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MỞ ĐẦU                                                                                                                         

Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đình Lập được phê 

duyệt tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 là cơ sở pháp lý cho công tác 

quản lý xây dựng đô thị và lập các Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn trung tâm thị trấn. 

Trong đó, có Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn được quy hoạch với diện tích 147.900m2 sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ đô 

thị, giáo dục cho thị trấn, đồng thời tạo lập Khu trung tâm hành chính mới cho thị trấn 

Đình Lập.  Dự án sẽ mang đến cho thị trấn Đình Lập bộ mặt không gian kiến trúc mới 

khang trang, sạch đẹp và hiện đại, đồng thời phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Xuất phát từ thực trạng cần thiết phải đầu tư xây dựng các khu đô thị đáp ứng cho 

nhu cầu thiết yếu của phát triển. Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1360/QĐ-UBND cấp lần 

đầu ngày 10 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 thông qua ngày 17/11/2020 

và các văn bản pháp luật liên quan đối với việc bảo vệ môi trường, Chủ dự án là Công ty 

Cổ phần bất động sản Mỹ đã phối hợp đơn vị tư vấn là Trung tâm Tài nguyên và Môi 

trường lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án “Khu Đô thị phía 

Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”. Dự án thuộc loại dự án xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới và có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa với diện tích 6ha thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

theo quy định của pháp Luật về đất đai. Do vậy, dự án thuộc dự án đầu tư nhóm II và 

phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản b, Điều 30 Luật 

BVMT và số thứ tự 6, cột 1, phụ lục IV kèm theo Nghị đinh 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 10 tháng 01 năm 2022.  

Do vậy, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Khu Đô thị 

phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” là cần thiết, nhằm 

đánh giá các tác động môi trường trong các giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận 

hành. Từ đó, đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó 

sự cố môi trường, xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình 

thực hiện dự án. 
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I. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: “KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐÌNH LẬP, 

HUYỆN ĐÌNH LẬP,TỈNH LẠNG SƠN” 

- Địa điểm thực hiện dự án:  

Khu đô thị phía Đông thị trấn, nằm về phía Đông Nam khu trung tâm thị trấn, nằm 

giữa ranh giới thị trấn và thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập. Ranh giới được giới hạn như sau:  

Phía Đông Nam giáp nhánh suối Nà Áng và đất nông nghiệp; 

 Phía Tây giáp suối Nà Áng và khu dân cư hiện trạng Khu 2; 

 Phía Nam giáp hành lang QL4B đi Quảng Ninh và khu dân cư hiện trạng; 

Phía Bắc giáp hành lang đường tránh QL4B kéo dài và khu dân cư Khu 2; 

- Chủ dự án:  

Tên Tiếng việt: Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ 

Tên tiếng Anh: American property joint stock company 

Địa chỉ trụ sở: số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

Bà : Vũ Thùy Duyên  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Điện thoại: 04.8584517 

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0102377213 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 28/9/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 9/7/2018. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

 - Phạm vi dự án: Dự án xây dựng các hạng mục theo quy hoạch trên địa bàn thị 

trấn Đình Lập. 

- Quy mô, công suất dự án: 

Dự án được xây dựng các hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích khu đất được phê 

duyệt 14,79 ha tại Quyết định số 1360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

cấp lần đầu ngày 10/7/2021.  

Trong đó: 

Bảng 1. Quy mô  sử dụng đất của dự án 

STT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích đất Tỷ lệ 

 (m2) (%) 

A Diện tích quy hoạch 147,900.02 100.00 

1 Đất công cộng khu ở 3,274.81 2.21 
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2 Đất nhà trẻ 2,000.46 1.35 

3 Đất hỗn hợp 1,212.92 0.82 

4 Đất ở 52,582.14 35.55 

4.1 Đất nhà ở biệt thự 3,375  

4.2 Đất nhà ở liền kề 49,207.14  

5 Đất cây xanh 15,919.97 10.76 

6 Đất giao thông 53,629.43 36.26 

6.1 Đất giao thông đơn vị ở 51,903.43  

6.2 Đất bãi đỗ xe 1,726  

7 Khu xử lý nước thải 508 0.34 

8 Đất kè suối 8,090 5.47 

9 Đất mặt nước 10,682.29 7.22 

 

1.3. Công nghệ sản xuất: 

 Dự án không có hoạt động sản xuất, nên không có công nghệ cho hoạt động sản 

xuất. 

 Dự án Khu đô thị nên có lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của toàn 

khu là rất lớn. Do vậy, để đảm bảo nguồn nước thải sinh hoạt không gây ảnh đến môi 

trường hoặc đạt ngưỡng cho phép của Quy chuẩn, Dự án có xây dựng khu xử lý nước thải 

tập trung để thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của toàn Khu đô thị phía 

Đông thị trấn Đình Lập. 

 Công nghệ xử lý mà dự án lựa chọn là Công nghệ xử lý MBBR (Moving Bed 

Biofilm Reactor) dựa trên nguyên lý AO với mật độ vi sinh rất cao, phương thức xử lý 

bằng đệm vi sinh lưu động kết hợp vật liệu lọc và khử trùng. Đây là quá trình xử lý sinh 

học hoàn toàn nên cuối giai đoạn thổi khí amoni sẽ được chuyển hóa thành nitrat. Quá 

trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ AO kết hợp màng lọc MBR bao gồm các 

giai đoạn sau:  

 Nước thải sinh hoạt → Song chắn rác → Bể thu gom →Bể tách dầu, mỡ → Bể 

điều hòa → Xử lý sinh học (Bể xử lý kỵ khí + thiếu khí + hiếu khí) → Lọc → Khử 

trùng → Nước thải ra môi trường đảm bảo đạt QCVN14:2008/BTNMT. 

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

 



Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường 

Dự án “Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” 
 

 

 

Chủ đầu tư :  Công ty cổ phần bất động sản Mỹ 4 

Bảng 2. Bảng tóm tắt các hạng mục và hoạt động của dự án 

Các hạng mục Các hoạt động 

1. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 

 

San lấp, giải phóng mặt bằng 

- Bóc lớp đất đá thải, đất hữu cơ, chặt bỏ thảm thực 

vật 

- Tháo dỡ nhà cửa 

- San, gạt nền đào đất từ khu vực có địa hình cao và 

đắp nền vùng trũng. 

Thi công xây dựng:  

- Xây khu nhà ở liền kề và khu 

nhà biệt thự. 

- Kè suối, mở rộng tuyến 

đường giao thông. 

- Công viên và trồng cây xanh.  

- Hệ thống thoát nước mưa, 

nước thải. 

- Khu xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 295m3/ngđ 

 

-Vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc thiết bị… 

- Bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng 

- Đào hố móng, xây dựng nhà cửa. 

- Hoạt động của các máy móc thiết bị hỗ trợ thi công: 

máy xúc, máy đào, máy đầm, máy lu, máy hàn, .... 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng, lắp 

đặt 

 

2. Giai đoạn hoạt động 

- Hạ tầng kỹ thuật Khu đô 

thị hoàn thiện, đồng bộ 

- Khu xử lý tập trung nước 

thải sinh hoạt công suất 

295m3/ngđ đi vào vận hành 

thử nghiệm và đi vào hoạt 

động hiệu quả 

- Hoạt động các phương tiện giao thông trên tuyến 

đường Khu đô thị 

- Hoạt động dịch vụ công cộng từ khu công viên 

- Các hoạt động sinh hoạt của toàn bộ dân cư trong Khu 

đô thị và công nhân vận hành trạm xử lý. 

- Xử lý toàn bộ nguồn nước thải sinh hoạt của Khu đô 

thị.  

 

II. Các tác động môi trường của dự án đầu tư 

2.1. Các tác động môi trường  

Các tác động môi trường chính của dự án gồm có ba giai đoạn 

2.1.1. Giai đoạn giải phóng mặt bằng 

 Tác động chính trong giai đoạn này là: 

- Bụi phát sinh từ hoạt động chặt phá thảm thực vật và phá dỡ nhà cửa trong diện 

tích bị thu hồi.  
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- Chất thải rắn gồm: Cây cối, thảm thực vật bị chặt phá. 

- Suy giảm đa dạng sinh học. 

- Người dân bị mất đất sinh hoạt và sản xuất. 

2.1.2. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Tác động chính trong giai đoạn này là: 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án: san nền, đào đắp nền, 

vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, bốc dỡ tập kết vật liệu xây dựng,… 

 - Nước thải: Nước thải sinh hoạt, nước thải thi công xây dựng, nước mưa. 

 - Chất thải rắn gồm: CTRSH phát sinh từ hoạt động của công nhân trên công 

trường; CTRXD, CTNH phát sinh từ các hoạt động xây dựng. 

 - Tiếng ồn 

2.1.3. Giai đoạn vận hành 

 Tác động chính trong giai đoạn này là: 

- Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông và máy phát điện 

- Mùi hôi từ trạm XLNT sinh hoạt tập trung. Trong quá trình hoạt động vi sinh 

thiếu khí và hiếu khí, sẽ phát sinh một lượng lớn khí độc và khí có mùi hôi như Metal 

(CH4), Hydro sulfur (H2S), amoniac (NH3), acid nitric (HNO3) và các hơi acid hữu cơ 

(metyl mercaptance). Những loại khí này không những gây ra mùi hôi thối, gây ô nhiễm 

cho khu đô thị. 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: phát sinh trong quá trình sinh hoạt của toàn 

Khu đô thị  

- Nước thải gồm: Nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt của toàn Khu đô thị. 

- Bùn thải từ quá trình xử lý NTSH.  

2.2. Dự báo các tác động môi trường của dự án 

2.2.1. Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 

 a. Khí thải: 

Chủ yếu phát sinh bụi từ quá trình do tháo dỡ, di rời các công trình hiện hữu trong 

diện tích đất bị chiếm dụng. 

Theo đánh giá nhanh của WHO thì lượng bụi do các hoạt động tháo dỡ, tập kết với 

hệ số phát thải tối đa của bụi phát (0,005kg/tấn). Vậy tổng lượng bụi phát sinh từ quá 

trình này là: 0,005 * 160 =  0,8 kg = 0.02 (kg/ngày) = 0,001kg/h ( 160 tấn là lượng CTR 

cần tháo dỡ được ước tính). 

0,001×106/3600 = 0,277 mg/m3 

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT thì giá trị giới hạn đối với TSP trung bình 

giờ là 0,3 mg/m3 cho thấy bụi từ quá trình tháo dỡ tương đối cao, tuy nhiên vẫn nhỏ giới 

hạn cho phép của Quy chuẩn. 
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b. Chất thải rắn: 

CTR chủ yếu phát sinh từ quá trình tháo dỡ các công trình hiện hữu: 

Với diện tích (quy mô nhỏ là 318 kg/m2, quy mô lớn là 103 kg/m2), có thể thấy 

rằng diện tích tháo dỡ công trình xây dựng càng lớn thì lượng chất thải tạo ra càng nhỏ và 

ngược lại.  Vậy chất thải rắn từ quá trình tháo dỡ của 11 hộ dân sống trong khu vực Dự 

án phải di rời với diện tích  khoảng 1.560m2, phát sinh một lượng CTR nhỏ chỉ khoảng 

160.680kg ~ 160 tấn trong thời gian ngắn khoảng 30 ngày. 

c. Các tác động khác: 

- Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, các hệ sinh thái thuộc vùng dự án ít nhiều 

đều bị tác động. Bị tác động nhiều nhất là hệ sinh thái đất trong khu vực dự án, tiếp đến 

là hệ sinh thái khu dân cư  và hệ sinh thái thuỷ vực suối Nà Áng là nơi tiếp nhận dòng 

thải không chỉ của dự án mà cả các hộ dân ven suối. Rõ ràng việc thu hồi và chuyển mục 

đích sử dụng đất và chặt phá một số cây xanh, di dời một số cơ sở hạ tầng cũ trong khu 

vực đã làm thu hẹp không gian của các hệ sinh thái, đồng nghĩa với việc giảm đáng kể 

nơi sinh sống và phát triển của một số giống loài động, thực vật hiện có trước giai đoạn 

thi công dự án, gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong vùng. 

Những tác động này được đánh giá là không lớn và là bất khả kháng. 

- Tác động do chiếm dụng đất 

Toàn bộ diện tích đất trong dự án sẽ được chuyển đổi sang diện tích đất ở, đất 

công cộng, hạ tầng kỹ thuật sẽ khiến thay đổi mục đích sử dụng đất cũng như làm thay 

đổi cơ cấu sử dụng đất tại huyện Đình Lập. Việc thay đổi mục đích sử dụng đất đã nằm 

trong quy hoạch phát triển mở rộng đô thị của nên không gây xáo trộn nhiều tới quy 

hoạch tương lai. Bên cạnh đó, diện tích đất chuyển đổi là đất nông nghiệp, lâm nghiệp 

nên không gây nhiều tác động tiêu cực do tranh chấp hay các vấn đề pháp lý phát sinh. 

- Tác động đến xã hội khu vực 

Trên diện tích thu hồi cho dự án diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp người 

dân dùng để trồng cây nông nghiệp như ngô, sắn và cây ăn quả. Theo báo cáo trên có 11 

hộ bị thu hồi đất ở, nhà ở, không có chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, thị trấn phải bố trí tái 

định cư. Đây là tác động về mặt xã hội làm ảnh hưởng tới tâm lý cũng như đời sống của 

người dân 

2.2.2. Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

 a. Bụi, khí thải: 

- Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 
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Từ thống kê ở phần (nguồn cung cấp nguyên vật liệu chính) và giả thiết dùng xe 

vận chuyển 10 tấn thì ta tính được số chuyến xe cần để vận chuyển khối lượng trên. Tổng 

thời gian thi công hạ tầng kỹ thuật dự kiến là 24 tháng tương đương 720 ngày.  Tuy 

nhiên, số ngày vận chuyển vật tư, vật liệu khoảng 560 ngày, suy ra số chuyến xe trung 

bình trong 1 ngày vận chuyển với xe 10 tấn là 77 (chuyến/ngày). Thời gian vận chuyển 

tạm tính là 8h/ngày. 

Áp dụng công thức (*) cho từng loại vật liệu được vận chuyển sẽ tính được tải 

lượng bụi phát thải vào không khí do quá trình vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu như 

sau : 

Bảng 4.  Tải lượng bụi do vận chuyển 

TT 
Hoạt động 

vận chuyển 

Hệ số tải lượng 
Cung 

đường 

VCTB  

Số 

chuyến 

T. Lượng bụi  

(kg) 
Có tải 

Không 

tải Có tải K. tải 

1 Sắt thép  

0,0772 

kg/km/xe 

0,0475 

kg/km/xe 

15 km 450 521,1 320,6 

2 Xi măng 20 km 14.797 22.846,5 14.057 

3 Đá các loại 6 km 26.762 13.396,1 7.627,1 

4 Đất đắp 3 km 18.559 4.008,7 2.644,6 

5 Cát các loại 8 km 27.821 17.182,2 10.571,9 

9 Gạch các loại 10 km 42.966 33.169,7 20.408,8 

Tổng lượng bụi phát sinh 91.124,3 55.630 

Tải lượng phát sinh trung bình ngày 162,72 99,3 

Vậy nồng độ bụi trung bình giờ  (xét thể tích bị ảnh hưởng là 20.000 (m3): 

162,72×106/(560×20.000)=14,5(mg/m3). 

- Bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng: 

Theo tính toán sơ bộ thì tổng khối lượng nguyên, vật liệu cần sử dụng là khoảng  

là 346.778,368 tấn. theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993 thì hệ số phát thải của 

bụi do quá trình bốc dỡ nguyên, vât liệu xây dựng là 0,1 – 1g/tấn, như vậy tổng lượng bụi 

phát sinh từ quá trình này là  34.677,83 – 346.778,4 g.  

Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ, tập kết vật liệu dao động khoảng: 

0,12mg/m+.h – 1,25mg/m3.h. So sánh với giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ là 0,3mg/ m3.h), vượt nồng cho phép của QC khi đạt 

giá trị tối đa. Còn đối với tiêu chuẩn môi trường làm việc TCVSLĐ 3733/2002/QĐ- BYT 

(8 mg/m3) thì nồng độ bụi phát sinh từ qua trình bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng nằm 

trong giới hạn cho phép. 
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- Bụi phát sinh trong quá trình đào, đắp đất, san nền: 

Với khối lượng đất đào, đắp được tính toán ở trên 127.997,6 m3 thì ước tính lượng 

bụi phát thải ra môi trường là 95.983,2  kg trong đó có 9.598,32  kg bụi lơ lửng.  Thời 

gian thi công các hạng mục này khoảng 24 tháng, tương đương với 720 ngày (ngày làm 

việc10 h), tải lượng bụi trung bình ngày là: 9.598,32/720 = 13,33 (kg/ngày) = 1,33kg/h. 

Vậy nồng độ bụi trung bình giờ là: 1,33×106/(720×127.997,6/10) = 0,14(mg/m3). 

- Khí thải từ quá trình hoạt động của phương tiện vận chuyển 

Đặc trưng gây ô nhiễm môi trường không khí của các phương tiện thi công cơ giới 

trên công trường xây dựng của dự án bao gồm: Bụi, SO2, NO2, CO, VOC, tiếng ồn, rung 

động… 

Sử dụng xe có tải trọng từ 7 – 10 tấn chạy bằng dầu Diesel, với khoảng cách vận 

chuyển nguyên vật liệu ước tính trung bình là 10 km (1 km/h = 0.278m/s; 1lit dầu = 

0,8kg; với số lượng dầu ô tô sử dụng tại bảng tính toán nguyên nhiên vật liệu là 37.420 lít 

dầu ~ 29.936kg). 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ số ô 

nhiễm không khí” của Tổ chức y tế thế giới (WHO) có thể xác định được mức độ ảnh 

hưởng do hoạt động phương tiện vận chuyển như sau: 

Bảng 5. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ vận chuyển 

TT Thông số 
Hệ số ô nhiễm 

Kg/tấn dầu 
Tải lượng g/h Tải lượng g/s 

1 Bụi 0,9 1,67 0,00046 

2 SO2 4,15 S 3,08 0,385 

3 NO2 1,44 21,39 2,67 

4 CO 2,9 43,09 5,3 

- Khí thải trong quá trình vận hành các loại máy móc trong thi công: 

Tải lượng ô nhiễm được đánh giá nhanh dựa trên hệ số ô nhiễm khi đốt cháy nhiên 

liệu.Tải lượng ô nhiễm được xác định dựa vào công thức sau: 

Q= B x K 

Trong đó:  

Q: Tải lượng ô nhiễm (g/s). 

B: Lượng nhiên liệu đốt (tấn/năm) 

K: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hệ số ô nhiễm K khi đốt cháy 1 tấn dầu Diezel 

đối với các máy móc, thiết bị xây dựng thải ra: bụi = 0,6kg, NOx= 2,6kg, CO = 0,7 kg, 

THC =  0,354kg, anđehyt = 0,24kg.  
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Theo số liệu thống kê tại bảng 4.5: Lượng dầu Diezel dùng cho máy xúc, máy 

ủi,... (trừ ô tô tải và ô tô tự đổ đã được tính toán ở phần trên) cho quá trình xây dựng 

khoảng 134.142,5 lít  ~ 107.314 kg (1 lít dầu = 0,8kg ~ 0,8m3). Tải lượng bụi và khí thải 

phát sinh được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 6. Tải lượng ô nhiễm không khí thải ra từ máy móc, thiết bị 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (K) 

khi đốt 1 tấn dầu  

Tải lượng 

(kg/m3/560 ngày) 

Tải lượng 

(g/m3/ngày) 

Tải lượng 

(mg/m3/h) 

Bụi 0,6 0,132 0,23 0,02 

NOx 2,6 0.588 1,05 0,13 

CO 0,7 0,156 0,27 0,033 

THC 0,354 0,119 0,11 0,014 

Anđehyt 0,24 0,055 0,09 0,011 
 

b. Nước thải 

- Nước mưa chảy tràn:  

Chỉ phát sinh dòng thải này khi trời mưa, vào ngày mưa nước mưa chảy tràn qua 

khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, dầu mỡ, chất cặn bã gây ô nhiễm nguồn nước mặt.  

Theo Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – Nhà xuất bản xây dựng năm 

2010 – PGS-TS Trần Đức Hạ thì lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại được tính theo 

công thức sau: 

Q = F *W 

Lượng mưa trung bình năm lớn nhất là 395,6mm/tháng vào năm 2008, với lưu 

lượng mưa ngày lớn nhất là 16,2 mm/ngày.đ = 0,0162m3/ngày.đêm  (1 mm nước mưa sẽ 

tương đương với 1 lít nước /1 m2) 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Lạng Sơn)  

Do đó, lượng mưa lớn nhất ngày đêm chảy tràn trên khu vực dự án là: 

Qmax = 147.900 x 0,0162 = 2.395,98 m3 /ngày.đêm 

- Nước thải sinh hoạt: 

Phát sinh từ quá trình sinh hoạt và đào thải của công nhân 

Căn cứ vào lượng nước sử dụng cho sinh hoạt: 7m3/ngày (70 công nhân xây dựng: 

100l/người/ngày (theo TCXDVN 33:2006)). Lượng nước thải được tính là 80% lượng 

nước sử dụng (Theo mục 2.11 yêu cầu thoát nước và xử lý nước thải tại QCVN 

01:2021/BXD). Vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tương ứng là 5,6m3/ng đêm. 

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì nước thải sinh hoạt có tải 

lượng và nồng độ như bảng sau. Bảng sau cho biết thông số, chỉ tiêu thải và tải lượng 

chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt tính cho 70 người: 
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Bảng 7. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH 

TT Các thông số 

Chỉ tiêu thải 

(g/người/ngày) 

(Nguồn: WHO - 

1993) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

(Tổng lượng 

thải tính cho 

70 người) 

Nồng độ 

(mg/l) 

(Tính cho lưu 

lượng 7m+/ngđ) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B 

1 BOD5 45 ÷ 54 4,5  ÷  5,4 675 ÷ 810 30 

2 COD 72  ÷  102 7,2  ÷  10,2 1080 ÷ 1530 - 

3 TSS 70  ÷  145 7  ÷  14,5 1050 ÷ 2170 50 

4 Dầu mỡ 10  ÷  30 1 ÷ 3 150 ÷ 450 10 

5 Nitrat 6  ÷  12 6  ÷  12 90 ÷  180 30 

6 Amoni 2,4  ÷  4,8 2,4  ÷  4,8 36 ÷ 72 10 

7 Coliform 106   ÷  109 

(MPN/100ml) 

108   ÷  1011 15*105 ÷ 15*108 3.000 

(MPN/100ml) 

 

- Nước thải thi công: 

Nước thải thi công xây dựng của dự án được xác định bao gồm: Nước làm mát 

thiết bị tham gia thi công; nước thải từ quá trình bảo dưỡng bê tông, tưới đường và vệ 

sinh máy móc. Theo kinh nghiệm nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật môi trường Đô thị 

và KCN - Đại học Xây dựng Hà Nội, lưu lượng và tải lượng ô nhiễm là không đáng kể. 

Lưu lượng nước thải dạng này ước tính tối đa là 3m3/ngày.đêm đối với những công trình 

có quy mô tương tự. 

Bảng 8. Lưu lượng nước thải thi công xây dựng 

STT Loại nước thải 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

1 

Nước thải từ bảo dưỡng bê 

tông và tưới đường (không 

liên tục) 

3 20 ÷ 30 - 50 ÷ 80 

2 Nước thải vệ sinh máy móc 1 50 ÷ 80 1,0 ÷ 2,0 150 ÷ 200 

3 Nước thải làm mát máy 1 10 ÷ 20 0,5 ÷ 1,0 10 ÷ 15 

 QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 150 10 100 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật MT đô thị và KCN - Đại học Xây dựng Hà Nội) 

Bảng 9. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị Nước thải thi công 

QCVN 

40:2011/BTNMT (B) 

1 pH - 7,99 5,5 - 9 
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2 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 

10 Dầu mỡ mg/l 3 10 

11 Coliform MPN/100ml 53x104 5000 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp - CETIA) 

c. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Trong quá trình thi công xây dựng dự kiến có khoảng 70 người. Ước tính lượng 

rác thải sinh hoạt thải ra là 1 kg/người/ngày (định mức phát thải đô thị loại IV là 

0,9kg/người.ngày) Theo Bảng 2.22 của QCVN 01:2021BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng), dự báo lượng rác thải phát sinh sẽ là: 70 x 0,9 = 63 kg/ngày. 

- Chất thải rắn xây dựng: 

 + Chất thải rắn do đào, đắp đất:  

Đào nền  :   19.860,97m3 

  Đắp nền : 147.858,57 m3 

Do vậy, tổng khối lượng đất đào không đủ để đắp cho công trình nên không có đất 

đá thải bỏ. Lượng đất đá bóc từ khu vực có địa hình cao sang địa hình thấp, sau khi bù 

vào phần phải đắp thì cần phải bổ sung lượng đất đắp vào dự án là 127.997,6 m3.  

+ CTR xây dựng gồm gạch, đất, đá, bao bì xi măng, sắt thép và gỗ, giấy... từ công 

việc thi công và hoàn thiện công trình: 

Ước tính trung bình phát sinh từ 50 ÷ 70 kg/ha xây dựng (Nguồn: Phạm Ngọc 

Đăng. Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, năm 

2000). Vậy với tổng diện tích đất xây dựng các công trình của dự án sẽ phát sinh lượng 

CTR xây dựng tương ứng: 

70 × 14,79= 1035 kg/24tháng ~720 ngày = 1,44 (kg/ngày). 

- Chất  thải nguy hại: 

Dự án không thực hiện việc bảo dưỡng máy móc tại công trường. Tuy nhiên vẫn 

có thể có giẻ lau nhiễm dầu nhớt lau chùi máy móc, thiết bị, ước tính vào khoảng 2kg/ 

tháng. Chất thải nguy hại trong CTR sinh hoạt như pin, sạc điện thoại, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng ước tính vào khoảng 1 kg/tháng.   
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d. Tiếng ồn, độ rung 

- Độ ồn: Mức ồn, rung trong giai đoạn thi công xây dựng không liên tục, chỉ xuất 

hiện khi vận hành thiết bị thi công  và  phụ thuộc vào loại hình hoạt động và các máy 

móc, thiết bị được sử dụng.  

Kết quả dự báo mức ồn suy giảm theo khoảng cách nằm ngoài khu vực thi công 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 10. Dự báo mức suy giảm tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng 

Hạng mục 

Nguồn ồn 

(dBA) 

Mức ồn suy giảm cách mép khu vực thi công (dBA) 

5m 10m 25m 50m 100m 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

XD nhà 86,1 94,7 70,1 78,4 67,4 75,7 62,6 70,9 58,2 66,5 53,3 61,6 

XD đường 89,2 97,2 73,2 81,2 70,5 78,5 65,7 73,7 61,3 69,3 56,4 64,4 

XD cống 86,4 95,4 70,4 79,4 67,7 76,7 62,9 71,9 58,5 67,5 53,6 62,6 

 

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện giao thông và thiết 

bị thi công trên công trường đảm bảo giới hạn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong phạm vi từ 50m. Còn giới hạn từ 5m- 25m tính 

từ nguồn phát sinh (thiết bị hoạt động) sẽ bị ảnh hưởng nếu chủ đầu tư và các nhà thầu 

không có biện pháp quản lý và giảm thiểu thích hợp.  

- Độ rung 

Nguồn gây rung động trong quá trình thi công xây dựng của dự án là từ các máy 

móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường…Mức rung có thể biến thiên lớn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố và trong đó các yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất là tính chất 

của đất và tốc độ của xe máy khi chuyển động. 

Mức rung của các phương tiện thi công ở khoảng cách 30m và 60m tới môi trường 

xung quanh được xác định trong bảng sau: 

Bảng 11. Mức rung theo khoảng cách của các phương tiện thi công (dB) 

STT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung cách 

máy 60m 

1 Máy khoan 75 65 55 

2 Máy nén Diezel 81 71 61 

3 Máy cưa tay 66 60 50 

4 Máy trộn bê tông 76 66 56 
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5 Máy bơm bê tông 68 58 48 

6 Máy đầm bê tông 82 72 62 

7 Máy hàn 75 65 55 

8 Máy phát điện 82 72 62 

9 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 75 

 (Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường U.S.) 

 Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

 Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi 

công phần lớn không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và các hộ dân 

cư trong khoảng 10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép đối với các hộ dân cư ở 

khoảng cách 30m trở lên theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT.  

 e. Các tác động do rủi ro, sự cố  

- Sự cố ngập úng, sạt lở 

Do dự án có suối Nà Áng nên quá trình xây dựng có thể tác động đến con suối và 

ngược lại. 

+ Việc san lấp, xây dựng có thể thu hẹp dòng chảy, tắc nghẽn dòng chảy và thay 

đổi dòng chảy, khi mưa sẽ gây tình trạng ngập úng và sạt lở công trình. 

+ Nước thải, rác thải của công nhân trong quá trình san lấp, xây dựng nếu không 

được thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước, 

ảnh hưởng đến môi trường không khí, đất và sức khỏe của chính bản thân họ và người 

dân gần dự án. 

 - Sự cố do cháy nổ  

Trong xây dựng vẫn còn sử dụng vật liệu cháy, dễ bắt lửa, các chất lỏng, sơn các 

loại, nhựa, vật liệu bôi trơn, gỗ cây, cốppha, đó là những tác nhân có nguy cơ cháy khi 

gặp lửa. 

Trên công trường xây dựng các nguồn lửa có thể là: ngọn lửa trần khi đốt phế thải 

vật liệu xây dựng ; tia lửa tạo ra do hàn xì, ma sát và va đập; phần không cháy của nhiên 

liệu động cơ đốt trong.  

- Tai nạn giao thông 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của các phương tiện nếu không được quản 

lý, đặc biệt là khi vận chuyển đất, cát, đá, sỏi,... làm rơi vãi trên đường ngoài gây tác 

động đến môi trường, nó còn gây ra sự trơn trượt trên mặt đường và khi các phương tiện 
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giao thông đi lại (đặc biệt là phương tiện xe máy và xe thô sơ) sẽ bị ngã, đổ gây tai nạn 

giao thông làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Do đó, cần có các giải pháp để 

quản lý và giảm thiểu một cách chặt chẽ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu vào 

dự án. 

2.2.3. Trong giai đoạn vận hành dự án 

 a. Bụi, khí thải 

- Khí thải, bụi từ các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường 

Căn cứ vào lượng nhiên liệu tiêu thụ hàng ngày của các phương tiện giao thông vận tải 

(GTVT) như  Ô tô,  xe máy, … chạy trên các tuyến đường, Theo Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) thì tải lượng thải của một số loại xe như sau: 

Bảng 12. Tải lượng thải từ hoạt động của xe 

Loại xe, 

Nhiên liệu 

Lượng xe 

(chiếc) 

Lượng thải (tấn/năm) 

Khói bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe máy 700 - 1,9 2,7 180,0 27,4 

Xe ô tô chạy 

xăng 
2 - - 1,2 1,6 1,1 

Xe nhỏ chạy 

diesel 
30 3,1 49,1 11,4 17,5 8,3 

Tổng   3,1 51,0 15,3 199,1 36,8 

 

 Nguồn : Tổ chức y tế thế giới (WHO) 

Theo tải lượng trên thì nồng độ các khí phát sinh tại khu vực hoạt động của Dự án 

không đáng kể, có khả năng gây ô nhiễm tức thời tại một thời điểm nếu có quá nhiều 

lượng xe cùng lúc. Tuy nhiên khu vực dự án có khả năng tự làm sạch cao vì không gian 

thoáng, rộng, do vậy khí thải phát sinh hầu như không gây ô nhiễm môi trường tại khu 

vực dự án và xung quanh dự án. 

- Khí thải do hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Nguồn nhiên liệu cần cho hoạt động của máy phát điện là dầu DO. Khi máy phát 

điện hoạt động sẽ phát sinh ra khí thải, trong đó có các thành phần ô nhiễm bụi, SO2, 

SO3, NOx, CO, VOC. Nhu cầu sử dụng dầu của máy phát điện dự phòng trong một giờ 

là khoảng 25 lít/giờ.  Dựa vào hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (Assessment of 

Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 1993), có thể ước tính tải lượng 

các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện trong bảng 13 sau: 
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Bảng 13. Tải lượng các chất ô nhiễm khí từ khí thải máy phát điện 

Chất ô nhiễm Hệ số (g/tấn) Tải lượng (g/h) 

Bụi 0,71 0,015 

SO2 20S 0,021 

NOx 9,62 0,2 

CO 2,19 0,046 

THC 0,791 0,016 

 So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện với QCVN 

05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. Đồng thời máy phát 

điện hoạt động không thường xuyên, do đó lưu lượng khí thải phát sinh không nhiều và 

bị gián đoạn. 

- Mùi hôi: 

Theo quy luật bảo toàn vật chất: Khi xử lý một chất thải dạng này, sẽ phát sinh các 

chất thải dạng khác. Như vậy, khi xử lý nước thải sinh hoạt (chất lỏng) sẽ sản sinh ra chất 

thải khí (mùi hôi) và chất thải rắn (bùn hoạt tính).  

Những loại khí này không những gây ra mùi hôi thối, gây ô nhiễm cho khu đô thị. 

Khí độc còn có thể gây ra nhiều bệnh tật cho dân cư và cho nhân viên vận hành trực tiếp, 

tuy nhiên nồng độ các chất khí này không cao chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ không 

phát tán ra diện rộng vì trạm xử lý nước thải được đặt tại vị trí thông thoáng xa khu dân 

cư và các công trình xử lý trong bể kín không phát sinh mùi ô nhiễm thứ cấp nên tại khu 

đô thị và khu dân cư xung quanh đều không phát hiện thấy mùi. Do vậy, khả năng phát 

tán mùi của các khí độc này đến khu vực dân cư là không thể.  

 b. Nước thải 

- Nước mưa chảy tràn 

Chỉ phát sinh khi trời mưa,  lưu lượng dòng thải xuất hiện không đều và tồn tại 

trong thời gian ngắn với khoảng dao động lớn, phụ thuộc vào các mùa trong năm. Vào 

mùa khô lượng thải ít hơn so với mùa mưa.  

Lượng nước mưa chảy tràn theo tính toán phụ thuộc lượng mưa và diện tích mặt 

bằng của dự án. Để tính toán được tác động lớn nhất của nguồn thải này, Chủ đầu tư và 

đơn vị tư vấn đã áp dụng phương pháp tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trong năm 

: 

Lượng nước mưa lớn nhất ngày đêm chảy tràn trong khu vực dự án là: 

Qmax = 147.900 x 0,0162 = 2.395,98 m3 /ngày.đêm 
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Lượng chất bẩn (chất không tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định theo công 

thức sau đây: 

M = Mmax (1-e-Kzt) * F; (kg) 

 Trong đó: 

 - Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ max tại khu vự dự án 

(Mmax=250kg/ha) 

 - Kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn, (Kz = 0,4/ngày) 

 - t: Thời gian tích lũy chất  bẩn 15 ngày 

 - F: Diện tích khu vực dự án, F = 14,79 ha 

 - e: là hằng số có giá trị 2,718 

 Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại khu vực dự án là 

2.132,7kg, lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây tác động không nhỏ tới 

nguồn thủy vực tiếp nhận, gây bồi lắng tắc nghẽn dòng suối Nà Áng. 

- Nước thải sinh hoạt 

Khu vực xây dựng công trình là khu hỗn hợp thương mại và nhà ở. Nước thải về 

đến trạm xử lý nước thải tập trung là hỗn hợp các dòng thải từ các hoạt động sinh hoạt 

của khu, là một loại nước thải ra sau khi sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt trong khu đô thị: 

ăn, uống, tắm rửa, vệ sinh … từ các hộ gia đình, các khu nhà vệ sinh công cộng, các khu 

dịch vụ .…với khối lượng nước thải là 295m3/ngđêm. 

Theo nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật môi trường Đô thị và KCN - Đại học 

Xây dựng Hà Nội tại một số dự án Khu đô thị, nước thải có những giá trị tương ứng với 

những thông số sau. 

Bảng 14. Thành phần, tính chất nước thải đầu vào 

TT  Thông số  Đơn vị  
Giá trị nước thải 

đầu vào  

1 pH - 6,5 -8,5 

2 BOD5 (200C) mg/l 250 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 400 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1300 

5 Sunfua (tính theo HS) mg/l 6,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 65 

7 Nitrat (NO3-) (tính theo N) mg/l 80 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 30 
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9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 20 

10  Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 15 

11 Tổng Coliforms MPN/ 100 ml 108 

    

 (Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp - CETIA) 

Do vậy, Dự án xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải toàn bộ Khu 

đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập  và nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra nguồn 

nước mặt loại B theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

 c. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Dự án theo quy hoạch đáp ứng cho khoảng 2.200 người sinh sống khi đi vào hoạt 

động ổn định. Với tổng số cư dân dự kiến là 2.200 người và ước chứng mỗi người dân 

thải ra 0,9 kg rác thải/ngày, Theo QCVN 01:2021/BXD thì mỗi ngày khu dân cư sẽ phát 

sinh khoảng 1.980 kg rác thải sinh hoạt. 

Phần lớn chất thải rắn sinh hoạt có nguồn gốc hữu cơ dễ phân huỷ trong môi 

trường tự nhiên. 

- Chất thải rắn từ quá trình vận hành hệ thống xử lý: 

 * Rác thải tại song chắn rác, khối lượng thu được các chất thải rắn chủ yếu vẫn là 

các chất hữu cơ, túi nilon, giấy … .  

 * Bùn cặn tại các cống thu, hố ga cũng là nơi tích lũy một lượng chất thải rắn như 

bùn đọng các thành phần chủ  yếu là các chất hữu cơ tồn tại lâu ngày dưới đáy cống đang 

trong giai đoạn phân hủy. 

 * Bùn dư từ trạm xử lý nước thải, thường chứa chất hữu cơ dễ bị phân hủy, thối 

rữa và các vi khuẩn gây bệnh. Tải lượng chất thải rắn từ bùn dư được tính như sau: 

+ Tính lượng bùn khô sinh ra trong bể do quá trình chuyển hóa BOD5: 

MBOD5= Q×(La – Lt)×Yobs 

Trong đó: 

Q: lượng thải trong ngày; Q = 295 m3/ngày đêm 

La : Lượng BOD5 đầu vào, 250 mg/l (theo bảng 1.7) 

Lt : Lượng BOD5 sau xử lý, mg/l, 50 mg/l (theo bảng 1.8) 

Yobs: hệ số BOD chuyển hóa bùn 

Yobs   =   Y/ 1 + Kd x Ɵc 

Với: 

Kd : Hệ số phân hủy nội bào = 0,06 /ngày 
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Ɵc : Thời gian lưu của bùn hoạt tính (tuổi bùn) trong bể là 10 ngày 

Y: Hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại = 0,46 

Yobs   =   0,46/1 + 0,06 x10 = 0,28  

  Vậy (cứ 1kg BOD sinh ra 0,28 kg bùn , chọn 0,3 kgbùn/1kg BOD) 

=> Lượng bùn sinh ra trong bể do quá trình chuyển hóa BOD5 là: 

MBOD5 = 295×((250-50)/1000)×0,3 = 17,7 (kg/ngày). 

+  Tính lượng bùn khô sinh ra do quá trình chuyển hóa TSS là: 

Mtss = (Ca –Ct) ×Q×0,8 = ((250-50)/1000) × 295 ×0,8 = 47,2 (kg/ngày) 

Trong đó: 

Ca : Tổng chất rắn lơ lửng đầu vào, 400 mg/l (theo bảng 1.7) 

Ct : Tổng chất rắn lơ lửng sau xử lý, 100 mg/l (theo bảng 1.8) 

Q: lượng thải trong ngày; Q = 295 m3/ngày. 

= > Tổng lượng bùn khô sinh ra trong 1 ngày là: 

M = MBOD5 + Mtss = 17,7 + 47,2 = 64,9 kg/ngày 

 * Lượng bùn sinh ra trong 2 tháng là: 64,9 × 60 = 2.849,7 kg 

 Bùn sau khi được ủ trong 2 tháng độ ẩm giảm xuống còn 90%. 

 => Hỗn hợp bùn nước sinh ra trong 2 tháng là:  

Mnước bùn = 2849,7 x 2 ×8 = 45.595,2 kg 

 Khối lượng riêng của bùn thải là d = 1053 kg/m3 

* Thể tích bùn nước là: Vnước bùn = Mnước bùn /d = 45.595,2 /1053 = 43,3 (m3) 

 d. Chất thải nguy hại 

 Dự án cũng phát thải một lượng nhỏ chất thải nguy hại như từ các hộ dân, nhà trẻ, 

.... Lượng CTNH (pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang…) từ hoạt động sinh hoạt của 

người dân được tính bằng 0,42% so với tổng lượng CTR sinh hoạt (Nguồn: Báo cáo Môi 

trường quốc gia, 2011). Tổng lượng CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt ước tính 

khoảng 8,3 kg/tháng. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của dự án còn phát sinh một số chất thải nguy 

hại cơ bản như: hộp mực in, hộp mực photo... từ các khu vực có khối văn phòng làm 

việc. Khối lượng phát sinh theo ước tính khoảng 2 - 3 kg/tháng. 

 đ. Tiếng ồn, độ rung 

- Do các hoạt động phương tiện giao thông: 

Trong khu đô thị, ngoài tiếng ồn do sinh hoạt đô thị gây ra thì nguồn gây ồn chính 

là các phương tiện tham gia giao thông trên đường phố. Tiếng ồn của dòng xe chạy trên 

đường tạo ra các phản ứng khác nhau cho con người. Tiếng ồn từ dòng xe chạy trên 

đường phố được sinh ra do sự hoạt động của các thiết bị trong xe, do khí động lực thoát 
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ra qua ống xả, do tiếng động tức thời của tiếng xe rít, tiếng nổ của xi lanh, tiếng còi. 

Tiếng ồn còn do ma sát lốp xe với mặt đường, đặc biệt là khi xe giảm tốc độ hoặc tăng 

tốc. Tác động này do yếu tố khách quan đem lại. 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị  

Tiếng ồn chủ yếu là do các hoạt động của máy thổi khí, máy bơm của trạm xử lý 

nước thải. Tuy nhiên, tiếng ồn tại một số công trình tương tự được đánh giá là rất nhỏ. Vì 

các thiết bị được đầu tư xây dựng mới với độ bền tương đối cao nên tác động tiếng ồn 

chủ yếu tác động trực tiếp đến công nhân vận hành máy tại trạm xử lý. 

e. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

 Các hạng mục công trình thuộc dự án là các công trình mang lại lợi ích kinh tế, 

chính trị rất lớn, ta có thể thấy rõ sự cần thiết phải đầu tư và lợi ích do dự án mang lại mà 

người dân ai cũng mong muốn vì: 

Những lợi ích dự án đem lại: 

+  Việc xây dựng Khu đô thị phía Đông sẽ giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh 

hoạt đem lại và giảm tình trạng ngập trong khu vực khi mùa mưa lũ đến; góp phần ổn 

định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.  

+ Khi dự án được hoàn thành tạo cảnh quan đẹp cho khu vực, có giá trị tham quan, 

du lịch. 

f. Các tác động do rủi ro, sự cố môi trường 

- Sự cố do vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

+Nguồn cấp điện bị ngắt làm hệ thống xử lý không vận hành được. 

+ Nước thải chảy vào trạm với lưu lượng lớn bất thường dễ gây phá hủy các công 

trình trong trạm xử lý do chế độ xả nước sinh hoạt vào mạng lưới thoát nước hoặc do chế 

độ bơm không hợp lý; không thường xuyên cọ rửa kênh mương dẫn nước tới các công 

trình gây lắng đọng cặn dọc kênh mương tạo hiện tượng ư đọng tạm thời. 

+ Nguy cơ sự cố hỏng hóc kỹ thuật của trạm xử lý dẫn đến chất lượng nước thải 

không đạt yêu cầu. 

- Sự cố do hóa chất: 

Hóa chất dạng bột, lỏng hay khí đều có tác động nhất định gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người, sinh vật, hệ sinh thái và môi trường cụ thể: 

+ Trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hóa chất không tuân thủ các quy định về an 

toàn hóa chất. 

+ Người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất không sử dụng các biện pháp an toàn lao 

động. 

Các vấn đề sự cố do hóa chất gây ra sẽ được hạn chế nếu có biện pháp và phương 

án phòng ngừa hợp lý. 
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III. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

3.1. Giai đoạn giải phóng mặt bằng 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do đối với chất thải rắn là cây cối phát quang 

Phương  pháp xử lý cơ bản là thu gom và phân loại sinh khối thành 2 loại: 

- Loại 1: Cây thân gỗ. Cho người dân trong vùng thu gom về làm củi đốt, tuy 

nhiên lượng phát sinh loại này hầu như rất ít. 

- Loại 2: Nhóm cây bụi. Lượng này phát sinh là chủ yếu. Phương pháp xử lý là thu 

gom tập trung và tiến hành thiêu đốt. Lưu ý toàn bộ quá trình thiêu đốt diễn ra ban ngày, 

đốt tại vị trí lặng gió, tro than sau đốt được thu gom chôn lấp hoặc cho người dân trong 

vùng bón ruộng. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải từ việc phá dỡ các công trình 

xây dựng hiện hữu 

Sau khi thực hiện xong công tác đền bù và các chính sách hỗ trợ thì mới tiến hành 

giải phóng mặt bằng, biện pháp cần thiết phải thực hiện: 

+ Thông báo trước đến chính quyền địa phương cũng như người dân chịu ảnh 

hưởng bởi công trình trước khi thực hiện công tác giải phóng. 

+ Xác định chính xác hướng tuyến đường đi qua cũng như các công trình tài sản 

cần giải phóng theo thiết kế bằng các biện pháp như sử dụng máy đo đạc, cắm mốc,… 

Do chỉ có 11 hộ gia đình bị di rời nên lượng chất thải từ việc tháo dỡ các công 

trình xây dựng phát sinh không lớn lắm. Trong quá trình phá dỡ, người dân có thể thu 

gom tận dụng sử dụng lại các vật liệu bị phá dỡ để giảm thiểu khối lượng chất thải rắn 

xây dựng bị thải bỏ. Lượng còn lại, Chủ thi công sẽ tiến hành thu gom và thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển đến bãi rác của huyện để xử lý.   

c. Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất 

Do khu vực thực hiện dự án, đất đai chủ yếu là đất đồi trồng cây, đất vườn và đất 

trồng lúa của nhân dân địa phương. Việc chiếm dụng đất sẽ ảnh hưởng tới tập quán sản 

xuất vốn có từ lâu của các hộ dân có diện tích đất canh tác được thu hồi. Tuy nhiên, dự án 

đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập tiến hành lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi một cách thỏa 

đáng theo đúng quy định.  

Theo Báo cáo số 17/QĐ-TTPTQĐ ngày 20/7/2020 của UBND huyện Cao Lộc về 

việc lập phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đo thị phía Đông 

thị trấn Đình Lập ,cho thấy:  

Tổng số hộ bị thiệt hại: 11 hộ 
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-  Tổng kinh phí phê duyệt với tổng số tiền: 49.607.168.000 đồng, chi phí đền bù 

được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 18. Bảng dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 

STT Hạng mục Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Kinh phí bồi thường, hỗ trợ  38.575.557.068  

1 Bồi thường đất  12.655.305.620  

2 Bồi thường cây cối, hoa màu  876.827.960  

3 
Bồi thường nhà cửa, vật kiến 

trúc 
 4.342.381.000  

4 Chi phí di chuyển tài sản  55.000.000  

5 

Các khoản hỗ trợ: Chuyển đổi 

nghề nghiệp, ổn định đời sống, 

hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ khác 

 28.105.222.480  

6 
Công trình công: Đường điện, 

cáp viễn thông, thủy lợi 
 -  

II Kinh phí tổ chức thực hiện 2% 920.694.741  

III Trích đo bản đồ  350.000.000  

IV 
Kinh phí dự phòng (tổng dự 

toán) 
5% 2.301.736.853  

 Tổng cộng  49.607.168.654  

Theo báo cáo có 11/11 hộ bị ảnh hưởng, phải di rời đến chỗ ở khác, bị thu hồi hết đất nhà 

ở và đất sản xuất nên phải di cư và chuyển đổi nghề nghiệp. Đối vơi 11 hộ này được bố 

trí nơi ở mới tạm thời, chờ dự án hoàn thành được bố trí khu đất tái định cư của dự án. 

3.2. Giai đoạn thi công xây dựng 

 3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

 a. Biện pháp giảm thiêu bụi phát sinh từ quá trình phá dỡ, đào đắp, san gạt mặt 

bằng và thi công dự án: 

- Trong quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng chỉ tiến hành san gạt từ chỗ cao xuống 

chỗ thấp để tạo địa hình bằng phẳng đảm bảo cho việc xây dựng các hạng mục công 

trình. 

- Trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công sẽ bố trí công nhân thực hiện công tác 

tưới ẩm từng phần để bụi không phát tán đi xa được. Việc phun ẩm được thực hiện nhờ 
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thiết bị xe phun nước dung tích 5m3. Nguồn nước tưới ẩm có thể lấy từ nước suối Nà 

Áng gần khu vực dự án. 

- Xung quanh công trường thi công sẽ dựng hàng rào chắn cách ly với khu vực 

xung quanh và có cửa ra vào. Hàng rào làm bằng tôn hoặc vật liệu cứng khác có chiều 

cao hàng rào đảm bảo tối thiểu 2m để giảm bụi phát sinh từ công trường.  

- Theo dõi thời tiết, hạn chế đào đắp, san nền vào những ngày nắng nóng, gió to dễ 

phát tán bụi và khí thải ra khu vực xung quanh.   

b. Biện pháp khắc phục bụi từ quá trình vận chuyển đất, nguyên vật liệu: 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường 

vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các 

chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như đất đá, cát sỏi…đến công  trình 

ngoài việc tuân thủ luật giao thông còn phải tuân theo các quy định bảo vệ môi trường 

khu vực như xe phải có bạt che thùng và không được làm rơi vãi đất đá, nguyên vật liệu 

để hạn chế tối đa sự phát thải bụi ra môi trường. 

- Các xe vận tải không được chở quá tải trọng cho phép với từng loại xe và với 

tính chất cơ lý của nền đường. Tuyến đường vận chuyển và tốc độ lưu thông phải đảm 

bảo theo đúng quy định của Sở giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. Trong khu vực dự án, 

để đảm bảo an toàn giao thông và không cuốn bụi, tốc độ lưu thông trên đường nội bộ từ 

5 ÷ 10 km/h. 

- Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để xác định lưu lượng và tần suất tưới cho phù 

hợp, riêng vào nhưng ngày hanh khô để đạt hiệu quả giảm thiểu lượng bụi thì tần suất cần 

thiết tưới nước là 3 lượt/ngày. Việc phun ẩm được thực hiện nhờ thiết bị xe phun nước 

dung tích 5m3. Nguồn nước tưới ẩm có thể lấy từ nước suối Nà Áng gần khu vực dự án. 

c.  Biện pháp khắc phục bụi phát sinh từ các bãi chứa vật liệu: 

- Với các bãi chứa vật liệu xây dựng như cát, đá phải thiết kế nơi khuất hướng gió 

(đặc biệt là bãi chứa cát và xi măng) đảm bảo luôn được che chắn kín bằng vải bạt hoặc 

vải kỹ thuật. Lớp vải này chỉ được mở ra khi đưa vật liệu vào và lấy vật liệu ra thi công, 

sau đó lại được đậy kín lại để che mưa và gió. 

- Sử dụng tối đa bê tông thương phẩm từ các trạm trộn bê tông. 

- Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn gói, 

từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Xây dựng xong đến đâu tiến hành vệ sinh và thu 

dọn hiện trường ngay đến đó. 

 d. Biện pháp khắc phục ô nhiễm không khí do phương tiện vận chuyển 
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- Khi vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi thu mua đến khu vực Dự án, các phương 

tiện vận chuyển sẽ có các dụng cụ (bạt) che phủ nhằm chạn chế tối đa sự rơi vãi nguyên 

vật liệu trên đường, các tác động của bụi và tránh khuếch tán bụi vào môi trường không 

khí do tác dụng của gió. Chủ các phương tiện vận chuyển chịu trách nhiệm về việc làm 

rơi vãi vật liệu ra đường khi vận chuyển. 

- Không sử dụng các loại xe tải vận chuyển quá cũ, quá thời gian lưu hành. Bảo 

dưỡng định kỳ thường xuyên các loại máy móc theo lịch bảo dưỡng (trung bình 1 

quý/lần) để giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt của công nhân: 

Với lượng nước thải được tính toán  là 5,6m3 , chủ dự án sẽ yêu cầu chủ thầu xây 

dựng có biện pháp thu gom tách biệt các loại nước này cụ thể như sau: 

+ Đối với nước thải từ quá trình đào thải của công nhân sẽ lắp đặt 2 nhà vệ sinh di 

động tại khu vực xây dựng. Mỗi nhà vệ sinh có dung tích bể tự hoại chứa 1,5m3 để đảm 

bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom và xử lý nước thải từ quá trình vệ sinh 

của công nhân. Nhà vệ sinh di động  bằng nguyên lý tự hoại, nước thải sau xử lý được 

dẫn vào hố ga tạm thời. Tuy là nhà vệ sinh nhỏ, có thể di chuyển một cách di động. Tuy 

nhiên hệ thống xử lý chất thải cũng đạt đúng tiêu chuẩn nhà vệ sinh. Được thiết kế hầm 

xử lý chất thải 4 ngăn. 

Cặn bã từ hệ thống xử lý nước thải của nhà vệ sinh di động trong quá trình xây 

dựng, định kỳ sẽ hợp đồng với đơn vị tư nhân có đầy đủ phương tiện, thiết bị thu 

gom chất thải và vận chuyển đi xử lý. Sau khi xây dựng xong,  được dỡ bỏ thuê đơn vị 

có chức năng đem đi xử lý, vỏ bể tự hoại thiết kế bằng composit được giữ lại phục vụ cho 

các công trình tiếp theo. 

+ Nước thải sinh hoạt từ hoạt động tắm rửa và khu vực nấu ăn sẽ được thoát theo 

hệ thống mương rãnh thoát nước riêng biệt rồi dẫn về bể chứa nước tạm thời để lắng cặn, 

sau đó chảy ra ngoài môi trường tiếp nhận suối Nà Áng.  

b. Nước thải thi công xây dựng 

 Nước thải phát sinh từ quá trình thi công tại công trường như nước trộn bê tông, 

nhưng lưu lượng rất nhỏ, không thể phát sinh thành dòng thải, chỉ đủ thấm xung quanh 

công trình, chỗ trộn vữa.  

 Đối với nước thải xây dựng chứa dầu mỡ và các tạp chất, chủ yếu từ khu vực 

rửa máy móc, thiết bị xây dựng, được thu gom và dẫn vào bể lắng cát (dung tích khoảng 

3m3 ) và sau đó là bể tách dầu mỡ (dung tích khoảng 1m3 ), sau đó dẫn vào bể lắng. Các 

bể này đặt ngay cạnh máng rửa xe tại khu vực cổng ra vào công trường; đồng thời bố trí 
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công nhân thường xuyên vớt váng dầu và cặn lắng tại tuyến thoát nước trong khu vực 

đem đi xử lý cùng với các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công. 

 c. Nước mưa chảy tràn 

 Để xử lý nước mưa chảy tràn, đơn vị xây dựng hệ thống mương, rãnh thoát 

nước tạm thời cho từng khu vực công trường. Để thu gom nước mưa chảy tràn, tại hệ 

thống mương và rãnh thoát nước (có kích thước 30x30x50cm). Ngăn dòng nước mưa 

chảy tràn vào khu vực thi công bằng cách hướng chúng đến những hố chứa nước đã được 

gia cố, tạo rãnh nước dọc hướng dòng nước chảy tràn từ khu vào khu vực thoát nước và 

suối Nà Áng.  

 Mương được làm bằng đất, hố ga có song chắn rác nhằm giảm rác thô và đất đá 

do nước mưa kéo theo làm tắc hệ thống. Sử dụng tấm chắn bùn tạm thời để chắn bùn cát. 

Tấm chắn bùn sẽ được đặt tại các rãnh thoát nước chạy dọc các đoạn đường thi công. 

Ngay sau khi kết thúc thi công mỗi hạng mục công trình, bùn lắng định kỳ 6 tháng/lần sẽ 

được nạo vét vận chuyển đến những khu vực quy hoạch trồng cây xanh của dự án. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn gây ra 

 a. Chất thải rắn xây dựng 

* Đối với đất, đá thải sau khi đào là 19.860,97 m3 nhưng lượng đắp nhiều hơn 

lượng đào, đào đến đâu đắp đến đấy. Do vậy đối với nguồn thải này không cần thiết kế vị 

trí làm bãi đổ đất thải, nên không có tác động lớn do nguồn thải này gây ra.  

* Đối với chất thải rắn xây dựng trong thi công 

Với nguồn thải này, biện pháp thực hiện là tiến hành thu gom, phân loại và tại chỗ. 

Phương án cụ thể như sau: 

- Khi thi công đều thiết kế vị trí bãi thải tạm để tập kết các chất thải xây dựng. 

Tiêu chí của bãi thải tạm như sau: 

+ Diện tích mỗi bãi thải từ 5-10m2, tải lượng mỗi bãi 10-20m3 chất thải rắn. 

+ Bãi thải đặt gần các công trình đang thi công. Vị trí đặt không cản trở lối đi lại, 

ưu tiên đặt tại các vị trí khuất gió để tránh phát sinh bụi từ bãi thải. 

- Yêu cầu công nhân lao động đều phải có ý thức phân loại các chất thải rắn tại các 

bãi chứa tạm. Quá trình phân loại chia nguồn thải thành 2 loại chính: 

+ Loại 1: Bao gồm sắt, thép vụn, bao bì ni lông, catton…Loại này sẽ được thu 

gom hàng ngày và bán cho đơn vị tái chế. 

+ Loại 2: Bao gồm gạch vụn, đá rơi vãi, loại bỏ…Loại thải này sẽ thu gom tại bãi 

thải tạm và chuyển dần về bãi tập kết nguyên liệu san lấp để làm nguyên liệu đắp nền, 

móng nhà, đường giao thông trong Dự án. 
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- Các chất thải không thể tận dụng được thu gom sau đó thuê đơn vị có chức năng 

đến vận chuyển đi xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt. 

- Giám sát thường xuyên để đảm bảo các chất thải rắn xây dựng không bị rơi vãi, 

rửa trôi,... xuống mương rãnh khu vực công trường thi công làm ách tắc dòng chảy. 

- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý vật 

liệu, giáo dục nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý. 

b. Chất thải sinh hoạt 

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp thu gom xử lý cơ bản: 

- Bố trí đặt thùng gom rác thải sinh hoạt có dung tích 6000lít trên công trường, tại 

các khu lán trại và công trình thi công. Vị trí các thùng gom rác được đặt ví trí bên cạnh 

đường giữa tuyến chính thi công và khu vực lán trại thuận tiện cho việc thải bỏ rác trong 

sinh hoạt của công nhân.  

- Tiến hành phân loại nguồn thải thành 2 loại ngay tại các vị trí thu gom bằng cách 

đặt tại mỗi vị trí thu gom 2 thùng đựng rác: 

+ Thùng chứa chất thải tái chế: Dùng để đổ thải các chất thải như: Lon, đồ hộp, túi 

ni lông…Nguồn thải sau thu gom sẽ được bán cho cơ sở tái chế. 

+ Thùng chứa chất thải không tái chế: Dùng để đổ các chất thải còn lại và định kỳ 

hàng ngày bố trí nhân viên thu gom lại để công nhân của Công ty TNNN MTV Áo Xanh 

đến đem đi xử lý theo quy định. 

- Chủ dự án hợp đồng với Công ty TNHH MTV Áo Xanh vận chuyển CTR sinh 

hoạt đi xử lý với tần suất thu gom 1 ngày/lần để đảm bảo rác không bị tồn lưu, phân hủy 

gây mùi.  

c. Chất thải rắn nguy hại                       

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp để xử lý như sau: 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo máy móc thiết bị 

hoạt động ở tình trạng tốt nhất.  

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa các phương tiện, máy móc thi công tại khu vực 

công trường: 

 + Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công 

thì các đơn vị thi công xây dựng sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ 

năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh 

trên khu vực dự án. 

+ Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhỏ cho phương tiện, thiết bị thi công 

sẽ được các đơn vị thi công xây dựng dùng các tấm bạt bằng nilon hoặc tấm tôn thép có 
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diện tích đủ rộng che phần diện tích phía dưới thiết bị trước khi sửa chữa nhằm tránh hiện 

tượng dầu, mỡ thải rơi xuống đất gây ô nhiễm môi trường.  

- Thu gom toàn bộ CTNH phát sinh và lưu giữ trong 02 thùng phuy dung tích 100 

lít/thùng. Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý CTNH 

sau khi hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng dự án. 

- Lưu giữ tạm thời và quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 

02/2021/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường.  

+ Khu vực lưu giữ dầu thải, chất thải chứa dầu và các chất thải nguy hại khác 

được bố trí một vị trí nhất định, cao ráo, có mái che, nền làm bằng xi măng và có gờ chắn 

theo quy định về lưu giữ CTNH. 

3.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Chủ Dự án áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu tiếng ồn: 

- Bố trí lịch trình làm việc hợp lý, tránh vận hành nhiều loại máy có độ ồn, rung cao 

vào cùng một thời điểm. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm thi công vào những thời điểm nhất 

định sẽ làm giảm đáng kể tiếng ồn trong thi công, cụ thể: 

+ Thời gian hoạt động trong ngày từ 6÷18h, không hoạt động vào giờ nghỉ trưa và 

đêm để tránh sự ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến hoạt động sinh 

hoạt của người dân xung quanh. 

+ Chỉ vận hành các thiết bị được bảo dưỡng tốt ngay ngoài hiện trường; Bảo trì thiết 

bị trong suốt thời gian thi công; Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không 

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

-  Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, kiểm tra sự cân bằng của các máy móc 

thiết bị khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi  tiết và cho dầu bôi trơn thường kỳ. Không sử 

dụng máy móc, phương tiện vận chuyển có mức ồn >70dBA hoặc các hoạt động có thể 

tạo ra mức ồn >70dBA và thi công vào ban đêm (từ 21h - 6h) gần các đối tượng nhạy 

cảm; 

b. Biện pháp giảm thiểu độ rung 

Với máy có độ rung cao, trang bị các bộ phận giảm rung bằng việc sử dụng 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 

định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. 

Ngoài ra áp dụng các biện pháp tương tự như tiếng ồn nhằm giảm thiểu các tác 

động của việc vận hành máy móc, thiết bị xây dựng. 



Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường 

Dự án “Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” 
 

 

 

Chủ đầu tư :  Công ty cổ phần bất động sản Mỹ 27 

3.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố 

a. Giảm thiểu rủi ro, sự cố cháy nổ 

Trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (TCVN 2622/ 1995) 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định hiện hành về vận chuyển, lưu giữ và Quản lý 

tốt các vật liệu dễ cháy nổ trên công trường xây dựng Xây dựng và ban hành nội quy 

phòng cháy, chữa cháy; 

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở an toàn về điện trong thi công và sự tiếp đất 

của hệ thống, các thiết bị dùng điện. 

- Các thiết bị dùng điện đều được các thợ chuyên sâu sử dụng, thường xuyên kiểm 

tra thiết bị điện nếu không đảm bảo thì sẽ thay thế ngay. 

b. Phòng chống sạt lở, ngập úng 

Gia cố tạm thời mái taluy có thể bằng cách đắp đất tại chân taluy, thiết kế rãnh dọc 

thoát nước hoặc những nơi dễ sạt lở có thể dùng các cây tre đóng xuống làm kè chống sạt 

lở ở giai đoạn thi công (các phương án đảm bảo hạn chế tối đa việc sạt lở khi mùa mưa 

bão), đảm bảo không gây ngập úng khu vực, đặc biệt trong mùa mưa bão. 

Tổ chức phương án xây dựng bằng cách làm đến đâu thu dọn đến đó nhằm hạn 

chế việc rơi bãi bùn đất, yêu cầu công nhân xây dựng có ý thức thu gom rác thải sinh hoạt 

nhằm hạn chế sự kéo theo các chất bẩn vào nguồn nước khi trời mưa. 

Quá trình thi công được thực hiện vào mùa khô và những ngày khô ráo tránh thi 

công vào mùa mưa bởi khi có mưa lớn thì bắt buộc phải chặn dòng chảy để thi công, như 

vậy sẽ gây nên hiện tượng ngập úng cục bộ. 

3.2. Trong giai đoạn vận hành dự án 

3.2.1. Các công trình, biện pháp xử lý đối với nước thải 

Thiết kế kiểu hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn gồm: mạng lưới thoát nước 

mưa và mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt. 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

* Giải pháp thoát nước: Khu đô thị được thiết kế với 6 cửa xả với 3 lưu vực thoát 

được phân chia cụ thể như sau: 

Lưu vực 1: Gồm tuyến đường số 2,3,7,8,9,11 và các nhà liên kế dọc hai bên tuyến 

đường. Nước mưa được thu gom qua hệ thống hố ga và cống trên đường rồi xả ra các cửa 

xả CX1-5, CX3-11. 

Lưu vực 2: Gồm tuyến đường số 1,3,6,9,11 và các nhà liên kế dọc hai bên tuyến 

đường. Nước mưa được thu gom qua hệ thống hố ga và cống trên đường rồi xả ra các cửa 

xả CX2-17, CX4-13,CX5-16. 
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Lưu vực 3: Gồm tuyến đường số 4,5,10,12 và các nhà liên kế dọc hai bên tuyến 

đường. Nước mưa được thu gom qua hệ thống hố ga và cống trên đường rồi xả ra các cửa 

xả CX6-22. 

 * Công trình xử lý: 

 Các tuyến cống thoát nước mưa đi ở một bên đường sử dụng ga thu thăm kết hợp 

và ga thu trực tiếp ở bên mép đường còn lại sang (một số tuyến cống kích thước lớn đi ở 

dưới lòng đường). Trung bình khoảng 10-30m bố trí 1 ga thu nước mặt. Các hố ga xây 

gạch, chiều dày thân hố 220m đối với ga thu, thăm dùng cống D300, D600, D800, 

D1000. Ga thăm có H>2,5m, bên trên hố ga có nắp đậy bằng thép dạng tấm đan hình chữ 

nhật, tấm đan được hàn bao xung quanh bằng thép chữ V 30x30x5mm, bố trí các lỗ 

D30mm để thu nước mặt. 

 Hệ thống cống được xây dựng bằng bê tông, vữa xi măng  có đường kính thay đổi 

D600, D800, D1000 có chiều dài đốt cống 2,5m. Ống cống BTCT được đúc bằng công 

nghệ rung ly tâm. Móng cống sử dụng khối BTCT M200 đúc sẵn. 

 b. Nước thải sinh hoạt 

* Hệ thống thu gom 

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, bao gồm các 

tuyến rãnh B300 xây gạch và  ống tròn BTCT D300, đối với các đoạn ống qua suối Nà 

Áng sử dụng tuyến ống HDPE D315.  

Bố trí ga thăm cống thoát nước thải: Trên những đoạn cống thẳng bố trí các ga 

thăm khoảng cách trung bình 25-30m/ga và tại các ví trí cống có sự thay đổi đột ngột 

hướng dòng chảy. 

Nước thải được thu gom theo hệ thống thoát nước trong nhà về công trình xử lý sơ 

bộ là bể tự hoại của từng căn nhà rồi đổ ra hệ thống rãnh B300 được đặt tại hành lang sau 

nhà (khoảng hở giữa 2 dãy nhà), từ đây nước thải được dẫn về và đổ vào tuyến cống thu 

gom chung D300, cuối cùng nước thải được dẫn về phía trạm xử lý nước thải của dự án. 

Trạm nước thải có công suất dự kiến 295 m+/ngđ được đặt trên đường số 5. 

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

- Hệ thống xử lý tại các căn nhà ở liền kề, biệt thự: 

+ Nước thải rửa (nước xám) từ các chậu rửa, bồn tắm, thu sàn và nước thải xí 

(nước đen) từ các nhà vệ sinh. 

+  Nước thải sinh hoạt của các tầng căn hộ dẫn về các ống đứng D110 đặt trong 

hộp kỹ thuật và tách làm 2 đường ống riêng cho 2 loại nước xám và nước đen. Các ống 

đứng này tự chảy xuống tầng 1 sau đó bao gồm cả nước thải xí, tiểu sẽ được về bể tự hoại 

3 ngăn đặt ngầm dưới nền công trình.   
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 - Dung tích bể tự hoại tại các hộ gia đình là 3 m3. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại, nước thải sẽ được thu gom bằng hệ thống cống kín chảy về trạm xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung.  

 * Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 295m3/ngđ 

- Công suất hoạt động: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất hoạt động 

295m3/ngày đêm với các thông số: 

+ Lưu lượng trung bình ngày   : Qtb = 295 m3/ngày.đêm 

+ Lưu lượng trung bình giờ   : Qh = 12.29 m3/h  

+ Thời gian làm việc mỗi ngày  : 24 giờ/ngày  

- Công nghệ xử lý: Công nghệ trạm xử lý nước thải AO kết hợp màng lọc MBBR 

là tổ hợp những công trình trong đó nước thải được làm sạch theo từng bước, theo thứ tự 

các cặn lớn đến các cặn nhỏ, các chất không tan đến các chất dạng keo và hòa tan. Khử 

trùng là khâu cuối cùng của công nghệ làm sạch. 

Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt gồm các giai đoạn sau:  

+ Bước 1. Sơ bộ tách rác và cặn cơ học: 

  Dùng song chắn rác tự động để tách rác, giảm tổng cặn lơ lửng vào các quy trình 

xử lý sau đó đạt yêu cầu SS < 100-150ppm, kết hợp thiết bị tách rác tinh.. Công đoạn này 

sẽ bị loại khỏi các cặn và rác có kích thước lớn hơn hoặc bằng 1cm trong nước thải, nhằm 

đảm bảo khả năng vận hành của máy bơm. 
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Hình 1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ XLNTSH công suất 295m3/ngđ 
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+ Bước 2. Bể thu gom nước thải (T/01): Làm nhiệm vụ tiếp nhận nước thải, từ đây 

nước thải được bơm lên cụm xử lý chính.  

+ Bước 3. Bế lắng cát, tách dầu mỡ (T/02): Làm nhiệm vụ tách cặn cát có trong 

nước thải và dầu mỡ trong nước thải. 

+ Bước 4. Bế điều hòa (T/03): Nước thải đi vào bể điều hòa được “dàn đều” hay 

“điều hòa” cả về lưu lượng và nồng độ để ổn định hơn về tính chất. Bể điều hòa sẽ có 

dung tích để lưu được nước thải trong 6 giờ theo công suất trung bình. Thông thường tại 

bể điều hòa sẽ có sục khí, hoặc sử dụng máy khuấy trộn chìm song trong trường hợp này 

đơn vị sẽ sử dụng máy thổi khí để khuấy trộn vì tại bể điều hòa sẽ tiến hành quá trình khử 

Nitơ sẽ nói ở phần dưới. 

+ Bước 5. Quá trình xử lý sinh học: 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể AO qua bơm đặt chìm . Ở đây bắt đầu 

quá trình xử lý sinh học để làm giảm các thông số ô nhiễm theo nguyên tắc sau: 

Anoxic: Bể Xử lý sinh học thiếu khí (T/04) 

Nước thải được trộn đều bằng máy khuấy trộn chìm tạo dòng trong môi trường 

thiếu khí để nitrate hóa thành Nitơ (N2) và đảm bảo khả năng tiếp xúc của vi sinh vật với 

các chất trong nước khi không có mặt Oxy hoặc có với mật độ thấp bởi các vi sinh vật 

thiếu khí. Tại bể thiếu khí diễn ra đồng thời phản ứng chuyển hóa nitrat, nitrit thành nito 

không khí và quá trình tổng hợp tế bào.  

Oxic: Bể Xử lý sinh học hiếu khí (T/05) 

Trong bể có đặt hệ thống giá thể vi sinh di động làm chỗ cho các vi khuẩn hiếu khí 

dính bám, sinh trưởng và tiêu thụ chất hữu cơ có trong nước thải. Để quá trình này diễn 

ra, các vi khuẩn cần được cung cấp Oxy liên tục bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối 

khí. Bể được cấp khí bằng hệ thống máy thổi khí. Dàn ống phân phối khi hạt mịn vật liệu 

màng sẽ cung cấp oxy cho các vi sinh vật. Không khí bọt mịn đi qua đĩa phân phối khí 

tinh và đi từ dưới lên. Nước thải sau khi đi qua lớp giá thể vi sinh di động, vi khuẩn dính 

bám sẽ tiêu thụ chất hữu cơ có trong nước và làm sạch nước. 

 Bên cạnh quá trình khử BOD, phân hủy hợp chất hữu cơ, tại bể hiếu khí còn diễn 

ra quá trình nitrat hóa. Đây là phản ứng quan trọng chuyển hóa amoni, nito hữu cơ thành 

nitrat, được thực hiện bởi 02 vi khuẩn chính là nitrobacter và nitrosonomas trong từng 

vùng  riêng biệt. 

 Nitrat tạo thành sau phản ứng sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí để thực hiện quá 

trình khử thành nito không khí, khép kín quá trình AO xử lý nito. Phản ứng của quá trình 

được mô phỏng như sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 → 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3- 
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 Do quá trình ntirat hóa có tạo hành ion H+ nên đôi khi làm giảm đáng kể pH của 

nước thải, kím hãm khả năng sinh lý của vi sinh, vì vậy cần bổ sung một lượng NaOH 

nhất định để duy trì pH của bể hiếu khí. 

 + Bước 6. Bể lắng sinh học (T/06): 

 Nước thải từ bể hiếu khí tự chảy sang bể lắng bùn sinh học dưới dạng hỗn hợp 

nước bùn. Sau khi qua các ngăn xử lý bằng bùn hoạt tính, nước lẫn bùn được phân phối 

vào ngăn lắng; tại đây, nhờ trọng lực của bông cặn, hỗn hợp thải được phân ly ra làm ba 

pha riêng biệt (pha bùn cặn, pha huyền phù, pha nước trong). Do đó, việc phân tách hoàn 

toàn thể rắn và nước trong ra hai pha tách biệt; các hạt huyền phù, bông cặn có tỷ trọng 

lớn sẽ dễ dàng lắng xuống dưới đáy. 

 Tại bể lắng phần bùn hoạt tính được thu hồi ở đáy, một phần bùn hoạt tính này 

được bơm tuần hoàn về bể anoxic duy trì mật độ vi sinh trong các công trính xử lý sinh 

học. Dòng tuần hoàn này thường đạt 40 – 100% lưu lượng trung bình của hệ thống. Phần 

bùn dư được bơm về bể chứa bùn sau đó nén ép và mang đi xử lý. Nước thải sau khi 

được phân tách phần nước trong tiếp tục được đưa sang bể khử trùng. 

+ Bước 7: Bể khử trùng (T/07) 

Nước thải sau xử lý sẽ được xử lý tiếp bằng lọc vi lọc và được khử trùng bằng hóa 

chất Javen để khử các vi trùng gây bệnh, đặc biệt là Coliform để loại trừ khả năng gây 

bệnh do các vi sinh gây ra, nhằm xử lý triệt để nước thải đạt quy chuẩn cho phép QCVN 

14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt. 

+ Bước 8: Bể chứa bùn (T/08) 

 Bùn dư từ các bể lắng được bơm về bể chứa bùn, tại đây diễn ra quá trình giảm thể 

bùn, một phần nước dư được đưa về bể điều hòa. 

 Quá trình xử lý bùn thải nhằm mục đích giảm độ ẩm trong bùn để tiết kiệm chi phí 

thuê đơn vị có chức năng xử lý.  

- Dòng nước thải ra môi trường: là dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý được xả ra 

ngoài môi trường tiếp nhận đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải sinh hoạt. 

- Vị trí xả nước thải: suối Nà Áng nằm trong phạm vi dự án  

3.2.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

Trên cơ sở tính toán và dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh. Chủ dự án chỉ thực 

hiện không thực hiện chức năng xử lý loại hình chất thải này nên không có các công trình 

xử lý. Do đó, Chủ dự án đưa ra các biện pháp cụ thể sau: 

a. Đối với bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 
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Trong quá trình hoạt động của dự án, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện để 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do giao thông: 

- Mặt đường được thiết kế rộng, thoáng không gây ùn tắc giao thông và dễ dàng 

phát tán các chất gây ô nhiễm. 

- Vỉa hè rộng và khoảng cách giữa bề mặt các ngôi nhà đến đường lớn. 

- Hai bên đường phố đều được trồng cây xanh để chống bụi và giảm thiểu ô nhiễm 

tiếng ồn tới mặt nhà ở. 

b. Đối với khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Theo dự báo tác động được tính toán ở trên, tải lượng khí phát thải từ máy phát 

điện dự phòng là rất nhỏ, nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy 

nhiên, Khu đô thị bố trí nhà đặt máy dự phòng ở gần khu xử lý nước thải. Nền móng đặt 

máy phải được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao và lắp đặt các đệm chống rung 

bằng cao su, có lắp đặt thiết bị thông gió để có thể thoát khí ra ngoài môi trường trong 

quá trình sử dụng. 

c. Đối với mùi hôi từ trạm xử lý nước thải 

 - Đối với mùi hôi phát sinh do từ trạm xử lý nước thải được giảm thiểu bằng cách 

trạm xử lý nước thải và các đường cống phải được xây dựng kín, cuối hướng gió, xung 

quanh có vùng đệm cây xanh để giảm thiểu tiếng ồn và mùi hôi. Thường xuyên vệ sinh 

sạch sẽ tại khu vực trạm xử lý. Tại song chắn rác phải được cào rác liên tục tránh ứ rác 

gây tắc dòng chảy tạo mùi hôi.  Rác cào từ song chắn rác được chứa vào thùng chứa rác 

kín có nắp đậy và được thu gom hằng ngày đưa đi xử lý cùng rác thải sinh hoạt.  

3.2.3. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn 

Trên cơ sở tính toán, Chủ dự án chỉ thực hiện công tác thu gom, lưu giũ tạm thời 

không thực hiện chức năng xử lý loại hình chất thải này nên không có các công trình xử 

lý. Do đó, Chủ dự án đưa ra các biện pháp cụ thể sau: 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Để thu gom và xử lý các chất thải này, Chủ dự án sẽ bố trí đặt tại các trục đường 

phố hoặc nơi công cộng để thuận tiện cho người dân thải bỏ và thuận tiện cho công nhân 

vệ sinh môi trường đến thu rác của các khu vực trong Khu dân cư về trạm chung chuyển 

để xử lý rác. 

Tại các điểm công cộng trong khu đô thị sẽ có các thùng rác màu sắc khác nhau 

dành cho các loại rác thải khác nhau (thùng màu vàng dành cho các loại rác thải có thể tái 

chế, thùng màu xanh chứa các loại thực phẩm thừa, thùng màu nâu dành cho các loại rác 

thải thông thường...).  

b. Đối với rác thải từ song chắn rác: 
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Thực hiện hàng ngày việc cào rác ra khỏi song chắn rác, rác được thu gom từ song 

chắn rác được đựng trong thùng chuyên dụng, có nắp kín, có thu nước rò rỉ, chảy vào 

mương dẫn tới ngăn thu nước vào trạm xử lý. Chu kỳ vận chuyển tới khu tập kết rác 

không quá 1 ngày và làm sạch song chắn rác mỗi ngày. 

c. Đối với bùn cặn hệ thống thoát nước: 

Thường xuyên nạo vét cống thoát nước để tránh bùn hữu cơ tích tụ lâu ngày gây tắc dòng 

chảy. Sau khi nạo vét được thu gom và xử lý cùng với bùn dư của hệ thống xử lý nước 

thải. 

d. Đối với bùn dư từ hệ thống xử lý 

Lượng bùn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải được bơm hút vào bể chứa bùn 

trong điều kiện yếm khí. Tại đây, các chất hữu cơ trong bùn thải được phân hủy, làm 

giảm thể tích bùn thải. Bể nén bùn trong điều kiện yếm khí, Do đó, chọn bể nén bùn có 

kích thước hữu ích: Dài × Rộng × Cao = 8,30×2,00×3,6 (m), thể tích V = 59,92 m3. 

Lượng bùn này sẽ hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. 

3.2.4. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

Trên cơ sở tính toán, Chủ dự án chỉ thực hiện công tác thu gom, lưu giũ tạm thời 

không thực hiện chức năng xử lý loại hình chất thải này nên không có các công trình xử 

lý. Do đó, Chủ dự án đưa ra các biện pháp cụ thể sau: 

Chất thải rắn nguy hại phát sinh ở giai đoạn này chủ yếu là pin, ắc quy, bóng đèn 

huỳnh quang…Chủ Dự án, có trách nhiệm vận động người dân phân loại chất thải và đối 

với mỗi loại chất thải nguy hại sẽ đựng vào một thùng có nắp đậy riêng, đồng thời sẽ dán 

nhãn mác đối với từng loại chất thải nguy hại, tạm thời lưu giữ đến khi đủ số lượng sẽ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định hiện 

hành. 

  Chủ Dự án, sẽ bố trí xây dựng 01 kho tạm lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích 

khoảng 10m2, kết cấu: Nền đổ bê tông, tường xây gạch, mái lợp Fibroximang để lưu giữ 

chất thải nguy hại phát sinh. Vị trí kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng tại khu đất 

công cộng của Khu đô thị. 

3.2.5. Các công trình và biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu  tiếng ồn và bụi do các hoạt động đô thị gây ra. Các tuyến đường 

giao thông trong khu đô thị đều được quy hoạch trồng cây xanh và được xây kè bao 

quanh bảo vệ. 

3.2.6. Các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Các phương án phòng ngừa sự cố do cháy nổ   
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- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, thường xuyên kiểm tra định kỳ các 

điểm dễ xảy ra cháy nổ như phòng chứa bình oxy, bình gas, các loại nhiên liệu như 

xăng, dầu... và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các nơi quan trọng và có khả năng 

xảy ra cháy nổ cao. 

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo cho công tác phòng ngừa và 

ứng phó sự cố trong PCCC . 

b. Phương án phòng chống sét cho công trình   

Để chống sét cho công trình xây dựng cần phải xây dựng, lắp đặt công trình, thiết 

bị chống sét cụ thể:  

 - Lắp đặt thiết bị chống sét với các kim thu sét được nối với hệ thống dây dẫn tiếp 

địa, từ hệ thống đó dòng sét được dẫn xuống đất thông qua hệ thống tiếp địa (cọc đồng). 

- Để chống sét đánh trên đường dây lan truyền vào trạm xử lý (cụ thể là nhà điều 

hành)  thì trên tuyến đường dây dẫn phải bố trí dây chống sét. Ở trạm biến áp sẽ lắp đặt 

hệ thống chống sét van để chống sét đánh thẳng công trình. 

c. Các phương án ứng phó sự cố, rủi ro đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Biện pháp khắc phục do sự cố mất điện, hỏng hóc kỹ thuật: 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống. Nhân viên 

vận hành phải nắm rõ nguyên tắc hoạt động của hệ thống và chức năng của từng bể để 

phát huy tối đa hiệu quả xử lý của bể. 

+ Tiến hành tẩy rửa cống thoát nước đều đặn. 

+ Để tránh sự cố ngắt nguồn điện, ở trạm xử lý nên dùng hai nguồn điện độc lập 

hoặc trang bị máy phát điện dự phòng. 

+ Các thiết bị xử lý phải có thiết bị dự phòng. 

- Biện pháp khắc phục, giảm thiểu do hệ thống gây mùi khó chịu: 

+ Trạm xử lý phải được vận hành thường xuyên, không để hệ thống xử lý gián 

đoạn, ngừng vận hành sẽ tạo điều kiện cho các quá trình phân hủy nước thải sinh khí 

H2S gây ra ô nhiễm mùi khu vực trạm xử lý. 

+ Bê tông hóa hoặc sử dụng các ống nhựa kín cho quá trình dẫn và thoát nước 

thải, tránh thoát mùi và ảnh hưởng đến hệ thống nước ngầm của khu vực. 

- Biện pháp an toàn trong tiếp xúc với hóa chất 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Để các 

sự cố hóa chất không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và môi trường xung 

quanh.  
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+ Hóa chất được lưu trữ trong kho với khối lượng dự trữ không quá 3 tháng sử 

dụng. Theo dõi thường xuyên nhiệt độ và độ ẩm tại khu vực này. Cấm để giẻ lau, giẻ bẩn 

dính dầu mỡ trong kho, không hút thuốc hay mang các vật có khả năng gây cháy vào kho. 

+ Bảng an toàn hóa chất được dán trên các hộp hoặc thùng chứa hóa chất. 

+ Khi tiếp xúc với hóa chất phải mang găng tay, khẩu trang. Việc pha hóa chất 

phải tuân thủ nguyên tắc là cho hóa chất vào bồn chứa nước chứ không được cho hóa 

chất vào bồn không có nước. 
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V. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng 

 Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án Chủ đầu tư thực hiện các công trình biện 

pháp bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư sẽ bố trí 2 cán bộ phụ trách xây dựng kiêm nhiệm công 

tác quản lý môi trường nhằm mục đích kiểm soát vấn đề về chất lượng môi trường, bảo vệ 

và giám sát môi trường. Tình trạng môi trường sẽ được thường xuyên theo dõi và báo cáo 

kịp thời. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn là cơ quan giám sát nhà nước về các 

hoạt động của dự án về khía cạnh môi trường. Mô hình quản lý môi trường trong giai đoạn 

thi công xây dựng và trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động được thể hiện trong sau: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ tổ chức quản lý môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

b. Giai đoạn vận hành dự án 

Khi dự án hoàn thành đầu tư xây dựng xong, Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ sẽ 

bàn giao về cho UBND huyện Đình Lập quản lý. Do đó chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND 

huyện trong công tác tổ chức, quản lý trong quá trình vận hành. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Lạng Sơn, thống nhất quản lý xây dựng 

toàn bộ dự án theo quy hoạch được duyệt; 

- Tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng của 

các chủ đầu tư thứ cấp (nếu có) phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án đã được phê 

duyệt; 
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- Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường của dự án và các nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3 . Sơ đồ tổ chức quản lý môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

5.2. Chương trình giám sát môi trường 

5.2.1 Giám sát giai đoạn xây dựng: 

a. Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Số điểm quan trắc: 05 điểm. 

+ Vị trí quan trắc:  

• 04 mẫu trong khu vực triển khai dự án giáp ranh với vạch giới đỏ xây dựng 

(phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc). 

• 01 mẫu không khí xung quanh tại khu vực dân cư dự án. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng /01 lần hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu cơ quan 

quản lý Nhà nước. 

- Chỉ tiêu phân tích: Tiếng ồn, độ rung, Bụi lơ lửng, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 

hướng gió, SO2, CO, NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí 

hậu tại nơi làm việc; QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn 

tại nơi làm việc; QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

b. Giám sát chất lượng nước mặt:  

- Số điểm quan trắc: 02 điểm 

 - Vị trí quan trắc:  

+ Mẫu nước suối Nà Áng trước khi chảy qua dự án: 01 mẫu.  
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+ Mẫu nước suối Nà Áng sau khi chảy qua dự án: 01 mẫu.  

 - Tần suất quan trắc: 6 tháng / 01 lần.  

 - Chỉ tiêu phân tích: pH, DO, TDS, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, 

PO4
3-, Fe, Zn,  Pb, coliform.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1: Quy chuần kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc yêu cầu chất 

lượng nước mặt tương tự.  

5.2.2. Giám sát giai đoạn vận hành 

a. Giám sát môi trường không khí: 

- Số điểm quan trắc: 4 điểm. 

- Vị trí quan trắc: 3 điểm tại khu vực nhà liền kề, khu nhà biệt thự  và 01 điểm tại 

trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng /01 lần hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu cơ quan 

quản lý Nhà nước. 

- Chỉ tiêu phân tích: Tiếng ồn, Bụi lơ lửng, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, 

SO2, CO, NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí 

hậu tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 

nơi làm việc; QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

b. Giám sát chất lượng nước mặt:  

- Số điểm quan trắc: 02 điểm 

 - Vị trí quan trắc:  

+ Mẫu nước suối Nà Áng trước khi chảy qua dự án: 01 mẫu.  

+ Mẫu nước suối Nà Áng sau khi chảy qua dự án: 01 mẫu.  

 - Tần suất quan trắc: 6 tháng / 01 lần.  

 - Chỉ tiêu phân tích: pH, DO, TDS, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, 

PO4
3-, Fe, Zn,  Pb, coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1: Quy chuần kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc yêu cầu chất 

lượng nước mặt tương tự.  

c. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Số điểm quan trắc: 01 điểm 

 - Vị trí quan trắc:  
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01 mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý trước khi thải ra môi trường tiếp nhận  

 - Tần suất quan trắc: 6 tháng / 01 lần.  

 - Chỉ tiêu phân tích: pH, DO, TDS, TSS, BOD5, NH4
+, NO3

-, PO4
3-, Sufua (tính theo 

H2S), Dẫu mỡ ĐTV, Chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

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

về nước thải sinh hoạt. 

d. Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

- Vị trí giám sát: Tại bể chứa bùn thải của hệ thống xử lý nước thải 

 - Thông số giám sát: các thông số có số thứ tự từ 1 đến 15 được áp dụng với tất cả 

các loại bùn thải từ các quá trình xử lý nước được nêu trong Bảng 1 của QCVN 

05:2013/BTNMT gồm: As, Ba, Cd, Pb, Co, Zn, Ni, Se, Hg, Cr6+, Tổng CN, Tổng dầu, 

Phenol, Benzen. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng /01 lần 

- Quy chuẩn so sánh: 50:2013/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Ngưỡng 

Nguy Hại Đối Với Bùn Thải Từ Quá Trình Xử Lý Nước. 

VI. Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư 

6.1. Biện pháp tổ chức thi công: 

6.1.1. Biện pháp thi công san nền 

 * Quy mô san nền: 

Không tính san nền cho các tuyến đường giao thông và các diện tích đât hiện trạng. 

Diện tích san nền là 77,168.43 m2 

Toàn bộ diện tích san nền được chia thành 23 lô là chỉ giới đường đỏ của các tuyến 

đường hoặc ranh giới dự án, cụ thể: 

Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức, độ chênh cao giữa hai đường 

đồng mức là 0.05m, với độ dốc tối thiểu i=0.12%. 

Hướng dốc chung của toàn bộ khu vực theo hướng Đông Bắc – Tây Nam 

Thiết kế quy hoạch chiều cao được thể hiện bởi cao độ tim đường, chiều dài, độ dốc 

các tuyến đường. Cao độ các ô đất san nền được xác định tại mép vỉa hè (nội suy từ cao độ 

tim đường tại từng vị trí tương ứng), với độ dốc ngang lòng đường là 2,0%. 

Dựa theo điều kiện thuỷ văn khu vực, cao độ khống chế của hệ thống đường giao 

thông xung quanh, cao độ hiện trạng các khu vực dân cư lân cận. Lựa chọn: 

+ Cao độ thiết kế san nền cao nhất khoảng:   +192.90 m 

+ Cao độ thiết kế san nền thấp nhất khoảng:   +188.10 m. 
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6.1.2. Biện pháp thi công kè suối Nà Áng 

 Giải pháp thiết kế 

- Trắc dọc suối : Cao độ đáy suối phạm vi nắn chỉnh khống chế bởi cao độ đáy suối 

hiện trạng tại điểm đầu tuyến suối (khoảng +190.38) và tại điểm cuối tuyến suối (khoảng 

+180.80). 

- Cao độ đỉnh bờ suối phía dự án phù hợp với cao độ quy hoạch, phía ngoài dự án 

phù hợp với mực nước tính toán thủy văn H4%.. 

- Mặt cắt ngang Suối : Mặt cắt ngang suối có bề rộng B=8m (tại đỉnh tường chắn), bờ 

suối được gia cố bằng tường chắn đá hộc xây ở dưới và ốp mái bằng tấm BTCT khoét lỗ 

trồng cỏ ở trên. 

6.1.3. Biện pháp thi công hệ thống giao thông 

Toàn dự án có 12 tuyến đường với tổng chiều dài 1.887.40m trong đó có 11 tuyến 

đường đầu tư xây dựng mới, 1 tuyến đường đầu tư nâng cấp, cải tạo.  

- Loại đường: đường phố nội bộ. 

- Cấp hạng kỹ thuật: cấp 20-40 (tốc độ thiết kế 20-40Km/h) 

- Các tuyến đường đầu tư xây dựng mới có 2 loại quy mô mặt cắt ngang: 

+ Loại 1: Có bề rộng nền đường 20,5m, bề rộng mặt đường 10,5m và bề rộng vỉa hè 

2x5,0m. 

+ Loại 2: Có bề rộng nền đường 13,5m, bề rộng mặt đường 7,5m và bề rộng vỉa hè 

2x3,0m. 

6.1.4. Biện pháp thi công nhà ở 

Khu nhà ở được bố trí tại các ô đất LK11 và LK12 cụ thể như sau: 

 - Ô đất quy hoạch ký hiệu LK.11: 

 Công trình là tổ hợp nhà phố thương mại 04 tầng (ký hiệu M3-2, M3-2A, M1-1, 

M2-1), cụ thể: 

+ Tầng 01: Bố trí chức năng cửa hàng, vệ sinh. Chiều cao tầng khoảng 3.9m; 

+ Tầng 02: Bố trí chức năng phòng khách phòng ăn bếp, vệ sinh, phòng ngủ. Chiều 

cao tầng khoảng 3,3m; 

+ Tầng 03: Bố trí chức năng phòng ngủ, vệ sinh. Chiều cao tầng khoảng 3,3m; 

+ Tầng 04: Bố trí phòng thờ, sân chơi, khu giặt + sân phơi. 

 - Ô đất quy hoạch ký hiệu LK.12: 

 Công trình là tổ hợp nhà phố thương mại 04 tầng (ký hiệu M3-2, M3-2A, M1-1, 

M2-1), cụ thể: 
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+ Tầng 01: Bố trí chức năng cửa hàng, vệ sinh. Chiều cao tầng khoảng 3.9m; 

+ Tầng 02: Bố trí chức năng phòng khách phòng ăn bếp, vệ sinh, phòng ngủ. Chiều 

cao tầng khoảng 3,3m; 

+ Tầng 03: Bố trí chức năng phòng ngủ, vệ sinh. Chiều cao tầng khoảng 3,3m; 

+ Tầng 04: Bố trí phòng thờ, sân chơi, khu giặt + sân phơi. 

6.1.5. Biện pháp thi công công viên  

 * Phương án thiết kế công viên cây xanh: 

 - Diện tích các ô công viên cây xanh: 

Khu CX1- Zone 2 diện tích 657.78 m2. 

Khu CX1- Zone 4 diện tích 2672.79 m2. 

Khu CX1- Zone 5 diện tích 609.08 m2. 

Khu CX2- Zone 1 diện tích 2133.56 m2. 

Cây xanh ven suối tổng diện tích 9374.60 m2. 

 * Thiết kế biểu tượng điểm nhấn: 

Tượng Poseidon CX1 – Zone 2 

Tượng Appolo CX1- Zone 4 

Hệ cột điểm nhấn CX1- Zone 5 

Tượng Demeter CX2- Zone 1 

Chòi nghỉ 

Mái che 

6.1.6. Biện pháp thi công các công trình bảo vệ môi trường  

a. Biện pháp thi công  hệ thống thoát nước mưa 

Toàn bộ nước mưa thu gom vào các tuyến ống bê tông cốt thép bằng các ga thu nước 

dọc đường. Trên mạng lưới thoát nước mưa bố trí các hố ga thăm đi trên vỉa hè và lòng 

đường với khoảng không lớn hơn 30m. 

Các tuyến cống thoát nước mưa đi ở một bên đường sử dụng ga thu thăm kết hợp và 

ga thu trực tiếp ở bên mép đường còn lại sang (một số tuyến cống kích thước lớn đi ở dưới 

lòng đường). 

b. Biện pháp thi công hệ thống thoát nước thải 

 Bố trí ga thăm cống thoát nước thải: Trên những đoạn cống thẳng bố trí các ga thăm 

khoảng cách trung bình 25-30m/ga và tại các ví trí cống có sự thay đổi đột ngột hướng dòng 

chảy. 
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Thoát nước thải các lô đất: Nước thải các lô đất nhà dân được dẫn vào hệ thống thoát 

nước thải bằng ống UPVC D110 và UPVC D140 rồi dẫn vào các hố ga thoát nước thải 

tương ứng gần nhất trên tuyến 

Hướng thoát nước chính của dự án theo hướng Đông Nam - Tây Bắc. Nước thải sau 

khi xử lý sẽ được thoát ra cửa xả xả ra suối Nà Áng. 

 c. Biện pháp thi công Trạm xử lý nước thải 

 - Địa điểm: Phạm vi thuộc trạm XLNT được giới hạn bởi các điểm A,B,C,D nằm 

trong Lô SN-18 thuộc Khu đô thị phía đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Quy mô diện tích đất 508 m2 

- Hiện trạng kết nối giao thông như sau: 

+ Phía Bắc thuộc khu đất Lô SN-18 

+ Phía Tây giáp đường 5 

+ Phía Đông giáp suối Nà Áng 

+ Phía Nam thuộc khu đất Lô SN-18 

 * Giải pháp thiết kế 

- Phần vỉa hè: cao độ hoàn thiện sẽ được nâng lên từ cao độ san nền chung để đảm 

bảo phù hợp với công trình 

- Phần cây xanh: Cao độ hoàn thiện lấy bằng cao độ san nền (chỉ đào đất để thay 

bằng đất màu). Cao độ cây xanh thấp hơn hoặc bằng bao độ vỉa hè, có hướng thoát nước 

chung ra đường tuyến 5 

- Phần giao thông theo cao độ mặt đường giao thông thiết kế đảm bảo chiều bao bó 

vỉa, đảm bảo độ dốc và thu nước về các hố thu 

* Phương án thiết kế trạm XLNT: 

- Công nghệ xử lý của trạm xử lý nước thải được tích hợp nhiều quy trình xử lý thông 

dụng và phổ biến, dễ dàng vận hành, chất lượng nước sau xử lý ổn định.  

- Hệ thống xử lý có được thiết kế với đầy đủ các hạng mục phụ trợ như nhà điều 

hành, nhà đặt thiết bị, nhà hóa chất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ..., tạo thành một trạm 

xử lý nước thải hoàn chỉnh, hiện đại, đảm bảo khả năng hoạt động độc lập, lâu dài. 

- Hệ thống đường ống công nghệ được bố trí khoa học đảm bảo giảm thiểu trở lực 

phát sinh, đồng thời hệ thống đường ống và vật tư được làm bằng các vật liệu chống ăn 

mòn, như Inox, nhựa PVC... Đảm bảo tuổi thọ công trình bền lâu theo thời gian. 
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- Các thiết bị công nghệ bố trí tối ưu về vị trí, công năng đảm bảo thuận tiện cho quá 

trình vận hành, sửa chữa.  

- Tại bể hiếu khí sử dụng hệ cảm biến nồng độ oxy giúp kiểm soát lượng oxy trong 

nước thải. Các cảm biến này tích hợp với hệ thống biến tần của máy thổi khí, giúp tiết kiệm 

điện năng tối đa cho công tác vận hành. 

6.2. Các kết quả quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường của dự án 

Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận 

các loại chất thải của dự án được thực hiện 3 đợt:  

Đơt 1: Ngày 22 tháng 11 năm 2021;  

Đợt 2: Ngày 06 tháng 12 năm 2021;  

Đợt 3: Ngày 13 tháng 12 năm  2021.  

 Chỉ tiêu khảo sát 

- Môi trường không khí xung quanh: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, tiếng ồn, bụi lơ 

lửng, CO, NO2, SO2. 

- Nước mặt: pH, EC, TSS, DO, COD, BOD5, NH4
+, PO4

3-, NO3
-, NO2

-, Tổng N, 

Tổng P,  Fe, PO4
3-, Clorua, Sunfat, Chất hoạt động bề mặt, Tổng Dầu mỡ. 

- Môi trường đất: Cr, As, Cd, Cu, Pb, Zn. 

➢ Đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường 

Thông qua kết quả quan trắc môi trường nền và quá trình khảo sát hiện trạng khu vực 

triển khai dự án cho thấy. Các kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh, môi 

trường nước mặt, môi trường đất khu vực Dự án đều nằm trong ngưỡng cho phép của Quy 

chuẩn quy định.  

Đánh giá sơ bộ, khi Dự án triển khai và đi vào hoạt động cho thấy: hiện trạng môi 

trường khu vực có khả năng tiếp nhận và chịu tải nguồn thải phát sinh, tuy nhiên phải đảm 

bảo các nguồn thải phải được xử lý chất lượng các nguồn phát thải đạt các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về môi trường. 

6.3. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Vị trí thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển chung của vùng 

và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Lạng Sơn được thể 

hiện qua các văn bản pháp lý sau: 
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+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 09/5/2012. 

+ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2792/QĐ-UBND của 

UBND huyện Đình Lập ngày 07/10/2019. 

+ Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa 

huyện Đình Lập năm 2020. 

- Những thuận lợi khi thực hiện dự án tại vị trí quy hoạch: 

+ Khu vực dự án nằm giáp với tuyến Quốc lộ 4B, thuận tiện cho việc vận chuyển 

hàng hóa, nguyên vật liệu và vật tư y tế đến khu vực dự án. Đồng thời là tuyến đường giao 

thông quan trọng của nhân dân nối với các huyện cũng như các tỉnh lân cận.  

+ Khu vực dự án nằm sát QL4B đi Quảng Ninh, giáp trung tâm thị trấn nên được 

thừa hưởng hệ thống hạ tầng cơ sở của thị trấn, thuận tiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 

khu đất là đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày, có ít dân cư nên thuận lợi cho công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng. 

+ Tại khu vực dự án không xuất hiện các công trình tôn giáo, di tích lịch sử được xếp 

hạng, các khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, thuận tiện cho người dân tại các 

huyện, thành phố đến thăm khám và chữa bệnh, không ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của 

người dân bản địa và không phá hủy các hệ sinh thái, các tài nguyên thiên nhiên quý giá. 

6.3.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường 

Từ việc lựa chọn vị trí quy hoạc để thực hiện dự án, có thể đánh giá sơ bộ sự phù hợp 

của việc đầu tư dự án đối với sức chịu tải của các thành phần môi trường khu vực như sau:  

- Theo quy hoạch Khu Đô thị thị trấn phải tạo được một không gian ở kiểu mẫu với 

hình thức kiến trúc công trình có hình khối bề thế, kết hợp kiến trúc dân tộc và hiện đại đáp 

ứng dây chuyền công năng đảm bảo cho chiếu sáng và môi trường thông thoáng tự nhiên 

kết hợp công viên cây xanh. Ngoài ra, hê thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ 

bao gồm các hạng mục thoát nước và công nghệ xử lý nước thải đảm bảo không gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Khu vực dự án nằm về phía Đông Nam khu trung tâm thị trấn, nằm giữa ranh giới 

thị trấn và thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập. Phía Đông Nam và phía Tây của Dự án đều giáp 

suối Nà Áng thuận lợi cho việc tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án. Ngoài ra có các khu 

vực sườn đồi, núi là khu vực có cường độ chịu tải tốt với địa hình rộng.  



Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường 

Dự án “Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận 

Việc thực hiện dự án:Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn nằm trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch cơ sở hạ tầng của huyện Đình 

Lập. Dự án sẽ góp phần giải quyết các vấn đề về giao thông đô thị và hoàn thiện hạ tầng 

giao thông của huyện Đình Lập. 

Các biện pháp giảm thiểu đề xuất có tính khả thi và hiệu quả cao. Tuy nhiên, nhằm 

đảm bảo hiệu quả của các giải pháp cần thực hiện các giám sát môi trường tại nguồn thải và 

các đối tượng bị tác động (bao gồm các hạng mục về môi trường không khí, ồn, rung) để có 

những biện pháp điều chỉnh thích hợp. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị các cơ quan ban ngành, công đồng dân cư có liên quan tạo điều kiện trong 

quá trình tham vấn, tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của 

Dự án để Chủ đầu tư thuận lợi triển khai các bước tiếp theo nhằm đáp ứng các mục tiêu 

công trình được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng 

thời, làm cơ sở cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại địa phương khi dự án đi vào 

hoạt động. 

3. Cam kết 

Trên cơ sở những tác động môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án 

và các điều khoản trong Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư có liên quan. Chủ 

dự án và Đơn vị quản lý vận hành cam kết thực hiện; 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường 

- Cam kết với cộng đồng 

- Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các 

giai đoạn của dự án 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND  

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày       tháng 7 năm 2021) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 178/BC-SKHĐT ngày 11/5/2021 và Văn bản số 1136/SKHĐT-QLĐTNNS 

ngày 07/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu 

tư thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau: 

1. Thông tin về nhà đầu tư: Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102377213 đăng ký lần đầu 

ngày 28/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/01/2021 do phòng Đăng ký 

kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: số 47, đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại : 04.8584517                 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng 

ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: Vũ Thùy Duyên  Giới tính: Nữ 

Chức danh: Chủ tịch HĐQT  sinh ngày:16/11/1994  Quốc tịch: Việt Nam 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 036194003831 
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Ngày cấp: 17/9/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư. 

Địa chỉ thường trú: thôn Ngọc Tỉnh, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định. 

Chỗ ở hiện tại: thôn Ngọc Tỉnh, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định. 

2. Tên dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu dự án: xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 

cảnh quan khu đô thị, tạo ra sản phẩm bất động sản để bán. 

4. Quy mô dự án: 

- Diện tích đất thực hiện dự án: 147.900 m2; 

- Diện tích đất xây dựng nhà ở: 52.581,41 m2; 

- Loại nhà ở: nhà ở liền kề, biệt thự. 

- Số lượng nhà ở: dự kiến 528 lô đất xây dựng nhà ở (bao gồm: 511 lô đất 

ở liền kề, 17 lô đất ở biệt thự), trong đó dự kiến xây dựng công trình nhà ở (phần 

thô) cho 35 lô đất tiếp giáp tuyến đường có mặt cắt 20,5 m. 

- Quy mô dân số: 2.200 người 

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

I Diện tích quy hoạch 147.900 100 
 

1 Đất công cộng khu ở 3.274,81 2,21 
 

1.1 Đất thương mại, dịch vụ 2.382,18 1,61  

1.2 Đất nhà văn hóa 892,63 0,60  

2 Đất nhà trẻ 2.000,46 1,35 Nhà trẻ 

3 Đất hỗn hợp 1.212,92 0,82 Công trình hỗn hợp 

4 Đất ở 52.581,41 35,55 528 lô 

4.1 Đất nhà ở liền kề 49.206,41 
 

511 lô 

4.2 Đất nhà ở Biệt thự 3.375,0 
 

17 lô 

5 Đất cây xanh 16.144,06 10,92 Khuôn viên cây xanh 

6 Đất giao thông 53.406,25 36,11 
 

6.1 Đất giao thông khu ở 51.680,25 
  

6.2 Đất bãi đỗ xe 1726,0 
 

Giao thông tĩnh 

7 
Đất hạ tầng kỹ thuật 

khác (Đất kè suối) 
8.090,0 5,47 Kè suối 

8 Khu xử lý nước thải 508,0 0,34 
 

9 Đất mặt nước 10.682,09 7,22 
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- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị.  

- Dự án không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền 

công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; không thuộc khu vực hạn 

chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) 

của đô thị loại đặc biệt; 

- Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị với dự án đầu 

tư xây dựng khu đô thị: 

+ Nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, duy tu, bảo 

dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong quá trình xây dựng cơ bản của dự án và 

giai đoạn đưa dự án vào vận hành, khai thác theo đúng quy định. 

+ Sau khi công trình hoàn thành và trước khi bàn giao các công trình theo 

quy định, nhà đầu tư tổ chức quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo các 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Sơ bộ phần hạ tầng đô thị nhà đầu tư giữ lại để kinh doanh:  

+ Đất ở liền kề: 49.206,41 m2; 

+ Đất ở biệt thự: 3.375 m2; 

+ Đất thương mại, dịch vụ: 2.382,18 m2. 

- Sơ bộ phần hạ tầng đô thị nhà đầu tư bàn giao cho địa phương: 

+ Đất nhà văn hóa: 892,63 m2; 

+ Đất nhà trẻ: 2.000,46 m2; 

+ Đất hỗn hợp: 1.212,92 m2; 

+ Đất cây xanh: 16.144,06 m2; 

+ Đất giao thông: 53.406,25 m2; 

+ Đất kè suối: 8.090,0 m2; 

+ Đất mặt nước: 10.682,09 m2; 

+ Đất trạm xử lý nước thải: 508,0 m2. 

5. Tổng vốn đầu tư dự án:  

a) Tổng vốn đầu tư: 254.658.450.000 đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 50.931.690.000 đồng. 

- Vốn huy động: 203.726.760.000 đồng. 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được 

quyết định giao đất, cho thuê đất. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: 

a) Vị trí, địa điểm: xã Đình Lập và Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 
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tỉnh Lạng Sơn. 

b) Phạm vi ranh giới: 

- Phía Đông Nam giáp nhánh suối Nà Áng và đất nông nghiệp. 

- Phía Tây giáp suối Nà Áng và khu dân cư hiện trạng Khu 2. 

- Phía Nam giáp hành lang QL4B đi Quảng Ninh và khu dân cư hiện trạng. 

- Phía Bắc giáp hành lang đường tránh QL4B kéo dài và khu dân cư Khu 2. 

c) Tổng diện tích sử dụng đất: 147.900 m2. 

d) Hình thức sử dụng đất: 

- Đối với phần diện tích đất nhà ở liền kề, đất ở biệt thự: Nhà nước giao 

đất thu tiền sử dụng đất. 

- Đối với phần diện tích đất thương mại dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất. 

- Đối với phần đất công cộng, cây xanh, mặt nước, hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (sau khi đầu tư hoàn 

chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt, nhà đầu tư bàn giao lại cho nhà nước 

quản lý theo quy định). 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: theo tiến độ thực tế. 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: 

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: Quý 

II/2022. 

- Tiến độ khởi công công trình: Quý IV/2022. 

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: 24 tháng. 

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Quý IV/2024. 

- Tiến độ quyết toán, bàn giao cơ quan quản lý nhà nước: Quý IV/2028. 

9. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo 

quy định cua pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

triển khai thực hiện dự án đầu tư:   

1. Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ) có trách nhiệm triển 

khai thực hiện dự án đúng theo các nội dung được phê duyệt, chấp hành nghiêm 

các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, các quy 

định của pháp luâṭ có liên quan và thực hiện đúng các nội dung đã cam kết. Định 

kỳ gửi báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và 

UBND huyện Đình Lập có trách nhiệm quản lý việc triển khai thực hiện dự án 

đầu tư theo chức năng, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, kịp thời hướng dẫn, tháo 

gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 
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Điều 3. Điều khoản thi hành: 

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Đình 

Lập và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ, một  

bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, một bản được lưu tại UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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CONG TY C6 PHAN
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Ddng bi, l,in diu; ngdy 28 thang 09 ndm 2007

Edng b!, thay diii liin th*: 12, ngdy 28 thdng 0l ndm 202 I

l. TOn c6ng ty

T6n c6ng ty vi6t bing ti6ng Viet: CONG TY co PHAN BAT DQNG SAN MY

T6n c6ng ty "itit 
bing ti6ng nu6c ngodi: AMERICAN PROPERTY JOINT STOCK

COMPANY
T6n c6ng ty vi6t tit: AME PRoPERTY., JSC

2. Dia chi tn; sO chinh

Si lZ, rlu'ong Nguydn Tudn, Phwrtg Thanh Xudtt Trung, Qudn Thanh Xuan, Thdnh

pho Hd NQi, Vi(t Nam

Di6n thoai: 04.8584517 Fax:04.8582061

Email: Website:

3. viin tti0u tQ

V6n didu I0: 1.621 .000.000.000 d6ng

Bttrtg clti: Mor nghinsiu tram hai nttroi rttot ty dong

Mdnh giri c6 phin: 10.000 d6ng

T6ng s6 c6 phin: 162.100.000

4. Nguoi tl4i diQn theo phip luAt cta cdng ty

,t HQ vi ton: VU THUY DUYEN Gi6i tiNh: Ni
Chirc danh: Chu tich hOi d6ng quin tri

Sinhngdy: 16/11/1994 Ddnt6c: Kinh Qu6ctich: l/i|tNant

Lo4i gidLy to ph6p li cta c6 nhAn: Tht cdtt ctrcrc c6ng ddn

56 gi6y td ph6p lli cira c6 nhdn: 0361 9400383 I

Ngdy c6p: 17/09/2018 Noi cdp: Cuc canh sat DKQL ctr trit vi DLQG vi
ddn ctt

Dia chi thuong trl: Th6n Ngqc Tinh, Xd Nam Lqi, Huy€n Nam Truc, Tinh Nam Dinh,

Vi?t Nanr

Dia chi liOn lac: Th6n Ngpc Tinh, Xd Nam Lqi, Huy€n Nam Trrc' Tinh Norn Dinh,

Vi€t Nam
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