không thể thu gom hết sẽ được thu gom 

về hố CT khi rửa chuồng sẽ được bơm dẫn về hầm Biogas tiếp tục xử lý. Nước thải chăn 

nuôi từ nhà heo cách ly số 2 sẽ dẫn về hầm Biogas nhà heo cách ly số 2. 

 Hầm Biogas:  

+ Cơ chế hoạt động của Hầm biogas  

Quá trình xử lý chất thải bằng hầm biogas sẽ tạo ra khí Biogas gọi là khí sinh học nó 

là một hỗn hợp khí được sản sinh ra từ sự phân huỷ những hợp chất hữu cơ dưới tác động 

của vi khuẩn trong môi trường kỵ khí. Khí Biogas có CH4 chiếm từ 60-70%, CO2 chiếm từ 

30-40% phần còn lại là một lượng nhỏ khí N2, H2, CO2, CO,... Trong hỗn hợp khí Biogas thì 

khí CH4 chiếm tỉ lệ lớn, là loại khí được sử dụng chủ yếu để tạo ra năng lượng khí đốt. 

Lượng CH4 chịu ảnh hưởng bởi quá trình sinh học và loại phân sử dụng.  

Tiến trình tổng quát như sau:  

 

+ Nguyên tắc hoạt động của Hầm biogas  

Hầm biogas hoạt động dựa trên sự hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí hoạt động 

phân huỷ các chất hữu cơ và trải qua các giai đoạn sau:  

Giai đoạn 1: Nguyên liệu cung cấp cho hệ thống Biogas là phân heo. Phân heo sẽ 

phân hủy nhanh nhưng sản lượng khí thấp hơn của phân gia cầm. Trong nguyên liệu luôn có 

các chất khó phân hủy như lignin, sáp,...chính vì vậy mà chúng tạo thành váng và lắng cặn.  

Giai đoạn 2 (Giai đoạn thủy phân): Giai đoạn này các chất hữu cơ được ủ trong bể, 

dưới tác động của các vi khuẩn lên men sẽ thủy phân các phân tử hữu cơ lớn chuyển thành 

các phân tử hữu cơ nhỏ, như axit béo, axit amin và hình thành khí H2, CO2; 
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Giai đoạn 3 (Giai đoạn sinh khí Mêtan): Giai đoạn này nhờ hoạt động của hệ vi 

khuẩn yếm khí phân giải các hợp chất hữu cơ nhỏ (sản phẩm của giai đoạn 2) thành các axit 

béo nhẹ và chuyển hóa thành khí sinh học. 

Trong trường hợp tỉ lệ BOD:TKN < 3 của dòng sau hầm Biogas, cần bổ sung lượng 

nước thải chăn nuôi hoặc bổ sung methanol vào ngăn thiếu khí 2 nhằm tăng cường nguồn 

carbon khử Nitrate. 

 Hồ điều hòa: 

Nước thải hầm Biogas được bơm qua Hồ điều hòa. Tại đây nước thải sẽ được điều 

hoà lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm và trung hoà pH. Từ đó, khắc phục các vấn đề sinh 

ra do sự dao dộng của lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt 

động của các quá trình tiếp theo. Nước thải từ hồ điều hoà được bơm chìm bơm qua bể keo 

tụ. 

 Cụm hoá lý 1: 

 Bể điều hòa: 

Nước thải từ hồ điều hoà được bơm qua bể điều hòa. Tại đây nước thải sẽ được điều 

hoà lưu lượng 01 lần nữa, nồng độ các chất ô nhiễm và trung hoà pH. Từ đó, khắc phục các 

vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm đồng thời cải thiện 

hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo. Nước thải từ bể điều hoà được bơm qua bể 

keo tụ. 

 Bể lắng hoá lý 1A:  

+ Bể lắng bùn được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy 

bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống thu gom bùn lắp đặt dưới đáy bể; 

+ Bùn sau khi lắng được đưa về bể chứa bùn. Phần nước trong sau lắng được thu hồi 

lại bằng hệ thống máng thu nước răng cưa được hố trí trên bề mặt bể và tiếp tục được 

dẫn sang bể trộn 1. 

 Bể keo tụ tạo bông 1: 

+ Nước thải từ bể lắng hoá lý 1A được bơm qua bể keo tụ tạo bông 1 đồng thời, hóa 

chất keo tụ (PAC) cũng được châm vào bể; 
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+ Tại bể, motor cánh khuấy quay với tốc độ 45-50vòng/phút nhằm tạo ra dòng chảy 

xoáy rối khuấy trộn hoàn toàn hóa chất với dòng nước thải để cho quá trình phản ứng 

xảy ra nhanh hơn; 

+ Lượng hóa chất PAC được châm vào bể sẽ được tính toán thông qua thí nghiệm 

Jartest để chọn ra nồng độ hóa chất phù hợp nhất đối với tính chất đặc thù của trang 

trại chăn nuôi; 

+ Sau đó, nước thải sẽ tiếp tục tự chảy qua bể tiếp theo (Đồng thời hóa chất Polymer 

trợ keo tụ cũng được châm vào bể). 

+ Sử dụng cánh khuấy khuấy trộn để hòa trộn hóa chất tạo bông với dòng nước thải; 

+ Motor khuấy chậm 15vòng/phút giúp cho việc hòa trộn giữa hóa chất với nước thải 

được hoàn toàn nhưng không phá vỡ sự kết dính giữa các bông cặn; 

+ Nhờ có chất trợ keo tụ mà các bông cặn hình thành kết dính với nhau tạo thành 

những bông cặn lớn hơn có tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của nước nhiều lần nên rất dễ 

lắng xuống đáy bể khi lắng và tách ra khỏi dòng nước thải; 

+ Nước thải từ keo tụ tạo bông 1 tiếp tục tự chảy qua bể lắng hóa lý 1B. 

 Bể lắng hoá lý 1B:  

+ Quá trình bể trộn sẽ làm phát sinh và gia tăng liên tục lượng bùn. Do đó, bể lắng hoá 

lý được thiết kế để thu gom lượng bùn này; 

+ Bể lắng bùn được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy 

bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống thu gom bùn lắp đặt dưới đáy bể; 

+ Bùn sau khi lắng được đưa về bể chứa bùn. Phần nước trong sau lắng được thu hồi 

lại bằng hệ thống máng thu nước răng cưa được hố trí trên bề mặt bể và tiếp tục được 

dẫn sang hệ thống xử lý sinh học. 

 Cụm xử lý sinh học 1: 

 Xử lý bằng phương pháp sinh học thiếu khí: 

Bể sinh học này có nhiệm vụ khử Nitơ. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn 

tại ở dạng lơ lửng do tác động của motor khuấy trộn. 

+ Quá trình khử nitrate: 
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Diễn ra ở bước thứ hai theo sau quá trình Nitrate hóa, là quá trình khử Nitrate-

Nitrogen thành khí Nitơ, Nitrous oxide (N2O) hoặc Nitrite oxide (NO)  được thực hiện trong 

môi trường thiếu khí (Anoxic) và đòi hỏi một chất cho electron là chất hữu cơ hoặc vô cơ. 

Hai con đường khử Nitrate có thể xảy ra trong quá trình xử lý sinh học đó là: 

 Đồng hóa: Con đường đồng hóa liên quan đến khử Nitrate thành Ammonia sử dụng 

cho tổng hợp tế bào. Nó xảy ra khi Ammonia không có sẵn, độc lập với sự ức chế 

của oxy; 

 Dị hóa (hay khử Nitrate): Khử Nitrate bằng con đường dị hóa liên quan đến sự khử 

Nitrate thành Oxide Nitrite, Oxide Nitrous và Nitơ: NO3
–
   ->  NO2

–
 ->  NO(g) -

>   N2O (g) -> N2(g) 

Một số loài vi khuẩn khử nitrate được biết như: Bacillus, Pseudomonas, 

Methanomonas, Paracoccus, Spirillum, và Thiobacillus, Achromobacterium, 

Denitrobacillus, Micrococus, Xanthomonas. 

Hầu hết vi khuẩn khử nitrate là dị dưỡng, nghĩa là chúng lấy carbon cho quá trình 

tổng hợp tế bào từ các hợp chất hữu cơ. 

Bên cạnh đó, vẫn có một số loài tự dưỡng, chúng nhận carbon cho tổng hợp tế bào từ 

các hợp chất vô cơ. 

Phương trình sinh hóa của quá trình khử nitrate sinh học: Tùy thuộc vào nước 

thải chứa carbon và nguồn nitơ sử dụng. 

 Phương trình năng lượng sử dụng methanol làm chất nhận electron: 6 NO3
–
 + 5 

CH3OH -> 5 CO2 
  
+ 3 N2 + 7 H2O + 6 OH

–
 

 Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối: NO3
–
 + 1,08 CH3OH   + 0,24 H2CO3 -

> 0,056 C5H7O2N
 
+ 0,47 N2 + 1,68 H2O +   HCO3

–
; O2 + 0,93 CH3OH   + 0,056 

NO3
–
 -> 0,056 C5H7O2N

 
+ 0,47 N2 + 1,04 H2O + 0,59 H2CO3 + 0,56 HCO3

–
 

 Phương trình năng lượng sử dụng methanol, ammonia-N làm chất nhận electron: 

NO3
–
 + 2,5 CH3OH   + 0,5 NH4

+
 + 0,5 H2CO3 -> 0,5 C5H7O2N

 
+ 0,5 N2 +4,5 H2O + 

0,5 HCO3
–
 

 Phương trình năng lượng sử dụng methane làm chất nhận electron: 5 CH4 + 8NO3
–
 -> 

4 N2 + 5 CO2 + 6 H2O + 8 OH
–
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 Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối sử dụng nước thải làm nguồn carbon, 

ammonia-N, làm chất nhận electron: NO3
–
 + 0,345 C10H19O3N + H

+
 + 0,267 NH4

+
 + 

0,267 HCO3
–
 -> 0,612 C5H7O2N + 0,5 N2 +2,3 H2O + 0,655 CO2 

Phương trình sinh hóa sử dụng methanol làm nguồn carbon chuyển nitrate thành khí 

nitơ có ý nghĩa trong thiết kế: Nhu cầu oxy bị khử 2,86 g/g Nitrate bị khử. Độ kiềm sinh ra 

là 3,57gCaCO3/g Nitrate bị khử nếu Nitrate là nguồn Nitơ cho tổng hợp tế bào. Còn nếu 

Ammonia-N có sẳn, độ kiềm sinh ra thấp hơn từ 2,9-3g CaCO3/g Nitrate bị khử. 

 Xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu khí:  

Bể sinh học hiếu khí là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của hệ thống vì 

phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải là những chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh 

học; 

Ngoài ra, vi sinh lơ lửng là các quần thể các vi sinh hiếu khí, thiếu khí và kỵ khí phân 

tầng theo thứ tự từ ngoài vào tạo đa môi trường xử lý hỗn hợp các thành phần ô nhiễm như 

BOD, COD, N, P một cách triệt để, cụ thể; 

Nước thải sau khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ và chuyển hóa Amoni thành Nitrate sẽ 

được tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí để khử Nitơ. 

Quá trình Nitrate hóa: Là quá trình oxy hóa hợp chất chứa nitơ, đầu tiên là 

ammonia được chuyển thành nitrite sau đó nitrite được oxy hóa thành nitrate. 

Quá trình nitrate hóa diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 chủng loại vi sinh vật tự 

dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter 

 Bước 1: Ammonium được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi 

loài Nitrosomonas : 

NH4
+
 + 1,5 O2  ->  NO2

–
  +  2 H

+
  +  H2O (1) 

 Bước 2:  Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài Nitrobacter: 

NO2
–
  +0,5 O2 ->  NO3

– 
(2) 

Phương trình phản ứng (1) và (2) tạo ra năng lượng. Theo Painter (1970), năng lượng 

tạo ra từ quá trình oxy hoá ammonia khoảng 66¸84 kcal/mole ammonia và từ oxy hoá nitrite 

khoảng 17,5 kcal/mole nitrite. Nitrosomonas và Nitrobacter  sử dụng năng lượng này cho sự 
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sinh trưởng của tế bào và duy trì sự sống. Tổng hợp 2 phản ứng được viết lại như sau: 

NH4
+
  +  2 O2  ->  NO3

–
   +  2 H

+
  +  H2O (3) 

Từ phương trình (3), lượng O2 tiêu thụ là 4,57 g/g NH4
+
-N bị oxy hóa, trong đó 

3,43g/g sử dụng cho tạo nitrite và 1,14g/g sử dụng cho tạo nitrate, 2 đương lượng ion H
+
 tạo 

ra khi oxy hóa 1 mole ammonium, ion H
+
 trở lại phản ứng với 2 đương lượng ion 

bicarbonate trong nước thải. Kết quả là 7,14g độ kiềm CaCO3 bị tiêu thụ/g NH4
+
-N bị oxy 

hóa. 

Phương trình (3) sẽ thay đổi chút ít khi quá trình tổng hợp sinh khối được xem xét 

đến, nhu cầu oxy sẽ ít hơn 4,57g do oxy còn nhận được từ sự cố định CO2, một số ammonia 

và bicarbonate đi vào trong tế bào. 

Cùng với năng lượng đạt được, ion ammonium được tiêu thụ vào trong tế bào. Phản 

ứng tạo sinh khối được viết như sau: 4 CO2  +  HCO3
–
  +  NH4  + H2O ->  C5H7O2N  +  5 O2 

 Theo U.S.EPA Nitrogen Control Manual (1975): toàn bộ phản ứng oxy hóa và tổng 

hợp sinh khối được viết như sau: NH4
+
 +   1,83 O2 +1,98 HCO3

–
    -> 

0,021C5H7O2N + 0,98 NO3
–
 + 1,041 H2O +1,88 H2CO3 Nhu cầu O2 là 4,2 g/g NH4

+
 -

N bị oxy hóa; 

 Theo Gujer và Jenkins (1974): toàn bộ phản ứng oxy hóa và tổng hợp sinh khối được 

viết như sau: 1,02 NH4
+
 + 1,89 O2 +2,02 HCO3

–
    -> 0,021C5H7O2N + NO3

–
 + 1,06 

H2O  +1,92 H2CO3 Nhu cầu O2 giảm xuống còn 4,3 gO2/g NH4
+
 bị oxy hóa, độ kiềm 

tiêu thụ tăng lên 7,2 g/g NH4
+
 bị oxy hóa . 

 Bể lắng sinh học 1:  

+ Nhiệm vụ chính là lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông 

bùn này ra khỏi nước thải; 

+ Nước thải từ bể sinh học hiếu khí được dẫn vào ống lắng trung tâm nhằm phân phối 

đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể; 

+ Ống trung tâm được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm 

nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông bùn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng 

được vận tốc dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng; 
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+ Bùn dư lắng ở đáy bể lắng được cần gạt bùn tập trung về giữa đáy bể và được dẫn 

qua bể thu bùn sinh học; 

+ Tại bể thu bùn sinh học, bùn sẽ được bơm tuần hoàn về các bể sinh học thiếu khí và 

hiếu khí. Lượng bùn dư còn lại sẽ thuê đơn vị xử lý. 

 Hồ sinh học tùy nghi: 

Được dùng để xử lý những nguồn thải thứ cấp với cơ chế phân hủy các chất hữu cơ 

xảy ra một cách tự nhiên. Các hoạt động diễn ra trong hồ sinh học là kết quả của sự cộng 

sinh phức tạp giữa nấm và tảo, giúp ổn định dòng nước và làm giảm các vi sinh vật gây 

bệnh. Những quá trình này cũng tương tự như quá trình tự làm sạch ở sông hồ tự nhiên.  

Vi sinh vật sử dụng oxy từ rêu tảo trong quá trình quang hợp cũng như oxy từ không 

khí để oxy hóa các chất hữu cơ và rong tảo trong hồ lại tiêu thụ CO2, Photphat và Nitrat 

Amon sinh ra từ sự phân hủy, oxy hóa các chất hữu cơ của vi sinh vật. Để hồ hoạt động 

bình thường cần phải giữ pH và nhiệt độ tối ưu, nhiệt độ không được thấp hơn 6
0
C.  

 Cụm xử lý sinh học 2: 

 Xử lý bằng phương pháp sinh học thiếu khí 2: 

Bể sinh học này có nhiệm vụ khử Nitơ. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn 

tại ở dạng lơ lửng do tác động của motor khuấy trộn. 

+ Quá trình khử nitrate: 

Diễn ra ở bước thứ hai theo sau quá trình Nitrate hóa, là quá trình khử Nitrate-

Nitrogen thành khí Nitơ, Nitrous oxide (N2O) hoặc Nitrite oxide (NO)  được thực hiện trong 

môi trường thiếu khí (Anoxic) và đòi hỏi một chất cho electron là chất hữu cơ hoặc vô cơ. 

Hai con đường khử Nitrate có thể xảy ra trong quá trình xử lý sinh học đó là: 

 Đồng hóa: Con đường đồng hóa liên quan đến khử Nitrate thành Ammonia sử dụng 

cho tổng hợp tế bào. Nó xảy ra khi Ammonia không có sẵn, độc lập với sự ức chế 

của oxy; 

 Dị hóa (hay khử Nitrate): Khử Nitrate bằng con đường dị hóa liên quan đến sự khử 

Nitrate thành Oxide Nitrite, Oxide Nitrous và Nitơ: NO3
–
   ->  NO2

–
 ->  NO(g) -

>   N2O (g) -> N2(g) 
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Một số loài vi khuẩn khử nitrate được biết như: Bacillus, Pseudomonas, 

Methanomonas, Paracoccus, Spirillum, và Thiobacillus, Achromobacterium, 

Denitrobacillus, Micrococus, Xanthomonas. 

Hầu hết vi khuẩn khử nitrate là dị dưỡng, nghĩa là chúng lấy carbon cho quá trình 

tổng hợp tế bào từ các hợp chất hữu cơ. 

Bên cạnh đó, vẫn có một số loài tự dưỡng, chúng nhận carbon cho tổng hợp tế bào từ 

các hợp chất vô cơ. 

Phương trình sinh hóa của quá trình khử nitrate sinh học: Tùy thuộc vào nước 

thải chứa carbon và nguồn nitơ sử dụng. 

 Phương trình năng lượng sử dụng methanol làm chất nhận electron: 6 NO3
–
 + 5 

CH3OH -> 5 CO2 
  
+ 3 N2 + 7 H2O + 6 OH

–
 

 Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối: NO3
–
 + 1,08 CH3OH   + 0,24 H2CO3 -

> 0,056 C5H7O2N
 
+ 0,47 N2 + 1,68 H2O +   HCO3

–
; O2 + 0,93 CH3OH   + 0,056 

NO3
–
 -> 0,056 C5H7O2N

 
+ 0,47 N2 + 1,04 H2O + 0,59 H2CO3 + 0,56 HCO3

–
 

 Phương trình năng lượng sử dụng methanol, ammonia-N làm chất nhận electron: 

NO3
–
 + 2,5 CH3OH   + 0,5 NH4

+
 + 0,5 H2CO3 -> 0,5 C5H7O2N

 
+ 0,5 N2 +4,5 H2O + 

0,5 HCO3
–
 

 Phương trình năng lượng sử dụng methane làm chất nhận electron: 5 CH4 + 8NO3
–
 -> 

4 N2 + 5 CO2 + 6 H2O + 8 OH
–
 

 Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối sử dụng nước thải làm nguồn carbon, 

ammonia-N, làm chất nhận electron: NO3
–
 + 0,345 C10H19O3N + H

+
 + 0,267 NH4

+
 + 

0,267 HCO3
–
 -> 0,612 C5H7O2N + 0,5 N2 +2,3 H2O + 0,655 CO2 

Phương trình sinh hóa sử dụng methanol làm nguồn carbon chuyển nitrate thành khí 

nitơ có ý nghĩa trong thiết kế: Nhu cầu oxy bị khử 2,86 g/g Nitrate bị khử. Độ kiềm sinh ra 

là 3,57gCaCO3/g Nitrate bị khử nếu Nitrate là nguồn Nitơ cho tổng hợp tế bào. Còn nếu 

Ammonia-N có sẳn, độ kiềm sinh ra thấp hơn từ 2,9-3g CaCO3/g Nitrate bị khử. 

 Xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu khí 2:  
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Nước thải từ thiếu khí 2 sẽ chảy qua bể sinh học hiếu khí 2 là công trình đơn vị quyết 

định hiệu quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải là 

những chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học; 

Ngoài ra, vi sinh dính bám lơ lửng là các quần thể các vi sinh hiếu khí, thiếu khí và 

kỵ khí phân tầng theo thứ tự từ ngoài vào tạo đa môi trường xử lý hỗn hợp các thành phần ô 

nhiễm như BOD, COD, N, P một cách triệt để, cụ thể; 

Nước thải sau khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ và chuyển hóa Amoni thành Nitrate sẽ 

được tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí để khử Nitơ. 

Quá trình Nitrate hóa: Là quá trình oxy hóa hợp chất chứa nitơ, đầu tiên là 

ammonia được chuyển thành nitrite sau đó nitrite được oxy hóa thành nitrate. 

Quá trình nitrate hóa diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 chủng loại vi sinh vật tự 

dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter 

 Bước 1: Ammonium được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi 

loài Nitrosomonas : 

NH4
+
 + 1,5 O2  ->  NO2

–
  +  2 H

+
  +  H2O (1) 

 Bước 2:  Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài Nitrobacter: 

NO2
–
  +0,5 O2 ->  NO3

– 
(2) 

Phương trình phản ứng (1) và (2) tạo ra năng lượng. Theo Painter (1970), năng lượng 

tạo ra từ quá trình oxy hoá ammonia khoảng 66¸84 kcal/mole ammonia và từ oxy hoá nitrite 

khoảng 17,5 kcal/mole nitrite. Nitrosomonas và Nitrobacter  sử dụng năng lượng này cho sự 

sinh trưởng của tế bào và duy trì sự sống. Tổng hợp 2 phản ứng được viết lại như sau: 

NH4
+
  +  2 O2  ->  NO3

–
   +  2 H

+
  +  H2O (3) 

Từ phương trình (3), lượng O2 tiêu thụ là 4,57 g/g NH4
+
-N bị oxy hóa, trong đó 

3,43g/g sử dụng cho tạo nitrite và 1,14g/g sử dụng cho tạo nitrate, 2 đương lượng ion H
+
 tạo 

ra khi oxy hóa 1 mole ammonium, ion H
+
 trở lại phản ứng với 2 đương lượng ion 

bicarbonate trong nước thải. Kết quả là 7,14g độ kiềm CaCO3 bị tiêu thụ/g NH4
+
-N bị oxy 

hóa. 
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Phương trình (3) sẽ thay đổi chút ít khi quá trình tổng hợp sinh khối được xem xét 

đến, nhu cầu oxy sẽ ít hơn 4,57g do oxy còn nhận được từ sự cố định CO2, một số ammonia 

và bicarbonate đi vào trong tế bào. 

Cùng với năng lượng đạt được, ion ammonium được tiêu thụ vào trong tế bào. Phản 

ứng tạo sinh khối được viết như sau: 4 CO2  +  HCO3
–
  +  NH4  + H2O ->  C5H7O2N  +  5 O2 

 Theo U.S.EPA Nitrogen Control Manual (1975): toàn bộ phản ứng oxy hóa và tổng 

hợp sinh khối được viết như sau: NH4
+
 +   1,83 O2 +1,98 HCO3

–
    -> 

0,021C5H7O2N + 0,98 NO3
–
 + 1,041 H2O  +1,88 H2CO3 Nhu cầu O2 là 4,2 g/g NH4

+
 -

N bị oxy hóa; 

 Theo Gujer và Jenkins (1974): toàn bộ phản ứng oxy hóa và tổng hợp sinh khối được 

viết như sau: 1,02 NH4
+
 + 1,89 O2 +2,02 HCO3

–
    -> 0,021C5H7O2N  + NO3

–
  +  1,06 

H2O  +1,92 H2CO3 Nhu cầu O2 giảm xuống còn 4,3 gO2/g NH4
+
 bị oxy hóa, độ kiềm 

tiêu thụ tăng lên 7,2 g/g NH4
+
 bị oxy hóa . 

 Bể lắng sinh học 2:  

+ Nhiệm vụ chính là lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông 

bùn này ra khỏi nước thải; 

+ Nước thải từ bể sinh học hiếu khí được dẫn vào ống lắng trung tâm nhằm phân phối 

đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể; 

+ Ống trung tâm được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm 

nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông bùn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng 

được vận tốc dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng; 

+ Bùn dư lắng ở đáy bể lắng được cần gạt bùn tập trung về giữa đáy bể và được dẫn 

qua bể thu bùn sinh học; 

+ Tại bể thu bùn sinh học, bùn sẽ được bơm tuần hoàn về các bể sinh học thiếu khí và 

hiếu khí. Lượng bùn dư còn lại sẽ thuê đơn vị xử lý. 

 Cụm hoá lý 2: 

 Bể keo tụ tạo bông 2: 

+ Nước thải từ bể lắng hoá sinh học 2 được bơm qua keo tụ tạo bông 2 đồng thời, hóa 

chất keo tụ (PAC) cũng được châm vào bể; 
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+ Tại bể, motor cánh khuấy quay với tốc độ 45-50vòng/phút nhằm tạo ra dòng chảy 

xoáy rối khuấy trộn hoàn toàn hóa chất với dòng nước thải để cho quá trình phản ứng 

xảy ra nhanh hơn; 

+ Lượng hóa chất PAC được châm vào bể sẽ được tính toán thông qua thí nghiệm 

Jartest để chọn ra nồng độ hóa chất phù hợp nhất đối với tính chất đặc thù của trang 

trại chăn nuôi; 

+ Sau đó, nước thải sẽ tiếp tục tự chảy qua bể tiếp theo (Đồng thời hóa chất Polymer 

trợ keo tụ cũng được châm vào bể). 

+ Sử dụng cánh khuấy khuấy trộn để hòa trộn hóa chất tạo bông với dòng nước thải; 

+ Motor khuấy chậm 15vòng/phút giúp cho việc hòa trộn giữa hóa chất với nước thải 

được hoàn toàn nhưng không phá vỡ sự kết dính giữa các bông cặn; 

+ Nhờ có chất trợ keo tụ mà các bông cặn hình thành kết dính với nhau tạo thành 

những bông cặn lớn hơn có tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của nước nhiều lần nên rất dễ 

lắng xuống đáy bể khi lắng và tách ra khỏi dòng nước thải; 

+ Nước thải từ bể keo tụ tạo bông 2 tiếp tục tự chảy qua bể lắng hóa lý 2A. 

 Bể lắng hoá lý 2:  

+ Quá trình bể trộn sẽ làm phát sinh và gia tăng liên tục lượng bùn. Do đó, bể lắng hoá 

lý được thiết kế để thu gom lượng bùn này; 

+ Bể lắng bùn được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy 

bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống thu gom bùn lắp đặt dưới đáy bể; 

+ Bùn sau khi lắng được đưa về bể chứa bùn. Phần nước trong sau lắng được thu hồi 

lại bằng hệ thống máng thu nước răng cưa được hố trí trên bề mặt bể và tiếp tục được 

dẫn sang Bể khử trùng. 

 Bể khử trùng:  

+ Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học đặc biệt là nước thải chăn nuôi 

heo còn chứa khoảng 10
5
 – 10

6
 vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này 

tồn tại trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ 

một số loài vi khuẩn có khả năng gây bệnh. 
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+ Khi cho Chlorine vào nước, hóa chất Chlorine có tính oxi hóa mạnh sẽ khuếch tán 

xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với men bên trong của tế bào vi sinh 

vật làm phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 

 Cột lọc: Cột lọc là loại bể lọc nhanh kín, chủ yếu được chế tạo bằng Inox 304, thép 

với dạng hình trụ đứng. Bên trong có chứa vật liệu lọc chia theo từng tầng. Có chức 

năng lọc cặn nước thải sau lắng.  

 Bể chứa bùn: Lượng bùn dư sinh ra từ bể lắng sinh học và bùn từ bể lắng hóa lý sẽ 

được đưa đến bể chứa bùn để tiến hành tách pha nước khỏi pha rắn theo phương 

pháp lắng trọng lực, thu hồi lượng nước về bể điều hòa và chuyển giao lượng bùn dư 

cho đơn vị xử lý. 

 Hồ chứa nước sau xử lý:  

+ Hồ chứa nước sau xử lý được xây dựng để cải thiện chất lượng nước thải đầu ra từ 

đơn vị xử lý cuối cùng, chất lượng nước sau xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu 

pháp lý; 

+ Dư lượng hợp chất hữu cơ và hàm lượng chất rắn lơ lửng được giảm thiểu, tuy nhiên 

nhiệm vụ chính của hồ là cải thiện chất lượng vệ sinh bằng cách đo đạc nồng độ của 

hệ vi sinh vật chỉ thị: trứng giun và coliform. Việc loại bỏ Conforms thông thường là 

quy trình xử lý chậm nhất, vì vậy đó là tiêu chí chính cho việc thiết kế hồ. 

 Nước thải sau khi qua bể khử trùng được dẫn về hồ chứa nước thải sau xử lý. Nước 

thải sau xử lý đạt 62-MT:2016/BTNMT, cột B và QCVN 01-14:2010/BNNPTNT tái sử 

dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây trong khu vực trang trại (Theo Điểm b, Khoản 3, 

Điều 59, Mục 2: Xử lý chất thải chăn nuôi, Luật số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 có hiệu 

lực thi hành ngày 01/01/2020). 
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Bảng 3.53: Thông số các hạng mục, công trình hệ thống xử lý nước thải: 

Công trình 
Kích thước (m) 

(Dài ×Rộng×Sâu) 

Số 

lượng 

Thể tích 

(m
3
) 

Thời 

gian lưu 

nước 

(ngày) 

Vật liệu xây dựng 

Hố CT 
Đường kính 7,5m 

Sâu 5m 
01 220,75 - 

BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Hầm Biogas 70x30x5 01 10.500 52,50 
Hồ đất vát taluy, lót 

và phủ bạt HDPE 

Hầm Biogas nhà 

heo cách ly số 2 
30x15x5 01 2.250 11,25 

Hồ đất vát taluy, lót 

và phủ bạt HDPE 

Hồ điều hoà 50x50x5 01 12.500 62,50 
Hồ đất, lót bạt 

HDPE 

Bể điều hoà 11,2x6x4,5 01 302,4 1,51 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể lắng hoá lý 1A 3,8x3,5x4,5 01 59,85 0,30 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể keo tụ tạo bông 

1 
3,8x1,8x4,5 01 30,78 0,15 

BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể lắng hoá lý 1B 3,8x3,5x4,5 01 59,85 0,30 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể thiếu khí  11,2x6x4,5 01 302,4 1,51 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể hiếu khí 11,2x6x4,5 01 302,4 1,51 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể lắng sinh học 1 3,5x3,5x4,5 01 55,125 0,28 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể thiếu khí 2 3,8x7,5x4,5 01 128,25 0,64 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 
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Công trình 
Kích thước (m) 

(Dài ×Rộng×Sâu) 

Số 

lượng 

Thể tích 

(m
3
) 

Thời 

gian lưu 

nước 

(ngày) 

Vật liệu xây dựng 

Bể hiếu khí 2 11,8x11,2x4,5 01 594,72 2,97 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể lắng sinh học 2 3,5x3,5x4,5 01 55,125 0,28 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể keo tụ tạo bông 

2 
3,5x1,8x4,5 01 28,35 0,14 

BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể lắng hoá lý 2A 3,5x3,5x4,5 01 55,125 0,28 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể khử trùng 3,5x1,8x4,5 01 28,35 0,14 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể chứa bùn 3,8x1,8x4,5 01 30,78 0,15 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Cột lọc D (1m) x H (2m)  01 1,57 0,01 Inox 304 

Hồ sinh học tùy 

nghi 
70x35x5 01 12.250 61,25 

Hồ đất, lót bạt 

HDPE 

Hồ chứa nước thải 

sau xử lý  
60x30x5 01 9.000 45,00 

Hồ đất, lót bạt 

HDPE 

Hố chứa nước tái sử 

dụng 
15x10x3 01 450 2,25 

Hồ đất, lót bạt 

HDPE 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

Các hồ xử lý nước thải là hồ đất lót bạt HDPE, các bể được xây bằng bê tông, có trát 

lớp chống thấm. Hồ nước mưa và các hồ xử lý nước thải được bố trí riêng biệt. 

Hiệu quả xử lý của từng công đoạn trong quy trình công nghệ được trình bày theo 

bảng dưới đây. 
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Bảng 3.54: Hiệu suất xử lý của quy trình công nghệ XLNT 

STT Công đoạn xử lý Hiệu quả xử lý 

1 Xử lý cơ học BOD: 5%; COD: 5%; Dầu mỡ: 85%; SS: 5% 

2 Xử lý sinh học BOD: 90%, COD: 90%, P: 60%; N:80%; SS: 70% 

3 Xử lý hóa lý 
BOD: 45%, COD: 45%, P: 60%; N:20%, KLN: 95%, độ 

màu: 85%, SS: 90%. 

4 Xử lý hóa học Coliform ~100%. 

 Phương án tưới:  

Tính toán nhu cầu tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây khu vực dự án: 

 Chủ đầu tư sẽ tận dụng lượng nước thải sau xử lý để tưới cây xanh cách ly và cây cau 

su trồng ở khu trang trại; 

 Tổng lượng nước thải sau xử lý toàn dự án phát sinh trong 1 tuần là: 84,733 x 7 = 

593,131m
3
.  

 Nước tái sử dụng để vệ sinh chuồng trại trong 1 tuần là: (5lít/ngày x (4.500 + 45 + 

5.500)) x 7 = 351,575 m
3
/tuần; 

 Lượng nước phát sinh trong 1 tuần để tưới cây là: 593,131 – 351,575 = 241,556 

m
3
/tuần; 

Theo TCVN 33:2006 cây xanh cách ly của dư án là 3 – 4lít/m
2
 (chọn 4lít/m

2
) với 

diện tích là 28.063,44m
2
, cây cao su là 10 – 15lít (chọn 10lít/m

2
)với diện tích là 

66.135,26m
2
. Cây xanh cách ly và cây cao su tái sử dụng nước thải tưới cây như sau: 

Bảng 3.55: Nhu cầu tưới theo mùa 

Mùa Loại cây 
Diện tích 

(m
2
) 

Nhu cầu 

tưới 

Địnhmức 

(lít/m
2
) 

Tổng 

(m
3
) 

Tổng nhu cầu 

(m
3
) 

Mùa 

nắng 

Cây xanh cách ly 28.063,44 

2 lần/tuần 

4 224,51 

1.547,21 Vườn cây cao su 

của trại  
66.135,26 10 1.322,71 

Mùa 

mưa 

Cây xanh cách ly 28.063,44 

1 lần/tuần 

4 112,25 

773,61 Vườn cây cao su 

của trại 
66.135,26 10 661,35 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 
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Bảng 3.56: Cân bằng nước theo mùa 

Mùa trong năm Nước thải phát sinh  Nhu cầu tưới cây (m
3
) Lượng nước dư  (+)/ 

thiếu (-) (m
3
) 

Mùa nắng 241,556 m
3
/tuần 1.547,21 (-) 1.305,66 

Mùa mưa 241,556 m
3
/tuần 773,61 (-) 532,05 

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh 

  Chủ dự án cam kết đảm bảo không xả nước thải ra môi trường bên ngoài dự án. Phải 

kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT và 01-

14:2010/BNNPTNT trước khi sử dụng tưới cây tránh ô nhiễu môi trường đất tại khu vực sử 

dụng nước thải sau xử lý để tưới cây. 

Để hạn chế lượng nước chảy tràn do quá trình tưới tiêu, trang trại tiến hành thực hiện 

các biện pháp sau: 

 Tưới tiêu đúng lượng nước theo đúng định mức quy định từ 4 lít/m
2
 đối với cây xanh 

cách ly trong trang trại và 10 lít/m
2
 đối với cây cao su trong trang trại; 

 Tưới cây với tần suất 2 lần/1 tuần vào mùa nắng và 1 lần/tuần vào mùa mưa; 

 Sử dụng các thiết bị vận chuyển nước thải tránh gây tràn ra ngoài trong quá trình di 

chuyển.  

 Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trên phần mặt bằng trang trại sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã 

xuống hệ thống thoát nước. Lượng nước mưa chảy tràn này có thể gây tác hại xấu tới môi 

trường, sinh thái trong khu vực và các vùng phụ cận nếu như không có hệ thống thu gom và 

xử lý thích hợp; 

So với nước thải, nước mưa khá sạch nhưng có lưu lượng rất cao (khi mưa lớn) do 

vậy biện pháp áp dụng tại Trang trại này là xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa riêng 

với hệ thống thoát nước thải; 

Chủ đầu tư dự án sẽ cho thiết kế hệ thống mương tiêu thoát nước mưa là mương đất 

hở tại khu vực chuồng trại. Định kỳ cho công nhân nạo vét bùn lắng toàn bộ hệ thống 

mương tránh tình trạng bồi lắng, ùn tắc gây ngập úng cục bộ; 
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Một phần nước mưa sẽ tự thấm vào đất. Trang trại sẽ đầu tư 02 hồ dự trữ nước mưa 

với kích thước hồ chứa nước mưa 1: Dài 150m x Rộng 35m x Sâu 3m với thể tích 

15.750m
3
, kích thước chứa nước mưa 2: Dài 80m x Rộng 50m x Sâu 3m với thể tích 

12.000m
3
, hồ đất. Lợi dụng địa hình của trang trại để thu gom được tối đa lượng nước mưa, 

tránh trường hợp nước mưa chảy tràn xung quanh trang trại. Lượng nước mưa tại hồ chứa 

đầy sẽ chảy tràn thoát theo địa hình ra bên ngoài dự án. Đường dẫn nước mưa là mương đất, 

bố trí dọc quanh trang trại, mương đất có kích thước khoảng 0,5m x 0,5m (s: chiều sâu; r: 

chiều rộng). Lượng nước mưa này sau khi lắng sẽ được sử dụng cho tưới cây hoặc phòng 

cháy chữa cháy trong trại.  

b. Biện pháp giảm thiểu đối với khí thải 

 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông  

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do bụi khuếch tán từ hoạt động vận 

chuyển của các phương tiện giao thông gồm: 

+ Che phủ bạt khi vận chuyển: Giảm thiểu bụi khuếch tán các xe vận tải vận chuyển 

thức ăn, heo con có phát sinh bụi như các nguyên liệu đặt thù của dự án,... Ưu tiên sử 

dụng các phương tiện có thùng kín; 

+ Thu dọn nguyên, vật liệu rơi vãi khi vận chuyển trên tuyến đường, các tuyến đường 

xung quanh khu vực dự án; 

+ Đối với các loại sản phẩm, hóa chất có mùi khó chịu: Trước khi đưa lên phương tiện 

vận chuyển phải gói bọc kỹ, không để lọt mùi ra ngoài, không để rơi vãi trên phương 

tiện vận chuyển và trên đường vận chuyển; 

+ Không sử dụng phương tiện quá cũ để vận chuyển hoặc đi lại. Các loại xe ô tô, thiết 

bị chuyên dùng có đăng ký, đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; 

+ Bố trí hợp lý về thời gian giao thông: thời gian vận chuyển, chuyên chở cần tránh 

vào các giờ cao điểm như giờ ra vào làm việc của công nhân tránh ách tắt giao thông 

nhất là các vị trí tập trung lượng lớn giao thông như các vị trí kết nối, giao nhau khu 

vực dự án và các tuyến đường xung quanh; 

+ Khuyến khích công nhân tập trung sử dụng phương tiện xe đưa rước nhằm giảm 

phương tiện cá nhân; 
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+ Khi áp dụng các biện pháp che chắn, thu dọn khi rơi vãi hạn chế được tối đa mức độ 

phát thải bụi khuếch tán và khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án 

và tuyến giao thông. 

 Giảm thiểu bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để giảm thiểu bụi và khí thải từ các máy phát điện dự phòng, công ty sẽ thực hiện 

các biện pháp như sau:  

 Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp; 

 Máy phát điện được bố trí đặt trong nhà đặt máy phát điện nhằm giảm ảnh hưởng 

tiếng ồn tới công nhân làm việc. Máy phát điện đặt trên bệ bê tông chắc chắn, giữa 

có chèn lớp điệm đàn hồi nhằm giảm thiểu độ rung lan truyền, đồng thời đảm bảo 

máy phát điện hoạt động được lâu dài; 

 Lắp đặt ống khói được làm bằng thép không gỉ, chịu nhiệt cao, ống khói cao khoảng 

5,5m so với máy nhà đặt máy phát điện, đường kính 150mm để hạn chế các tác động 

đến môi trường không khí. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi sinh ra trong quá trình nhập nguyên liệu thức ăn 

Lượng bụi phát sinh trong quá trình nhập nguyên liệu thức ăn và cho heo ăn là không 

đáng kể. Tuy nhiên, trang trại vẫn tiến hành các biện pháp giảm thiểu như sau: 

 Xây dựng đường giao thông nội bộ hoàn chỉnh để thuận tiện cho việc vận chuyển. 

Phân bố lượng xe chuyên chở phù hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói, bụi cho khu 

vực; 

 Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào mùa nắng để giảm bụi và hơi nóng do xe vận 

chuyển ra vào khu vực trang trại; 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

 Công nhân phải có ý thức trong việc chăm sóc và cho vật nuôi ăn, không để thức ăn 

rơi vãi, dư thừa lãng phí. Sử dụng máng ăn cho heo, trách cho heo ăn ngay trên nên 

chuồng; 
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 Thường xuyên kiểm tra máng ăn, thiết bị cho ăn đồng thời điều chỉnh lượng thức ăn 

trong thiết bị cho ăn, tránh tình trạng thức ăn bị quá tải sẽ có khuynh hướng sinh bụi 

thức ăn; 

 Trong cây xanh xung quanh khu vực. Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh.  

 Biện pháp xử lý khí gas thoát ra từ hầm biogas  

 Phủ bạt HDPE dưới lớp lót đáy có bề dày 0,75 mlimet, phủ trên 1,5 milimet để tránh 

thủng và phát sinh mùi ra ngoài.  

 Công ty sẽ tận dụng để nấu ăn hoặc tiến hành đốt bỏ có kiểm soát theo đúng quy định 

nếu dư; trong quá trình sử dụng khí biogas, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp đốt có 

kiểm soát theo đúng quy định. Đường ống dẫn khí Biogas được sử dụng vật liệu 

chống ăn mòn (PVC) đảm bảo hạn chế hư hỏng đường ống phát tán khí Biogas ra 

môi trường. 

 Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình xử lý nước thải và Bụi, hơi phát sinh từ 

hoạt động pha hóa chất xử lý nước thải 

Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải phát sinh từ HTXLNTTT 

được áp dụng như sau: 

+ Bê tông hóa các tuyến đường giao thông khu vực hệ thống XLNT, thường xuyên vệ 

sinh các tuyến đường và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho các con đường trong 

nội bộ khu xử lý nước thải. Thường xuyên kiểm tra, giám sát môi trường xung quanh 

tại khu vực; 

+ Các hóa chất xử lý nước thải như: bột khử trùng Clorin, bột keo tụ tạo bông PAC,... 

cần được bao, bọc cẩn thận tránh phát tán ra ngoài không khí. Đồng thời thao tác 

thực hiện châm hóa chất cần đúng quy trình và trình tự hướng dẫn vận hành nhằm 

tránh rơi vãi và phát sinh bụi, mùi; 

+ Cần túc trực vận hành và kiểm soát nước thải tại HTXLNTTT nhằm tránh sự cố xảy 

ra gây yếm khí phát sinh các mùi khó chịu: H2S, Mercaptan. 

c. Tác động do phát sinh chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

 Chất thải rắn sinh hoạt 
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Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân, để giảm 

thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau:  

 Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào thùng chứa rác dung tích 120 – 240lít bố trí 

dọc đường giao thông nội bộ, xung quanh và trong khu vực trại để thu gom rác thải, 

…; 

 Nhóm các thành phần tái chế như nhựa, giấy văn phòng,.. bán cho đơn vị thu mua 

phế liệu; 

 Đơn vị Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom và xử lý 

định kỳ 1lần/ngày. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Chất thải rắn không nguy hại: Có khả năng tái sử dụng như lọ, thùng carton, bao bì, 

các tấm làm mát thải bỏ,…. Các chất thải từ các hoạt động của dự án sẽ được thu gom và xử 

lý như sau: Thùng carton và bao bì được thu gom và bán cho đơn vị có chức năng thu mua. 

Các loại chất thải này được lưu trữ trong nhà chứa chất thải rắn thông thường, với diện tích 

mỗi nhà chứa CTR thông thường là 20m
2
. Kết cấu công trình: nền bê tông, cột bê tông cốt 

thép, tường xây gạch tô 2 mặt, mái lợp tôn, cửa ra vào khung sắt; 

 Hoạt động thu gom, xử lý đối với các loại chất thải rắn chăn nuôi thông thường tuân 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Đơn vị Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom và xử lý 

định kỳ 1 lần/ngày. 

 Phân heo 

Phân heo nái và heo con được thu gom phân khô mỗi ngày, đóng bao và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng, phân thải heo nái và heo con được tách riêng để đóng bao, không 

qua máy ép phân.  

 Phân heo từ nhà heo nọc sẽ theo nước thải chảy về hố CT, sau đó được bơm vào máy 

ép phân để ép phân, nước thải từ máy ép phân sẽ được dẫn về Hầm Biogas cùng với nước rỉ 

từ quá tình ép phân. Phân heo sau khi ép đến độ ẩm đạt yêu cầu sẽ được đưa vào nhà để 

phân và sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng theo quy định. 
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Định kỳ mỗi ngày sẽ sử dụng máy ép phân để hút phân tại hố CT, độ ẩm của phân sau 

khi tách từ 25 - 30 %, tỷ lệ phân tách ra được khoảng 65 - 70 %. Phân sau khi được ép sẽ 

được khử trùng bằng vôi bột, sử dụng vôi bột có tính sát trùng mạnh, diệt các cầu khuẩn 

sinh mủ, các liên cầu khuẩn, E . coli, trực khuẩn đóng dấu lợn, tụ huyết trùng, phó thương 

hàn . . .  

Phân heo sẽ được xử lý theo điểm a, khoản 3, Điều 12 của Quyết định 25/2018/QĐ-

UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý 

Nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trước 

khi đưa ra môi trường. 

Để hạn chế mùi hôi và giúp xử lý phân chủ dự án sẽ dùng chế phẩm vi sinh, tiến hành 

phun đều lên phân heo. Tần suất phun 1 ngày/lần. Để hạn chế mùi hôi phát sinh trang trại sử 

dụng bao chứa 02 lớp, lớp trong là bao nilon, lớp ngoài là bao bì PP. Phân sau khi đóng bao 

sẽ vận chuyển về nhà để phân. Phân được đóng bao với trọng lượng khoảng 50 kg/bao sẽ 

được xe tải có tải trọng 10-12 tấn tới vận chuyển. Công ty sẽ ký hợp đồng chuyển giao phân 

bón cho đơn vị có nhu cầu. 

Chủ dự án đầu tư 01 máy ép phân. Máy ép phân sẽ đặt tại nhà đặt máy ép phân với 

diện tích là 70m
2
. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy ép phân như sau: 

+ Vật liệu thân máy: Gang đúc, độ dày 3-4mm. 

+ Vật liệu màng lọc: inox 304, độ dày 0,75mm 

+ Vật liệu trục vít: Inox 304, độ dày 2-3mm 

+ Kích thước máy ép: dài x rộng x cao = 195cm x 60cm x 110cm. 
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Hình 3. 6: Cấu tạo máy ép phân 

Nguyên lý hoạt động máy ép phân: 

Máy ép phân heo là dạng máy ép trục vít, phân được bơm vào máy bằng bơm chìm 

thông qua ống nhựa. Máy ép hoạt động dựa trên việc nén phân lại bằng trục vít, nước sẽ 

thoát qua lưới lọc, phần phân khô sẽ đùn ra phía trước và rơi xuống. Phần nước sau ép sẽ 

được dẫn về bể biogas để tiếp tục xử lý.  

Hiệu quả của máy ép phân: Máy ép phân trại sẽ đầu tư là máy ép phân trục vít. Khi 

máy hoạt động, trục vít sẽ đùn phân khô ra ngoài, nước trong dung dịch phân sẽ được dẫn 

về hệ thống xử lý. Máy có kết cấu đơn giản, vận hành dễ dàng và mang lại hiệu quả cao, độ 

ẩm đạt được là 70%. Máy ép phân trục vít đã được sử dụng tại nhiều trang trại chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho thấy hiệu quả cao. 

Phân heo sau ép tơi, khô, không kết dính, mùi hôi giảm, lượng phân heo sau ép sẽ được 

đưa vào nhà để phân và sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng theo 

quy định. Nhà để phân 1,2: nhà 1 tầng, nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây kín tô 2 

mặt quét sơn nước, mái lợp tole, diện tích mỗi nhà là 105m
2
. Khu vực xung quanh nhà để 

phân sẽ được phun chế phẩm vi sinh để giảm mùi hôi. Xây dựng mương kín, mương bê tông 

với kích thước 0,5m x0,5 (chiều rộng x chiều sâu) xung quanh bên trong nhà để phân để có 

thể thu gom được lượng nước rỉ phát sinh từ phân heo trong quá trình ép. 

 Heo chết không do dịch bệnh 

Lưới lọc 

Lưới lọc 
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Trại thường xuyên được khử trùng, heo được tiêm ngừa phòng bệnh định kỳ và có 

bác sỹ thú ý trực tiếp chăm sóc đàn heo nên lượng heo chết là tương đối nhỏ; 

Quy trình xử lý heo chết không do dịch bệnh như sau: Heo chết không do dịch bệnh 

 thu gom tập chung tại nhà chứa xác heo  cho vào hầm hủy xác xử lý theo quy định; 

Theo Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT, cứ 01 tấn heo chết thì cần hố chôn có 

kích thước là sâu 1,5 – 2m x rộng 1,5 – 2m x dài 1,5 – 2m, thể tích hầm chứa đủ chứa 01 tấn 

heo khoảng 2 x 2 x 2 = 8m
3
. Do đó, với 136kg/ngày heo chết không do dịch bệnh và nhau 

thai chủ dự án đầu tư hầm huỷ xác là 288m
3
 (Dài 12m x Rộng 6m x Sâu 4m) đủ xử lý toàn 

bộ lượng heo chết do ngộp, còi cọc, heo chết do bênh thông thường và nhau thai. Hầm huỷ 

xác có kết cấu bê tông chống thấm, cửa đóng kín, cửa để bỏ heo chết lượng heo chết không 

do dịch bệnh, cửa được xây bằng gạch, với kích thước dài x rộng: 0,4m x 0,4m. Ống thoát khí 

cao 1m có co hướng xuống đất  42. Bề mặt hầm huỷ xác bố trí cửa kín có rắc vôi bột đảm 

bảo không gây ô nhiễm môi trường. Khu vực huỷ xác được bố trí cách xa với khu vực văn 

phòng và nhà ở công nhân; 

Quy trình xử lý xác heo chết không dịch bệnh bằng hầm hủy xác: 

 Bước 1: Sau khi hoàn tất công tác bố trí và xây dựng hầm hủy xác, tiến hành rải vôi 

bột làm lớp lót đáy của hầm hủy xác; 

 Bước 2: Xác heo chết trước khi cho hầm huỷ xác sẽ được tập kết tại nhà xử lý heo 

chết trước khi đưa vào hầm huỷ xác; 

 Bước 3: Cho heo chết và hầm huỷ xác rải một lớp vôi bột lên lớp xác vừa được đưa 

vào hầm huỷ. Tùy theo số lượng xác để rải vôi bột; 

 Bước 4: Đóng cửa hầm hủy xác sau khi thực hiện các bước trên. Xác động vật sẽ 

được phân hủy tương tự quá trình vô cơ hóa chất hữu có trong tự nhiên; 

 Bước 5: Phía ngoài khu vực hầm hủy xác tạo một rãnh nước với kích thước rộng 20 – 

30cm, sâu 20 – 25cm có tác dụng dẫn nước mưa thoát ra ngoài, tránh ứ đọng nước 

quanh hố hủy xác; 

 Bước 6: Trên bề mặt hầm hủy xác, rắc vôi bột với lượng 0,8 kg/m
2
 để hạn chế khả 

năng phát tán mùi và nguy cơ dịch bệnh nếu có trong quá trình thao tác; 
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 Bước 7: Khi lượng xác heo tại ngăn 01 đầy, Công ty tiến hành bỏ xác heo và nhau 

thai vào ngăn thứ 2. Khi xác heo được lưu khoảng 3 – 6 tháng sẽ phân hủy. 

 Heo chết do dịch bệnh 

Khi chủ trang trại nghi ngờ heo chết không rõ nguyên nhân, heo chết do dịch bệnh, 

phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên môn gần nhất để 

được hướng dẫn xử lý theo quy định. 

 Bùn thải   

Lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của mỗi khu sẽ được thu gom về bể 

chứa bùn có kích thước như nhau: D x R x C = 3,8x1,8x4,5 = 31,05m
3
, kết cấu: bê tông cốt 

thép có quét vật liệu chống thấm. Chủ Dự án phải lấy mẫu bùn thải để phân tích, trường hợp 

mẫu bùn có chỉ tiêu vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của QCVN 

50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá 

trình xử lý nước, Chủ Dự án phải quản lý lượng bùn thải phát sinh từ dự án theo đúng quy 

định về chất thải nguy hại; trường hợp không vượt Quy chuẩn và Bùn thải phát sinh từ hầm 

Biogas, Chủ Dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom định kỳ theo chất thải 

thông thường. 

 Biện pháp quản lý chất thải nguy hại  

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp tuân thủ theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022. Cụ thể như sau: 

 Chât thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng chứa có thể 

tích 60 – 120L, bằng nhựa HDPE, có nắp đậy kín, dán nhãn đặt trong khu vực Nhà 

chứa chất thải nguy hại diện tích 15m
2
. 

 Chủ đầu tư xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại có mái che, sàn cao tránh bị ngập 

nước, nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây tô 2 mặt sơn nước, mái lợp tole, 

có dán biển cảnh báo, có bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy, có gờ chắn và hố thu 

gom phòng ngừa sự cố tràn đổ CTNH...theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy 

hại; 

 Chủ dự án sẽ tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở TNMT 

tỉnh Bình Phước theo đúng quy định, sau đó kí hợp đồng chuyển giao với đơn vị có 
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chức năng vận chuyển xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022. Tần suất thu 

gom dự kiến định kỳ 6 tháng/lần. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với. nguồn 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 dưới đất khu 

vực dự án; 

− Công ty sẽ 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 tác động 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; 

– 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; 
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– 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. 

3.2.2.2. Biên pháp giảm thiể các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

 Giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động giao thông 

Để giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động giao thông tại dự án, cần thực hiện các 

biện pháp áp dụng như sau: 

+ Các phương tiện vận tải, vận chuyển thức ăn, heo con 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. 

 Tiếng ồn do tiếng kêu của heo 

+ Tiếng ồn trong trang trại chỉ xảy ra ở một số thời điểm nhất định (thường là ở thời 

gian cho heo ăn hoặc heo đói). Cần cho heo ăn đúng theo gian quy định; 

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

 Giảm tác động do nhiệt 

– 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 phù hợp với từng thời điểm trong ngày. 

 Mùi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, từ hệ thống xử lý nước thải và khu vực hầm 

hủy xác 

 Đối với mùi hôi phát sinh trong chuồng trại:  
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Với đặc điểm của công nghệ chăn nuôi heo hiện đại là hệ thống chuồng khép kín, sàn 

chuồng hở tránh tích tụ phân và nước tiểu trong thời gian dài, do vậy mùi hôi từ quá trình 

phân hủy chất thải của heo được giảm thiểu và hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh; 

Chuồng nuôi được thiết kế hơi có độ dốc và rảnh thoát nước tiểu; khống chế ô nhiễm 

mùi bằng biện pháp phun chế phẩm EM cho các chuồng nuôi và phun lên mình heo. Heo 

nuôi thường có mùi nên dùng EM pha với nước sạch. Tỷ lệ pha 1 lít EM cho 200 lít nước, 

sử dụng 1 lít dung dịch đã pha cho 10m
2
. Phun đều cho chuồn nuôi với tần suất 01 lần/ngày 

khi không có dịch bệnh, phun với tần suất 02 lần/ngày khi có dịch bệnh. Đối với khu vực 

nhà để phân phun định kỳ với tần suất 1 lần/ngày; 

Trang trại khống chế ô nhiễm mùi bằng biện pháp sau: Sử dụng các hóa chất khống 

chế mùi thuộc các dạng: chất trung hòa mùi, những hóa chất hấp phụ mùi, những sản phẩm 

enzym nhằm thay đổi những hoạt động sinh học có khả năng khống chế mùi, thường sử 

dụng chế phẩm EM và trang bị hệ thống quạt hút hoạt động liên tục làm cho độ ẩm trong 

thực phẩm và phân heo giảm đi đáng kể; 

Thường xuyên khơi thông các hướng thu nước thải trong chuồng để tránh phân, nước 

thải ứ đọng làm phát sinh mùi; 

Giữ cho chuồng nuôi luôn thông thoáng, nhiệt độ bên trong chuồng luôn ở mức phù 

hợp với quá trình sinh trưởng của heo đồng thời hạn chế hoạt động của các vi sinh vật yếm 

khí.  

 Hệ thống thông gió chuồng nuôi:  

Xây dựng chuồng trại cao ráo, thông thoáng theo nguyên tắc thông gió tự nhiên, bố 

trí hệ thống quạt hút hoạt động liên tục tăng cường độ thông thoáng, làm cho độ ẩm trong 

thực phẩm và phân heo giảm đi đáng kể; 

Để thông gió trong khu vực chuồng nuôi, và giảm thiểu mùi hôi, trại sẽ trang bị hệ 

thống quạt hút. Xây dựng chuồng trại theo hệ thống kín, có dán gạch công nghiệp, trong 

mỗi chuồng nuôi có 04 quạt gió, công suất mỗi quạt 1,5HP, quạt hoạt động nhiều hay ít do 

thời tiết và nhiệt độ trong khu chuồng nuôi. Nếu nhiệt độ trên 27
0
C thì hoạt động 2 – 3 quạt 

hoạt động. Nhờ hệ thống trại kín (tất cả quạt hút gió, hệ thống làm mát và role báo nhiệt độ 

đều tự động hoàn toàn) nên nhiệt độ bên trong trại luôn ổn định; 
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Bố trí trồng cây xanh cách ly xung quanh các khu trại (chi tiết thể hiện tại bản vẽ 

tổng thể đính kèm báo cáo). Ngoài ra xây dựng tuyến hàng rào cao 2,5m nhằm hạn chế mùi 

phát tán. Công ty sẽ bố trí trồng cây xanh phía sau các quạt hút và khu vực dự án đảm bảo 

đạt tối thiểu 20% tổng diện tích dự án để giảm thiểu mùi hôi phát tán xung quanh; 

Tại các khu trại bố trí các quạt hút nhằm điều hòa vi khí hậu, tạo điều kiện thông 

thoáng hạn chế mùi hôi tích tụ trong các khu vực chăn nuôi; 

Các quạt hút bố trí hướng ra khu vực không có người dân sinh sống, không có công 

trình xây dựng nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh. 

 Hệ thống làm mát của chuồng nuôi: 

Tường trang trại được thiết kế hệ thống làm lạnh cùng với hệ thống quạt thông gió, 

giúp điều hòa nhiệt độ ổn định. Bên trong trại heo, hệ thống máng nước tự động, khay để 

thức ăn được sắp xếp hợp lý, phù hợp với từng ô ngăn cách nhằm tạo không gian thoải mái. 

Để điều tiết nhiệt độ làm mát cho chuồng trại, hệ thống làm mát bằng các tấm tổ ong theo 

nguyên lý đoạn nhiệt được áp dụng. Nước được bơm từ bồn chứa nước sạch và phân phối từ 

phía trên theo các tấm trao đổi ẩm, phía trong các tấm này được lắp các quạt hút. Dòng khí 

cần làm ẩm được hút xuyên qua các khe hẹp kiểu tổ ong, tiếp xúc và làm bay hơi lớp nước 

mỏng bám trên bề mặt vật liệu, không khí mang hơi ẩm sẽ được thổi vào bên trong các 

chuồng trại. Kỹ thuật này sử dụng chủ yếu là quạt hút và nước sạch vì vậy không có các 

nguồn ô nhiễm phát sinh từ công đoạn này; 

Toàn bộ dự án các chuồng nuôi heo nái nên có hệ thống làm mát. Nước làm mát đa 

số bay hơi vào không khí nên không phát sinh nước thải nên sẽ cấp nước bổ sung hằng ngày 

cho các tấm làm mát. 

Việc sử dụng tấm làm mát này không phát sinh cặn lắng vì lượng nước cung cấp cho 

tấm làm mát là nước sạch, thông thường tuổi thọ của các tấm làm mát khoảng trên 10 năm; 

nếu trường hợp trong quá trình sử dụng các tấm làm mát này bị hư hỏng sẽ được công ty thu 

gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.  

 Đối với mùi hôi từ khu vực xử lý nước thải:  
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Khu vực xử lý nước thải: Thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như: Hệ thống 

mương thu gom nước thải là hệ thống kín, thường xuyên khơi thông dòng chảy để tránh ứ 

đọng; phun chế phẩm EM với tần suất 02 lần/ngày. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực Hầm hủy xác 

 Bố trí xây dựng Hầm hủy xác nằm khu vực biệt lập, xa khu vực chuồng trại. Khu vực 

hầm hủy xác phải bố trí màn trùm cửa hầm hủy để hạn chế ruồi nhặng và mùi trong 

hầm hủy phát tán ra môi trường. 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 

để hạn chế khả năng phát tán mùi và nguy cơ bệnh dịch nếu có trong quá trình thao 

tác. 

 Rải vôi bên trong và trên bề mặt hầm hủy xác với khối lượng 0,8kg/m
2
, phun 

chlorine nồng độ 2%, với lượng 0,2 – 0,25 lít/m
2
 tại khu vực hầm hủy xác và nhà 

chứa heo chết với tần suất 01 lần/ngày để hạn chế khả năng phát tán mùi và nguy cơ 

bệnh dịch nếu có trong quá trình thao tác; Sử dụng chế phẩm EM để phun tại khu 

vực nhà xử lý heo chết và hầm hủy xác với tỷ lệ pha 5lít EM cho 200 lít nước, sử 

dụng 1 lít dung dịch đã pha cho 10m
2
. Phun đều tại khu vực nhà chứa heo chết và 

khu vực hầm hủy xác với tần suất 2lần/ngày. 

 Tác động đến biến đổi khí hậu 

 Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn các chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường, 

Biến đổi khí hậu, phổ biến quy chế bảo vệ môi trường trong khu vực, hạn chế đến 

mức thấp nhất rò rỉ khí thải phát sinh từ Hầm Biogas. 

 Toàn bộ công nhân và nhân viên sinh sống, làm việc trong khu vực cũng sẽ được tiếp 

cận các thông tin, chương trình trên qua các bảng thông tin tại các khu vực công cộng 

liên quan đến các tác động biến đổi khí hậu,... 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Trong quá trình hoạt động tại dự án sẽ khó tránh khỏi những tác động gây ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái tại khu vực dự án. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng tác động xấu sẽ thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu theo bảng dưới đây. 
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Bảng 3.57: Biện pháp giảm thiểu các tác động đến hệ sinh thái khu vực trong giai đoạn 

hoạt động 

STT 
Các hoạt 

động 
Tác động đến tài nguyên sinh học Biện pháp giảm thiểu 

1 

Hoạt động 

giao thông 

vận tải 

 Khí thải, bụi phát sinh do chính 

phương tiện giao thông và phát sinh 

từ mặt đường sẽ bám vào thân, lá của 

thảm thực vật cản trở quang hợp gây 

ảnh hưởng đến sự phát triển của thảm 

thực vật. 

 Chủ đầu tư yêu cầu phương 

tiện vận tải đúng quy chuẩn kỹ 

thuật, che phủ bạt khi vận chuyển 

nguyên vật liệu, hàng hóa,... phát 

sinh bụi; 

 Phân tuyến giao thông hợp lý; 

 Phun tưới nước giảm bụi. 

2 

Hoạt động 

sinh hoạt 

của cán bộ 

công nhân 

viên 

 Nước thải sinh hoạt làm tăng hàm 

lượng các chất ô nhiễm (BOD, COD, 

SS và các chất hữu cơ dễ phân huỷ) 

trong nước mặt lưu vực xung quanh 

gây suy thoái môi trường nước và ảnh 

hưởng đến các loài thủy sinh. 

 Chất thải rắn sinh hoạt không được 

thu gom và xử lý đúng quy định sẽ 

phát tán ra môi trường tích tụ gây ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái đất và nước. 

 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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STT 
Các hoạt 

động 
Tác động đến tài nguyên sinh học Biện pháp giảm thiểu 

3 
Hoạt động 

chăn nuôi  

 Nước thải chăn nuôi nếu không 

được xử lý xả thải trực tiếp ra sông, 

kênh rạch sẽ gây ô nhiễm môi trường 

nước và gây chết hàng loạt sinh vật 

nước; 

 Các chất thải rắn từ hoạt động 

chăn nuôi phát thải vào môi trường 

gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi 

trường đất, nước. 

 Thực hiện các biện pháp quản 

lý, kiểm soát và bảo vệ môi trường 

theo đúng quy định pháp luật. 

 Đảm bảo hệ thống XLNT đạt 

quy chuẩn. Nước thải được tái sử 

dụng hoàn toàn không xả thải ra 

môi trường. 

 

 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội 

Ưu tiên tuyển dụng lao động tại khu vực dự án nhằm giảm gia tăng dân số cơ học 

cũng như các vấn đề an ninh trật tự, mâu thuẫn tại khu vực dự án. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát cũng như giải quyết triệt để 

về vấn đề môi trường tránh gây tác động xấu, gây hoang mang cho người dân và dư luận. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động về giao thông  

Các biện an toàn giao thông trong trang trại gồm: 

 Lắp đặt các biển báo tại khu vực ngã ba, ngã tư trên tuyến đường nội bộ và lắp đặt 

biển báo, đèn giao thông theo đúng quy định tại các giao lộ với các đường giao thông 

đối ngoại; 

 Tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân, nhân 

viên sống trong trang trại. 

 Tác động đến sức khỏe cộng đồng khu vực dự án 

Công tác quét dọn đường và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường của toàn khu 

trang trại được Chủ đầu tư thuê Đơn vị dịch vụ thực hiện bố trí đầy đủ nhân lực thu gom, 

quét dọn, vệ sinh môi trường. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát cũng như giải quyết triệt để 

về vấn đề môi trường tránh gây tác động xấu, gây hoang mang cho người dân và dư luận. 

3.2.2.3 Biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án. 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ  

Nếu có cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án thì tác hại đối với tài sản 

và tính mạng của công nhân khá lớn. Vì vậy, chủ dự án phải đảm bảo khâu thiết kế phù hợp 
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với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể 

gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn. 

− Kiểm tra các thiết bị, đảm bảo luôn trong tình trạng an toàn về điện; 

− Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Tập huấn định 

kỳ về PCCC cho nhân viên của Dự án; 

− Các trang thiết bị ứng phó khi có sự cố cháy: họng cứu hỏa, bình CO2 MT3, máy 

bơm,.. Các thiết bị như bình CO2 được bố trí phù hợp và thuận tiện nhất có thể lấy và 

sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra: đặt tại lối ra vào của trang trại, tại hệ thống xử 

lý nước thải, kho chứa hóa chất, nơi có rơm rạ,…Nơi để rơm rạ phải để nơi cách xa 

những vật dễ cháy, nổ. 

Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Cháy nổ 

Báo động an toàn cho 

toàn trang trại 

Dập lửa 

Điều tra và viết báo cáo 

sự cố 

Cắt 

điện 

Thông báo cho lãnh đạo 

công ty 

Nghiêm trọng 

Có  

Không   

Thu dọn hiện trường 

Kết thúc 

Báo cho 

đội PCCC 

Thoát hiểm nếu 

cần 

Kết hợp với đội 

PCCC để dập lửa 
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 Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

− Báo động toàn bộ khu vực, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114; 

− Cúp điện bên trong khu vực dự án, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương như 

công an, quân đội đến để phối hợp chữa cháy; 

− Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở và chỉ 

huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo; 

− Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến hành 

kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên; 

− Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất; 

− Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để dập 

lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy 

chuyên nghiệp; 

− Di chuyển tài sản trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị cháy lan ra 

nơi an toàn; 

− Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường; 

− Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động theo 

hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011. 

b.  Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

− Các biện pháp như lắp đặt các biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng dọc tuyến 

đường chở trong nội bộ trang trại sẽ được thực hiện; 

− Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu nguyên, nhiên liệu, thiết bị phù hợp không để lấn 

chiếm lối đi lại; 

− Công nhân vào làm việc tại trang trại, đặc biệt là những công nhân làm việc ở độ cao 

đều được dự án huấn luyện về an toàn lao động. Dự án sẽ không tiếp nhận các công 

nhân không tuân thủ về các điều kiện an toàn lao động do dự án đặt ra. Mặt khác, 

Chủ dự án sẽ ưu tiên cho lao động địa phương; 

Sơ đồ hướng dẫn quy trình ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn lao 

động được tóm tắt trong Hình 3.8 
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Hình 3.8: Sơ đồ hướng dẫn ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động 

c. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hầm Biogas và hệ thống xử lý nước 

thải. 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

 Bố trí nhân viên vận hành đúng chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống để có 

biện pháp khắc phục kịp thời, ghi chép lại nhật ký vận hành hệ thống để tiện trong 

công tác kiểm tra, theo dõi; 

 Định kỳ lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả của hệ 

thống xử lý từ đó có phương án vận hành hiệu quả; 

 Các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc xử lý nước thải đa số đều có mua thiết bị dự 

phòng; 

 Theo dõi, kiểm tra hệ thống đường ống dẫn khí gas, hệ thống các van. 

 Biện pháp khắc phục, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải và hầm Biogas 

Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, công ty sẽ báo ngay cho đơn vị có 

chức năng để sửa chữa kịp thời. Các hồ bể của hệ thống xử lý đều được lót bạt HDPE chống 

thấm. 

Sự cố từ hầm biogas: Khi hầm Biogas có hiện tượng đóng váng (màng sinh học dày 

lên), khi lên ít vì vậy không nên tự ý vệ sinh hầm ngay mà cần báo cho đơn vị có chuyên 

môn đến xử lý. Có thể tự xử lý, nhưng trước đó phải mở nắp hầm ủ khí một thời gian dài và 
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khi mêtan bay hết, sau đó dùng gậy chọc phá màng sinh học, bơm nước vào để đẩy lên váng 

ra. Sau khi chọc thũng lớp váng, phải chờ vài tiếng mới được mở nắp hầm. Tuyệt đối không 

được tự ý xuống hầm ủ khí trong bất cứ trường hợp nào nếu không có sự kiểm tra và hướng 

dẫn của cán bộ kỹ thuật. Đối với hệ thống đường ống dẫn khí gas, khi gặp sự cố hở khí gas 

(có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối không 

được thực hiện ở đường ống dẫn khí mà chỉ được thực hiện ở bếp; tại nơi có khí thoát ra 

ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút thuốc, dùng đèn dầu. Khi dùng bếp cần 

chú ý đưa lửa tới gần rồi mới mở van cho khí ra. Báo ngay cho đơn vị có chức để xử lý sự 

cố. 

d. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong 

các đường ống nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước thải, nước mưa 

Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các đường 

ống nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước thải, nước mưa được thực hiện trong giai 

đoạn hoạt động như sau: 

 Thuê đơn vị tiến hành nạo vét nạo vét hệ thống đường ống thu gom và thoát nước 

của trang trại theo định kỳ; 

 Thực hiện công tác thu gom rác, đất, cát... phát sinh trên đường nhằm tránh rơi vãi 

hoặc theo nước mưa cuốn vào mương, rãnh gây tắc nghẽn; 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các đường ống 

nước cấp, đường ống thu gom và thoát nước thải, nước mưa được thực hiện trong 

suốt thời gian hoạt động của trang trại. 

e. Biện pháp khắc phục sự cố hệ thống làm mát, hệ thống thông gió (quạt hút) không 

hoạt động 

 Công ty thường xuyền bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống làm mát để phòng ngừa sự cố 

xảy ra. 

 Trang bị máy bơm nước dự phòng mát bơm nước gặp sự cố làm ảnh hưởng tới hệ 

thống làm mát của trang trại. 

f. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với Hầm hủy xác 

Để phòng ngừa sự cố từ Hầm hủy xác, công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 
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 Trong quá trình xây dựng sẽ tiến hành gia cố nền móng Hầm hủy xác để tránh xảy ra 

hiện tượng sụt lún; 

 Hướng dẫn công nhân thực hiện huỷ xác theo đúng quy trình, tiến hành rắc vôi bột 

thường xuyên để hạn chế phát sinh mùi từ Hầm hủy xác; 

 Trong quá trình xây dựng Hầm hủy xác, tiến hành trát chống thấm quanh khu vực 

tường bao, xây dựng kín, có trần và cửa cho xác heo vào. 

 Khi xảy ra sự cố từ Hầm hủy xác, cần bố trí các bộ kỹ thuật khắc phục kịp thời. Đồng 

thời tiến hành phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột, có thể sử dụng một số chế phẩm 

để xử lý sự cố như Enchoice solution, Unikai để xử lý mùi từ khu vực Hầm hủy xác 

trong trường hợp xảy ra sự cố. 

g. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nhiễm bệnh và lan truyền dịch bệnh 

Chương trình vệ sinh phòng dịch của khu trại sẽ được thực hiện nghiêm ngặt và đúng 

theo Luật thú y số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018  và Thông tư  07/2016/TT-

BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

 Biện pháp phòng dịch 

Dụng cụ dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, diệt vật chủ 

trung gian định kỳ và sau mỗi đợt nuôi; nơi chăn nuôi phải theo quy hoạch của địa phương 

hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Chất thải trong chăn nuôi phải được xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản kín, nguồn nước nuôi phải bảo đảm chất 

lượng; nước thải, chất thải phải được xử lý trước khi xả thải bảo đảm vệ sinh thú y và theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Heo giống, thức ăn sử dụng trong chăn nuôi phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh 

thú y và theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, pháp luật về thức ăn chăn nuôi. 

Động vật phải được phòng bệnh bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

Vắc-xin phòng bệnh bắt buộc trong các chương trình khống chế, thanh toán dịch bệnh 

động vật, phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp do ngân sách nhà nước hỗ trợ; cơ quan quản lý 
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chuyên ngành thú y chịu trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ 

chức thực hiện kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng bệnh động vật. 

 Xử lý dịch bệnh 

Cách ly ngay động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh; 

Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật 

chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường; 

Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, 

có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương và 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã. Chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

Ngoài ra để phòng ngừa dịch bệnh Chủ đầu tư tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 01-

14:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỵ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh 

học cụ thể như sau: 

 Yêu cầu về chuồng trại 

Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người và 

động vật ra vào trại. 

Trại chăn nuôi phải bố trí riêng biệt các khu: khu chăn nuôi; khu vệ sinh, sát trùng 

thiết bị chăn nuôi; khu tắm rửa, khử trùng, thay quần áo cho công nhân và khách thăm quan; 

khu cách ly heo ốm; khu mổ khám lâm sàng và lấy bệnh phẩm; khu tập kết và xử lý chất 

thải; khu làm việc của cán bộ chuyên môn; các khu phụ trợ khác (nếu có). 

Cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi 

phải bố trí hố khử trùng.  

Chuồng nuôi heo phải bố trí hợp lý theo các kiểu chuồng về vị trí, hướng, kích thước, 

khoảng cách giữa các dãy chuồng theo quy định hiện hành về chuồng trại. 

Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối với chuồng 

sàn, có độ dốc từ 3-5% đối với chuồng nền.  
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Vách chuồng phải nhẵn, không có góc sắc, đảm bảo heo không bị trầy xước khi cọ sát 

vào vách chuồng. Mái chuồng phải đảm bảo không bị dột nước khi mưa. 

Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo dễ 

thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác. 

Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải đảm bảo không gây độc và dễ vệ 

sinh tẩy rửa. Các dụng cụ khác trong các chuồng trại (xẻng, xô, ...) phải đảm bảo dễ vệ sinh, 

tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. 

Các kho thức ăn, kho thuốc thú y, kho hoá chất và thuốc sát trùng, kho thiết bị,... phải 

được thiết kế đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng. 

 Yêu cầu về con giống 

Heo giống phải được quản lý và sử dụng phù hợp theo quy định hiện hành của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Heo giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ giấy kiểm 

dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, heo phải 

được nuôi cách ly theo quy định hiện hành.  

Heo giống tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn. Chất lượng con giống phải bảo 

đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố. 

 Thức ăn, nước uống 

Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi heo phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với 

tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo. 

Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn heo đã bị 

dịch cho đàn heo mới. 

Bao bì, dụng cụ đựng thức ăn của đàn heo bị dịch bệnh phải được tiêu độc, khử trùng.  

Trong trường hợp phải trộn thuốc, hoá chất vào thức ăn, nước uống nhằm mục đích 

phòng bệnh hoặc trị bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc, ngừng hoá chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất; không được sử dụng kháng sinh, hoá chất trong danh mục cấm theo 

quy định hiện hành. 

 Chăm sóc, nuôi dưỡng 
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Các trại chăn nuôi phải có quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp các loại heo theo 

các giai đoạn sinh trưởng phát triển. 

Mật độ nuôi, cung cấp thức ăn nước uống, vệ sinh thú y phải phù hợp theo quy định 

hiện hành.  

 Quản lý và thực hiện chương trình tiêm chủng vaccin 

Thúc đẩy hệ miễn dịch để tạo ra kháng thể là phương pháp thực tế và cần thiết làm 

giảm tổn thất về tài chính do dịch bệnh. Khi mầm bệnh đã nhiễm vào đàn heo, các biện 

pháp phòng ngừa ở mức độ cao có thể ngăn chặn được dịch bệnh xảy ra hoặc hạn chế được 

ảnh hưởng, giảm được tổn thất. Nếu tỷ lệ số con heo mẫn cảm chiếm tỷ lệ cao trong đàn 

hoặc trong vùng, khi có mầm bệnh thì sẽ dẫn đến dịch gây tổn thất. Điều này có thể loại bỏ 

được hoàn toàn các bệnh đặc trưng bằng chương trình tiêm chủng vacxin để tỷ lệ cá thể mẫn 

cảm giảm xuống thấp dưới mức ngưỡng bệnh tại địa phương và sự duy trì mầm bệnh trong 

đàn bị ức chế. 

Tuy nhiên trong thức tế, một vài trường hợp vacxin không có công dụng với một số 

bệnh. Thậm chí trong một bệnh như lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh…do tính không 

đồng nhất của vacxin và các chủng bệnh thuộc các nhóm khác nhau. Do đó, đề ra chương 

trình vacxin là một nội dung quan trọng để bảo vệ đàn gia súc chống lại các mầm bệnh tập 

trung. Thế nhưng việc phòng bệnh hữu hiệu đòi hỏi có sự trợ giúp của các phương pháp an 

toàn sinh học nghiêm ngặt. 

Quản lý chương trình vacxin có hiệu quả phải chú ý đến các vấn đề sau: 

Xác định đúng danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT ban hành và yếu tố dịch tể lưu ý thuộc các chủng mầm bệnh đang thịnh hành tại vùng 

tỉnh Bình Phước và vùng lân cận. Hiện trạng miễn dịch và sự duy trì kháng thể có thể được 

kiểm tra bằng phương pháp thử huyết thanh thích hợp. Hiệu quả của chương trình phải được 

giám sát bằng các kiểm tra huyết thanh trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu lấy từ các 

đàn. 

Khi thực hiện việc tiêm vacxin phải có sự phân công trách nhiệm được ghi chép chi 

tiết và chữ ký của người chịu trách nhiệm. Áp dụng các biện pháp thực hiện nghiêm ngặt, 

ghi chép đầy đủ, duy trì quy định tiêm phòng thường xuyên theo lứa tuổi. 
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 Vệ sinh thú y 

Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và 

chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. 

Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua 

hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi 

phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại; trước khi vào các chuồng nuôi 

phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào hố khử trùng. 

Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 1 

lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 

lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; phun thuốc sát 

trùng trên heo 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít 

nhất 1 lần/tháng. 

Không vận chuyển heo, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện; 

phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và sau khi vận chuyển. Phải vệ sinh 

máng ăn, máng uống hàng ngày. 

Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác (nếu có) trong 

khu chăn nuôi. Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển thông báo và ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt 

bẫy, bả và thường xuyên kiểm tra thu gom để xử lý. 

Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn heo theo quy định. Trong trường hợp 

trại có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống dịch. 

Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng 

dãy, từng chuồng, từng ô. 

Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và 

để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo mới đến. Trong trường hợp trại bị dịch, 

phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày.  

Tại cổng trại được bố trí nhà xe sát trùng phía dưới có hố nước sát trùng với hệ thống 

vòi phun nước sát trùng bố trí hai bên, dưới và trên để đảm bảo khi xe đi qua được phun đều 
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thuốc sát trùng trước khi vào hay ra khỏi trại và nước sát trùng tại hố sẽ được rút ra 1 

lần/ngày. 

Ngoài ra, thì công nhân trước khi vào trại đều phải được tắm nước sát trùng sau đó 

tắm lại nước sạch có khử trùng nhẹ và thay đồ bảo hộ đã được khử trùng sẵn mới được vào 

trại để làm vệ sinh, cho heo ăn…. nhằm ngăn chặn việc phát sinh mầm bệnh.  

 Nhận heo vào trại 

Ngày đầu cho heo ăn khoảng ½ định lượng, ngày thứ 2 là ¾ và ngày thứ 3 cho heo ăn 

đúng khẩu phần. Bổ sung thêm premix khoáng - vitamin để tăng sức đề kháng cho gia súc. 

Hòa tan vitamin C vào nước cho heo uống tự do. Sử dụng nước uống sạch, không 

dùng nước ao hồ tù đọng hoặc nước giếng có hàm lượng sắt cao. 

h. Các biện pháp xử lý và phòng chống khi xảy ra dịch bệnh: 

 Khi có bệnh xảy ra phải: 

 Thông báo ngay cho cán bộ thú y; 

 Không bán chạy, không ăn thịt gia súc trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết bừa bãi; 

 Cách ly ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ gia súc chết, mắc bệnh và các gia súc khác trong đàn 

theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương. 

 Vệ sinh tiêu độc ổ dịch theo trình tự sau: 

 Phun sát trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực chăn nuôi liên tục 2-3 lần trong tuần đầu. 

Riêng chuồng nuôi phải để nguyên trạng, phun thuốc sát trùng và ủ 5-7 ngày; 

 Quét dọn, thu gom và tiêu hủy phân. 

 Rửa sạch chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi phải được thu gom. 

 Việc nuôi gia súc  trở lại phải được sự đồng ý của các cơ quan quản lý thú y. 

 Chú ý: Tất cả những người tiếp xúc với gia súc bệnh, phải sử dụng bảo hộ lao động, 

tránh lây nhiễm bệnh. 

 Biện pháp phòng tránh chung trong vùng chưa có dịch 

 Không tiếp xúc với gia súc, trừ trường hợp bắt buộc. 

 Người chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc. Sau khi 

làm việc phải tắm rửa, để quần áo, dầy dép ở khu vực riêng. 

 Biện pháp phòng tránh trong vùng dịch 
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 Người chăn nuôi, người vận chuyển, kiểm tra và tiêu hủy gia súc phải sử dụng trang 

bị bảo hộ lao động: 

 Mặc quần áo bảo hộ liền bộ, dài tay, không thấm nước; 

 Đeo găng tay điều loại dầy đã được khử trùng; 

 Đeo khẩu trang; đeo kính bảo hộ; đội mũ bảo hộ; đi ủng điều 

 Những người tiếp xúc với gia súc bệnh cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. 

 Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo. Nếu thấy có heo bệnh: 

 Phải báo ngay cho cán bộ thú y, cán bộ kỹ thuật của Công ty; 

 Không bán chạy, không ăn thịt gia súc bệnh, không vứt xác chết bừa bãi; 

 Phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia súc theo quy định; 

 Quét dọn phân, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi theo hướng dẫn của thú y; 

 Những người đã tiếp xúc với gia súc bệnh, khi thấy có biểu hiện như ho, sốt phải đến 

ngay cơ sở y tế gần nhất để khám. 

k. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất 

 Việc lưu trữ và sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002, tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

 Hóa chất tồn trữ trong kho được chứa đựng trong các bao bì theo quy định của nhà 

sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn; 

 Hóa chất được đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau để đảm 

bảo an toàn hóa chất và có biểu tượng cảnh báo đặc trưng của nhóm; 

 Bên ngoài kho có biển cảnh báo “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”; 

 Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng; 

 Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 2 mét; Đảm bảo lối đi chính 

trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét; 

 Công nhân thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng 

cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa 

chất dính vào cơ thể; 

 Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng; 



Báo cáo 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                        272 

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

 Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng hết 

sẽ được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị rách hoặc 

hư hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho các công 

ty chuyên xử lý chất thải; 

 Kho chứa hoá chất và các loại thuốc dùng cho hoạt động chăn nuôi sẽ được xây dựng 

theo đúng hướng dẫn của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

 Biện pháp ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất (chế phẩm sinh hoc,thuốc thú y, các hoá 

chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải,...) 

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9: Quy trình ứng phó khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Tràn đổ hóa chất 

≤20 lít 

>20 lít 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Kết thúc 

Thông báo cho cán bộ 

an toàn 

Cách ly an toàn 

Tuân theo sự điều động 

của cán bộ an toàn 
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Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại 

và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục, báo cáo cơ quan chức năng nếu gây 

hậu quả nghiêm trọng. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

3.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 Khi thực hiện dự án, công ty sẽ xây dựng một hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

chăn nuôi với công suất 200 m
3
/ngày.đêm. Kinh phí thực hiện khoảng  

4.000.000.000 đồng; 

Bảng 3.58: Dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Các công trình, biện pháp BVMT Chi phí (VNĐ) 

I Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 200.000.000 

1 Nhà vệ sinh  20.000.000 

2 Bể tự hoại 150.000.000 

3 Thùng chứa chất thải rắn, chất thải sinh hoạt 20.000.000 

4 Hợp đồng thu gom xử lý rác thải 10.000.000 

II Giai đoạn hoạt động 5.000.000.000 

5 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 4.000.000.000 

6 Kho, thùng chứa CTR, CTNH 8.000.000 

7 Hệ thống thoát nước mưa, hồ chứa nước mưa 560.000.000 

8 Cây xanh 40.000.000 

9 Hố hủy xác 300.000.000 

10 Ống khói nhà máy phát điện 20.000.000 

Tổng cộng 5.200.000.000 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

3.2.2.1 Giai đoạn xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ bố trí khoảng 1 - 2 nhân viên quản 

lý và giám sát quá trình xây dựng, lắp ráp thiết bị, máy móc có trình độ đại học trở lên, đào 

tạo chuyên về các lĩnh vực: an toàn – sức khỏe – môi trường (HSE), cơ khí. Nhân viên lĩnh 
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vực HSE có trách nhiệm giám sát toàn bộ các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm 

đã được đề xuất và lập hồ sơ, ghi chép lại; 

Chủ đầu tư sẽ ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp thiết bị, trong đó thể hiện các 

yêu cầu về tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và con người 

có liên quan do bên nhà thầu cung cấp thiết bị đảm nhận. 

3.3.2.2 Giai đoạn vận hành 

Chủ đầu tư tiếp tục duy trì tổ HSE để đảm bảo các vấn đề về an toàn, sức khỏe và 

môi trường cho dự án trong quá trình vận hành. 

Chủ đầu tư tiếp tục ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để tiến hành chương trình 

quan trắc môi trường định kỳ theo quy định và chịu trách nhiệm trước sự giám sát của các 

cơ quan quản lý về môi trường của tỉnh Bình Phước. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Báo cáo được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành nên đã nhận dạng, định lượng và đưa ra các kết quả 

đánh giá cụ thể cho từng đối tượng (bao gồm quy mô, mức độ tác động của các nguồn gây 

tác động chủ yếu, các nguồn tạo nên nguy cơ tích lũy tiềm ẩn) đối với môi trường tại khu 

vực. Do đó báo cáo đã đảm bảo mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá.  

Trong quá trình đánh giá, nhóm tác giả thực hiện đã áp dụng nhiều phương pháp 

đánh giá nhằm mô phỏng một cách tốt nhất các quá trình có thể xảy ra khi dự án triển khai 

nhằm dự báo trước các tác động có thể xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt 

thiết bị dự án và khi dự án đi vào hoạt động để đề xuất các công trình giảm thiểu và biện 

pháp khắc phục phù hợp. Tuy nhiên một số nguồn tác động chưa thể định lượng hóa cụ thể 

các tính chất đặc trưng do thiếu các căn cứ kỹ thuật tin cậy, song về cơ bản các nguồn và tác 

động này chỉ đóng vai trò thứ yếu, không có ý nghĩa quan trọng trong việc gây nên tác động 

chính và các tác động tích lũy lâu dài của dự án đối với trạng thái môi trường tại khu vực. 

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá như sau: 
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3.4.1. Đánh giá tác động đến môi trường không khí 

3.4.1.1. Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

Hoạt động chuẩn bị khu láng trại, khu tập kết vật liệu xây dựng, khu lưu giữ tạm thời 

CTR phát sinh; thu dọn thực bì; san nền (trong giai đoạn chuẩn bị); hoạt động phương tiện 

vận chuyển, phương tiện thi công, xây dựng các hạng mục công trình (giai đoạn xây dựng - 

lắp đặt thiết bị) … phát sinh bụi và khí thải có chứa các chất ô nhiễm tác động đến chất 

lượng môi trường không khí đã được đánh giá khá chi tiết và cụ thể trong báo cáo ĐTM. 

Tác động đến môi trường không khí chủ yếu là khí thải và bụi. 

Về dự tính tải lượng khí thải và bụi phát sinh, báo cáo dựa vào hệ số phát thải theo 

WHO (1993) và các dự án tương tự, nên việc tính toán nồng độ các chất ô nhiễm (Bụi, NO2, 

SO2, CO) trong khí thải phát sinh có độ tin cậy và độ chính xác cao. 

Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn hạn chế trong việc đánh giá nồng độ và phạm vi ảnh 

hưởng của khí thải khi phát tán ra môi trường xung quanh khi kết quả bị chi phối bởi điều 

kiện khí tượng của môi trường. 

3.4.1.2. Giai đoạn hoạt động 

Trong giai đoạn vận hành tổng thể, tác động đến môi trường chủ yếu là các hoạt 

động phát sinh khí thải do hoạt động giao thông, và chăn nuôi của dự án,.... Báo cáo đã đánh 

giá tác động này dựa trên các hạng mục công trình xử lý của dự án để đưa ra nhận xét. Tuy 

nhiên, vẫn còn hạn chế trong phương pháp tính toán nồng độ bụi và khí thải tại các nguồn 

phát sinh nên chưa đảm bảo tính chính xác cao. Đồng thời, những phương pháp này đòi hỏi 

các yêu cầu tính toán cũng như nguồn dữ liệu đầu vào rất phức tạp, cần phải kiểm tra đối 

chiếu kết quả với nhiều phương pháp tính khác nhau.  

3.4.2. Đánh giá tác động đến môi trường nước 

3.4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

Đánh giá chỉ ở mức độ định tính. Báo cáo đã xác định được đối tượng bị ảnh hưởng 

trực tiếp và gián tiếp của dự án.  

3.4.2.2. Giai đoạn hoạt động 

Báo cáo đã xác định các nguồn phát sinh nước thải của dự án gồm: nước thải sinh 

hoạt, nước thải từ các hoạt động chăn nuôi. Các đánh giá cụ thể về lưu lượng và nồng độ ô 
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nhiễm phát sinh dựa vào số liệu nguyên vật liệu đầu vào của các hạng mục xử lý của dự án 

nên có độ tin cậy và chính xác cao. 

3.4.3. Đánh giá tác động do chất thải rắn 

3.4.3.1. Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

Đưa ra dự báo về thành phần và số lượng chất thải rắn phát sinh dựa theo thiết kế kỹ 

thuật của dự án và các hệ số tham khảo từ công trình tương tự, nên có độ tin cậy tương đối 

cao. 

3.4.3.2. Giai đoạn hoạt động 

Thông qua quy trình công nghệ vận hành dự án, báo cáo đã đưa ra đánh giá cụ thể về 

thành phần và số lượng chất thải phát sinh từ các hạng mục dự án. Tuy nhiên, báo cáo chưa 

dự tính được cụ thể lượng chất ô nhiễm ảnh hưởng vào môi trường đất và dự báo các tác 

động lâu dài. Thời gian bị ảnh hưởng chỉ mới được khẳng định là trong thời gian hoạt động, 

chưa xác định thời gian tồn lưu các chất ô nhiễm trong đất. 

3.4.4. Đánh giá các tác động đến sức khỏe lao động và cộng đồng dân cư 

3.4.4.1. Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

Báo cáo đã liệt kê cụ thể từng nguồn gây ô nhiễm và tác động có thể xảy ra khi triển 

khai thực hiện dự án. Các ảnh hưởng do bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra và mức độ ảnh 

hưởng do tiếp xúc tiếng ổn, mùi hôi, chất thải rắn thi công… Tuy nhiên, đánh giá chỉ dừng 

lại ở mức độ xác định phạm vi các đối tượng có nguy cơ bị tác động khi thi công. 

3.4.4.2. Giai đoạn hoạt động 

Đã liệt kê cụ thể từng nguồn gây ô nhiễm gây tác động có thể xảy ra khi dự án hoạt 

động. Đã mô tả được hiện trạng dân cư khu vực và vùng lân cận dự án. Các tác động có thể 

xảy ra là ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực, đến nguồn nước ngầm và tác động 

đến sức khỏe của con người. 

3.4.5. Tác động đến các điều kiện kinh tế - xã hội 

3.4.5.1. Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

Đánh giá đã nhận ra mặt lợi cho kinh tế địa phương khi triển khai dự án, bên cạnh đó 

cũng gây ra những bất lợi về mặt dân cư nhưng chỉ mang tính tạm thời. 
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3.4.5.2. Giai đoạn hoạt động 

Đánh giá chỉ dừng lại ở mức nhận xét dựa vào công tác thực địa, thống kê các Khu 

dân cư, khu KTXH, công ty, nhà máy, công trình văn hóa,... tại khu vực dự án. Độ tin cậy 

được nhìn nhận dựa vào vị trí của dự án trong khu vực, quy hoạch phát triển của địa phương 

và quy mô hoạt động.  

3.4.6. Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra 

3.4.6.1. Giai đoạn xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

Báo cáo đã liệt kê được các rủi ro, sự cố môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình 

thi công; đồng thời nêu nguyên nhân xảy ra và mức độ ảnh hưởng đến môi trường và con 

người. 

3.4.6.2. Giai đoạn hoạt động 

Báo cáo đã liệt kê đầy đủ được các rủi ro, sự cố môi trường và tai nạn xảy ra trong 

quá trình hoạt động của trang trại (bao gồm tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy nổ, rò 

rỉ hóa chất, sự cố hệ thống XLNTTT,…). Các rủi ro, sự cố này đều được đánh giá dựa trên 

kết quả các báo cáo tương tự được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên có độ tin cậy cao. 

Tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường đã sử dụng trong báo 

cáo như sau: 

Bảng 3.59: Tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá trong báo cáo 

STT Các thành phần đánh giá Độ tin cậy Nguyên nhân 

Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

1 
Đánh giá tác động đến môi 

trường không khí 
Trung bình 

- Chưa có dữ liệu chi tiết về thời 

gian hoạt động của thiết bị thi công 

và vận chuyển. 

- Chủ yếu dựa vào hệ số phát thải 

khí thải của WHO (1993) thiết lập. 

- Chưa đánh giá phạm vi ảnh hưởng 

khí thải từ hoạt động vận chuyển 

đến môi trường xunh quanh. 

2 Đánh giá tác động đến môi Cao Dự đoán được các nguồn nước thải 
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STT Các thành phần đánh giá Độ tin cậy Nguyên nhân 

trường nước phát sinh.  

3 
Đánh giá tác động do chất 

thải rắn 
Cao 

Dựa theo thiết kế kỹ thuật của dự án 

và các hệ số tham khảo từ công trình 

tương tự. 

4 

Đánh giá các tác động đến 

sức khỏe lao động và cộng 

đồng dân cư 

Trung bình 

Việc đánh giá ảnh hưởng sức khỏe 

cộng động bị giới hạn do chỉ xác 

định tác động trong khu vực thi 

công. 

5 
Tác động động đến các điều 

kiện kinh tế - xã hội 
Trung bình 

Các đánh giá chỉ dựa trên sự tham 

khảo tình hình kinh tế - xã hội khu 

vực thực hiện dự án. 

6 
Các rủi ro, sự cố môi trường 

có khả năng xảy ra 
Cao 

Dựa theo tài liệu của dự án và công 

trình tương tự. 

Giai đoạn hoạt động 

1 
Đánh giá tác động đến môi 

trường không khí 
Cao 

- Sử dụng các số liệu quan không 

khí xung quanh làm cơ sở đánh giá.  

- So sánh và đánh giá có độ tin cậy 

cao theo các Tiêu chuẩn, quy chuẩn 

môi trường Việt Nam. 

- Sử dụng mô hình để dự đoán sự 

lan truyền của khí ô nhiễm trong 

không khí từ đó đánh giá mức độ ô 

nhiễm đến khu vực dân cư gần dự 

án. Tuy nhiên vẫn còn thiếu thông 

tin về khí tượng thủy văn tại khu 

vực dự án nên kết quả chưa thật 

chính xác. 

2 Đánh giá tác động đến môi Cao - Dự đoán được các nguồn nước thải 
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STT Các thành phần đánh giá Độ tin cậy Nguyên nhân 

trường nước phát sinh. 

- Sử dụng các số liệu quan trắc của 

các dự án tương tự làm cơ sở đánh 

giá.  

3 
Đánh giá tác động do chất 

thải rắn 
Cao 

Dựa theo thống kê thành phần và 

khối lượng chất thải rắn phát sinh 

hàng năm của dự án. 

4 

Đánh giá các tác động đến 

sức khỏe lao động và cộng 

đồng dân cư 

Trung bình 

Chỉ xác định được mức độ các đối 

tượng có nguy cơ bị tác động trong 

phạm vi bán kính hẹp. 

5 

Tác động đến các điều kiện 

kinh tế - xã hội 
Trung bình 

Dựa vào vị trí của dự án trong khu 

vực, quy hoạch phát triển của địa 

phương và quy mô hoạt động của 

trang trại 

6 
Các rủi ro, sự cố môi trường 

có khả năng xảy ra 
Cao 

- Dựa theo kết quả báo cáo tương tự 

được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ  

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

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

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

trách nhiệm QLMT trong cả 2 giai đoạn 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.  

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả theo 

bảng dưới đây. 
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Bảng 4.1: Tổng hợp chương trình quản lý môi trường của dự án 

STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

I Giai đoạn chuẩn bị, xây dựng – lắp đặt thiết bị dự án 

1 

Xây dựng khu láng 

trại, khu tập kết 

nguyên vật liệu và 

khu lưu giữ tạm 

thời chất thải rắn. 

- Ô nhiễm do bụi; 

- Ô nhiễm do chất thải 

rắn; 

- Nguy cơ tai nạn lao 

động. 

Dùng các phương tiện bảo 

hộ lao động cần thiết. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 

2 Dọn dẹp thực bì 

- Ô nhiễm do bụi; 

- Ô nhiễm do chất thải 

rắn; 

- Nguy cơ tai nạn lao 

động; 

- Suy giảm đa dạng sinh 

học. 

- Phát quang, dọn dẹp từng 

lô trong ngày; 

- Tận thu sinh khối; 

- Trồng lại cây cách ly khi 

trang trại đi vào hoạt động; 

- Dùng các phương tiện bảo 

hộ lao động cần thiết. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

3 
Vận chuyển, đổ bỏ 

CTR phát sinh 

- Ô nhiễm do bụi; 

- Ô nhiễm do chất thải 

rắn; 

- Nguy cơ gây tai nạn 

lao động 

- Che phủ phương tiện vận 

chuyển; phun tưới nước 

giảm bụi; 

- Dùng các phương tiện bảo 

hộ lao động cần thiết. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 

4 San nền. 

- Ô nhiễm do bụi; 

- Ô nhiễm do chất thải 

rắn; 

Nguy cơ gây tai nạn lao 

động 

- Che phủ phương tiện vận 

chuyển nguyên, vật liệu; 

phun tưới nước giảm bụi; 

- Dùng các phương tiện bảo 

hộ lao động cần thiết. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 

5 

Tập trung công 

nhân, máy móc và 

thiết bị thi công. 

- Ô nhiễm do nước thải 

sinh hoạt; 

Ô nhiễm do rác thải 

sinh hoạt; 

- Xây nhà vệ sinh; 

- Thu gom rác thải, CTNH 

và thuê đơn vị vận chuyển, 

xử lý; 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án. 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Chủ phương 

tiện cơ giới 

và nhà thầu. 

Chủ đầu tư. 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Ô nhiễm do chất thải 

nguy hại; 

Ô nhiễm do bụi, khí 

thải do đốt cháy nhiên 

liệu; 

- Ảnh hưởng đến sinh 

thái khu vực dự án; 

Ảnh hưởng đến đời 

sống – dân sinh của 

người dân tại khu vực 

dự án. 

- Tưới nước giảm bụi; 

- Quy định, kiểm soát về 

hoạt động làm việc, sinh  

hoạt công nhân tại khu vực 

dự án. 

6 
Vận chuyển nguyên 

vật liệu. 

- Ô nhiễm môi trường 

không khí do: Bụi, độ 

ồn, SO2, NOx, CO, 

- Điều phối các phương tiện 

vận chuyển ra vào hợp lý; 

- Phun nước chống bụi, 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án. 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Chủ phương 

tiện cơ giới 

và nhà thầu. 

Chủ đầu tư. 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

CO2, THC; 

- Ảnh hưởng đến sức 

khỏe của các hộ dân 

sống hai bên đường vận 

chuyển; 

- Nguy cơ về tai nạn 

giao thông 

dùng bạt che kín thùng xe 

khi vận chuyển nguyên 

nhiên liệu; 

- Sử dụng xe chuyên dụng 

để vận chuyển nhiên liệu. 

7 

Hoạt động dự trữ, 

bảo quản nhiên, 

nguyên vật liệu 

phục vụ công trình. 

- Ô nhiễm do mùi hơi 

xăng dầu; 

- Ô nhiễm do vật liệu 

rơi vãi, dầu mỡ rò rỉ; 

- Ô nhiễm do chất thải 

nguy hại. 

- Che, đậy kín thiết bị lưu 

chứa nhiên liệu; 

- Thu gom vật liệu rơi vãi, 

CTNH; thuê đơn vị vận 

chuyển và xử lý. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án. 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 

8 Xây dựng các hạng - Môi trường không khí - Áp dụng biện pháp thi Nằm trong kinh phí Trong suốt quá Các nhà thầu Chủ đầu tư. 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

mục công trình của 

dự án. 

như: Bụi, độ ồn, SO2; 

NOx; CO; CO2; THC, 

tiếng ồn của các thiết bị 

thi công cơ giới; 

- Bụi, nhiệt và khí thải 

từ các quá trình thi 

công có gia nhiệt; 

- Nước mưa chảy tràn 

qua toàn bộ khu vực dự 

án cuốn theo chất thải 

xuống nguồn nước; 

- CTR phát sinh từ quá 

trình xây dựng; 

- Nguy cơ tai nạn lao 

công cuốn chiếu; 

- Thực hiện che chắn, phân 

khu thi công với các khu 

khác; 

- Ưu tiên xây dựng hệ 

thống thoát nước trước; 

- CTR xây dựng phát sinh 

tận dụng để san lấp mặt 

bằng; 

- Dùng các phương tiện bảo 

hộ lao động cần thiết. 

 

 

xây dựng của dự án. trình thi công 

xây dựng 

và Chủ đầu 

tư. 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

động có thể xảy ra. 

9 
Hàn, cắt, sơn, xì 

kim loại. 

- Ô nhiễm do chất thải 

rắn; 

- Khí thải độc hại; 

- Ô nhiễm do nhiệt, 

tiếng ồn; 

- Nguy cơ tai nạn lao 

động có thể xảy ra. 

- Thu gom CTR và thuê 

đơn vị vận chuyển và xử lý; 

- Sử dụng các trang thiết bị 

bảo hộ lao động cần thiết. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án. 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 

10 

Bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị thi 

công. 

- Ô nhiễm do nước rửa 

dính dầu mỡ; 

- Ô nhiễm do chất thải 

nguy hại; 

- Ô nhiễm do dầu mỡ 

rơi vãi. 

- Thu gom và xây dựng bể 

xử lý nước thải nhiễm dầu; 

- Thu gom và thuê đơn vị 

xử lý CTNH. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án. 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

11 

Thu dọn công 

trường, vận chuyển 

vật liệu, vật tư, đất 

thải dư thừa. 

- Ô nhiễm do chất thải 

xây dựng; 

- Ô nhiễm do vật tư, vật 

liệu và đất thải dư thừa; 

- Ô nhiễm do bụi, khí 

thải từ các phương tiện 

vận chuyển, bốc dỡ; 

- Ô nhiễm do vật liệu, 

đất thải rơi vãi. 

- Thu gom và thuê đơn vị 

xử lý; 

- Tưới nước giảm bụi; 

- Tận thu các vật liệu dư 

thừa. 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng của dự án. 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 

12 

Công tác quản lý và 

giám sát môi 

trường 

  

Tiến hành các hoạt động 

quản lý và giám sát môi 

trường. 

Nằm trong kinh phí 

của dự án 

Trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng 

Các nhà thầu 

và Chủ đầu 

tư. 

Chủ đầu tư. 

III. Giai đoạn vận hành 

1 Hoạt động giao - Môi trường không khí - Các phương tiện giao Từ kinh phí lợi Suốt thời gian Chủ đầu tư. Sở Tài nguyên 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

thông như: Bụi, độ ồn, SO2, 

NOx, CO, CO2, THC; 

- Tiếng ồn, độ rung từ 

phương tiện giao thông. 

thông ra vào dự án chạy 

đúng tốc độ, chở đúng 

trọng tải và chấp hành 

nghiêm luật giao thông; 

- Các phương tiện giao 

thông chuyên chở hàng 

hóa, nguyên vật liệu tắt 

máy khi bốc dỡ hàng hóa, 

nguyên vật liệu; 

- Phun nước rửa đường vào 

những ngày nắng nóng. 

nhuận của Chủ dự 

án. 

vận hành dự 

án. 

và Môi 

trường; Sở 

NN&PTNT; 

Phòng TNMT; 

Chủ đầu tư. 

7 
Hoạt động chăn 

nuôi 

- Ô nhiễm do nước thải 

phát sinh; 

- Ô nhiễm do CTR, 

- Chủ dự án thuê đơn vị thu 

gom xử lý; 

- Xây dựng hệ thống xử lý 

Từ kinh phí lợi 

nhuận của Chủ dự 

án. 

Suốt thời gian 

hoạt động của 

doanh nghiệp. 

Chủ đầu tư. 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường; Sở 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

CTNH; 

- Ô nhiễm do nước thải; 

- Tác động đến sinh thái 

khu vực; 

- Tác động đến kinh tế - 

xã hội khu vực dự án. 

 

nước thải; 

Chủ dự án thu gom, phân 

loại CTR, CTNH ngay tại 

nguồn, hợp đồng thuê đơn 

vị có chức năng đến vận 

chuyển và xử lý theo định 

kỳ. 

NN&PTNT; 

Phòng TNMT; 

Chủ đầu tư. 

8 Quản lý môi trường - - 

Từ kinh phí lợi 

nhuận của Chủ dự 

án. 

Suốt thời gian 

vận hành dự 

án. 

Chủ đầu tư. 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường; Sở 

NN&PTNT; 

Phòng 

TN&MT; Chủ 

đầu tư. 
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STT 
Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

9 
Giám sát môi 

trường 
- 

Thực hiện giám sát theo 

quy định của pháp luật. 

Từ kinh phí lợi 

nhuận của Chủ dự 

án. 

Suốt thời gian 

vận hành dự 

án. 

Chủ đầu tư. 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường; Sở 

NN&PTNT; 

Phòng 

TN&MT; Chủ 

đầu tư. 
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4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án  

Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường lập chương 

trình giám sát môi trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại các 

nguồn phát sinh ô nhiễm tại khu vực dự án theo định kỳ nhằm đánh giá sơ bộ hiện 

trạng chất lượng môi trường, cung cấp thông tin môi trường trong khu vực dự án cho 

Sở TNMT tỉnh Bình Phước, góp phần vào công tác quản lý môi trường của tỉnh. Kế 

hoạch giám sát môi trường cụ thể như sau: 

4.2.1. 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, Bụi, 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 

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

thường và chất thải nguy hại tại khu trại; 

− 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. 

4.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành 

4.2.2.1. Giám sát môi trường không khí 

− Vị trí giám sát: 04 vị trí 
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+ 01 điểm tại khu vực chuồng heo;  

+ 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. 

4.2.2.2. 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; 

− 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. 

4.2.2.3. Giám sát nước dưới đất 

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

− Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, 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. 
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4.2.2.4. 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: 03 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. 

4.2.2.5. 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 khu trại. 

− 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. 

4.2.3. Kế hoạch quan trắc môi trường dự kiến trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

Căn cứ Điều 21, 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. Dự trước khi đi vào vận hành chính thức phải thực hiện vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải như sau: 

a. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự kiến hoàn 

thành của dự án đầu tư: tối đa 06 tháng. 

Thời gian bắt đầu: Sau khi đã hoàn thành xây dựng các công trình xử lý chất 

thải (vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành 

thử nghiệm toàn bộ dự án). 

Thời gian kết thúc: 6 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm. 
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Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử 

nghiệm: hoạt động 80% dự án. 

b. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải: 

 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: Khi xây dựng các 

công trình xử lý chất thải theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ít nhất là 75 

ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm). 

Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: khi kết thúc vận 

hành thử nghiệm điều chỉnh hiệu quả. Tần suất quan trắc nước thải ít nhất là 01 

ngày/lần; đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít 

nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước 

thải.  

 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 4.2: Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc Tần suất lấy mẫu 

I 
Đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước 

thải 

1 
Đầu vào của hệ thống XLNT 

(Hố CT) Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

Tổng Nitơ, Tổng 

Coliform. 

Thời gian lấy mẫu 

dự kiến chia thành 

05 đợt, Tần suất 

quan trắc nước thải 

tối thiểu là 15 

ngày/lần. 

2 Hồ chứa nước thải sau xử lý 

II Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

1 
Đầu vào của hệ thống XLNT 

(Hố CT) 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

01 mẫu đơn nước 

thải đầu vào. 
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2 Hồ chứa nước thải sau xử lý 

Tổng Nitơ, Tổng 

Coliform. 

Tần suất quan trắc 

nước thải ít nhất là 

01 ngày/lần; đo 

đạc, lấy và phân 

tích mẫu đơn nước 

thải đầu ra trong 07 

ngày liên tiếp của 

công trình xử lý 

nước thải. 

4.2.4. Kinh phí quản lý, giám sát môi trường 

Chủ dự án sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm cho công việc quản lý, giám 

sát chất lượng môi trường. Cụ thể kinh phí quản lý, giám sát được Chủ dự án ước tính 

theo bảng dưới đây. 

Bảng 4.3: Tổng hợp kinh phí dành cho công tác quản lý, giám sát môi trường 

STT Thông số Số mẫu 

Tần suất 

giám sát 

(lần/năm) 

Đơn giá 

(Đồng) 

Tồng tiền 

(Đồng/năm) 

I Trong giai đoạn xây dựng - - - 30.000.000 

1 Giám sát chất thải rắn 1 4 5.000.000 20.000.000 

2 Giám sát không khí 1 4 2.500.000 10.000.000 

II Trong giai đoạn hoạt động - - - 90.000.000 

1 Giám sát chất thải rắn 1 4 5.000.000 20.000.000 

2 Giám sát nước thải 2 4 2.500.000 20.000.000 

3 Giám sát không khí xung quanh 6 4 1.000.000 24.000.000 

4 Giám sát nước dưới đất 1 4 5.000.000 20.000.000 

5 Giám sát môi trường đất 1 4 1.500.000 6.000.000 

III Hoạt động quản lý môi trường - - - 12.000.000 

1 Quản lý trong giai đoạn xây 

dựng 

Chiếm 10% kinh phí từ hoạt động 

giám sát 
3.000.000 

2 Quản lý trong giai đoạn hoạt 

động 

Chiếm 10% kinh phí từ hoạt động 

giám sát 
9.000.000 
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CHƯƠNG 5 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. Tham vấn cộng đồng  

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng  

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh đã gửi Văn bản Đề nghị đăng 

thông tin tham vấn 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”. 

STT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cư/đối tượng 

quan tâm  

THAM VẤN THÔNG QUA ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

1 

Căn cứ Công văn số……./VP-

CTTĐT 

ngày……tháng……năm 2022 

về việc gửi kết quả tham vấn 

ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng 

trang trại chăn nuôi heo nái 

Quy mô: 4.500 con heo nái” 

hệ thống ghi nhận không ý 

kiến, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp đối với Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

của dự án đầu tư. 

Hệ thống tham vấn đánh giá 

tác động môi trường của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, 

sau 15 ngày đăng tải theo 

quy định từ ngày…../….. – 

…../…../2022, hệ thống 

không nhận được ý kiến, 

kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp đối với Báo 

cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án đầu tư. 

- 
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5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến:  

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng  

II. Tham vấn ý kiến chuyên gia/nhà khoa học 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường với công suất lớn quy định tại số 16, Mục III, Cột 3, Phụ lục II ban hành kèm 

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; 

Căn cứ Điểm c, Khoản 4, Điều 26 thuộc 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, 

nên phải thực hiện tham vấn ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận:  

Sau khi nghiên cứu đánh giá các tác động của công trình tới các yếu tố môi 

trường, chúng tôi có một số kết luận sau: 

Dự án sẽ mang lại rất nhiều mặt tích cực. Đây là một công trình có lợi ích tổng 

hợp, vừa đảm bảo lợi ích xã hội, tạo nên sự chuyển mình về vùng kinh tế. Đồng thời 

góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Ngoài ra, Dự án này có phạm 

vi ảnh hưởng khá rộng, không những chỉ trong vùng dự án mà còn tạo được sự liên 

kết phát triển với các tỉnh; 

Sự thành lập và hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với định hướng phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước nói chung. 

Các sản phẩm của dự án mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế cũng như xã hội: 

đóng góp vào ngân sách của Nhà nước, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa 

phương, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của tỉnh và tăng dần tỷ trọng cơ cấu kinh tế. 

Song song với những lợi ích mà dự án đem lại cũng sẽ nảy sinh một số vấn đề 

trong đó nổi cộm là công tác bảo vệ môi trường. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

do hoạt động của trang trại chủ yêu là: nước thải phát sinh do hoạt động của dự án, các 

phương tiện giao thông và bụi và khí thải từ các hoạt động chăn nuôi, quản lý thích 

hợp sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường trong khu vực. 

Khả năng gây tác động tiêu cực của dự án có thể được khắc phục bằng cách áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để ngăn chặn và xử lý như đã đề cập. Các 

phương án hạn chế ô nhiễm môi trường đưa ra trong báo cáo là hoàn toàn khả thi nếu 

áp dụng vào trong thực tiễn. 

Kết  hợp với việc xử lý ô nhiễm, dự án sẽ đề xuất cụ thể các biện pháp quản lý 

chặt chẽ về vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa các chất thải, xây dựng cụ thể các biện 

pháp an toàn lao động, an toàn cháy nổ và sự cố.  

2. Kiến nghị:  

Để đảm bảo dự án đi vào hoạt động có hiệu quả và mang lại những lợi ích phục 

vụ cho sự phát triển chung của tỉnh Bình Phước, Chúng tôi có một số kiến nghị như 

sau: Trên cơ sở phân tích ở trên, chúng tôi rất mong các cấp có thẩm quyền (Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường) xét duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, để 

dự án sớm được đi vào hoạt động và đảm bảo tiến độ đầu tư dự án, góp phần mang lại 

những lợi ích thiết thực về KT-XH cho địa phương cụ thể là xã Lộc Thành, Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư  

Việc triển khai đầu tư Dự án sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi gia súc, 

cung cấp thức ăn và con giống cho ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, 

tạo công ăn việc làm cho người lao động, phù hợp chủ trương khuyến khích phát triển 

kinh tế của tỉnh.  

Trong các quá trình hoạt động của mình, dự án sẽ gây ra một số ô nhiễm môi 

trường, tuy nhiên theo phân tích ở trên thì khả năng ô nhiễm này không đáng kể và có 

thể khắc phục được. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, 

mối quan hệ nhân quả giữa phát triển chăn nuôi và giữ gìn trong sạch môi trường 

sống, Công ty sẽ có nhiều cố gắng trong nghiên cứu và thực hiện các bước yêu cầu 

của công tác bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động chăn nuôi của trang trại, Công ty cam kết: 

 Cam kết thực hiện các công trình xử lý môi trường theo đúng tiến độ đề ra; 

 Cam kết trước khi vận hành chính thức Công ty tiến hành lập kế hoạch vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo đúng quy định; 

− Cam kết kiểm soát nước tưới tiêu đảm bảo an toàn tránh gây ngập úng;  

− Công ty cam kết thu gom và xử lý theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; nước thải từ quá trình chăn nuôi được xử lý đạt QCVN 62-

MT:2016/BTNMT,cột B và QCVN 01-14:2010/BNNPTNT, cam kết không xả 

thải nước thải ra môi trường. Công ty cam kết không xả nước thải ra môi 

trường; 

− Cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác 

nước dưới đất; 

− Chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn môi 

trường Việt Nam: 
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+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và QCVN 

24/2016/BYT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 

05:2013/BTNMT); 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất độc hại trong không khí (QCVN 

06:2009/BTNMT); 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu  tại nơi 

làm việc (QCVN 26:2016/BYT); 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng tại nơi 

làm việc (QCVN 22:2016/BYT). 

− Cam kết chất lượng môi trường đất tại khu vực dự án đạt QCVN 03-

MT:2015/BTNMT; 

− Cam kết chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực dự án đạt QCVN 09 

– MT:2015/BTNMT; 

− Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án vào hoạt động; 

− Cam kết trong trường hợp dự án đi vào hoạt động gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực dự án phải hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành; 

− Cam kết quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT và các quy định hiện hành khác; 

− Tuân thủ thực hiện chương trình giám sát theo định kỳ; 

− Tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; 

− Công ty cam kết chỉ được tái sử dụng nước thải để vệ sinh chuồng trại và tưới 

cây xanh trong khu vực dự án, không được thải nước thải ra ngoài môi trường; 

− Chủ dự án cam kết thực hiện thiết kế cổng phụ và mở lối đi riêng vào khu vực 

hệ thống xử lý nước thải; bố trí hệ thống khử trùng tại lối đi riêng này để đảm 

bảo thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền khi đến kiểm tra; phải lắp đặt camera 

giám sát để ghi, lưu trữ hình ảnh tại khu vực hệ thống xử lý nước thải (trường 
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hợp có khiếu kiện, khiếu nại để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra); có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương trong 

việc kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy định; 

− Chủ dự án phải cam kết bố trí trồng cây xanh và lắp đặt các tấm màn che chắn 

phía sau hệ thống quạt hút thông gió của chuồng nuôi để hạn chế và giảm thiểu 

mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh; đối với khu vực hầm hủy xác phải 

bố trí màn trùm cửa hầm hủy để hạn chế ruồi nhặng và mùi trong hầm hủy phát 

tán ra môi trường, đồng thời phải có biện pháp phòng ngừa sự cố và có biện 

pháp xử lý khi hầm hủy đầy; 

− Cam kết không để nước mưa chảy tràn của dự án qua khu vực hệ thống xử lý 

nước thải ảnh hưởng đến môi trường; 

− Trước khi đi vào chăn nuôi, Cam kết phải xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục 

công trình bảo vệ môi trường của dự án, báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm 

tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự mới được 

phép đi vào hoạt động. 
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thuật Hà Nội, năm 1999 

14. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 
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PHỤ LỤC I 

 Bản sao các văn bản của cấp có thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư, giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh; 

 Bản sao các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án; 

 Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện.  
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PHỤ LỤC II 

 Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xử lý chất thải;  

 Thuyết minh các công trình xử lý chất thải.  
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PHỤ LỤC III 

 Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn; 

 Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến; 

 Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân; 

 Văn bản tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học và bản nhận xét của các chuyên gia. 
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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)



2

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
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.;

. 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
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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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Đơn vị tư vấn quản lý dự án:
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

Khu công nghiệp Biên Hòa II

SWINE BUSINESS

Tên dự án:
 CÔNG TRÌNH:

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO, QUY MÔ
4.500 HEO NÁI

   Phó Tổng giám đốc:

                                 JIRAWIT  RACHATANAN

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC
THÀNH LỘC NINH

   Hạng mục công trình:

  Địa chỉ xây dựng:

ẤP CẦN DỰC - XÃ LỘC THÀNH - HUYỆN
LỘC NINH - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Khổ giấy: A 3

Tỷ lệ:

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

loại hồ sơ:
TKKT TKSB:

Giám đốc:

     ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

Đơn vị tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG VI TA

Giám đốc:

    TRẤN THỊ THANH THÚY
GHI CHUÙ:KHU 4.500 HEO NÁI
I.  Nhà heo nái đẻ: 6x(30,4x53)= 9.667,2m².
II.  Nhà heo giống: 7x45 = 315m².

- Phòng pha chế: 4x10 = 40m².
III. Nhà heo mang thai số 1:33,8x56,5= 1.909,7m².
IV. Nhà heo mang thai số 2:38,2x56,5= 2.158,3m².
V.Nhà heo cai sữa số 2: 35,6x56,5= 2.011,4m².
VI. Nhà heo cai sữa số 1: 32,3x56,5= 1.825m².
VII. Nhà heo mang thai hậu bị: 31,2x56,5=1.762,8m²
VIII. Nhà heo cách ly số 2: 17,2x50= 860m².
IX.  Nhà heo cách ly số 1: 16x30= 480 m².
01.Nhaø baûo vệ: 5x7 = 35m2.
02.Nhà sát trùng xe:  (4,5x16)+(2,5x8) = 92m².
03. Nhà khách chờ trước cổng hình lục giác Ø6m.
04. Trạm cân 40 tấn:3x12=36m².
05. Nhà kỹ thuật: 7x30= 210 m²
06. Nhà ăn, bếp nấu ăn: 8,5x20 = 170m².
07. Nhà công nhân số 1: 8,5x30= 255m2.

8. Nhà công nhân số 2: 8,5x50= 425 m².
09. Nhà ở cách ly người vào trại: 8,5x10 = 85m².
10. Nhà để xe: 6 x20=120m².
11. Tháp nước sinh hoạt 4m³:3x3=9m².
12. Nhà điều hành khu cách ly: 9,4x13 = 122,2m².
13. Hố sát trùng xe: 4x7 = 28m².
14. Nhà điều hành: 9,4 x34 = 319,6m².
15. Nhà phơi đồ: 4x10 = 40m².
16. Nhà chờ xuất heo con: 7x20= 140m².
17.Nhaø nghỉ trưa: 9x12 = 108m².
18. Bể nước heo uống 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³: 3x3=9m².
19. Bể nước rửa chuồng 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³:3x3=9m².
20. Hồ chứa nước lót bạt 1ly: 2 hồ x10x15=300m².
21. Kho cám heo con: 7x15= 105m².
22. Kho vôi: 7x5= 35 m².
22. Kho để dụng cụ: 7x5 = 35m².
24. Kho cơ khí: 7x10= 70 m².
25. Nhà máy phát điện: 8x14 = 112m².

26.Silo cám 7,2 tấn: 11 silox(3x3)=99m².
27. Bể ngâm rửa đan: 7 bểx((2x2)+(1x1))=35m².
28. Nhà chờ xuất heo loại : 7x7= 49 m².
29. Nhà để rác:
-Nhà chứa CTNH: 3x5=15m²
-Nhà chứa CTR thông thường:4x5=20m².
30. Nhà chứa xác heo chết: 7x5=35 m².
31. Nhà để phân 1: 7x15 = 105m².
32. Nhà để phân 2: 7x15= 105 m².
33. Nhà đặt máy ép phân: 7mx15 =105m².
34. Hồ CT đường kính 7,5m, sâu 5m.
35. Hầm biogas : 30x70 = 2100m².
36. Hồ điều hòa:50x50 = 2500m².
37. Nhà điều hành XLNT: 5x10=50m².
38. Cụm xử lý nước thải theo QCVN 62: 11,6x42 =487,2m²
39. Hồ chứa nước tái sử dụng: 10x15=150m².
40. Hồ sinh học tùy nghi:35x70 = 2450m².
41. Hồ chứa nước thải sau xử lý: 30x60=1800m².
42. Hệ thống chống sét: 03 bộ

44. Trạm điện 3 pha 560KVA.
45. Hầm hủy xác: 6x12=72m².
46. Hầm biogas nhà heo cách ly  số 2: 15x30=450m².
47. Đường dẫn heo có mái che: 500m.
48. Hồ chứa nước mưa số 1: 35x150=5250m².
49. Hồ chứa nước mưa số 2: 50x80 = 4000m².
50. Nhà sát trùng xe cổng phụ 4x12 = 96m².
51. Khu sát trùng trước khi vào trại.
     -Nhà đặt máy: 4x5=20m².
     - Sân sát trùng: 4x20=80m².
                 Đường xe đi.
                 Đường dẫn heo nội bộ.
                 Đường chở phân.
                 Đường dẫn nước thải.
                 Tường rào bảo vệ trang trại.

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO, QUY MÔ 4.500 HEO NÁI
 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:  ẤP CẦN DỰC - XÃ LỘC THÀNH - HUYỆN LỘC NINH - TỈNH BÌNH PHƯỚC
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I.  Nhà heo nái đẻ: 6x(30,4x53)= 9.667,2m².
II.  Nhà heo giống: 7x45 = 315m².

- Phòng pha chế: 4x10 = 40m².
III. Nhà heo mang thai số 1:33,8x56,5= 1.909,7m².
IV. Nhà heo mang thai số 2:38,2x56,5= 2.158,3m².
V.Nhà heo cai sữa số 2: 35,6x56,5= 2.011,4m².
VI. Nhà heo cai sữa số 1: 32,3x56,5= 1.825m².
VII. Nhà heo mang thai hậu bị: 31,2x56,5=1.762,8m²
VIII. Nhà heo cách ly số 2: 17,2x50= 860m².
IX.  Nhà heo cách ly số 1: 16x30= 480 m².
01.Nhaø baûo vệ: 5x7 = 35m2.
02.Nhà sát trùng xe:  (4,5x16)+(2,5x8) = 92m².
03. Nhà khách chờ trước cổng hình lục giác Ø6m.
04. Trạm cân 40 tấn:3x12=36m².
05. Nhà kỹ thuật: 7x30= 210 m²
06. Nhà ăn, bếp nấu ăn: 8,5x20 = 170m².
07. Nhà công nhân số 1: 8,5x30= 255m2.

8. Nhà công nhân số 2: 8,5x50= 425 m².
09. Nhà ở cách ly người vào trại: 8,5x10 = 85m².
10. Nhà để xe: 6 x20=120m².
11. Tháp nước sinh hoạt 4m³:3x3=9m².
12. Nhà điều hành khu cách ly: 9,4x13 = 122,2m².
13. Hố sát trùng xe: 4x7 = 28m².
14. Nhà điều hành: 9,4 x34 = 319,6m².
15. Nhà phơi đồ: 4x10 = 40m².
16. Nhà chờ xuất heo con: 7x20= 140m².
17.Nhaø nghỉ trưa: 9x12 = 108m².
18. Bể nước heo uống 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³: 3x3=9m².
19. Bể nước rửa chuồng 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³:3x3=9m².
20. Hồ chứa nước lót bạt 1ly: 2 hồ x10x15=300m².
21. Kho cám heo con: 7x15= 105m².
22. Kho vôi: 7x5= 35 m².
22. Kho để dụng cụ: 7x5 = 35m².
24. Kho cơ khí: 7x10= 70 m².
25. Nhà máy phát điện: 8x14 = 112m².

26.Silo cám 7,2 tấn: 11 silox(3x3)=99m².
27. Bể ngâm rửa đan: 7 bểx((2x2)+(1x1))=35m².
28. Nhà chờ xuất heo loại : 7x7= 49 m².
29. Nhà để rác:
-Nhà chứa CTNH: 3x5=15m²
-Nhà chứa CTR thông thường:4x5=20m².
30. Nhà chứa xác heo chết: 7x5=35 m².
31. Nhà để phân 1: 7x15 = 105m².
32. Nhà để phân 2: 7x15= 105 m².
33. Nhà đặt máy ép phân: 7mx15 =105m².
34. Hồ CT đường kính 7,5m, sâu 5m.
35. Hầm biogas : 30x70 = 2100m².
36. Hồ điều hòa:50x50 = 2500m².
37. Nhà điều hành XLNT: 5x10=50m².
38. Cụm xử lý nước thải theo QCVN 62: 11,6x42 =487,2m²
39. Hồ chứa nước tái sử dụng: 10x15=150m².
40. Hồ sinh học tùy nghi:35x70 = 2450m².
41. Hồ chứa nước thải sau xử lý: 30x60=1800m².
42. Hệ thống chống sét: 03 bộ

44. Trạm điện 3 pha 560KVA.
45. Hầm hủy xác: 6x12=72m².
46. Hầm biogas nhà heo cách ly  số 2: 15x30=450m².
47. Đường dẫn heo có mái che: 500m.
48. Hồ chứa nước mưa số 1: 35x150=5250m².
49. Hồ chứa nước mưa số 2: 50x80 = 4000m².
50. Nhà sát trùng xe cổng phụ 4x12 = 96m².
51. Khu sát trùng trước khi vào trại.
     -Nhà đặt máy: 4x5=20m².
     - Sân sát trùng: 4x20=80m².
                 Đường xe đi.
                 Đường dẫn heo nội bộ.
                 Đường chở phân.
                 Đường dẫn nước thải.
                 Tường rào bảo vệ trang trại.
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Đơn vị tư vấn quản lý dự án:
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

Khu công nghiệp Biên Hòa II

SWINE BUSINESS

Tên dự án:
 CÔNG TRÌNH:

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO, QUY MÔ
4.500 HEO NÁI

   Phó Tổng giám đốc:

                                 JIRAWIT  RACHATANAN

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC
THÀNH LỘC NINH

   Hạng mục công trình:

  Địa chỉ xây dựng:

ẤP CẦN DỰC - XÃ LỘC THÀNH - HUYỆN
LỘC NINH - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Khổ giấy: A 3

Tỷ lệ:

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

loại hồ sơ:
TKKT TKSB:

Giám đốc:

     ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

Đơn vị tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG VI TA

Giám đốc:

    TRẤN THỊ THANH THÚY
GHI CHUÙ:KHU 4.500 HEO NÁI
I.  Nhà heo nái đẻ: 6x(30,4x53)= 9.667,2m².
II.  Nhà heo giống: 7x45 = 315m².

- Phòng pha chế: 4x10 = 40m².
III. Nhà heo mang thai số 1:33,8x56,5= 1.909,7m².
IV. Nhà heo mang thai số 2:38,2x56,5= 2.158,3m².
V.Nhà heo cai sữa số 2: 35,6x56,5= 2.011,4m².
VI. Nhà heo cai sữa số 1: 32,3x56,5= 1.825m².
VII. Nhà heo mang thai hậu bị: 31,2x56,5=1.762,8m²
VIII. Nhà heo cách ly số 2: 17,2x50= 860m².
IX.  Nhà heo cách ly số 1: 16x30= 480 m².
01.Nhaø baûo vệ: 5x7 = 35m2.
02.Nhà sát trùng xe:  (4,5x16)+(2,5x8) = 92m².
03. Nhà khách chờ trước cổng hình lục giác Ø6m.
04. Trạm cân 40 tấn:3x12=36m².
05. Nhà kỹ thuật: 7x30= 210 m²
06. Nhà ăn, bếp nấu ăn: 8,5x20 = 170m².
07. Nhà công nhân số 1: 8,5x30= 255m2.

8. Nhà công nhân số 2: 8,5x50= 425 m².
09. Nhà ở cách ly người vào trại: 8,5x10 = 85m².
10. Nhà để xe: 6 x20=120m².
11. Tháp nước sinh hoạt 4m³:3x3=9m².
12. Nhà điều hành khu cách ly: 9,4x13 = 122,2m².
13. Hố sát trùng xe: 4x7 = 28m².
14. Nhà điều hành: 9,4 x34 = 319,6m².
15. Nhà phơi đồ: 4x10 = 40m².
16. Nhà chờ xuất heo con: 7x20= 140m².
17.Nhaø nghỉ trưa: 9x12 = 108m².
18. Bể nước heo uống 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³: 3x3=9m².
19. Bể nước rửa chuồng 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³:3x3=9m².
20. Hồ chứa nước lót bạt 1ly: 2 hồ x10x15=300m².
21. Kho cám heo con: 7x15= 105m².
22. Kho vôi: 7x5= 35 m².
22. Kho để dụng cụ: 7x5 = 35m².
24. Kho cơ khí: 7x10= 70 m².
25. Nhà máy phát điện: 8x14 = 112m².

26.Silo cám 7,2 tấn: 11 silox(3x3)=99m².
27. Bể ngâm rửa đan: 7 bểx((2x2)+(1x1))=35m².
28. Nhà chờ xuất heo loại : 7x7= 49 m².
29. Nhà để rác:
-Nhà chứa CTNH: 3x5=15m²
-Nhà chứa CTR thông thường:4x5=20m².
30. Nhà chứa xác heo chết: 7x5=35 m².
31. Nhà để phân 1: 7x15 = 105m².
32. Nhà để phân 2: 7x15= 105 m².
33. Nhà đặt máy ép phân: 7mx15 =105m².
34. Hồ CT đường kính 7,5m, sâu 5m.
35. Hầm biogas : 30x70 = 2100m².
36. Hồ điều hòa:50x50 = 2500m².
37. Nhà điều hành XLNT: 5x10=50m².
38. Cụm xử lý nước thải theo QCVN 62: 11,6x42 =487,2m²
39. Hồ chứa nước tái sử dụng: 10x15=150m².
40. Hồ sinh học tùy nghi:35x70 = 2450m².
41. Hồ chứa nước thải sau xử lý: 30x60=1800m².
42. Hệ thống chống sét: 03 bộ

44. Trạm điện 3 pha 560KVA.
45. Hầm hủy xác: 6x12=72m².
46. Hầm biogas nhà heo cách ly  số 2: 15x30=450m².
47. Đường dẫn heo có mái che: 500m.
48. Hồ chứa nước mưa số 1: 35x150=5250m².
49. Hồ chứa nước mưa số 2: 50x80 = 4000m².
50. Nhà sát trùng xe cổng phụ 4x12 = 96m².
51. Khu sát trùng trước khi vào trại.
     -Nhà đặt máy: 4x5=20m².
     - Sân sát trùng: 4x20=80m².
                 Đường xe đi.
                 Đường dẫn heo nội bộ.
                 Đường chở phân.
                 Đường dẫn nước thải.
                 Tường rào bảo vệ trang trại.
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GHI CHUÙ:KHU 4.500 HEO NÁI
I.  Nhà heo nái đẻ: 6x(30,4x53)= 9.667,2m².
II.  Nhà heo giống: 7x45 = 315m².

- Phòng pha chế: 4x10 = 40m².
III. Nhà heo mang thai số 1:33,8x56,5= 1.909,7m².
IV. Nhà heo mang thai số 2:38,2x56,5= 2.158,3m².
V.Nhà heo cai sữa số 2: 35,6x56,5= 2.011,4m².
VI. Nhà heo cai sữa số 1: 32,3x56,5= 1.825m².
VII. Nhà heo mang thai hậu bị: 31,2x56,5=1.762,8m²
VIII. Nhà heo cách ly số 2: 17,2x50= 860m².
IX.  Nhà heo cách ly số 1: 16x30= 480 m².
01.Nhaø baûo vệ: 5x7 = 35m2.
02.Nhà sát trùng xe:  (4,5x16)+(2,5x8) = 92m².
03. Nhà khách chờ trước cổng hình lục giác Ø6m.
04. Trạm cân 40 tấn:3x12=36m².
05. Nhà kỹ thuật: 7x30= 210 m²
06. Nhà ăn, bếp nấu ăn: 8,5x20 = 170m².
07. Nhà công nhân số 1: 8,5x30= 255m2.

8. Nhà công nhân số 2: 8,5x50= 425 m².
09. Nhà ở cách ly người vào trại: 8,5x10 = 85m².
10. Nhà để xe: 6 x20=120m².
11. Tháp nước sinh hoạt 4m³:3x3=9m².
12. Nhà điều hành khu cách ly: 9,4x13 = 122,2m².
13. Hố sát trùng xe: 4x7 = 28m².
14. Nhà điều hành: 9,4 x34 = 319,6m².
15. Nhà phơi đồ: 4x10 = 40m².
16. Nhà chờ xuất heo con: 7x20= 140m².
17.Nhaø nghỉ trưa: 9x12 = 108m².
18. Bể nước heo uống 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³: 3x3=9m².
19. Bể nước rửa chuồng 300 m³:6x12,5=75m²
-Tháp nước 20m³:3x3=9m².
20. Hồ chứa nước lót bạt 1ly: 2 hồ x10x15=300m².
21. Kho cám heo con: 7x15= 105m².
22. Kho vôi: 7x5= 35 m².
22. Kho để dụng cụ: 7x5 = 35m².
24. Kho cơ khí: 7x10= 70 m².
25. Nhà máy phát điện: 8x14 = 112m².

26.Silo cám 7,2 tấn: 11 silox(3x3)=99m².
27. Bể ngâm rửa đan: 7 bểx((2x2)+(1x1))=35m².
28. Nhà chờ xuất heo loại : 7x7= 49 m².
29. Nhà để rác:
-Nhà chứa CTNH: 3x5=15m²
-Nhà chứa CTR thông thường:4x5=20m².
30. Nhà chứa xác heo chết: 7x5=35 m².
31. Nhà để phân 1: 7x15 = 105m².
32. Nhà để phân 2: 7x15= 105 m².
33. Nhà đặt máy ép phân: 7mx15 =105m².
34. Hồ CT đường kính 7,5m, sâu 5m.
35. Hầm biogas : 30x70 = 2100m².
36. Hồ điều hòa:50x50 = 2500m².
37. Nhà điều hành XLNT: 5x10=50m².
38. Cụm xử lý nước thải theo QCVN 62: 11,6x42 =487,2m²
39. Hồ chứa nước tái sử dụng: 10x15=150m².
40. Hồ sinh học tùy nghi:35x70 = 2450m².
41. Hồ chứa nước thải sau xử lý: 30x60=1800m².
42. Hệ thống chống sét: 03 bộ

44. Trạm điện 3 pha 560KVA.
45. Hầm hủy xác: 6x12=72m².
46. Hầm biogas nhà heo cách ly  số 2: 15x30=450m².
47. Đường dẫn heo có mái che: 500m.
48. Hồ chứa nước mưa số 1: 35x150=5250m².
49. Hồ chứa nước mưa số 2: 50x80 = 4000m².
50. Nhà sát trùng xe cổng phụ 4x12 = 96m².
51. Khu sát trùng trước khi vào trại.
     -Nhà đặt máy: 4x5=20m².
     - Sân sát trùng: 4x20=80m².
                 Đường xe đi.
                 Đường dẫn heo nội bộ.
                 Đường chở phân.
                 Đường dẫn nước thải.
                 Tường rào bảo vệ trang trại.
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30
00

10
00

30
0

800

40
010

00

800

6000

10
00

30
00
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CỬA VÀO
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Đơn vị tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG VI TA

Giám đốc:

    TRẤN THỊ THANH THÚY
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RÃNH NEO BẠT
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MAËT CAÉT 1-1
TL: 1/100

ĐẤT NỀN SAN PHẲNG VÀ ĐẦM CHẶT

LÓT BẠT CHE KÍN ĐÁY & THÀNH BỂ  - HDPE DÀY 0.75mm
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RÃNH NEO BẠT

CHÈN ĐẤT SỎI

MAËT CAÉT 2-2
TL: 1/100

ĐẤT NỀN SAN PHẲNG VÀ ĐẦM CHẶT

LÓT BẠT CHE KÍN ĐÁY & THÀNH BỂ  - HDPE DÀY 0.75mm

MẶT NƯỚC

BẢN VẼ HỒ CHỨA NƯỚC THẢI

Ghi chú :

- Bờ hồ tạo độ dốc 1:1
- Đất đắp bờ hồ mỗi lớp dày <50cm, đầm chặt.
- Rãnh lấp chân bạt: 1m:1m
- Ống dẫn nước thải ống nhựa Bình Minh 220mm



A D G

A D G

cos ±0.0+0.0

Cos -4.0m-4.0

Cos 3.0m+3.0

cos ±0.0+0.0

Cos -4.0m-4.0

Cos 3.0m+3.0
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MAËT CẮT 8-8

11.2022

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 4500 CON

HEO NÁI

SOÁ
BAÛN VEÕ

NGAØY
PHAÙT HAØNH

TÆ LEÄ TOÅNG SOÁ
BAÛN VEÕ

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH:

 Xã Lộc Thành-Huyện Lộc Ninh- Tỉnh

Bình Phước

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

HAÏNG MUÏC:

CẤP PHÉP

BAÛN VEÕ:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

CÔNG TY TNHH TM- DV - XD

NGUỒN

GIAÙM ÑOÁC

LÊ THỊ NGỌC TÚ

GIAÙM ÑOÁC

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

1/100

ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

MẶT CẮT  7-7

MẶT CẮT 8-8

cos +0.5+0.5

cos +0.5+0.5KYÙ HIEÄU TEÂN

TK-01
BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1ATK-02
BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 1TK-03

BEÅ ÑIEÀU HOAØ

TK-04

TK-05 BEÅ THIEÁU KHÍ

TK-06 BEÅ HIEÁU KHÍ

TK-08

TK-10

HOÀ SINH HOÏC

TK-11

BEÅ THIEÁU KHÍ 2

TK-12

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 2

TK-13

TK-14

BEÅ LAÉNG HOAÙ LYÙ 2A

H-03

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

CUÏM XÖÛ LYÙ

CUÏM HOAÙ LYÙ 1

GIAI ÑOAÏN 2

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 2

CUÏM HOAÙ LYÙ 2

CHUÙ THÍCH:

BỂ CHỨA BÙN

TK-04

TK-07 BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 1

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 1

BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1B

GIAI ÑOAÏN 1

TK-09 BEÅ HIEÁU KHÍ 2

BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 2

TK-05 TK-05

TK-06 TK-06
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TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 4500 CON

HEO NÁI

SOÁ
BAÛN VEÕ

NGAØY
PHAÙT HAØNH

TÆ LEÄ TOÅNG SOÁ
BAÛN VEÕ

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH:

 Xã Lộc Thành-Huyện Lộc Ninh- Tỉnh

Bình Phước

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

HAÏNG MUÏC:

CẤP PHÉP

BAÛN VEÕ:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

CÔNG TY TNHH TM- DV - XD

NGUỒN

GIAÙM ÑOÁC

LÊ THỊ NGỌC TÚ

GIAÙM ÑOÁC

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

1/100

ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

MẶT CẮT 1-1

cos +0.5+0.5

KYÙ HIEÄU TEÂN

TK-01
BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1ATK-02
BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 1TK-03

BEÅ ÑIEÀU HOAØ

TK-04

TK-05 BEÅ THIEÁU KHÍ

TK-06 BEÅ HIEÁU KHÍ

TK-08

TK-10

HOÀ SINH HOÏC

TK-11

BEÅ THIEÁU KHÍ 2

TK-12

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 2

TK-13

TK-14

BEÅ LAÉNG HOAÙ LYÙ 2A

H-03

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

CUÏM XÖÛ LYÙ

CUÏM HOAÙ LYÙ 1

GIAI ÑOAÏN 2

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 2

CUÏM HOAÙ LYÙ 2

CHUÙ THÍCH:

BỂ CHỨA BÙN

TK-04

TK-07 BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 1

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 1

BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1B

GIAI ÑOAÏN 1

TK-09 BEÅ HIEÁU KHÍ 2

BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 2

TK-10 TK-09 TK-09 TK-07 TK-06 TK-05 TK-02 TK-01
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cos ±0.0+0.0

Cos -4.0m-4.0
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11.2022

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 4500 CON

HEO NÁI

SOÁ
BAÛN VEÕ

NGAØY
PHAÙT HAØNH

TÆ LEÄ TOÅNG SOÁ
BAÛN VEÕ

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH:

 Xã Lộc Thành-Huyện Lộc Ninh- Tỉnh

Bình Phước

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

HAÏNG MUÏC:

CẤP PHÉP

BAÛN VEÕ:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

CÔNG TY TNHH TM- DV - XD

NGUỒN

GIAÙM ÑOÁC

LÊ THỊ NGỌC TÚ

GIAÙM ÑOÁC

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

1/100

ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

MẶT CẮT 2-2

cos +0.5+0.5

KYÙ HIEÄU TEÂN

TK-01
BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1ATK-02
BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 1TK-03

BEÅ ÑIEÀU HOAØ

TK-04

TK-05 BEÅ THIEÁU KHÍ

TK-06 BEÅ HIEÁU KHÍ

TK-08

TK-10

HOÀ SINH HOÏC

TK-11

BEÅ THIEÁU KHÍ 2

TK-12

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 2

TK-13

TK-14

BEÅ LAÉNG HOAÙ LYÙ 2A

H-03

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

CUÏM XÖÛ LYÙ

CUÏM HOAÙ LYÙ 1

GIAI ÑOAÏN 2

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 2

CUÏM HOAÙ LYÙ 2

CHUÙ THÍCH:

BỂ CHỨA BÙN

TK-04

TK-07 BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 1

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 1

BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1B

GIAI ÑOAÏN 1

TK-09 BEÅ HIEÁU KHÍ 2

BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 2

TK-11 TK-09 TK-09 TK-08 TK-06 TK-05 TK-03 TK-01
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cos ±0.0+0.0

Cos -4.0m-4.0
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TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 4500 CON

HEO NÁI

SOÁ
BAÛN VEÕ

NGAØY
PHAÙT HAØNH

TÆ LEÄ TOÅNG SOÁ
BAÛN VEÕ

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH:

 Xã Lộc Thành-Huyện Lộc Ninh- Tỉnh

Bình Phước

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

HAÏNG MUÏC:

CẤP PHÉP

BAÛN VEÕ:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

CÔNG TY TNHH TM- DV - XD

NGUỒN

GIAÙM ÑOÁC

LÊ THỊ NGỌC TÚ

GIAÙM ÑOÁC

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

1/100

ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

MẶT CẮT 4-4

KYÙ HIEÄU TEÂN

TK-01
BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1ATK-02
BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 1TK-03

BEÅ ÑIEÀU HOAØ

TK-04

TK-05 BEÅ THIEÁU KHÍ

TK-06 BEÅ HIEÁU KHÍ

TK-08

TK-10

HOÀ SINH HOÏC

TK-11

BEÅ THIEÁU KHÍ 2

TK-12

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 2

TK-13

TK-14

BEÅ LAÉNG HOAÙ LYÙ 2A

H-03

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

CUÏM XÖÛ LYÙ

CUÏM HOAÙ LYÙ 1

GIAI ÑOAÏN 2

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 2

CUÏM HOAÙ LYÙ 2

CHUÙ THÍCH:

BỂ CHỨA BÙN

TK-04

TK-07 BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 1

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 1

BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1B

GIAI ÑOAÏN 1

TK-09 BEÅ HIEÁU KHÍ 2

BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 2

TK-13 TK-09 TK-09 TK-08 TK-06 TK-05 TK-14 TK-01

cos +0.5+0.5
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Cos -4.0m-4.0

A D G

Cos 3.0m+3.0
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TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 4500 CON

HEO NÁI

SOÁ
BAÛN VEÕ

NGAØY
PHAÙT HAØNH

TÆ LEÄ TOÅNG SOÁ
BAÛN VEÕ

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH:

 Xã Lộc Thành-Huyện Lộc Ninh- Tỉnh

Bình Phước

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

HAÏNG MUÏC:

CẤP PHÉP

BAÛN VEÕ:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

CÔNG TY TNHH TM- DV - XD

NGUỒN

GIAÙM ÑOÁC

LÊ THỊ NGỌC TÚ

GIAÙM ÑOÁC

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

1/100

ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

MẶT CẮT 5-5

MẶT CẮT 6-6

cos +0.5+0.5

cos +0.5+0.5

KYÙ HIEÄU TEÂN

TK-01
BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1ATK-02
BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 1TK-03

BEÅ ÑIEÀU HOAØ

TK-04
TK-05 BEÅ THIEÁU KHÍ

TK-06 BEÅ HIEÁU KHÍ

TK-08

TK-10

HOÀ SINH HOÏC

TK-11

BEÅ THIEÁU KHÍ 2

TK-12

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 2

TK-13

TK-14

BEÅ LAÉNG HOAÙ LYÙ 2A

H-03

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

CUÏM XÖÛ LYÙ

CUÏM HOAÙ LYÙ 1

GIAI ÑOAÏN 2

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 2

CUÏM HOAÙ LYÙ 2

CHUÙ THÍCH:

BỂ CHỨA BÙN

TK-04

TK-07 BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 1

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 1

BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1B

GIAI ÑOAÏN 1

TK-09 BEÅ HIEÁU KHÍ 2

BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 2

TK-05 TK-05

TK-02 TK-04TK-03 TK-14
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Cos 3.0m+3.0

cos ±0.0+0.0

Cos -4.0m-4.0

Cos 3.0m+3.0

MAËT CẮT 11-11

MAËT CẮT 12-12
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TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 4500 CON

HEO NÁI

SOÁ
BAÛN VEÕ

NGAØY
PHAÙT HAØNH

TÆ LEÄ TOÅNG SOÁ
BAÛN VEÕ

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH:

 Xã Lộc Thành-Huyện Lộc Ninh- Tỉnh

Bình Phước

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

HAÏNG MUÏC:

CẤP PHÉP

BAÛN VEÕ:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

CÔNG TY TNHH TM- DV - XD

NGUỒN

GIAÙM ÑOÁC

LÊ THỊ NGỌC TÚ

GIAÙM ÑOÁC

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

1/100

ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

MẶT CẮT 11-11

MẶT CẮT 12-12

cos +0.5+0.5

cos +0.5+0.5

KYÙ HIEÄU TEÂN

TK-01
BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1ATK-02
BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 1TK-03

BEÅ ÑIEÀU HOAØ

TK-04

TK-05 BEÅ THIEÁU KHÍ

TK-06 BEÅ HIEÁU KHÍ

TK-08

TK-10

HOÀ SINH HOÏC

TK-11

BEÅ THIEÁU KHÍ 2

TK-12

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 2

TK-13

TK-14

BEÅ LAÉNG HOAÙ LYÙ 2A

H-03

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

CUÏM XÖÛ LYÙ

CUÏM HOAÙ LYÙ 1

GIAI ÑOAÏN 2

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 2

CUÏM HOAÙ LYÙ 2

CHUÙ THÍCH:

BỂ CHỨA BÙN

TK-04

TK-07 BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 1

CUÏM XÖÛ LYÙ SINH HOÏC 1

BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1B

GIAI ÑOAÏN 1

TK-09 BEÅ HIEÁU KHÍ 2

BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 2

TK-09 TK-09

TK-10 TK-11 TK-12 TK-13
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cos ±0.0+0.0

cos +0.5+0.5

Cos -4.0m-4.0
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11.2022

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 4500 CON

HEO NÁI

SOÁ
BAÛN VEÕ

NGAØY
PHAÙT HAØNH

TÆ LEÄ TOÅNG SOÁ
BAÛN VEÕ

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH:

 Xã Lộc Thành-Huyện Lộc Ninh- Tỉnh

Bình Phước

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

HAÏNG MUÏC:

CẤP PHÉP

BAÛN VEÕ:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

LỘC THÀNH LỘC NINH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

CÔNG TY TNHH TM- DV - XD

NGUỒN

GIAÙM ÑOÁC

LÊ THỊ NGỌC TÚ

GIAÙM ÑOÁC

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

1/100

ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

MẶT CẮT 9-9

MẶT CẮT 10-10

cos +0.5+0.5

TK-09 TK-09

KYÙ HIEÄU TEÂN

TK-01
BEÅ LẮNG HÓA LÝ 1ATK-02
BEÅ KEO TỤ TẠO BÔNG 1TK-03

BEÅ ÑIEÀU HOAØ

TK-04
TK-05 BEÅ THIEÁU KHÍ

TK-06 BEÅ HIEÁU KHÍ

TK-08

TK-10

HOÀ SINH HOÏC

TK-11

BEÅ THIEÁU KHÍ 2

TK-12

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC 2

TK-13

TK-14

BEÅ LAÉNG HOAÙ LYÙ 2A

H-03

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

CUÏM XÖÛ LYÙ
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NHÀ CHỨA RÁC

- Tường xây gạch ống 8x8x18cm vữa XM M75.
- Trát 2 mặt vữa XM M75.
- Tường mặt trong đánh hồ dầu tới trần.
- Tường mặt ngoài quét vôi.

TƯỜNG NHÀT
- Mặt nền đánh kỹ bằng mút xốp tạo nhám.
- Bê tông nền M200 dày 8cm dốc về rãnh thu nước.
- Lớp đá 0-4 dày 10 cm.
- Đất nền đầm chặt K95.
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RÃNH THU CHẤT LỎNG

- Mái lợp tôn màu xanh dương tím dày 4,2 zem.
- Xà gồ C 15x40x80 dày 2,5 ly sơn chống rỉ.
- Vì kèo V5x50x50 sơn chống rỉ.

M MÁI
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Đơn vị tư vấn quản lý dự án:
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

Khu công nghiệp Biên Hòa II

SWINE BUSINESS

Tên dự án:
 CÔNG TRÌNH:

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO, QUY MÔ
4.500 HEO NÁI

   Phó Tổng giám đốc:

                                 JIRAWIT  RACHATANAN

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC
THÀNH LỘC NINH

   Hạng mục công trình:

  Địa chỉ xây dựng:

ẤP CẦN DỰC - XÃ LỘC THÀNH - HUYỆN
LỘC NINH - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Khổ giấy: A 3

Tỷ lệ:

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

loại hồ sơ:
TKKT TKSB:

Giám đốc:

     ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

Đơn vị tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY
DỰNG MÔI TRƯỜNG VI TA

Giám đốc:

     TRẦN THỊ THANH THÚY
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- Mái lợp tôn màu xanh dương tím dày 4,2 zem.
- Xà gồ C 15x40x80 dày 2,5 ly sơn chống rỉ.
- Vì kèo V5x50x50 sơn chống rỉ.

- Tường xây gạch ống 8x8x18cm vữa XM M75.
- Trát 2 mặt vữa XM M75.
- Tường mặt trong đánh hồ dầu tới trần.
- Tường mặt ngoài quét vôi.
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TƯỜNG NHÀT
- Mặt nền đánh kỹ bằng mút xốp tạo nhám.
- Bê tông nền M200 dày 8cm dốc về rãnh thu nước.
- Lớp đá 0-4 dày 10 cm.
- Đất nền đầm chặt K95.
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Đơn vị tư vấn quản lý dự án:
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

Khu công nghiệp Biên Hòa II

SWINE BUSINESS

Tên dự án:
 CÔNG TRÌNH:

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO, QUY MÔ
4.500 HEO NÁI

   Phó Tổng giám đốc:

                                 JIRAWIT  RACHATANAN

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC
THÀNH LỘC NINH

   Hạng mục công trình:

  Địa chỉ xây dựng:

ẤP CẦN DỰC - XÃ LỘC THÀNH - HUYỆN
LỘC NINH - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Khổ giấy: A 3

Tỷ lệ:

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

loại hồ sơ:
TKKT TKSB:

Giám đốc:

     ĐÀO PHẠM TRỌNG DUY

Đơn vị tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY
DỰNG MÔI TRƯỜNG VI TA

Giám đốc:

     TRẦN THỊ THANH THÚY

 NHÀ CHỨA PHÂN 1 VÀ 2
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