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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ  

1. Tên chủ dự án đầu tƣ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH 

Ngƣời đại diện: Ông Nguyễn Bá Luân          Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Địa chỉ: Tầng 21, tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Láng Thƣợng, 

quận Đống Đa, TP Hà Nội.  

 Điện thoại: 0437718989 

Mã số doanh nghiệp: 0107219179, đăng ký lần đầu  ngày 10 tháng 12 năm 2015; 

đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29 tháng 07 năm 2021. 

2. Tên dự án đầu tƣ: 

KHÁCH SẠN SOJO VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LẠNG SƠN 

- Địa điểm dự án đầu tƣ: Thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng, phê duyêt dự án:  

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 2230/GXN-STNMT 

ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật của 

đầu tƣ công): Tƣơng đƣơng với dự án nhóm B với tổng mức đầu tƣ 240.513.000.000 

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tỷ, năm trăm mười ba triệu đồng).  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của : 

3.1. Công suất hoạt động của : 

- Quy mô hoạt động: 

+ Quy mô sử dụng đất: 4.634 m
2
. 

+ Loại hình hoạt động: Đầu tƣ xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao và cho 

thuê mặt bằng kinh doanh, thƣơng mại dịch vụ. 

+ Quy mô: phục vụ khoảng 30.000 lƣợt khách/năm. 

+ Quy mô các hạng mục của Dự án:  
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* Tòa khách sạn 11 tầng nổi, 0 tum và 01 tầng hầm (công trình cấp III) với 

diện tích xây dựng 803,9 m
2
, diện tích sàn tầng hầm 832,1 m

2
, tổng diện tích sàn nổi 

7.280,9 m
2
, chiều cao công trình 45m. 

* Tòa nhà thƣơng mại 5 tầng (công trình cấp III), diện tích xây dựng 835 m
2
, 

diện tích sàn 4.250,9 m
2
, chiều cao công trình 25m. 

* Bãi đỗ xe, sân đƣờng, đất cảnh quan: 1.214,6 m
2
; 

* Quy hoạch đất giao thông và đất ở: 1.780,5 m
2
. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải của Dự án đƣợc thiết kế để thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc 

thải sinh hoạt của dự án. Trạm XLNT của Dự án có công suất 125 m
3
/ngày.đêm, có 

chức năng thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt của dự án sau khi xử lý sơ bộ 

qua các bể tự hoại.  

3.2. Công nghệ sản xuất của :  

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý và vận hành dự án. Để 

thực hiện dự án, Chủ đầu tƣ sẽ tiến hành các công tác sau: 

 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án để thực hiện dự án theo quy định  

 Các Phòng, Ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý cũng nhƣ với 

các Phòng, Ban chức năng có liên quan của địa phƣơng trong suốt quá trình thực hiện 

dự án. 

 Lập quy chế quản lý Khách sạn và tòa nhà thƣơng mại để thực hiện việc quản 

lý trong quá trình vận hành ổn định. 
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Hình 1: Sơ đồ vận hành dự án 

3.3. Sản phẩm của :  

- Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao và cho thuê mặt bằng kinh doanh, 

thƣơng mại dịch vụ phục vụ khoảng 30.000 lƣợt khách/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lƣợng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nƣớc 

của : 

4.1. Danh mục máy móc thiết bị  

Danh mục thiết bị phục vụ sản xuất đầu tƣ mới đƣợc thể hiện qua các bảng sau:  

Bảng 1: Bảng tổng hợp nhu cầu thiết bị phục vụ dự án 

Stt Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

I Công trình tòa nhà hỗn hợp 

1 Hệ thống thang máy  Hệ thống 01 Trung Quốc 2020 

2 Hệ thống thông gió Hệ thống 01 Trung Quốc 2020 

Bãi để xe, Khu kỹ thuật 

Khách thuê văn phòng 

Chất thải phát sinh Hoạt động 

Sinh hoạt của khách thuê 

khách sạn 

Cán bộ công nhân viên 

quản lý dự án 

 

Bụi, nƣớc thải, chất 

thải rắn thông 

thƣờng, tiếng ồn, 

chất thải nguy hại 

Bùn thải, mùi 

 

Bụi, tiếng ồn 

  

Hệ thống xử ý nƣớc thải 
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Stt Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

3 Hệ thống điều hòa không khí 

trung tâm 
Hệ thống 01 Nhật Bản 2020 

4 Hệ thống điện thoại Hệ thống 01 Nhật Bản 2020 

5 Hệ thống truyền hình viễn 

thông 
Hệ thống 01 Nhật Bản 2020 

7 Hệ thống phòng cháy chữa 

cháy 
Hệ thống 01 Việt Nam 2020 

9 Máy phát điện dự phòng Chiếc 01 Việt Nam 2020 

 

Bảng 2: Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 125 m
3
/ngày.đêm 

Stt Tên thiết bị Quy cách Số lƣợng 

1 Bơm bể điều hòa Q = 9M3/H; H = 6M 2 

2 Bơm tuần hoàn nƣớc thải Q = 12M3/H, H = 6M 2 

3 Bơm bùn bể lắng Q = 3,5M3/H, H = 6M 1 

4 Bơm bể khử trùng và xả thải Q = 13M3/H, H = 13M 2 

5 Máy khấy chìm bể thiếu khí 1410 vòng/phút 2 

6 Máy thổi khí Q = 5M3/H, H = 4M 2 

7 Bơm định lƣợng Q = 0 – 50 l/H, H = 10bar 6 

8 Đồng hồ đo lƣu lƣợng DN50, 4-20MMA 3 

9 Bộ đo kiểm soát pH 0 – 14; 4 – 20MMA 1 

10 Bộ đo kiểm soát oxy hòa tan 0 – 50 MG/L; 4 – 20MMA 1 

11 Phao điều khiển Trái nổi 9 

12 Tủ điện điều khiển Theo hồ sơ thiết kế 1 

13 Hộp tách rách bể điều hòa Theo hồ sơ thiết kế 1 

14 Lƣới chắn giá thể MBBR Theo hồ sơ thiết kế 2 

15 Tấm răng cƣa bể lắng L = 8mm, H = 300mm, dày 2mm 1 

16 Tấm chắn bùn bể lắng L = 8mm, H = 400mm, dày 2mm 1 

17 Ống trung tâm bể lắng L = 500mm, H =2000mm, dày 2mm 1 
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18 Hệ thống đĩa phân phối khí tinh HD270 Jager; 1-5M3/H 1 

19 Hệ giá thể vi sinh MBBR 5500 M2/M3 1 

20 Bồn cơ chất / javen / axit PE/V=1000L 3 

 

Bảng 3: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải 

Stt Hạng mục Thông số Đơn vị Số lƣợng 

A Đƣờng hóa chất 

1 Đƣờng ống UPVC D27 PN28 m 125 

2 Đầu ren trong UPVC D27  cái 8 

3 Đầu ren ngoài UPVC D27  cái 6 

4 Phao nƣớc sạch bồn hóa chất DN21 cái 3 

5 
Van khóa nƣớc sạch cho bồn 

hóa chất 
PPR DN20 cái 3 

B Đƣờng cấp khí 

1 Đƣờng ống UPVC D27 PN28 m 20 

2 Đƣờng ống UPVC D34 PN28 m 20 

3 Đƣờng ống UPVC D42 PN28 m 40 

4 Đƣờng ống UPVC D60 PN28 m 52 

5 Đƣờng ống  SUS 304 DN65 sch10 m 15 

6 Đƣờng ống SUS 304 DN50 sch10 m 12 

7 Đƣờng ống SUS 304 DN25 sch10 m 19 

C Đƣờng nƣớc trong bể 

1 Đƣờng ống UPVC D60 PN8 m 92 

2 Đƣờng ống UPVC D110 PN8 m 18 

3 Đƣờng ống UPVC D120 PN8 m 18 

4 Đƣờng ống UPVC D200 PN8 m 8 

5 Van 1 chiều zacco UPVC D60 cái 6 

6 Van 2 chiều zacco UPVC D60 cái 18 

D  Ống hút mùi 

1 Đƣờng ống D110 UPVC D110 m 20 

 

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu của   

* Nhu cầu sử dụng nước 
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Nƣớc cấp cho Dự án chủ yếu để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của khách thuê 

phòng, nhân viên làm việc tại khách sạn, khu thƣơng mại, khách hàng ra vào khách 

sạn và khu thƣơng mại; 

Nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của dự án là: 

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của dự án 

STT Đối tƣợng dùng nƣớc Tiêu chuẩn Số ngƣời 
Tổng lƣợng 

nƣớc 

I Công trình khách sạn SOJO và Thương mại dịch vụ 

1 Nhu cầu cấp nƣớc sinh hoạt 250 238 59,5 

2 Nhu cầu cấp nƣớc thƣơng mại 6 2060 12,36 

3 Nhu cầu cấp nƣớc nấu ăn khu bếp 25 683 17,09 

4 
Nhu cầu cấp nƣớc cho nhân viên 

phục vụ khách sạn 
60 68 5,42 

5 
Nhu cầu cấp nƣớc cho nhân viên 

văn phòng 
15 36 0,54 

6 Nhu cầu cấp nƣớc giặt là 60 238 14,28 

II Công trình tòa nhà thƣơng mại 5 tầng 

1 
Nhu cầu cấp nƣớc cho khu trung 

tâm thƣơng mại dịch vụ 
3l/m

2
 sàn 3.420 10,26 

Tổng 120,17 

 

Nguồn nƣớc của dự án đƣợc lấy từ nguồn nƣớc sạch của thành phố Lạng Sơn. 

* Nhu cầu sử dụng hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

Các hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nƣớc thải: 

- Các chế phẩm sinh học (BIO-S, BIO-Phốt) dạng bột: Đƣợc bổ sung định kỳ vào 

các bể tự hoại. Gói 200 g dùng cho 1 m
3
 bể phốt. Sau 3-6 tháng đổ 1 lần. 

- NaOCl sử dụng tại bể khử trùng: 1,5 - 3 g/m
3
. Thông thƣờng hóa chất đƣợc các 

nhà cung cấp vận chuyển đến là dạng bột với hàm lƣợng 70% 

*Cung cấp điện:  

Điện năng cung cấp cho hoạt động của dự án đƣợc lấy từ Công ty điện lực tỉnh 

Lạng Sơn.    
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA  VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của  với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trƣờng:  

Dự án đƣợc thực hiện tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan: 

- Nghị quyết số 40-ND/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về xây dựng 

và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định hƣớng đến năm 2050; 

- Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phát 

triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035;  

- Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

Dự án “Khách sạn SOJO và thƣơng mại dịch vụ Lạng Sơn” hoạt động với đặc 

thù là dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng không phát sinh nhiều chất thải.  

Chất thải chủ yếu gồm nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc mƣa chảy tràn, chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải nguy hại. Với ý thức tuân thủ các quy định bảo vệ môi trƣờng chủ 

dự án luôn thực hiện các biện pháp BVMT trong suốt quá trình hoạt động và thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu: 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt thực hiện thu gom xử lý thông qua hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung đảm bảo nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT trƣớc khi xả ra 

môi trƣờng. 

- Đối với nƣớc mƣa từ mái chảy theo đƣờng ống dẫn bằng ống nhựa sau đó thoát 

ra ngoài theo độ dốc tự nhiên của mặt sân. 

Chất thải rắn sinh hoạt bố trí thùng chứa đựng hàng ngày vận chuyển đi xử lý. 

Đối với chất thải nguy hại nguồn phát sinh duy nhất là bóng đèn, dầu, mỡ thải. 

Nhƣng thực tế nguồn này hầu nhƣ không phát sinh do máy móc thực hiện sửa chữa 

bảo dƣỡng tại gara, không tiến hành sửa chữa máy móc tại dự án. Nên tác động này ít 

và hầu nhƣ không có. 

Đặc thù loại hình dự án có phát sinh chất thải , mặt khác chủ dự án luôn đảm bảo 
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thực hiện các biện pháp giảm thiểu, BVMT đảm bảo chất lƣợng theo các quy định 

pháp luật, đảm bảo an toàn và không gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng khu vực. Do đó 

hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp và đáp ứng các yêu cầu quy hoạch BVMT 

quốc gia, quy hoạch BVMT tỉnh, phân vùng môi trƣờng. 

2. Sự phù hợp của  đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng:  

- Chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án bao gồm:  

+ Nƣớc thải sinh hoạt 

+ Nƣớc mƣa chảy tràn 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khách thuê phòng, nhân viên làm việc trong 

khách sạn, khu thƣơng mại, khách hàng ra vào khách sạn, khu thƣơng mại đƣợc xử lý 

bằng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của công ty với công suất 125 m
3
/ngày đêm 

cam kết xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

Khối lƣợng và tải lƣợng phát sinh từ hoạt động của dự án là không lớn. Mặt 

khác, chủ dự án cũng đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý thông qua các hệ thống 

xử lý chất thải nên đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải, khí thải đạt quy chuẩn theo quy định 

trƣớc khi xả thải ra ngoài môi trƣờng.  

Do đó, việc hoạt động của dự án không gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng nền và 

phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng.   
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1 Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 2: Sơ đồ mô tả hệ thống thu gom nước mưa của Dự án 

Nƣớc mƣa chảy tràn của dự án đƣợc thu gom vào hệ thống cống riêng. Dự án xây 

dựng hệ thống cống rãnh dọc theo khu nhà để thu gom nƣớc mƣa. 

Dựa trên các tính toán nhƣ đã trình bày ở trên, hệ thống thoát nƣớc của công ty 

đƣợc thiết kế và có kết cấu áp dụng nhƣ sau: 

- Các rãnh thoát có kích thƣớc 30 x 40 cm, hệ thống rãnh thu đƣợc bố trí có độ 

dốc phù hợp để đảm bảo thoát nƣớc khi có mƣa lớn. Nƣớc chảy tràn trên bề mặt dự án 

đã đƣợc bê tông hóa, vệ sinh thƣờng xuyên nên nƣớc mƣa chảy tràn tƣơng đối sạch sẽ. 

Nƣớc mƣa trên mái nhà đƣợc thu gom theo các máng gom nƣớc và dẫn qua ống 

dẫn PVC D110 từ mái nhà xuống rãnh thoát nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thu gom 

vào rãnh thoát nƣớc rồi chảy vào hệ thống thoát nƣớc chung và đổ ra đƣờng thoát 

nƣớc trên đƣờng Phai Vệ. 

Diện tích đất Dự án hầu hết đã đƣợc bê tông hóa và đƣợc quét dọn vệ sinh hằng 

ngày, vì vậy lƣợng chất rắn lơ lửng, đất, đá bị cuốn trôi trong cơn mƣa không lớn. Do 

đó, tác động tiêu cực từ nƣớc mƣa chảy tràn đến môi trƣờng không đáng kể. 

1.2 Thu gom, thoát nƣớc thải 

Nƣớc mƣa trên mái Đƣờng ống PVC 

D110 

Sân đƣờng nội bộ  

dự án 

 

Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa khu vực 

 

Nƣớc mƣa chảy tràn 
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Hệ thống thu gom, xử lý và xả nƣớc thải của dự án đƣợc xây dựng độc lập với 

hệ thống thoát nƣớc mƣa. Các khu vực phát sinh nƣớc thải đƣợc thu gom nhƣ sau: 

- Nƣớc thải từ xí tiểu đƣợc dẫn về bể phốt (N-01) gồm 3 ngăn, trong bể có bố 

trí đƣờng ống thu nƣớc từ bể phốt sang bể điều hòa. 

- Nƣớc thải từ các khu vực chế biến, bếp ăn đƣợc dẫn về bể tác dầu mỡ (N-02) 

gồm 3 ngăn, phần dầu nổi trên mặt bể đem loại bỏ, nƣớc trong đƣợc dẫn sang bể điều 

hòa. 

- Nƣớc từ khu giặt là đƣợc dẫn về trung hòa (N-03) tại đây cho thêm hóa chất 

trung hào pH điều chỉnh pH về mức 6,5 – 7,5. Việc châm hóa chất đƣợc tiến hành tự 

động bằng bơm hóa chất dƣới sự kiểm soát của đầu dò pH đồng thời trong bể sử 

dụng sục khí để trộn đều nƣớc thải và hóa chất trung hòa pH. Sau đó nƣớc thải dẫn 

sang bể điều hòa. 

Toàn bộ lƣợng nƣớc thải của dự án chảy về trạm xử lý nƣớc thải tập trung công 

suất 125 m
3
/ngày.đêm, với diện tích 82,74 m

2
 để xử lý đạt cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT trƣớc khi xả thải vào hệ thống thoát nƣớc chung của thành phố 

Lạng Sơn trên đoạn đƣờng Phai Vệ với cống thu D600. 

1.3 Xử lý nƣớc thải:  

- Nƣớc thải sinh hoạt của Dự án đầu tƣ đƣợc xử lý bằng công nghệ sinh họ vi 

sinh hiếu khí (Công nghệ AO): 

Các hạng mục chính trong hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt bao gồm: 

+ 01 bể tự hoại 3 ngăn, thể tích 42 m
3
  

+ 01 bể tách dầu mỡ, thể tích 8,3 m
3
. 

 + 01 bể cân bằng pH thể tích 3,2 m
3
. 

 + 01 bể điều hòa 2 ngăn thể tích 68,3 m
3
; 

 + 01 bể thiếu khí (Anoxic) thể tích 28,3 m
3
; 

 + 01 bể hiếu khí (MBBR) thể tích 32,7 m
3
; 

 + 01 bể hiếu khí (ngăn tuần hoàn khử nitrat) thể tích 49,4 m
3
; 

 + 01 bể lắng sinh học thể tích vát đáy. 

+  01 bể khử trùng, bơm thoát thể tích 9,7 m
3
 

+ 01 bể chứa bùn dƣ thể tích 7,8 m
3 

+ 01 phòng kỹ thuật  
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Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải 

 

 

Hình 3: Sơ đồ công nghệ trạm XLNT của Dự án 

Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Bể điều hòa / Equalization tank (N-04): có nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải một cách ổn định trƣớc khi đƣa vào các 

Dòng tuần 

Máy thổi khí 

Bể cân bằng pH (N-03) 

Bể hiếu khí ngăn tuần 

hoàn nitrat (N-07) 

Bể phốt (N-

01)  

Bể lắng sinh học (N-08) 

Bể điều hòa (N-04)  

Chlorine 

Bể thiếu khí (N-05) 

Nƣớc thải  

giặt là          

Bể khử trùng (N-09) 
Bể chứa bùn dƣ (N-

Nguồn tiếp nhận 

Đạt tiêu chuẩn cột B QCVN 

14/2008 BTNMT 

Bể hiếu khí Máy thổi khí 

Bể tách dầu mỡ  

(N-02) 

Hóa chất trung 

hòa  

Dƣỡng chất  

Nƣớc thải xí Nƣớc thải khu 
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Rọ tách rác     Nƣớc thải rửa 
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công trình đơn vị phía sau. Tại bể điều hòa, hệ thống phân phối khí sử dụng nhằm xáo 

trộn đều nƣớc thải, ổn định nồng độ, phân hủy một phần chất hữu cơ trong nƣớc thải 

(khoảng 5%-10%COD). 

Nƣớc thải từ bể điều hoà đƣợc bơm chìm bơm qua Bể anoxic/ bể thiếu khí (N-

05) nhằm khử Nitơ từ sự chuyển hóa nitrate thành Nitơ tự do. Lƣợng nitrate này đƣợc 

tuần hoàn từ bể hiếu khí (đặt sau bể thiếu khí). Nƣớc thải sau khi khử Nitơ sẽ tiếp tục 

tự chảy vào bể hiếu khí kết hợp nitrate hóa. 

Bể anoxic/ bể thiếu khí (N-05): Thông số quan trọng ảnh hƣởng tới hiệu quả khử 

Nitơ là (1) thời gian lƣu nƣớc của bể thiếu khí; (2) nồng độ vi sinh trong bể; (3) tốc độ 

tuần hoàn nƣớc và bùn từ bể hiếu khí và bể lắng; (4) nồng độ chất hữu cơ phân hủy 

sinh học; (5) phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; (6) nhiệt độ. Trong các 

thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học đóng vai trò cực kì 

quan trọng trong việc khử Nitơ. Nghiên cứu cho thấy nƣớc thải cùng một nồng độ hữu 

cơ có khả năng phân hủy sinh học (bCOD) nhƣng khác về thành phần nồng độ chất 

hữu cơ dễ phân hủy sinh học (bCOD). Trƣờng hợp nào có rbCOD càng cao, tốc độ 

khử Nitơ càng cao. Các bể sinh học đƣợc phối hợp nhằm loại bỏ các chất hữu cơ 

(BOD,COD), nitrát hóa (phản ứng chuyển NH4

+ 

thành NO3

-

) và khử nitrát (chuyển 

NO3

-
 thành khí N2). Hai (02) bể sinh học này đƣợc thiết kế và vận hành ở 2 điều kiện 

môi trƣờng khác nhau: thiếu khí (thiếu oxy)và hiếu khí (giàu oxy), trong đó bể thiếu 

khí đặt trƣớc bể hiếu khí. Bể hiếu khí có nhiệm vụ loại bỏ các chất  hữu cơ và nitrát 

hóa. Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate: 

- Đồng hóa (assimilatory): NH3> NO3

-

, tổng hợp tế bào, khi N-NO3

-
 là dạng Nitơ 

duy nhất tồn tại trong môi trƣờng. 

- Dị hóa (dissimilatory) - quá trình khử nitrate trong nƣớc thải. 

+ Quá trình đồng hóa: 

3NO3

-
 + 14CH3OH + CO2 + 3H

+

+ 3C5H7O2N + H2O 

+ Quá trình dị hóa: 

Bƣớc 1: 6NO3

-
  + 2CH3OH > 6NO2

-
  + 2CO2  + 4H2O  

Bƣớc 2: 2NO2

-
 + 3CH3OH >3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH

-
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6NO3

-
 + 5CH3OH > 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH

-

 

+ Tổng quá trình khử nitrate: 

NO3
- + 1,08CH3OH + H > 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

Bể thiếu khí đƣợc khuấy trộn bằng 1 (một )máy khuấy chìm  nhằm giữ bùn ở 

trạng thái lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Bể đƣợc duy 

trì trong điều kiện đƣợc cung cấp ít oxi nồng độ oxi hòa tan trong bể duy trì trong 

khoảng 0,2-0,5 mg/lít. Đồng thời bể đƣợc bổ sung dƣỡng chất bằng CH3OH hoặc mật 

gỉ đƣờng bằng hệ thống bơm hóa chất. 

Bể giá thể vi sinh sinh học hiếu khí (Bể  MBBR ) (N-06): Áp dụng quá trình 

bùn hoạt tính hiếu khí sục khí mạnh bằng hệ thống phân phối khí mịn bằng đĩa khí kết 

hợp giá thể vi sinh dính bám MBBR làm tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh và nƣớc 

thải  

Sau khi nuớc thải từ bể Anoxic/Thiếu khí sẽ đƣợc dẫn sang (bể sinh học hiếu khí 

MBBR). MBBR là công nghệ hiện đại sử dụng vật liệu dính bám làm tăng hiệu quả xử 

lý của công trình với khả năng xử lý nƣớc thải có nồng độ COD và Nitơ cao. Vi sinh 

sống trên vật liệu dính bám và chuyển hóa chất thải thành thức ăn, giá thể dính bám 

giúp tránh trƣờng hợp sốc tải trọng khi hàm lƣợng chất thải đầu vào độ ngột tăng 

cao,đồng thời tăng hiệu xuất xử lý nƣớc thải giúp giảm diện tích xây dựng bể hiếu khí 

khoảng 10-15 %. 

Oxy đƣợc cấp vào bể hiếu khí nhờ hệ thống máy thổi khí, đĩa khí đƣợc bố trí đều 

dƣới đáy bể. 

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nƣớc thải 

trong bể MBBR cần đƣợc luôn luôn duy trì ở giá trị từ 3-6,5 mg/l bằng cách bố trí hệ 

thống phân phối khí đều khắp mặt đáy bể. 

Bể sinh học hiếu khí- Ngăn tuần hoàn khử nitrat (Bể oxic) (N-07): Sau khi 

nƣớc thải từ bể sinh học hiếu khí MBBR dẫn sang bể sinh học hiếu khí. Oxy đƣợc cấp 

vào bể hiếu khí nhờ hệ thống máy thổi khí, đĩa khí đƣợc bố trí đều dƣới đáy bể. 

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nƣớc thải 

trong bể hiếu khí cần đƣợc luôn luôn duy trì ở giá trị từ 3 -6,5 mg/l bằng cách bố trí hệ 

thống phân phối khí đều khắp mặt đáy bể.  
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Quá trình xử lý sinh học hiếu khí các vi sinh vật phát triển lơ lửng trong hệ bùn 

hoạt tính hiếu khí. Hầu hết các vi sinh vật thuộc nhóm dị dƣỡng (sử dụng nguồn 

cacbon để tạo sinh khối), với nhóm vi khuẩn chiếm ƣu thế. Vi khuẩn có thể sử dụng 

oxy hòa tan trong hỗn dịch hoặc sử dụng nitrate/nitrite nhƣ chất nhận điện tử. 

Cơ chế khử Nito trong công nghệ sinh học hiếu khí nhƣ sau: 

 

Hình 4: Sơ đồ cơ chế khử Nito 

Nƣớc thải trong bể sinh học hiếu khí đƣợc các vi sinh hiếu khí sử dụng oxy sẽ 

tiến hành phân hủy các chất hữu cơ tạo khí CO2 giúp quá trình sinh trƣởng, phát triển 

và tạo năng lƣợng. Phƣơng trình phản ứng tổng quát cho quá trình phản ứng này đƣợc 

diễn tả nhƣ sau: 

Chất hữu cơ + O2  → CO2 + tế bào mới + năng lƣợng + H2O 

Ngoài việc chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, các vi sinh hiếu khí 

này cũng giúp chuyển hóa Nitơ thành Nitrát (NO3
-) nhờ vi khuẩn có tên là vi khuẩn 

Nitrát hóa (Nitrifyinng micro-organisms). Phƣơng trình phản ứng diễn tả quá trình này 

đƣợc trình bày ở dƣới: 

Nitrát hóa: NH4
+   + 2O2 + 2HCO3

- → NO3
- + 2CO2 (khí) + 3H2O  (1) 

Mô tả quá trình Nitrate (nitrification) 

Quá trình nitrate hóa là quá trình oxy hóa hợp chất chứa nitrogen, đầu tiên là 

ammonium đƣợc chuyển thành nitrite sau đó nitrite đƣợc oxy hóa thành nitrate. Quá 
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trình nitrate hóa diễn ra theo 2 bƣớc liên quan đến 2 chủng loại vi sinh vật tự dƣỡng  

Nitrosomonas và Nitrobacter 

Bƣớc 1: Ammonium đƣợc chuyển thành nitrite đƣợc thực hiện bởi loài 

Nitrosomonas: 

   NH4
+
 + 1,5 O2     NO2

-
  +  2 H

+
  +  H2O    (1) 

 Bƣớc 2:  Nitrite đƣợc chuyển thành nitrate đƣợc thực hiện bởi loài Nitrobacter: 

              NO2
-
  +0,5 O2   NO3

-
       (2) 

Phƣơng trình phản ứng (1) và (2) tạo ra năng lƣợng. Theo Painter (1970), năng 

lƣợng tạo ra từ quá trình oxy hoá ammonium khoảng 66  84 kcal/mole ammonia và 

từ oxy hoá nitrite khoảng 17,5 kcal/mole nitrite. Nitrosomonas và Nitrobacter  sử dụng 

năng lƣợng này cho sự sinh trƣởng của tế bào và duy trì sự sống. Tổng hợp 2 phản ứng 

đƣợc viết lại nhƣ sau: 

            NH4
+
  +  2 O2     NO3

-
   +  2 H

+
  +  H2O       (3) 

Từ phƣơng trình (3), lƣợng 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 đƣơng lƣợng ion 

H
+
 tạo ra khi oxy hóa 1 mole ammonium, ion H

+
 trở lại phản ứng với 2 đƣơng lƣợng 

ion bicarbonate trong nƣớc thải. Kết quả là 7,14g độ kiềm CaCO3 bị tiêu thụ/g NH4
+
-N 

bị oxy hóa.   

Phƣơng trình (3) sẽ thay đổi chút ít khi quá trình tổng hợp sinh khối đƣợc xem 

xét đến, nhu cầu oxy sẽ ít hơn 4,57g do oxy còn nhận đƣợc từ sự cố định CO2 , một số 

ammonium và bicarbonate đi vào trong tế bào. 

Cùng với năng lƣợng đạt đƣợc, ion ammonium đƣợc tiêu thụ vào trong tế bào. 

Phản ứng tạo sinh khối đƣợc viết nhƣ sau: 

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  đƣợc viết nhƣ 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 đƣợc viết nhƣ sau: 
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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. 

 Nƣớc sau khi ra khỏi bể, hàm lƣợng COD và BOD giảm 80-95%. Nƣớc thải sau 

khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ & chuyển hóa Amoni thành Nitrate sẽ đƣợc tuần hoàn 

150-200% về bể Anoxic để khử Nitrogen bằng hệ thống bơm tuần hoàn. 

Khử NO3
-: Chất hữu cơ + NO3

- → N2 (khí) + CO2 (khí) + H2O + OH- (2) Chất 

hữu cơ cấp cho phản ứng (2) có sẵn trong dòng vào của nƣớc thải 

Oxy đƣợc cấp vào bể hiếu khí nhờ hệ thống máy thổi khí, đĩa khí đƣợc bố trí đều 

dƣới đáy bể. 

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nƣớc thải 

trong bể hiếu khí cần đƣợc luôn luôn duy trì ở giá trị từ 3 -5,5 mg/l bằng cách bố trí hệ 

thống phân phối khí đều khắp mặt đáy bể. 

 Nƣớc thải sau khi  ra  khỏi  ngăn  sinh  học  hiếu  khí  sẽ  chảy  qua  Bể  lắng 

sinh học (N-08): Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh 

vật). Phần bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ ngăn sinh học hiếu khí. Phần 

bùn sau khi lắng một phần đƣợc tuần hoàn lại ngăn anoxic nhằm duy trì nồng độ bùn 

trong bể, tăng hiệu quả  xử lý của bể.Việc tuần hoàn bùn đƣợc thực hiện bằng hai bơm 

chìm đặt trong bể lắng. Phần bùn dƣ sẽ đƣợc bơm về Ngăn chứa bùn (N-10) qua hệ 

thống van điều chỉnh. Định kỳ bùn đƣợc xe hút bùn mang đi xử lý theo quy định.  

Phần nƣớc sau khi qua bể lắng sẽ qua Bể khử trùng (N-09): Tại đây Hóa chất khử 

trùng NaOCl sẽ đƣợc bơm vào hệ thống xử lý bằng hệ thống bơm hóa chất nhằm xử lý 

triệt để các vi trùng gây bệnh nhƣ E.Coli, Coliform,… Nƣớc thải sau khi qua hệ thống 

xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải cột B QCVN 14/2008 BTNMT. Sử dụng 02 bơm chìm 

bơm xả nƣớc sau xử lý ra hệ thống thoát nƣớc bên ngoài kết nối với hệ thống thoát 

nƣớc thải của thành phố. 

Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải 

Bảng 5: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 
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TT Hạng mục 
Số 

lƣợng  

Kích thƣớc 

Dài x rộng x sâu (mm) 

Thể tích 

1 bể (m
3
) 

Vật liệu 

1 Bể tự hoại 3 ngăn 01 5,7 x 2,60 x 3,85 42 BTCT 

2 Bể tách dầu, mỡ 01 2,4 x 0,9 x 3,85 8,3 BTCT  

3 Bể cân bằng pH 01 1,8 x 0,9 x 3,85 6,2 BTCT 

4 Bể điều hòa 01 5,7 x 4,08 x 3,85 68,3 BTCT 

5 Bể thiếu khí (Anoxic) 01 325 x 2,26 x 3,85 28,3 BTCT 

6 
Bể sinh học hiếu khí  

MBBR 
01 5,7 x 1,49 x 3,85 32,7 BTCT 

7 
Bể hiếu khí (ngăn tuần 

hoàn khử nitrat) 
01 5,7 x 2,25 x 3,85 49,4 BTCT 

8 Bể lắng sinh học 01 - Vát đáy BTCT 

9 Bể khử trùng 01 2,11 x 1,2 x 3,85 9,7 BTCT 

10 Bể chứa bùn dƣ 01 2,26 x 0,9 x 3,85 7,8 BTCT 

 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1 Công trình thu gom khí thải trƣớc khi xử lý:  

Dự án hoạt động với đặc thù là dịch vụ khách sạn, cho thuê mặt bằng kinh doanh 

và thƣơng mại dịch vụ không phát sinh khí thải công nghiệp mà chỉ phát sinh bụi do 

hoạt động của các phƣơng tiện giao thông, mùi từ hệ thống xử lý nƣớc thải. Nên không 

thực hiện lắp đặt các công trình thu gom khí thải.   

2.2 Công trình xử lý bụi, khí thải đã đƣợc xây dựng, lắp đặt:  

2.2.1. Giảm thiểu bụi khí thải từ hoạt động giao thông 

- Phƣơng tiện vận chuyển chủ yếu là xe tải xử dụng nhiên liệu xăng, dầu DO. Khi 

nhiên liệu bị đốt cháy sẽ phát sinh các chất ô nhiễm là Bụi, SO2, CO, VOCs. Các xe 

đƣợc phép lƣu thông trong khu vực dự án chỉ là các phƣơng tiện của khách hàng và 

cán bộ công nhân viên. 

- Tuy nhiên, để hạn chế tác động của nguồn thải này chủ dự án áp dụng một số 

biện pháp sau: 

+ Toàn bộ mặt bằng khu vực đƣờng nội bộ dự án đều đƣợc bê tông hóa và vệ 

sinh sạch sẽ hàng ngày. 
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+ Các phƣơng tiện khi đi vào đƣờng nội bộ đi với tốc độ tối đa 10km.h. 

+ Bố trí hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến đƣờng giao thông, dọc theo vành 

đai của khu vực dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn ra môi 

trƣờng xung quanh. Tăng cƣờng trồng các thảm cỏ tại các khu công cộng nhằm tạo 

cảnh quan đẹp, thân thiện với môi trƣờng. Đảm bảo diện tích cây xanh, mặt nƣớc phù 

hợp với yêu cầu quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

- Nghiêm cấm các loại phƣơng tiện vận chueyenr có khả năng phát tán bụi ra môi 

trƣờng xung quanh mà không có bạt che chăn, cũng nhƣ vận chuyển quá tải. 

- Thƣờng xuyên thu gom và vận chuyển chất thải rắn đến nơi xử lý tránh để lâu 

gây mùi nặng nề ảnh hƣởng môi trƣờng không khí xung quanh. 

2.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý chất thải 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đúng quy trình để tránh phát tán mùi, khí 

độc gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc 

thải nhằm hạn chế tối đa các sự cố xảy ra. 

- Toàn bộ bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc nạo vét định kỳ, thu 

gom, xử lý theo đúng quy định. 

- Mùi hôi phát sinh từ quá trình sử dụng hóa chất:  

+ Sử dụng các thiết bị định lƣợng hóa chất tự động tránh việc rơi vãi hóa chất 

+ Bảo quản hóa chất nghiêm ngặt, tránh trƣờng hợp rò rỉ gây mùi ảnh hƣởng. 

2.2.3. Giảm thiểu khí thải máy phát điện 

Máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động trong trƣờng hợp mất điện lƣới. Nồng độ 

khí thải của máy phát điện không có các thông số gây ô nhiễm vƣợt quá giá trị giới 

hạn cho phép và máy phát điện hoạt động không thƣờng xuyên nên những tác động 

đến môi trƣờng không lớn. Tuy nhiên, chủ dự án cuxgn áp dụng một số biện pháp sau 

để hạn chế tác động của khí thải máy phát điện đến môi trƣờng: 

- Máy phát điện sử dụng là máy mới, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn môi trƣờng đối với khí thải, tiếng ồn theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát điện có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp nhằm 

giảm thiểu các chất ô nhiễm trong khí thải. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy phát điện để đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. 
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- Hạn chế tiếng ồn và độ rung bằng cách xây bệ bê tông cố định khoảng 0,3m – 

0,5m, xung quanh đƣợc bao bọc bởi tƣờng cách âm. 

2.2.4. Giảm thiểu khí thải và mùi từ hoạt động đun nấu trong khu vực bếp ăn 

Khí, mùi phát sinh từ khu vực nấu ăn đƣợc thu gom bằng hệ thống phễu chụp 

hút, xử lý bằng hệ thống tách hơi dầu mỡ (khi khí thải đi qua lƣới lọc mỡ của phễu 

chụp hút, dầu mỡ đƣợc lắng đọng lại trong khay chứa bên trong phễu) sau đó dẫn theo 

đƣờng ống đi và hệ thống xử lý nƣớc thải của khách sạn trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Lƣợng dầu mỡ lắng đọng trong khay đƣợc định kỳ thi gom 1 lần/ngày và mang đi xử 

lý theo quy định. 

Bố trí lắp đặt hệ thống thông gió và thoát gió cho khu vực bếp ăn tòa nhà. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng:  

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt  

Chất thải rắn phát sinh tại Công ty đƣợc thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quản lý chất thải. 

Rác thải sinh hoạt đƣợc phân loại tại nguồn: 

Đối với CTR vô cơ gồm vỏ hộp bằng nhôm, các thùng carton giấy, chai nhựa, 

nilon, giấy… sẽ thu gom vào nơi quy định và bán cho các dự án đầu tƣ thu mua, tái 

chế trên địa bàn, định kỳ 1 tháng/lần. 

Đối với CTR hữu cơ:  Các loại thực phẩm, rau quả hỏng, thức ăn dƣ thừa,… sẽ 

thu gom, lƣu giữ tại khu vực chứa chất thải riêng và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ 1 ngày/lần theo quy định. 

Chủ đầu tƣ ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng trên địa bàn thành phố để 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Trong khu vực dự án dự kiến bố trí khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại tầng 

hầm khách sạn. 

Việc thu gom CTR được thực hiện như sau: 

Rác thải sinh hoạt của dự án đƣợc thu gom theo từng tầng, nhân viên của khách 

sạn đi từng phòng thu gom rác thải. 

Hàng ngày, rác thải đƣợc các nhân viên vệ sinh thu gom, vận chuyển về khu vực 

tập kết rác. Tần suất thu gom 2 lần/ngày (buổi sáng từ 10h30 – 11h30, buổi chiều từ 

18h – 19h). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Khách sạn SOJO và thương mại dịch 

vụ Lạng Sơn” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH                                                                                                                        

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty CP EJC tại Lạng Sơn  20 

Sau đó rác thải đƣợc tập trung tại khu tập kết CTR sinh hoạt và tiếp tục đƣợc xe 

chở rác của Công ty môi trƣờng thu gom, vận chuyển theo đúng quy định. 

* Chủng loại, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khi dự án đi vào hoạt động, CTR phát sinh từ hoạt động của khách thuê phòng, 

khách của tòa nhà thƣơng mại 5 tầng, phát sinh từ hoạt động nấu ăn và sinh hoạt của 

nhân viên khách sạn, rác văn phòng, chủ yếu bao gồm: Rác thải hữu cơ (rau quả, thực 

phẩm thừa, giấy vụn,…), rác thải vô cơ (bao nylon, vỏ lon, thủy tinh, kim kẹp,…). 

+ Lƣợng rác thải sinh hoạt từ cán bộ công nhân viên quản lý, phục vụ trong khu 

vực dự án là khoảng 120 ngƣời x 1,3kg/ngƣời/ngày = 156 kg/ngày (Bình quân định 

mức phát thải rác = 1,3kg/ngƣời/ngày – Nguồn QCVN 07:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị). 

+ Lƣợng rác thải phát sinh từ khách ra vào khách sạn và tòa nhà thƣơng mại 5 

tầng khoảng 400 ngƣời x 0,5kg/ngƣời/ngày = 200 kg/ngày (Ƣớc tính khối lƣợng rác 

thải sinh hoạt bình quân lấy định mức phát thải  = 0,5kg.ngƣời/ngày – Nguồn Lê Anh 

Dũng, môi trƣờng xây dựng, NXB xây dựng). 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại:  

Các loại CTNH phát sinh số lƣợng nhỏ nhƣ: giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn neon 

hỏng, pin thải, vỏ chai lọ, bánh than hoạt tính đã qua sử dụng từ máy hút mùi khu nhà 

bếp,... đƣợc phân loại theo đúng quy định về quản lý CTNH, thu gom, lƣu giữ trong 

các thùng chuyên dụng riêng, đáp ứng từ các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, có ký hiệu rõ 

ràng theo quy định. 

Trong khu vực dự án bố trí khu vực chứa CTNH đƣợc bố trí tại tầng hầm của 

khách sạn. 

CTNH sau khi đƣợc phân loại, thu gom sẽ tập kết tại kho chứa CTNH tại tầng 

hầm. Tần suất thu gom: 1 tuần/lần. 

Chủ đầu tƣ sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH theo thông tƣ số 36:2015/TT-BTNMT quy định về quản lý CTNH. 

* Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Trong giai đoạn vận hành phát sinh một lƣợng nhỏ CTNH bao gồm: bóng đèn 

neon hỏng, dầu thải,… từ hoạt động thay bóng đèn cho các phòng khách sạn, dầu thải 

xe,… 
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Bảng 6: Danh mục mã số CTNH phát sinh 

STT Chủng loại CTNH Mã CTNH 
Khối lƣợng 

(kg/ngày) 

1 Bóng đèn neon thải 16 01 06 0,023 

2 Pin, ắc quy thải  16 01 12 0,02 

3 Các loại dầu mỡ độc hại 16 01 08 0,03 

Tổng 0,073 

 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Hạn chế sử dụng còi xe và quy định tốc độ xe lƣu thông trong khu vực (≤ 20km) 

Đối với máy phát điện dự phòng: 

 - Sử dụng móng bê tông vững chắc và đệm giảm chấn để chống rung. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và bảo dƣỡng, thay thế những thiết bị hƣ hỏng. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:  

6.1. Sự cố cháy nổ 

- Xây dựng phƣơng án PCCC trình Công an tỉnh xem xét, phê duyệt để làm dự án 

đầu tƣ thực hiện. 

- Xây dựng nội quy PCCC của dự án và treo ở những vị trí dễ quan sát. 

- Tổ chức đội ngũ PCCC đƣợc tập huấn thƣờng xuyên theo hƣớng dẫn của Công 

an PCCC tỉnh Lạng Sơn. 

- Trang bị các họng cứu hỏa đến từng tầng và không ảnh hƣởng tới công tác thoát 

nạn và triển khai cứu chữa khi có cháy xảy ra; cầu thang mỗi tầng và khu vực có nguy 

cơ cháy cao (tủ điện) có đặt các bình cứu hỏa xách tay (bình bọt CO2), ngoài ra trung 

tâm còn trang bị hệ thống chữa cháy và tủ chữa cháy đảm bảo các tiêu chuẩn và quy 

định hiện hành. 

- Đào tạo hƣớng dẫn và tập huấn cho cán bộ nhân viên và dán bảng hƣớng dẫn 

các bƣớc thực hiện khi có sự cố cháy nổ tại khu vực cầu thang bộ. 

- Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu quy phạm phòng chống cháy nổ. 
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6.2. Sự cố từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

- Một số biện pháp phòng ngừa các tác động trong quá trình vận hành hệ thống 

xử lý nước thải: 

+ Thiết kế và vận hành trạm xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật, thƣờng 

xuyên theo dõi, kiểm tra và vận hành thử nghiệm trƣớc khi vận hành chính thức trạm 

xử lý nƣớc thải công suất 125 m
3
/ngày đêm. 

+ Định kỳ, hàng năm chủ dự án thuê đơn vị có chức năng chuyên môn thực hiện 

quan trắc các chỉ tiêu chính của nƣớc thải đầu ra của trạm xử lý nƣớc thải. 

+ Duy trì công tác ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải; Bố trí cán 

bộ phụ trách về môi trƣờng, đƣợc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, kịp thời ứng 

phó sự cố hỏng hóc thiết bị máy móc trong quá trình vận hành trạm xử lý nƣớc thải. 

+ Định kỳ tiến hành duy tu, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị, phát hiện các lỗi kỹ 

thuật có thể mắc phải trong suốt quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Đối với sự cố do hệ thống XLNT bị quá tải: 

+ Nghiên cứu kỹ các tài liệu hƣớng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ hệ 

thống XLNT, đặc biệt là các số liệu về mặt kỹ thuật, lƣu lƣợng thực tế xử lý phù hợp 

với lƣu lƣợng thiết kế của các công trình xử lý. 

+ Kiểm tra thƣờng xuyên việc vận hành hệ thống XLNT, đảm bảo bổ sung các 

vật tƣ, thiết bị dự phòng trong trƣờng hợp xảy ra hƣ hỏng hoặc sự cố kỹ thuật. 

+ Khi công trình hoạt động quá tải thƣờng xuyên do tăng lƣu lƣợng và nồng độ 

của nƣớc thải thì báo cáo Chủ đầu tƣ để có biện pháp xử lý. 

- Đối với sự cố do lưu lượng lớn bất thường: 

+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của trạm xử lý. 

+ Tiến hành tẩy rửa cống dẫn nƣớc thải đều đặn. 

+ Để tránh sự cố ngừng hoạt động của trạm xử lý do mất điện lƣới, trạm xử lý 

nƣớc thải cần đƣợc kết nối với máy phát điện dự phòng. 

6.3. Sự cố lan truyền dịch bệnh 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh chống nhiễm khuẩn tại dự án. 

- Thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt, trong đó có các 

chất thải có tính chất nhiễm, truyền nhiễm bệnh.  
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải:  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

+ Nƣớc thải sinh hoạt: phát sinh từ khách thuê phòng, nhân viên làm việc trong 

khách sạn, khu thƣơng mại, khách hàng ra vào khách sạn, khu thƣơng mại; Nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh đƣợc chia thành hai loại là nƣớc thải xám và nƣớc thải đen. 

Nước thải đen là nƣớc thải từ bồn cầu của nhà vệ sinh, chứa phần lớn các chất ô 

nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ nhƣ phân, nƣớc tiểu, các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ 

lửng. 

Nước thải xám chủ yếu là nƣớc thải từ nhà bếp và nƣớc tắm, rửa chân tay, giặt 

quần áo. Nƣớc thải nhà bếp có chứa lƣợng dầu mỡ cao, lƣợng cặn, rác thải lớn và chất 

tẩy rửa. Nƣớc tắm, rửa chân tay, giặt quần áo có thành phần chủ yếu là hóa chất tẩy 

rửa nên đƣợc thu gom trực tiếp về trạm XLNT. Nƣớc rửa sân đƣờng chứa thành phần 

chủ yếu là đất, cát,… không chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy cũng nhƣ các thành 

phần nguy hại nên đƣợc thu gom vào đƣờng ống thoát nƣớc mƣa.  

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 120,17 m
3
/ngày.đêm.  

- Dòng nƣớc thải: Nƣớc thải của dự án thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung của 

thành phố trên đƣờng Phai Vệ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Hệ thống thoát nƣớc 

chung đảm bảo chức năng thoát nƣớc cho toàn khu vực, do vậy dự án “Khách sạn 

SOJO và Thương mại dịch vụ Lạng Sơn” lựa chọn nguồn tiếp nhận nƣớc thải là hệ 

thống thoát nƣớc chung trên đƣờng Phai Vệ là hợp lý. Chất lƣợng nƣớc thải của dự án 

“Khách sạn SOJO và Thương mại dịch vụ Lạng Sơn” sau khi xử lý các chỉ tiêu phân 

tích đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc sinh hoạt. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

+ Các chất ô nhiễm: pH; COD; BOD5; Amoni (NH4
+
); Nitrat NO3

-
; TSS; Pb; Fe; 

Cu; Coliforms; E.coli. 

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Lấy theo tiêu chuẩn so sánh QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc sinh hoạt. 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  
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+ Vị trí xả thải: Hố ga thu gom nƣớc thải sinh hoạt, tuyến cống D600 đƣờng 

Phai Vệ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Tọa độ: X = 2.416.761; Y = 450.513 

+ Nguồn tiếp nhận: Toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh trong quá trình hoạt động 

của dự án sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 125 m
3
/ngày đêm và 

chảy vào hệ thống thoát nƣớc chung của thành phố tại đƣờng Phai Vệ, xã Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn. 

2.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

Dự án hoạt động với đặc thù là dịch vụ khách sạn, cho thuê mặt bằng kinh doanh 

và thƣơng mại dịch vụ không phát sinh khí thải công nghiệp và chỉ phát sinh bụi do 

hoạt động của các phƣơng tiện giao thông. Nên không thuộc đối tƣợng phải xin cấp 

phép cho hoạt động xả khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Dự án hoạt động với đặc thù là dịch vụ khách sạn không phát sinh tiếng ồn độ 

rung mà chỉ phát tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng tiện giao thông. Nên 

không thuộc đối tƣợng phải xin cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
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CHƢƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên dự án đầu tƣ đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của , chủ  đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công tình xử lý chất thải  

1.1 Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm đƣợc trình bày trong bảng sau:  

Bảng 7: Bảng thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

TT 
Hạng mục công 

trình 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến đạt 

đƣợc tại thời điểm kết 

thúc quá trình vận hành 

thử nghiệm 

1 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải sản xuất 

tập trung công suất 

125 m
3
/ngày đêm 

01/06/2022 30/10/2024 
100 m

3
/ngày đêm - 120 

m
3
/ngày đêm 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, biết 

bị xử lý chất thải 

Trong gian đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan và 

đơn vị có chức năng để tiến hành lấy mẫu nƣớc thải của Hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung. 

(1) Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả:  

- Thời gian lấy mẫu và phân tích mẫu:  

+ Lấy mẫu tổ hợp với tần suất 15 ngày/lần x 5 lần. (75 ngày) 

+ Thời gian lấy mẫu tổ hợp: 03 lần/giai đoạn; Sáng (8h-9h), trƣa (11h-12h), chiều 

(14h-15h); 

+ Thời gian dự kiến quan trắc: 75 ngày tính từ thời điểm bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. 

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

công trình đƣợc trình bày trong bảng sau:  
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Bảng 8: Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải để đánh đánh giá hiệu quả xử lý của công trình 

Hạng mục Vị trí giám sát Tần suất Thông số giám sát QC so sánh 

Giảm sát 

môi trƣờng 

nƣớc thải  

Bể điều hòa 

Lấy mẫu tổ hợp 15 

ngày/lần x 5 lần 

 

 

pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua (tính theo H2S), 

Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (tính theo P), Tổng 

Coliforms. 
 

 

 

 

 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

- Cột B 

Bể thiếu khí  
BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (tính theo N), Nitrat (tính 

theo N), Phosphat (tính theo P), Tổng Coliform. 

Bể hiếu khí 

MBBR 

BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua (tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat (tính theo N), 

Bể lắng Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

Bể khử trùng 

pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua (tính theo H2S), 

Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (tính theo P), Tổng 

Coliforms. 
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(2) Giai đoạn vận hành ổn định:  

- Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích nƣớc thải trong giai đoạn vận hành ổn 

định của công trình đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 9: Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải giai đoạn vận hành 

ổn định của công trình 

TT 
Hạng mục 

công trình 

Thời gian lấy mẫu và 

phân tích mẫu  

Chỉ tiêu đo đạc, quan 

trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 
Bể điều 

hòa 

- Lấy mẫu: 03 mẫu/3 ngày. 

- Thời gian quan trắc: Sau 

khi kết thúc giai đoạn điều 

chỉnh, hiểu quả. 

pH, BOD5, Tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS), 

Sunfua (tính theo H2S), 

Amoni (tính theo N), 

Nitrat (tính theo N), Dầu 

mỡ động thực vật, Tổng 

các chất hoạt động bề 

mặt, Phosphat (tính theo 

P), Tổng Coliforms.  

QCVN 

14:2008/BTN

MT - Cột B 

2 
Bể khử 

trùng  

 

(3) Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch:  

Chủ dự án sẽ phối hợp cùng với Công ty cổ phần tập đoàn FEC để thực hiện 

quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự án đầu tƣ.  

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

Thực hiện các quy định về môi trƣờng, Chủ dự án sẽ thực hiện các hoạt động 

quan trắc giám sát môi trƣờng nhằm xác định kịp thời các biến đổi về chất lƣợng các 

thành phần môi trƣờng khu vực, lập báo cáo trình cơ quan quản lý môi trƣờng.  

Nội dung chƣơng trình giám sát môi trƣờng bao gồm hoạt động quan trắc chất 

lƣợng môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng không khí và giám sát tình hình thu gom, xử lý 

chất thải, các rủi ro, sự cố,... Cụ thể nhƣ sau: 
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2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ đƣợc thực hiện theo Kế hoạch bảo vệ 

môi trƣờng của Dự án đã đƣợc phê duyệt theo Giấy xác nhận số 2230/GXN-STNMT 

ngày 25/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn.  

Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ thực hiện nhƣ sau:  

Bảng 10: Chương trình giám sát giai đoạn vận hành thương mại của dự án đầu tư 

(Theo GXN số 2230/GXN-STNMT ngày 25/12/2020 của STNMT tỉnh Lạng Sơn) 

Loại Hình Nội dung giám sát 

I. Môi trƣờng không khí  

Vị trí 

KLV.01: Tại khu vực cổng vào dự án 

KLV.02: Tại khu vực trung tâm công trình khách sạn 11 tầng 

KLV.03: Tại khu vực trung tâm công trình tòa nhà thƣơng mại 

KLV.04: Tại khu vực tầng hầm 

Số lƣợng 04 vị trí 

Thông số giám sát Nhiệt độ, tiếng ồn, bụi lơ lửng, SO2, NO, CO, CO2 

Tần suất 06 tháng/lần 

Quy chuẩn so sánh 

- QCVN 02:2019/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 

- QCVN 03:2019/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc 

II. Nƣớc thải sinh hoạt 

Vị trí 
NTSH: Tại vị trí điểm đấu nối từ hệ thống thoát nƣớc của dự án vào 

hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực 

Số lƣợng 01 vị trí 

Thông số giám sát 
pH, BOD5, DO, TDS, nhiệt độ, COD, TSS,  NO3

-
 (Tính theo N); 

Tổng Coliform; E.coli 

Tần suất 06 tháng/lần 

Quy chuẩn so sánh QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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nƣớc thải sinh hoạt  

III. Nƣớc ngầm 

Vị trí NDD: Tại vị trí giếng khoan của dự án 

Số lƣợng 01 vị trí 

Thông số giám sát 
pH, NO2

-
, NO3

-
, SO4

2-
, NH4

+
, Cl

-
, Fe, Cr

6-
, TDS, As, Cd, tổng 

Coliform, BOD5, DO, COD 

Tần suất 06 tháng/lần 

Quy chuẩn so sánh 
QCVN 07-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng nƣớc dƣới đất 

IV. Chất thải rắn sinh hoạt 

Vị trí Tại vị trí lƣu trữ chất thải rắn sinh hoạt và nơi đặt thùng chứa  

Thông số giám sát 
Giám sát khối lƣợng phát sinh, phân loại các loại rác và để rác đúng 

nơi quy định, giám sát việc thu gom và xử lý 

Thời điểm giám sát Trong suốt quá trình hoạt động (Chủ dự án tự giám sát) 

Nghị định áp dụng Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

V. Chất thải nguy hại 

Vị trí Tại các vị trí lƣu trữ chất thải nguy hại và nơi đặt thùng chứa. 

Thông số giám sát 
Giám sát khối lƣợng phải sinh, việc thu gom, phân loại và xử lý, và 

thuê xử lý chất thải.  

Tần suất Trong suốt quá trình hoạt động (Chủ dự án tự giám sát) 

Nghị định áp dụng Nghị định 38/2015/NĐ-CP 

 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc tự động nên chủ dự án không 

thực hiện chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục.  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm  

Khi Dự án đi vào hoạt động tiến hành giám sát quan trắc chất lƣợng môi trƣờng 

với tần suất giám sát theo quy định tại Thông tƣ 27:2015/TT-BTNMT, dự kiến kinh 

phí cho hoạt động giám sát quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đƣợc tính theo thông tƣ số 

83:2002/TT-BTC Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về 

tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng dự kiến 50.000.000 VNĐ/năm.  
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CHƢƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ   

1. Cam kết về tính chính xác, trung trực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng 

Chủ dự án cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng này. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan 

Trong quá trình hoạt động dự án, Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc các 

vấn đề sau:  

1. Thu gom xử lý toàn bộ nƣớc thải sau xử lý của dự án qua hệ thống xử lý nƣớc 

thải đảm bảo đạt QCVN 14: 2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải sinh hoạt. 

2. Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh trong quá 

trình vận hành bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng, an toàn và tuân thủ các quy 

định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

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

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

3. Tuân thủ 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 và các quy chuẩn 

môi trƣờng hiện hành khác có liên quan.  

4. Có các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động của Dự án tới các hoạt 

động giao thông; cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông bị ảnh hƣởng bởi việc 

thực hiện dự án.  

5. Thực hiện chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng nhƣ đã nêu trong báo 

cáo đánh đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng đƣợc phê duyệt và lƣu giữ số liệu để các 

cơ quan quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 

6. Lập phƣơng án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trƣờng phát sinh trong quá trình vận hành Dự án. 
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8. Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trƣờng và chƣơng 

trình quan trắc, giám sát môi trƣờng, đảm bảo các cam kết nhƣ đã nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trƣờng.  

9. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với GPMT đã đƣợc 

duyệt, Chủ dự án sẽ có văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau khi có văn 

bản có chấp thuận của cấp có thẩm quyền.  

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Khách sạn SOJO và thương mại dịch 

vụ Lạng Sơn” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH                                                                                                                        

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty CP EJC tại Lạng Sơn  32 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,  

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; 

3. Quyết định Phê duyệt Chủ trƣơng đầu tƣ dự án;  

4. Hợp đồng thuê đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trích lục bản đồ địa 

chính; 

5. Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng của Dự án;  

6. Các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án 

đầu tƣ;  

7. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chƣơng trình quan trắc môi trƣờng; 

8. Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trƣờng, công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trƣờng theo quy định của pháp luật; 

 

 

 

 

 

 

 

 


