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DANH M 影C CÁC T洩 VÀ CÁC KÝ HI 烏U VIẾT T溢T 
 

BHYT : B違o hiểm y t院 

BOD : Nhu c亥u ôxy sinh hóa 

COD  :  Nhu c亥u ôxy hóa học 

CTR  : Ch医t th違i rắn 

CTNH : Ch医t th違i nguy h衣i 

CP  : C鰻 ph亥n 

DO  : Ôxy hòa tan 

ĐTM  : Đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng 

HĐND : H瓜i đ欝ng nhân dân 

LĐTBXH : Lao đ瓜ng th逢挨ng binh xư h瓜i 

KDC  : Khu dơn c逢 

KTM  : Khu th逢挨ng m衣i 

PCCC : Phòng cháy ch英a cháy 

QCVN : Quy chuẩn kỹ thu壱t Vi羽t Nam 

QCXDVN : Quy chuẩn xây d詠ng Vi羽t Nam 

QCKTQG : Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia 

SS  : Ch医t rắn l挨 lửng 

TDS  : T鰻ng ch医t rắn hòa tan 

CP  : C鰻 ph亥n 

UBND : Ủy Ban Nhân Dân 

UBMTTQ : Ủy Ban Mặt Tr壱n T鰻 Qu嘘c 

VNĐ  : Vi羽t Nam Đ欝ng 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Xu医t x泳 c栄a d詠 án 

1.1. Thông tin chung v隠 d詠 án 

Bù Đ嘘p đ逢ợc thành l壱p và chính th泳c đi vƠo ho衣t đ瓜ng từ ngƠy 01/5/2003 trên c挨 
s荏 tách ra từ huy羽n L瓜c Ninh, có t鰻ng di羽n tích t詠 nhiên 37.926 ha. Huy羽n có 06 xã 
g欝m: H逢ng Ph逢噂c, Ph逢噂c Thi羽n, Thi羽n H逢ng, Thanh Hòa, Tơn Ti院n, Tân Thành và 01 
thị tr医n Thanh Bình. 

S詠 phát triển v隠 kinh t院 xã h瓜i c栄a huy羽n Bù Đ嘘p cùng v噂i s詠 phát triển v隠 công 
nghi羽p, các c挨 s荏 s違n xu医t đang thu hút ngu欝n nhân l詠c r医t l噂n từ các khu v詠c khác 
đ院n. Dân s嘘 ngày m瓜t tăng, đ運i s嘘ng nhơn dơn đang d亥n d亥n đ逢ợc c違i thi羽n, nhu c亥u 
nhà 荏 v噂i nh英ng ti羽n ích v隠 văn hóa, dịch v映 - công c瓜ng cho dơn c逢 đô thị ngày m瓜t 
c医p thi院t. 

Đ院n nay, nhi隠u công trình trọng điểm đư đ逢ợc đ亥u t逢 xơy d詠ng nh逢: Khu trung 
tâm hành chính t壱p trung huy羽n, các công trình ph映c v映 nhu c亥u c瓜ng đ欝ng nh逢: NhƠ 
thi đ医u đa năng, nhƠ thi院u nhi, ĐƠi t逢荏ng ni羽m các anh hùng li羽t sĩ. Các ho衣t đ瓜ng thể 
d映c - thể thao, văn hóa, văn ngh羽 đ逢ợc t鰻 ch泳c th逢運ng xuyên và ngày càng phát triển 
sâu r瓜ng trong qu亥n chúng. 

Tuy nhiên, huy羽n Bù Đ嘘p v磯n ch逢a đ逢ợc đ亥u t逢 xơy d詠ng công trình Sân v壱n 
đ瓜ng c医p huy羽n, để đáp 泳ng nhu c亥u t鰻 ch泳c các ch逢挨ng trình thi đ医u thể d映c - thể 
thao, trình di宇n văn hóa, văn ngh羽 có quy mô l噂n. Do đó, lƠm h衣n ch院 môi tr逢運ng t壱p 
tuy羽n, thi đ医u thể d映c - thể thao cho các đ瓜i tuyển thi đ医u cũng nh逢 tinh th亥n thể d映c - 
thể thao rèn luy羽n c栄a ng逢運i dân trong khu v詠c, mặt khác do t嘘c đ瓜 đô thị hóa ngày 
cƠng tăng, các khu v詠c g亥n trung tâm hành chính huy羽n ng逢運i dân xây d詠ng t詠 phát, 
không có quy ho衣ch c映 thể d磯n đ院n khó khăn trong công tác qu違n lỦ cũng nh逢 để đáp 
泳ng các nhu c亥u v隠 h衣 t亥ng ph映c v映 cho ng逢運i dân. 

Do đó, nh壱n th医y s詠 c亥n thi院t cho nhu c亥u phát triển kinh t院 - xã h瓜i cho địa 
ph逢挨ng, ngƠy 12/11/2021 UBND tỉnh Bình Ph逢噂c đư có Quy院t định s嘘 2923/QĐ-
UBND v隠 vi羽c ch医p thu壱n ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 d詠 án m荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng 
thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p. 

D詠 án đang đ逢ợc đ隠 c壱p là d詠 án m噂i do Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i 
H欝ng Phúc làm ch栄 đ亥u t逢; d詠 án th詠c hi羽n lƠ đi隠u c亥n thi院t để đáp 泳ng nhu c亥u nhà 荏 
đ違m b違o các ti羽n ích v隠 văn hóa, dịch v映 - công c瓜ng, 鰻n định đ運i s嘘ng cho dơn c逢 
trong khu v詠c. 

D詠 án thu瓜c ph映 l映c IV c栄a Nghị định s嘘 08/2022/NĐ-CP c栄a Chính Ph栄 ngày 
10/01/2022 quy định chi ti院t m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t B違o v羽 môi tr逢運ng. Do đó, ch栄 d詠 
án đư k院t hợp v噂i Trung tâm Quan trắc tƠi nguyên vƠ môi tr逢運ng l壱p Báo cáo Đánh giá 



  

Ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc 11 

 

tác đ瓜ng môi tr逢運ng (ĐTM) s胤 lƠ c挨 s荏 pháp lỦ để Ch栄 d詠 án th詠c hi羽n các bi羽n pháp 
b違o v羽 môi tr逢運ng theo quy định c栄a pháp lu壱t. 

1.2.ăC挨ăquan,ăt鰻 ch泳c có th育m quy隠n phê duy羽tăĐ欝 án quy ho衣ch 

D詠 án M荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị 
tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p đ逢ợc UBND huy羽n Bù Đ嘘p Phê duy羽t Đ欝 án quy 
ho衣ch chi ti院t xây d詠ng tỷ l羽 1/500 m荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư 
Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p t衣i Quy院t định s嘘 250/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2021 và Quy院t định s嘘 1659/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 v隠 vi羽c sửa đ鰻i, 
b鰻 sung kho違n 4, kho違n 5 và kho違n 6 đi隠u 1 Quy院t định s嘘 250/QĐ-UBND ngày 
02/3/2021 c栄a UBND huy羽n Bù Đ嘘p. 

1.3. S詠 phù h嬰p c栄a d詠 ánăđầuăt逢ăvới Quy ho衣ch b違o v羽 môiătr逢運ng qu嘘c gia, quy 
ho衣ch t雨nh; m嘘i quan h羽 c栄a d詠 án với các d詠 án khác, các quy ho衣ch và quy 
đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t có liên quan 

Theo B違n đ欝 sử d映ng đ医t năm 2022 c栄a huy羽n Bù Đ嘘p thì d詠 án Khu dơn c逢 có 
15.499 m2 di羽n tích đ医t thu瓜c quy ho衣ch đ医t 荏 t衣i đô thị, 74.333,8 m2 di羽n tích đ医t 荏 t衣i 
nông thôn và 10.209,6 m2 di羽n tích đ医t thu瓜c quy ho衣ch đ医t th逢挨ng m衣i, dịch v映, d詠 
án đư đăng kỦ danh m映c d詠 án trong K院 ho衣ch sử d映ng đ医t năm 2022 c栄a huy羽n Bù 
Đ嘘p, tỉnh Bình Ph逢噂c đư đ逢ợc UBND tỉnh Bình Ph逢噂c t衣i Quy院t định s嘘 1498/QĐ-
UBND c栄a Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 22/8/2022 v隠 vi羽c phê duy羽t k院 ho衣ch sử d映ng 
đ医t năm 2022 c栄a huy羽n Bù Đ嘘p, tỉnh Bình Ph逢噂c.  

D詠 án m荏 r瓜ng khu dơn c逢 phù hợp v噂i Quy ho衣ch sử d映ng đ医t huy羽n Bù Đ嘘p 
đ院n năm 2030 đ逢ợc UBND tỉnh phê duy羽t t衣i Quy院t định s嘘 1359/QĐ-UBND ngày 
27/7/2022; Quy院t định s嘘 250/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 c栄a UBND huy羽n Bù Đ嘘p 
v隠 vi羽c phê duy羽t đ欝 án quy ho衣ch chi ti院t xây d詠ng tỷ l羽 1/500 d詠 án m荏 r瓜ng khu 
dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù 
Đ嘘p và Quy院t định s嘘 1659/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 c栄a UBND huy羽n Bù Đ嘘p 
v隠 vi羽c sửa đ鰻i, b鰻 sung kho違n 4, kho違n 5 và kho違n 6 đi隠u 1 Quy院t định s嘘 250/QĐ-
UBND ngày 02/3/2021 c栄a UBND huy羽n Bù Đ嘘p. 

Khu dơn c逢 đ逢ợc đ亥u t逢 v噂i h羽 th嘘ng h衣 t亥ng kỹ thu壱t, h衣 t亥ng xã h瓜i, đ欝ng b瓜, 
hi羽n đ衣i và b隠n v英ng, ph映c v映 nhu c亥u nhà 荏 vƠ văn hóa, dịch v映 công c瓜ng cho ng逢運i 
dân trong khu v詠c. D詠 án là các khu nhà 荏, công trình dịch v映, công c瓜ng, sân v壱n 
đ瓜ng và công viên cây xanh đáp 泳ng nhu c亥u c栄a ng逢運i dân trong khu v詠c. Từng b逢噂c 
hoàn thi羽n h羽 th嘘ng h衣 t亥ng kỹ thu壱t, an sinh xã h瓜i, xây d詠ng đ欝ng b瓜 c挨 s荏 h衣 t亥ng 
phù hợp v噂i đi隠u ki羽n và yêu c亥u c栄a giai đo衣n phát triển kinh t院 xã h瓜i, ph映c v映 đ運i 
s嘘ng dơn c逢. 

Kh噂p n嘘i h衣 t亥ng kỹ thu壱t trong khu v詠c, đóng góp xơy d詠ng m瓜t Khu đô thị 
đ欝ng b瓜 v隠 h衣 t亥ng kỹ thu壱t và h衣 t亥ng xã h瓜i nâng cao ch医t l逢ợng cu瓜c s嘘ng c栄a 
ng逢運i dân. Góp ph亥n c違i t衣o mỹ quan đô thị vƠ môi tr逢運ng s嘘ng t衣i khu v詠c ngày càng 
văn minh, hi羽n đ衣i. 
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2.ăCĕnăc泳 pháp lý và k悦 thu壱t c栄a vi羽c th詠c hi羽năđánhăgiáătácăđ瓜ngămôiătr逢運ng 
(ĐTM) 

2.1. Li羽tăkêăcácăvĕnăb違n pháp lý, quy chu育n, tiêu chu育năvƠăh逢ớng d磯n k悦 thu壱t có 
liênăquanălƠmăcĕnăc泳 cho vi羽c th詠c hi羽năĐTM 

Báo cáo ĐTM c栄a d詠 án “Mở rộngăkhuădânăcư,ăxâyădựng thiết chế vănăhóaăxãă
Thiện Hưngăvàăthị trấn Thanh Bình, huyệnăBùăĐốp”ăd詠a trên các c挨 s荏 nh逢 sau: 

+ Luật: 

- Lu壱t B違o v羽 Môi tr逢運ng s嘘 72/2020/QH14 đư đ逢ợc Qu嘘c h瓜i n逢噂c C瓜ng hòa 
Xư h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam khóa XIV, kỳ họp th泳 10 thông qua ngƠy 17 tháng 11 
năm 2020; 

- Lu壱t Phòng cháy ch英a cháy s嘘 27/2001/QH10 ngƠy 29/6/2001 c栄a Qu嘘c h瓜i 
n逢噂c CHXHCN Vi羽t Nam khóa X; 

- Lu壱t TƠi nguyên n逢噂c s嘘 17/2012/QH13, đ逢ợc Qu嘘c h瓜i n逢噂c CHXHCN Vi羽t 
Nam khóa XIII, kỳ họp th泳 3 thông qua ngƠy 21/06/2012 vƠ có hi羽u l詠c kể từ ngƠy 
01/01/2013; 

- Lu壱t sửa đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t phòng cháy vƠ ch英a cháy s嘘 
40/2013/QH13 do Qu嘘c h瓜i N逢噂c C瓜ng hòa Xư h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam ban hƠnh 
ngày 22/11/2013; 

- Lu壱t Đ医t đai s嘘 45/2013/QH13 ngƠy 29/11/2013 c栄a Qu嘘c h瓜i n逢噂c C瓜ng Hòa 
Xư h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam khóa XI; 

- Lu壱t Xơy d詠ng s嘘 50/2014/QH13 do Qu嘘c h瓜i N逢噂c C瓜ng hòa Xư h瓜i Ch栄 
nghĩa Vi羽t Nam thông qua ngƠy 18/6/2014 vƠ có hi羽u l詠c kể từ ngƠy 01/01/2015;  

- Lu壱t Nhà 荏 s嘘 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

- Lu壱t s嘘 62/2020/QH14 ngƠy 17/06/2020 sửa đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t 
Xơy d詠ng; 

- Lu壱t Đ亥u t逢 61/2020/QH14 ngƠy 17/6/2020 c栄a Qu嘘c h瓜i n逢噂c C瓜ng Hòa Xư 
h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam khóa XIV; 

- Lu壱t sửa đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t Xơy D詠ng s嘘 62/2020/QH14 ngƠy 
17/6/2020 c栄a Qu嘘c h瓜i n逢噂c C瓜ng Hòa Xư h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam khóa XIV. 

+ăNghịăđịnh: 

- Nghị định s嘘 37/2010/NĐ-CP ngƠy 07/4/2010 c栄a Chính ph栄 v隠 l壱p, thẩm định, 
phê duy羽t vƠ qu違n lỦ quy ho衣ch đô thị; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngƠy 15/05/2014 c栄a Chính Ph栄 v隠 quy định chi ti院t 
m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t đ医t đai; 

- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngƠy 06/08/2014 c栄a Chính ph栄 v隠 thoát n逢噂c vƠ xử 
lỦ n逢噂c th違i; 
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- Nghị định s嘘 44/2015/NĐ-CP ngƠy 06/5/2015 c栄a Chính ph栄 quy định chi ti院t 
m瓜t s嘘 n瓜i dung v隠 quy ho衣ch xơy d詠ng;  

- Nghị định s嘘 100/2015/NĐ-CP ngƠy 20/10/2015 c栄a Chính ph栄 v隠 phát triển và 
qu違n lỦ nhƠ 荏 xư h瓜i; 

- Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngƠy 16/11/2016 c栄a Chính Ph栄 v隠 Phí b違o v羽 môi 
tr逢運ng đ嘘i v噂i n逢噂c th違i;  

- Nghị định s嘘 49/2021/NĐ-CP ngƠy 01/4/2021 c栄a Chính ph栄 v隠 vi羽c sửa đ鰻i, 
b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Nghị định s嘘 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 c栄a Chính 
ph栄 v隠 phát triển vƠ qu違n lỦ NhƠ 荏 xư h瓜i; 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngƠy 10/01/2022 c栄a Chính Ph栄 v隠 quy định chi ti院t 
m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t B違o v羽 môi tr逢運ng; 

- Nghị định s嘘 136/2020/NĐ-CP ngƠy 24/11/2020 c栄a Chính ph栄 quy định chi 
ti院t m瓜t s嘘 đi隠u vƠ bi羽n pháp thi hƠnh Lu壱t Phòng cháy vƠ ch英a cháy vƠ Lu壱t sửa đ鰻i, 
b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t Phòng cháy vƠ ch英a cháy. 

+ăThôngătư:ă 

- Thông t逢 s嘘 02/2019/TT-BYT ngƠy 21/03/2019 c栄a B瓜 Y t院 v隠 Ban hƠnh quy 
chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 b映i- Giá trị gi噂i h衣n ti院p xúc cho phép 05 y院u t嘘 b映i t衣i n挨i 
lƠm vi羽c;  

- Thông t逢 01/2020/TT-BXD ngày 06/04/2020 c栄a B瓜 Xây d詠ng v隠 Quy chuẩn 
kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 An toàn cháy cho nhà và công trình; 

- Thông t逢 s嘘 01/2021/TT-BXD ngƠy 19/5/2021 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Xơy d詠ng ban 
hƠnh Quy chuẩn Qu嘘c gia v隠 quy ho衣ch xơy d詠ng; 

- Thông t逢 s嘘 02/2022/TT-BTNMT ngƠy 10/01/2022 c栄a B瓜 TƠi nguyên vƠ Môi 
tr逢運ng v隠 quy định chi ti院t m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t B違o v羽 môi tr逢運ng. 

- Quy院t định s嘘 3733/2002/QĐ-BYT ngƠy 10/10/2002 c栄a B瓜 Y t院 v隠 vi羽c ban 
hƠnh 21 tiêu chuẩn v羽 sinh lao đ瓜ng, 5 nguyên tắc vƠ 7 thông s嘘 v羽 sinh lao đ瓜ng; 

- Quy院t định s嘘 06/2006/QĐ-BXD ngƠy 17/03/2006 c栄a B瓜 Xơy d詠ng ban hƠnh 
TCXDVN 33:2006 v隠 “C医p n逢噂c ậ m衣ng l逢噂i đ逢運ng 嘘ng vƠ công trình - tiêu chuẩn 
thi院t k院”. 

- Quy院t định s嘘 2923/QĐ-UBND ngƠy 12/11/2021 UBND tỉnh Bình Ph逢噂c v隠 
vi羽c ch医p thu壱n ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 d詠 án m荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn 
hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p. 

- Quy院t định s嘘 250/QĐ-UBND ngƠy 02/3/2021 c栄a UBND huy羽n Bù Đ嘘p v隠 
vi羽c phê duy羽t đ欝 án quy ho衣ch chi ti院t xơy d詠ng tỷ l羽 1/500 d詠 án m荏 r瓜ng khu dơn 
c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p. 
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-  Quy院t định s嘘 1659/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 c栄a UBND huy羽n Bù Đ嘘p v隠 
vi羽c sửa đ鰻i, b鰻 sung kho違n 4, kho違n 5 vƠ kho違n 6 đi隠u 1 Quy院t định s嘘 250/QĐ-
UBND ngƠy 02/3/2021 c栄a UBND huy羽n Bù Đ嘘p. 

- Quy院t định s嘘 2219/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 c栄a UBND tỉnh Bù Đ嘘p v隠 
vi羽c Công nh壱n k院t qu違 bán đ医u giá quy隠n sử d映ng đ医t d詠 án m荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy 
d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p. 

+ Tiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnălĩnhăvựcămôiătrường: 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 Quy ho衣ch xây d詠ng; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 b映i, khí th違i công 
nghi羽p đ嘘i v噂i m瓜t s嘘 ch医t vô c挨; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 ti院ng 欝n; 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 ch医t l逢ợng không 
khí xung quanh; 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 gi噂i h衣n cho 
phép c栄a kim lo衣i nặng trong đ医t; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 ch医t l逢ợng 
n逢噂c mặt; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 ti院ng 欝n ậ m泳c ti院p xúc 
cho phép ti院ng 欝n t衣i n挨i lƠm vi羽c; 

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 vi khí h壱u ậ giá trị cho 
phép v隠 vi khí h壱u t衣i n挨i lƠm vi羽c; 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 ch医t l逢ợng n逢噂c 
ng亥m. 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 B映i ậ Giá trị gi噂i h衣n 
ti院p xúc cho phép b映i t衣i n挨i lƠm vi羽c; 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia Giá trị gi噂i h衣n ti院p xúc 
cho phép c栄a 50 y院u t嘘 hóa học t衣i n挨i lƠm vi羽c; 

- Tiêu chuẩn v羽 sinh an toƠn lao đ瓜ng theo Quy院t định 3733:2002/QĐ-BYT c栄a 
B瓜 Y t院 ban hƠnh ngƠy 10/10/2012; 

- Tiêu chuẩn xây d詠ng TCXDVN 33:2006 - c医p n逢噂c - m衣ng l逢噂i đ逢運ng 嘘ng và 
công trình - tiêu chuẩn thi院t k院;  

- Tiêu chuẩn TCVN 13456:2022 Phòng cháy ch英a cháy - Ph逢挨ng ti羽n chi院u sáng 
s詠 c嘘 và chỉ d磯n thoát n衣n - Yêu c亥u thi院t k院, lắp đặt. 

2.2.ăLi羽tăkêăcácăvĕnăb違n phápălỦ,ăquy院tăđ鵜nhăhoặcăỦăki院năbằngăvĕnăb違năc栄aăcácăc医pă
cóăth育măquy隠năliênăquanăđ院năd詠ăán 
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- Quy院t định s嘘 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 c栄a B瓜 xây d詠ng v隠 vi羽c công 
b嘘 định m泳c các hao phí xác định giá ca máy và thi院t bị thi công xây d詠ng. 

- Công văn s嘘 .../STTTT-VP ngày .../.../2022 c栄a S荏 thông tin và truy隠n thông 
V/v thông báo k院t qu違 ph違n h欝i n瓜i dung tham v医n C鰻ng Thông tin đi羽n tử tỉnh c栄a 
D詠 án. 

- Công văn s嘘 ầ/UBND-VP ngày ầ/ầ/2022 c栄a UBND xã Thi羽n H逢ng V/v Ý 
ki院n tham v医n v隠 quá trình th詠c hi羽n đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng c栄a D詠 án. 

- Công văn s嘘 ầ/MTTQ ngày ầ/ầ/2022 c栄a Ủy ban MTTQ Vi羽t Nam xã 
Thi羽n H逢ng V/v Ý ki院n tham v医n v隠 quá trình th詠c hi羽n đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng 
c栄a D詠 án. 

- Công văn s嘘 ầ/UBND-VP ngày ầ/ầ/2022 c栄a UBND thị tr医n Thanh Bình 
V/v Ý ki院n tham v医n v隠 quá trình th詠c hi羽n đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng c栄a D詠 án. 

- Công văn s嘘 ầ/MTTQ ngày ầ/ầ/2022 c栄a Ủy ban MTTQ Vi羽t Nam thị tr医n 
Thanh Bình V/v Ý ki院n tham v医n v隠 quá trình th詠c hi羽n đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng 
c栄a D詠 án. 

2.3. Li 羽t kê các tài li羽u, d英 li羽u do ch栄 d詠 án t衣o l壱păđ逢嬰c s穎 d映ng trong quá 
trình th 詠c hi羽năĐTM 

- Thuy院t minh t鰻ng hợp Quy ho衣ch chi ti院t xây d詠ng tỷ l羽 1/500 m荏 r瓜ng khu 
dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù 
Đ嘘p. 

- Công văn s嘘 005/11/22/CV-ĐHP ngày 08/11/2022 c栄a Công ty C鰻 ph亥n B医t 
đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc gửi S荏 thông tin và trên thông v隠 vi羽c l医y ý ki院n tham v医n 
trong quá trình th詠c hi羽n đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng c栄a D詠 án: M荏 r瓜ng khu dân 
c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p. 

- Công văn s嘘 004/11/22/CV-ĐHP ngày 08/11/2022 c栄a Công ty C鰻 ph亥n B医t 
đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc gửi UBND xã Thi羽n H逢ng; UBMTTQ xã Thi羽n H逢ng v隠 
vi羽c tham v医n c瓜ng đ欝ng báo cáo ĐTM c栄a D詠 án M荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng 
thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p.  

Công văn s嘘 006/11/22/CV-ĐHP ngƠy 08/11/2022 c栄a Công ty C鰻 ph亥n B医t 
đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc gửi UBND thị tr医n Thanh Bình; UBMTTQ thị tr医n Thanh 
Bình v隠 vi羽c tham v医n c瓜ng đ欝ng báo cáo ĐTM c栄a D詠 án M荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy 
d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p 

- Biên b違n họp tham v医n c瓜ng đ欝ng dơn c逢, cá nhơn chịu tác đ瓜ng tr詠c ti院p b荏i 
d詠 án M荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n 
Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p. 

- Các b違n v胤 liên quan c栄a d詠 án. 

- Các s嘘 li羽u v隠 khí t逢ợng, thuỷ văn c栄a các tr衣m quan trắc 荏 tỉnh Bình Ph逢噂c. 
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3. T鰻 ch泳c th詠c hi羽năđánhăgiáătácăđ瓜ngămôiătr逢運ng 

Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc lƠ đ挨n vị ch栄 trì th詠c hi羽n l壱p Báo 
cáo đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng (ĐTM) v噂i s詠 t逢 v医n c栄a Trung tâm Quan trắc tài 
nguyên vƠ môi tr逢運ng. 

 Ch栄 d詠 án: 

- Tên ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc. 

- Địa chỉ tr映 s荏 chính: T亥ng 10, tòa nhà Pearl Plaza, 561 Đi羽n Biên Ph栄, ph逢運ng 
25, qu壱n Bình Th衣nh, TP H欝 Chí Minh. 

- Ng逢運i đ衣i di羽n: (Bà) Tr亥n Uyên Ph逢挨ng   

- Ch泳c danh: Giám đ嘘c. 

-  Đi羽n tho衣i: 0937.958.734 

 Đ挨năv鵜 t逢ăv医n: 

- Thông tin v隠 đ挨n vị t逢 v医n: Trung tâm Quan trắc tƠi nguyên vƠ môi tr逢運ng 

- Đ衣i di羽n: (Ông) Nguy宇n Đ泳c Cửu   Ch泳c v映: Giám đ嘘c 

- Địa chỉ: Qu嘘c l瓜 14, ph逢運ng Tân Bình, thành ph嘘 Đ欝ng Xoài, tỉnh Bình Ph逢噂c. 

- Đi羽n tho衣i: 02713.885.586 
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Danh sách các thành viên tham gia th詠c hi羽năĐTM 

TT H丑 và tên Ch泳c v映 
Chuyên 
ngành 

Ph映 trách 
n瓜i dung 

Ki nh 
nghi羽m Ký tên 

I Ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 phần B医tăđ瓜ng s違năĐ衣i H欝ng Phúc 

 Tr亥n Uyên Ph逢挨ng Giám Đ嘘c 
Cung c医p thông tin và 
duy羽t n瓜i dung ĐTM 

 

II  Đ挨năv鵜 t逢ăv医n: Trung tâm Quan tr 逸cătƠiănguyênăvƠămôiătr逢運ng 

1 Bùi D逢挨ng V逢挨ng 
Phó Giám 

đ嘘c 
ThS. Qu違n lý 
môi tr逢運ng 

Qu違n lý 
chung, kiểm 
tra n瓜i dung 

báo cáo 

18 năm 

 

2 Chu Ngọc Tu医n 
Ph映 trách 

phòng 
CN. Sinh học 

Kh違o sát d詠 
án, phân tích 

m磯u  
8 năm 

 

3 

Nguy宇n Thị Minh 
Sen 

Ph映 trách 
phòng 

KS. C医p 
thoát n逢噂c ậ 
Môi tr逢運ng 

n逢噂c 

Kiểm tra và 
t鰻ng hợp 
n瓜i dung 

7 năm 

 

4 

Hoàng Thị Thùy 
Di羽u 

Nhân viên 
CN. Địa lý ậ 
môi tr逢運ng 

Ch逢挨ng V 
và K院t lu壱n 

8 năm 
 

5 Lê D逢挨ng Sang Nhân viên 
CN. Khoa 
học môi 
tr逢運ng 

Ch逢挨ng III 
và IV  

6 năm 

 

6 L衣i Thị Ph逢ợng Nhân viên 
KS. Qu違n lý 
môi tr逢運ng 

Ch逢挨ng I vƠ 
II  

5 năm 
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Trong quá trình th詠c hi羽n đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng, d詠 án nh壱n đ逢ợc s詠 giúp đỡ 
từ các c挨 quan sau đơy:  

 S荏 TƠi nguyên vƠ Môi tr逢運ng tỉnh Bình Ph逢噂c; 

 Chi C映c B違o v羽 môi tr逢運ng tỉnh Bình Ph逢噂c; 

 Phòng TƠi nguyên vƠ Môi tr逢運ng huy羽n Bù Đ嘘p; 

 UBND xã, UBMTTQ xã cùng các t鰻 ch泳c đoƠn thể xã Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n 
Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p, tỉnh Bình Ph逢噂c. 

4.ăPh逢挨ngăphápăđánhăgiáătácăđ瓜ngămôiătr逢運ng  

 Các phương pháp ĐTM 

Phươngăphápăsoăsánh: D詠a vào k院t qu違 kh違o sát, đo đ衣c t衣i hi羽n tr逢運ng, phân 
tích theo lý thuy院t và so sánh c噂i các tiêu chuẩn môi tr逢運ng Vi羽t Nam nhằm xác định 
ch医t l逢ợng môi tr逢運ng t衣i khu v詠c d詠 án (áp d映ng t衣i ch逢挨ng 3 c栄a báo cáo); 

Phươngăphápăthống kê: Sử d映ng ph逢挨ng pháp th嘘ng kê trong công tác thu th壱p 
s嘘 li羽u và xử lý s嘘 li羽u quan trắc v隠 đi隠u ki羽n t詠 nhiên, s嘘 li羽u đi隠u tra v隠 xã h瓜i trong 
quá trình ph臼ng v医n lưnh đ衣o vƠ nhơn dơn địa ph逢挨ng (áp d映ng t衣i ch逢挨ng 3 c栄a báo 
cáo); 

Phươngăphápăđánhăgiáănhanh:ătrên c挨 s荏 h羽 s嘘 ô nhi宇m c栄a WHO: Ph逢挨ng pháp 
đánh giá nhanh nhằm 逢噂c tính t違i l逢ợng các ch医t ô nhi宇m sinh ra trong quá trình ho衣t 
đ瓜ng trên c挨 s荏 công ngh羽, công su医t s違n xu医t, quy lu壱t chuyển hóa trong t詠 nhiên và 
các s嘘 li羽u th詠c t院 (áp d映ng t衣i ch逢挨ng 3 c栄a báo cáo). 

 Các phương pháp khác 

- Phươngăphápănghiênăcứu và khảo sát thực tế: Ph逢挨ng pháp nghiên c泳u và kh違o 
sát th詠c t院: có cái nhìn t鰻ng quan v隠 đi隠u ki羽n địa hình, đ医t đai, ngu欝n n逢噂c, các y院u t嘘 
khác c栄a d詠 án để nh壱n bi院t vƠ đánh giá đúng v噂i tình hình th詠c t院 (áp d映ng t衣i 
ch逢挨ng 2 c栄a báo cáo); 

- Tham khảo các dự ánătươngătự: Tham kh違o các d詠 án v隠 khu dơn c逢 t逢挨ng t詠 
(áp d映ng cho m瓜t s嘘 n瓜i dung trong ch逢挨ng 3 c栄a báo cáo); 

- Phươngăphápăthamăvấn cộngăđồng: tham v医n ý ki院n c栄a c医p qu違n lý và c瓜ng 
đ欝ng dơn c逢 t衣i địa ph逢挨ng v隠 các v医n đ隠 liên quan đ院n d詠 án và xin ý ki院n (áp d映ng 
cho n瓜i dung t衣i ch逢挨ng 2 vƠ ch逢挨ng 5 c栄a báo cáo). 

- Phươngăphápălấy m̃ u ngoài hiệnătrường và phân t́ch trong ph̀ng th́ nghiệm: 

Kh違o sát, quan trắc, l医y m磯u t衣i hi羽n tr逢運ng và phân tích trong phòng thí nghi羽m 
theo các Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Vi羽t Nam (TCVN/QCVN) và qu嘘c t院 (n院u c亥n thi院t) 
v隠 môi tr逢運ng nhằm xác định các thông s嘘 v隠 hi羽n tr衣ng ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không 
khí, n逢噂c, đ医t, sinh thái t衣i khu v詠c (áp dụng tạiăchươngă2): 

Phươngăphápălấy m̃ u: 



  

Ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc 19 

 

+ Ph逢挨ng pháp l医y m磯u theo các TCVN đ嘘i v噂i không khí: TCVN 5971 ậ 1995; 
TCVN 6137 ậ 2009; TCVN 5067 ậ 1995; TCVN 7878 ậ 2 ậ 2010; TCVN 5293 ậ 
1995; TCVN 5508 ậ 2009. 

+ Ph逢挨ng pháp l医y m磯u đ嘘i v噂i n逢噂c mặt: TCVN 6663 ậ 6:2008 ậ ch医t l逢ợng 
n逢噂c ậ H逢噂ng d磯n l医y m磯u 荏 sông và su嘘i. 

+ Ph逢挨ng pháp l医y m磯u đ嘘i v噂i n逢噂c ng亥m: TCVN 6663 ậ 11: 2011- Ch医t l逢ợng 
n逢噂c. L医y m磯u. H逢噂ng d磯n l医y m磯u n逢噂c ng亥m. 

 Phân tích m̃u: 

 Ph逢挨ng pháp phơn tích từng chỉ tiêu đ嘘i v噂i từng m磯u hi羽n tr衣ng đ逢ợc mô t違 
chi ti院t 荏 k院t qu違 phân tích t衣i Ph映 l映c 2. 

 Các bước thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau: 

STT Cácăb逢ớcăth詠căhi羽n 

1 Thu th壱p tƠi li羽u, các gi医y t運 pháp lỦ liên quan đ院n d詠 án 

2 
Kh違o sát đi隠u ki羽n t詠 nhiên (địa hình, th鰻 nh逢ỡng,ầ) vƠ kinh t院, xư h瓜i c栄a 
khu v詠c xơy d詠ng d詠 án 

3 
T鰻 ch泳c tham v医n c瓜ng đ欝ng dơn c逢 chịu tác đ瓜ng tr詠c ti院p b荏i d詠 án vƠ tham 
v医n thông qua trang thông tin đi羽n tử. 

4 L壱p báo cáo ĐTM 

5 N瓜p h欝 s挨 lên c挨 quan có thẩm quy隠n thẩm định ĐTM 

6 H瓜i đ欝ng thẩm định d詠 án 

7 
Ti院p nh壱n chỉnh sửa, b鰻 sung theo Biên b違n họp h瓜i đ欝ng vƠ Ủ ki院n c栄a h瓜i 
đ欝ng thẩm định d詠 án 

8 N瓜p l衣i h欝 s挨 sau khi chỉnh sửa hoƠn thi羽n, nh壱n quy院t định phê duy羽t ĐTM 

5. Tóm t逸t n瓜i dung chính c栄aăBáoăcáoăĐTM 

5.1. Thông tin v隠 d詠 án 

a. Thông tin chung 

- Tên d詠 án: M荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ 
thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p. 

- Quy mô: di羽n tích kho違ng 29,99 ha, dân s嘘 5.000 ng逢運i 

- Địa điểm th詠c hi羽n: xã Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p, tỉnh 
Bình Ph逢噂c. 

b. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 
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Các h衣ng m映c xây d詠ng c栄a d詠 án đ逢ợc trình bƠy d逢噂i b違ng sau: 

B違ng 1. 1: Các h衣ng m映c công trình xây d詠ng c栄a d詠 án 

STT Lo衣iăđ医t KỦăhi羽u Quy mô (m2) 
T益ăl羽ă
(%) 

S嘘ălô 
Dơnăs嘘ă
(ng逢運i) 

Ch雨ătiêuă
(m2/ng逢運i) 

1 Đ医tă荏   132.092,8 44,0 598 5.000 26,4 

1,1 Đ医t 荏 lo衣i 1 A1÷A7 36.452,6 12,2 147 588   

1,2 Đ医t 荏 lo衣i 2 B1÷B34 69.166,6 23,1 448 1.792   

1,3 Đ医t nhƠ 荏 xư h瓜i OXH1÷OXH3 26.473,6 8,8 3 2.620   

2 Đ医tăcôngătrìnhăd鵜chăv映ă- côngăc瓜ng   33.240,0 11,1 3 - 6,6 

  2,1  Đ医t th逢挨ng m衣i dịch v映 - khách s衣n TMDV 10.209,6 3,4 1 -   

  2,2  Đ医t tr映 s荏 c挨 quan CQ 13.211,3 4,4 1 -   

  2,3  Đ医t giáo d映c GD 9.819,1 3,3 1 -   

3 Đ医tăsơnăv壱năđ瓜ng SVĐ 21.944,7 7,3 1 -   

4 Đ医tăcơyăxanhăcôngăviên CX1÷CX3 17.642,0 5,9 3 - 3,5 

5 Đ医tăh衣ătầngăk悦ăthu壱t HT 532,2 0,2 1 - 0,1 

6 Đ医tăbưiăxe BX 7.247,1 2,4 1 - 1,4 

7 Đ医tăhƠnhălangăanătoƠnăđ逢運ngăb瓜   19.441,8 6,5   - 3,9 

8 Đ医tăgiaoăthông   67.858,5 22,6   - 13,6 

T鰻ngăc瓜ng   299.999,1 100,0 607 5.000 60,0 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
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5.2. H衣ng m映c công trình và ho衣tăđ瓜ng c栄a d詠 án có kh違 nĕngătácăđ瓜ngăđ院n môi 
tr逢運ng 

B違ng 1. 2: Cácătácăđ瓜ng phátăsinhătrongăgiaiăđo衣n xây d詠ng và ho衣tăđ瓜ng 

Cácăho衣tăđ瓜ng Cácătácăđ瓜ngăkèmătheo 

Giaiăđo衣năxơyăd詠ng 

San 栄i đƠo đắp n隠n 
+ B映i đ医t từ đƠo vƠ đắp n隠n 

+ Khí th違i từ máy thi công 

V壱n chuyển nguyên, nhiên 
li羽u, máy móc thi công 

B映i, khí th違i từ ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển 

HƠn cắt kim lo衣i Khí th違i từ quá trình hƠn xì kim lo衣i 

Ho衣t đ瓜ng lƠm đ逢運ng, tr違i 
nh詠a  

B映i đ医t, nhi羽t d逢 phát sinh trong quá trình lƠm đ逢運ng 

Ho衣t đ瓜ng xơy, lắp đi羽n 
chi院u sáng 

+ Ch医t th違i rắn 

+ Ch医t th違i nguy h衣i 

Xơy d詠ng h羽 th嘘ng thoát 
n逢噂c m逢a, c医p n逢噂c, thu 
gom thoát n逢噂c th違i 

+ Phát sinh b映i từ các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển 

+ Ch医t th違i rắn xơy d詠ng 

+ Ch医t th違i nguy h衣i 

+ N逢噂c th違i 

Xơy d詠ng nhƠ 荏, công trình 
công c瓜ng, h衣 t亥ng xử lỦ 
n逢噂c th違i 

+ Phát sinh b映i từ các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển 

+ Ch医t th違i rắn xơy d詠ng 

+ Ch医t th違i nguy h衣i 

+ N逢噂c th違i 

Giaiăđo衣năho衣tăđ瓜ng 

Ho衣t đ瓜ng giao thông n瓜i 
b瓜 c栄a ng逢運i dơn  

B映i, khí th違i từ ph逢挨ng ti羽n xe máy, xe ô tô, xe t違i 
nh臼. 

Ho衣t đông giao thông khu 
v詠c d詠 án 

Tăng m壱t đ瓜 xe, phát sinh ti院ng 欝n, b映i vƠ khí th違i từ 
các ph逢挨ng ti羽n giao thông. 

Sinh ho衣t c栄a ng逢運i dơn 
+ Phát sinh n逢噂c th違i 

+ Phát sinh ch医t th違i rắn sinh ho衣t 
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Cácăho衣tăđ瓜ng Cácătácăđ瓜ngăkèmătheo 

+ Phát sinh ch医t th違i nguy h衣i 

Xơy d詠ng nhƠ 荏 

+ Phát sinh b映i từ các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển 

+ Ch医t th違i rắn xơy d詠ng 

+ Ch医t th違i nguy h衣i 

+ N逢噂c th違i 

5.3.ăD詠ăbáoăcácătácăđ瓜ngămôiătr逢運ngăchính,ăch医tăth違iăphátăsinhătheoăcácăgiaiăđo衣nă
c栄aăd詠ăán 

5.3.1.ăGiaiăđo衣năxơyăd詠ng 

a. Bụi, khí thải 

- B映i, khí th違i phát sinh do ph逢挨ng ti羽n giao thông trong khu v詠c d詠 án, có các 
chỉ tiêu ô nhi宇m nh逢 sau: 

B違ng 1. 3: N欝ngăđ瓜ăkhíăth違iădoăph逢挨ngăti羽năgiaoăthông 

STT Ch医t ô nhi宇m N欝ngăđ瓜 
(mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 
(mg/m3) 

1 B映i 3,1135 0,3 

2 NOx 0,0420 0,2 

3 CO 0,394 30 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT t́nh toán 

- B映i phát sinh do quá trình đƠo, đắp san n隠n: 

B違ng 1. 4: N欝ngăđ瓜 b映i phát sinh do san n隠n 

Côngăđo衣n 
T違iăl逢嬰ng 
 (kg/ngày) 

N欝ngăđ瓜 
 (mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT  
(mg/m3) 

ĐƠo 85,57 7,13 0,3 

Đ逸p 2,16 0,18 0,3 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT t́nh toán 

- B映i, khí th違i phát sinh do máy móc thi院t bị thi công trong khu v詠c d詠 án: 

B違ng 1. 5: N欝ngăđ瓜 các ch医t ô nhi宇m c栄a các thi院t b鵜 thi công 

TT Ch医t ô nhi宇m H羽 s嘘 ô nhi宇m 
(kg/t医n d亥u DO) 

N欝ngăđ瓜 (mg/m3) 
QCVN 05:2013/BTNMT 

(TBă1ăgi運)ă(mg/m3) 

1 B映i 4,3 0,17 0,3 
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TT Ch医t ô nhi宇m H羽 s嘘 ô nhi宇m 
(kg/t医n d亥u DO) N欝ngăđ瓜 (mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 
(TBă1ăgi運)ă(mg/m3) 

2 SO2 20S 0,04 0,35 

3 NOx 55 2,2 0,2 

4 CO 14 0,56 30 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

- B映i phát sinh do ho衣t đ瓜ng lƠm đ逢運ng giao thông n瓜i b瓜, xơy d詠ng h衣 t亥ng: 

B違ng 1. 6: N欝ngăb映iăphátăsinhădoăho衣tăđ瓜ngălƠmăđ逢運ngăgiaoăthông 

K院tăqu違 Thôngăs嘘 Ph逢挨ngăphápăđoăđ衣c/l医y 
m磯u, phân tích B映iă(mg/m3) 

Không khí 5,26 

TCVN 5067:1995 QCVN 05:2013/BTNMT 
(mg/m3) 0,3 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT tổng hợp 

b. Nước thải  

- N逢噂c th違i xơy d詠ng:  

+ L逢u l逢ợng: 8,4 m3/ngày. 

+ Tính ch医t đặc tr逢ng: ch栄 y院u lƠ ch医t rắn l挨 lửng. 

- N逢噂c th違i sinh ho衣t: 

+ L逢u l逢ợng: n逢噂c th違i sinh ho衣t kho違ng 2,5 m3/ngày,  

+ Tính ch医t đặc tr逢ng thành ph亥n g欝m: pH, BOD5 (20oC), t鰻ng ch医t rắn l挨 lửng 
(TSS), amoni (tính theo N), t鰻ng nit挨, t鰻ng photpho, t鰻ng coliform. 

c. Chất thải rắn 

+ Ch医t th違i rắn xơy d詠ng: kh嘘i l逢ợng phát sinh kho違ng 83,654 t医n trong quá trình 
xơy d詠ng. 

+ Ch医t th違i rắn sinh ho衣t: phát sinh kho違ng 45kg/ngƠy tính toán theo QCVN 
01:2021/BXD. 

d. Chất thải nguy hại 

+ Kh嘘i l逢ợng: kh嘘i l逢ợng phát sinh kho違ng 28 kg/tháng. 

+ Tính ch医t (lo衣i): Ch医t th違i nguy h衣i phát sinh ch栄 y院u là d亥u nh噂t th違i; giẻ lau, 
bao tay dính d亥u nh噂t th違i,ầ 

e. Tiếng ồn  



  

Ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc 24 

 

Ti院ng 欝n gơy ra do ph逢挨ng ti羽n v壱n t違i từ vi羽c chuyên ch荏 b嘘c dỡ v壱t li羽u xây 
d詠ng, máy móc thi院t bị ph映c v映 thi công trên công tr逢運ng xây d詠ng nh逢 máy xúc, máy 
栄i, máy tr瓜n bê tôngầ Đ瓜 欝n phát sinh từ các ph逢挨ng ti羽n thi công trên công tr逢運ng 
đ逢ợc trình bày t衣i B違ng sau: 

B違ng 1. 7: D詠 báoăđ瓜 欝n cho khu v詠c d詠 án theo kho違ng cách 

STT Lo衣iămáy 
M泳că欝nă泳ngăvớiăkho違ngăcáchă(m) 

15 20 25 30 35 

01 Xe t違i 85 78 75 73 68 

02 Máy tr瓜n bê tông 75 68 65 63 58 

03 Máy đƠo đ医t 95 88 85 83 78 

04 Máy xúc 93 86 83 81 76 

05 Máy 栄i 93 86 83 81 76 

QCVNă26:2010/BTNMT:ăQCKTQGăv隠ăti院ngă欝n:ă70ădBAă(6-21h),ăápăd映ngă
m泳că欝năt衣iăkhuăv詠căthôngăth逢運ng. 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT dự báo. 

5.3.2.ăGiaiăđo衣năho衣tăđ瓜ng 

a. Bụi, khí thải 

D詠 báo n欝ng đ瓜 b映i, khí th違i do ph逢挨ng ti羽n giao thông nh逢 sau: 

B違ng 1. 8: N欝ngăđ瓜 các ch医t ô nhi宇m c栄aăph逢挨ngăti羽năl逢uăthôngătrongăd詠 án 

Cácălo衣iăxe N欝ngăđ瓜 (µg/m3) 

2030 TSP SOx NOx CO 

Xe máy -- 0,0003 0,002 0,157 

Xe ô tô 0,001 0,0006 0,033 0,110 

T鰻ng 0,001 0,0009 0,035 0,267 

QCVN05:2013/BTNMT 200 125 100 -- 

2035 TSP SOx NOx CO 

Xe máy -- 0,003 0,023 1,513 

Xe ô tô 0,002 0,0015 0,078 0,264 

T鰻ng 0,002 0,004 0,101 1,778 

QCVN05:2013/BTNMT 200 125 100 -- 

Nguồn: TT QTTN&MTăt́nhătoánătrênăcơăsở tài liệu WHO – 1993 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 
ch医t l逢ợng không khí xung quanh. 
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b. Nước thải sinh hoạt 

L逢ợng n逢噂c th違i sinh ho衣t kho違ng 520 m³/ngƠy (100% n逢噂c sinh ho衣t vƠ n逢噂c 
ph映c v映 công c瓜ng).  

B違ng 1. 9: N欝ngăđ瓜ăcácăch医tăôănhi宇măc栄aăn逢ớcăth違iăsinhăho衣t 

Ch医tăôănhi宇m 

N欝ngăđ瓜ăcácăch医tăôănhi宇mă(mg/l) QCVN 
14:2008/BTNMT, 

c瓜tăB Khôngăx穎ălỦ 
X穎ălỦăbằngăbểăt詠ă

ho衣iă3ăngĕn 

BOD5 409 490,9 123 147 50 

COD 655 927,3 196 278 - 

T鰻ng ch医t rắn l挨 
lửng (TSS) 636 1.318,2 

191 395 
100 

D亥u mỡ 91 272,7 27 82 20 

T鰻ng nit挨 (N) 55 109,1 16 33 50 

Amoni (N-NH4) 22 43,6 7 13 10 

T鰻ng photpho (P) 7 36,4 2 11 10 

Coliform 
(MNP/100ml) 

9 x 106 9 x 109 2,7 x 106 2,7 x 109 5.000 

Nguồn:ăTTăQTTN&MTăt́nhătoánătrênăcơăsở tài liệu WHO – 1993 

c. Chất thải rắn sinh hoạt 

B違ng 1. 10 T鰻ngăh嬰păch医tăth違iăr逸năsinhăho衣t 

STT Khu v詠c phát sinh S嘘 l逢嬰ng (kg/ngày) 

1 Khu nhà 荏 4.500 

2 Khu v詠c công trình công c瓜ng 900 

3 Rác đ逢運ng ph嘘 678,59 

T鰻ng 6.078,59 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT dự báo,2022 

d. Chất thải nguy hại 
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B違ng 1. 11: Ch医tăth違iănguyăh衣iăphátăsinhătrongăkhuăv詠căth逢挨ngăm衣iă 

STT Tên ch医t th違i 
Tr 衣ng 

thái t欝n 
t衣i 

Tính ch医t nguy 
h衣i chính 

Kh嘘iăl逢嬰ng 
phát th違i TB 

(kg/nĕm) 
Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 
và các lo衣i th栄y tinh ho衣t 
tính th違i 

Rắn Đ, ĐS 10 16 01 06 

2 Pin, ắc quy th違i Rắn Đ, ĐS, AM 2 16 01 12 

3 

Các thi院t bị, linh ki羽n 
đi羽n tử th違i hoặc các thi院t 
bị đi羽n các linh ki羽n đi羽n 
tử. 

Rắn Đ, ĐS 1,5 16 01 13 

4 Các lo衣i d亥u nh噂t th違i Rắn/L臼ng Đ, ĐS, C 3 16 01 08 

5 
Bao bì c泳ng th違i bằng 
nh詠a 

Rắn Đ, ĐS 3,5 18 01 03 

T鰻ng 
 

 20 
 

Nguồn:ăTrungătâmăQuanătrắcătàiănguyênăvàămôiătrườngăướcăt́nhătừăcácădựăánătươngătự, 
2022 

Ghiăchú:ăĐ:ăCóăđộcăt́nh;ăĐS:ăCóăđộcăt́nhăsinhăthái;ăAM:ăĔnăm̀n;ăC:ăDễăcháy 

B違ng 1. 12: Ch医tăth違iănguyăh衣iăphátăsinhăth逢運ngăxuyênăm厩iăh瓜 

STT Tên ch医t th違i 
Tr 衣ng 

thái t欝n 
t衣i 

Kh嘘iăl逢嬰ng 
phát th違i TB 

(kg/nĕm) 

Tính ch医t 
nguy h衣i 

chính 
Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
lo衣i th栄y tinh ho衣t tính th違i 

Rắn 0,3 Đ, ĐS 16 01 06 

2 Pin, ắc quy th違i Rắn 0,1 
Đ, ĐS, 

AM 
16 01 12 

3 
Các thi院t bị, linh ki羽n đi羽n tử 
th違i hoặc các thi院t bị đi羽n các 
linh ki羽n đi羽n tử. 

Rắn 0,02 Đ, ĐS 16 01 13 

T鰻ng - 0,42  - 

Nguồn:ăTrungătâmăQuanătrắcătàiănguyênăvàămôiătrườngădựăbáo,2022 

e. Tiếng ồn của phương tiện giao thông 
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B違ng 1. 13 Ti院ng 欝n phát sinh b荏iăcácăph逢挨ngăti羽n giao thông 

Lo衣iăxe Ti院ngă欝nă(dBA) 

Xe du lịch 

Xe hƠnh khách nh臼 

Xe mô tô 2 xy lanh - 4 thì 

Xe mô tô 1 xy lanh - 2 thì 

77 

79 

94 

80 

Nguồn:ăGiáoătrìnhăÔănhiễmăkhôngăkh́,ăNXBăĐHQG-TPHCM 2007 

So v噂i gi噂i h衣n cho phép c栄a QCVN 26:2010/BTNMT lƠ 70 dBA thì h亥u h院t các 
lo衣i xe đ隠u v逢ợt tiêu chuẩn cho phép. 

5.4.ăCácăcôngătrìnhăvƠăbi羽năphápăb違oăv羽ămôiătr逢運ngăc栄aăd詠ăán 

5.4.1.ăGiaiăđo衣năxơyăd詠ng 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý của nước thải và khí thải 

- Gi違m thiểu b映i, khí th違i: 

+ Bi羽n pháp gi違m thiểu tác đ瓜ng do b映i từ quá trình đƠo móng: T逢噂i n逢噂c trong 
các ngƠy nắng 荏 các khu v詠c có kh違 năng phát sinh b映i; trang bị các ph逢挨ng ti羽n b違o 
h瓜 lao đ瓜ng cho công nhơn; kiểm tra các ph逢挨ng ti羽n thi công nhằm đ違m b違o thi院t bị, 
máy móc luôn 荏 trong đi隠u ki羽n t嘘t nh医t v隠 mặt kỹ thu壱t,ầ 

+ Bi羽n pháp gi違m thiểu b映i vƠ khí th違i từ các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển nguyên 
v壱t li羽u thi công vƠ từ các máy móc thi công: Th逢運ng xuyên kiểm tra, b違o d逢ỡng đ瓜ng 
c挨 c栄a các ph逢挨ng ti羽n, sử d映ng nhiên li羽u xăng d亥u có hƠm l逢ợng l逢u huỳnh th医p để 
gi違m thiểu ô nhi宇m; áp d映ng các bi羽n pháp thi công hi羽n đ衣i, c挨 gi噂i hóa,ầ 

- Gi違m thiểu n逢噂c th違i: 

+ Ti院n hành thuê nhà dân g亥n d詠 án để ph映c v映 cho công nhơn trong giai đo衣n 
xây d詠ng. 

+ Bi羽n pháp gi違m thiểu tác đ瓜ng do n逢噂c th違i từ quá trình thi công xây d詠ng: 
N逢噂c th違i từ quá trình thi công xây d詠ng đ逢ợc thu gom vào h嘘 lắng s挨 b瓜.  

b. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Sử d映ng các lo衣i xe chuyên d映ng hi羽n đ衣i, tình tr衣ng ho衣t đ瓜ng t嘘t, ít gây 欝n. 

 Sắp x院p th運i gian làm vi羽c hợp lí để tránh vi羽c các máy móc gây 欝n cùng làm 
vi羽c s胤 gơy nên tác đ瓜ng c瓜ng h逢荏ng. 

 Quy định t嘘c đ瓜 t嘘i đa c栄a xe, máy móc khi l逢u thông trong khu v詠c đang thi 
công (ví d映 nh逢 v壱n t嘘c t嘘i đa lƠ 20 km/gi運). 

 Th逢運ng xuyên b違o d逢ỡng vƠ định kỳ kiểm tra các ph逢挨ng ti羽n giao thông, 
đ違m b違o đ衣t tiêu chuẩn v隠 kỹ thu壱t vƠ luôn đ違m b違o máy móc ho衣t đ瓜ng t嘘t. 
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5.4.2.ăGiaiăđo衣năv壱năhƠnh 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý của nước thải, khí thải phương tiện 
giao thông  

- Đ嘘i v噂i thu gom vƠ xử lỦ n逢噂c th違i:  

+ Xơy d詠ng h羽 th嘘ng thu gom n逢噂c th違i riêng bi羽t v噂i h羽 th嘘ng thoát n逢噂c m逢a; 

+ Xơy d詠ng bể t詠 ho衣i 3 ngăn, thể tích bể t詠 ho衣i dùng cho 1 h瓜 gia đình kho違ng: 
03 m3. 

+ Xơy d詠ng tr衣m xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung công su医t 520 m3/ngày để xử lỦ n逢噂c 
th違i tr逢噂c khi thoát ra ngoƠi môi tr逢運ng. 

- Gi違m thiểu khí th違i từ ph逢挨ng ti羽n giao thông: 

+ Tr欝ng cơy xanh dọc theo tuy院n giao thông, xung quanh khu công trình dịch v映 
(lƠ n挨i t壱p trung l逢ợng ph逢挨ng ti羽n giao thông cao). Đ違m b違o t鰻ng di羽n tích cơy xanh 
cho toƠn D詠 án theo đúng quy ho衣ch vƠ duy trì ho衣t đ瓜ng chăm sóc; 

+ B嘘 trí nhơn viên v羽 sinh, quét đ逢運ng, xe phun n逢噂c rửa đ逢運ng, t逢噂i cơy vƠo 
mùa khô. 

b. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn  

 Đốiăvớiăchấtăthảiăhộăgiaăđình: 

Dọc vỉa hè c栄a các đ逢運ng trong khu 荏 s胤 đ逢ợc b嘘 trí các thùng ch泳a ch医t th違i rắn 
ch医t li羽u HDPE, lo衣i 120 lít, có nắp đ壱y. C泳 70-80 m dọc theo vỉa hè s胤 đặt 1 thùng 
rác, 逢噂c tính t鰻ng s嘘 thùng rác kho違ng 50 thùng. Ch栄 d詠 án s胤 hợp đ欝ng v噂i đ挨n vị có 
ch泳c năng để thu gom vƠ đ逢a đi xử lỦ theo đúng quy định. T亥n su医t thu gom: hàng 
ngày. 

 Đốiăvớiăchấtăthảiărắnătạiăcôngătrìnhădịchăvụ,ăkhuăvựcăcôngăcộng: 

Trong khu v詠c dịch v映, th逢挨ng m衣i b嘘 trí thùng rác bằng ch医t li羽u HDPE, thể 
tích 60 lít, có nắp đ壱y, để thu gom rác trong khu v詠c này. 

Và b嘘 trí 01 thùng rác bằng ch医t li羽u HDPE, thể tích 120 lít, có nắp đ壱y, t逢挨ng t詠 
nh逢 h瓜 gia đình. Thùng rác nƠy đ逢ợc b嘘 trí đặt trên vỉa hè phía tr逢噂c khu v詠c dịch v映, 
th逢挨ng m衣i thu壱n ti羽n cho vi羽c thu gom rác th違i hàng ngày.  

c. Giảm thiểu chất thải nguy hại 

Đ嘘i v噂i ch医t th違i nguy h衣i từ khu v詠c th逢挨ng m衣i s胤 đ逢ợc đ挨n vị qu違n lý các khu 
v詠c này có trách nhi羽m thu gom chuyển các CTNH đ院n khu v詠c l逢u ch泳a CTNH t衣i 
khu HTKT c栄a d詠 án, nhà ch泳a có kích th逢噂c DxR= 3m x 2m= 6 m2. 

 Các lo衣i ch医t th違i nguy h衣i c栄a d詠 án đ逢ợc hợp đ欝ng chuyển giao cho đ挨n vị có 
ch泳c năng thu gom xử lỦ theo quy định. 

d. Giảm thiểu tiếng ồn 
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 + Đ嘘i v噂i n瓜i vi khu dơn c逢 quy định v隠 t嘘c đ瓜 xe l逢u thông, th運i gian b医m còi 
cho phép. 

 + Đ違m b違o di羽n tích cơy xanh để h衣n ch院 ti院ng 欝n. 
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1.ăThôngătinăv隠ăd詠ăán 

a. Tên dự án 

MỞ RỘNGăKHUăDỂNăC姶,ăXỂYăDỰNG THI ẾT CHẾ VĂNăHịAă 

XÃ THI 烏NăH姶NGăVÀăTH卯 TR遺N THANH BÌNH, HUY 烏N BÙ Đ渦P 

Quy mô: di羽n tích kho違ng 299.999,1 m2, dân s嘘 5.000 ng逢運i 

Địa điểm th詠c hi羽n: xã Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù đ嘘p, tỉnh Bình Ph逢噂c. 

b. Tên chủ dự án 

- Tên ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc. 

- Địa chỉ tr映 s荏 chính: T亥ng 10, tòa nhƠ Pearl Plaza, 561 Đi羽n Biên Ph栄, ph逢運ng 
25, qu壱n Bình Th衣nh, TP H欝 Chí Minh. 

- Ng逢運i đ衣i di羽n: (Bà) Tr亥n Uyên Ph逢挨ng   

- Ch泳c danh: Giám đ嘘c. 

-  Đi羽n tho衣i: 0937.958.734 

- Gi医y ch泳ng nh壱n đăng kỦ doanh nghi羽p Công ty C鰻 ph亥n s嘘 0316885905 do 
Phòng Đăng ký kinh doanh, S荏 K院 ho衣ch vƠ Đ亥u t逢 thành ph嘘 H欝 Chí Minh c医p l亥n 
đ亥u ngày 31/05/2021.  

c. Vị trí địa lý: 

Vị trí khu đ医t: t衣i xã Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù đ嘘p, tỉnh 
Bình Ph逢噂c. 

Khu đ医t ti院p giáp đ逢運ng ĐT 759B và đ逢運ng Nguy宇n Văn Tr厩i, 荏 phía Đông ranh 
khu đ医t giáp v噂i Trung tơm th逢挨ng m衣i huy羽n Bù Đ嘘p và B院n xe Bù Đ嘘p, cách tr逢運ng 
THPT Thanh Hòa v隠 phía Nam kho違ng 180m vƠ tr逢運ng Tiểu học Thi羽n H逢ng A 
kho違ng 700m v隠 phía Bắc, cách UBND xã Thi羽n H逢ng kho違ng 560 m v隠 phía Đông 
Bắc, UBND thị tr医n Thanh Bình và UBND huy羽n Bù Đ嘘p l亥n l逢ợt kho違ng 01 km và 
1,3km v隠 phía Đông Nam, cách H欝 th栄y đi羽n C亥n Đ挨n vƠ Sông Bé kho違ng 4,3km v隠 
phía Đông. 

Ngu欝n g嘘c đ医t:  

Khu đ医t thu瓜c đ医t c栄a Công ty TNHH m瓜t thành viên Cao su L瓜c Ninh thu瓜c 
T壱p đoƠn Công nghi羽p Cao su Vi羽t Nam giao v隠 tỉnh để UBND huy羽n Bù Đ嘘p th詠c 
hi羽n nhi羽m v映 phát triển kinh t院, xã h瓜i địa ph逢挨ng theo Công văn s嘘 
391/HĐQTCSVN-KHĐT ngƠy 15/6/2020. UBND tỉnh đư thu h欝i đ医t c栄a Công ty 
TNHH m瓜t thành viên Cao su L瓜c Ninh, giao UBND huy羽n Bù Đ嘘p qu違n lỦ để th詠c 
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hi羽n d詠 án m荏 r瓜ng khu dơn c逢 vƠ xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng và thị 
tr医n Thanh Bình t衣i Quy院t định s嘘 2078/QĐ-UBND ngày 25/8/2020. 

Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc đang th詠c hi羽n các th栄 t映c c栄a 
nhà th亥u trúng đ医u giá theo quy định và s胤 đ逢ợc bƠn giao khu đ医t để th詠c hi羽n d詠 án. 

T泳 c壱n c栄a d詠 án đ逢ợc xác định c映 thể nh逢 sau: 

+ Phía Bắc ti院p giáp: Đ医t c栄a Công ty TNHH MTV Cao su L瓜c Ninh; 

+ Phía Nam ti院p giáp: Đ逢運ng Nguy宇n Văn Tr厩i; 

+ Phía Đông ti院p giáp: Đ逢運ng ĐT 759B, khu th逢挨ng m衣i vƠ dơn c逢; 

+ Phía Tây ti院p giáp: Đ医t Công ty TNHH MTV Cao su L瓜c Ninh vƠ đ医t dân. 

B違ng 1. 14: T丑aăđ瓜 kh嘘ng ch院 khuăđ医t 

V鵜 trí  
H羽 t丑aăđ瓜 VN2000 (kinh tuy院n tr映c 106015’,ămúiăchi院u 30) 

X Y 

1 1325247,1200 559590,1300 

2 1325202,0000 559589,4700 

3 1325110,8600 559490,2400 

4 1325000,4800 559453,5700 

5 1324938,1200 559458,0700 

6 1324891,3900 559473,3400 

7 1324785,4600 559469,5000 

8 1324670,5900 559435,5300 

9 1324669,0000 559427,1600 

10 1324658,0900 559425,6800 

11 1324523,0800 559447,5300 

12 1324399,9100 559482,2900 

13 1324182,4700 559498,2200 

14 1324172,9700 559543,1900 

15 1324113,8400 559530,1900 

16 1324108,6100 559533,5100 

17 1323901,4600 559457,1700 

18 1323899,2900 559462,7700 
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19 1323885,5900 559463,1500 

20 1323819,6700 559433,2500 

21 1323782,3900 559393,4800 

22 1323750,0900 559444,0700 

23 1323732,2500 559457,0400 

24 1323674,3200 559444,9100 

25 1323611,3100 559408,7000 

26 1323618,4300 559404,0600 

27 1323678,1675 559318,0433 

28 1323608,3500 559302,7100 

29 1323608,2600 559298,3200 

30 1323389,7600 559243,8500 

31 1323235,9293 559192,0198 

32 1323236,5039 559075,7912 

33 1323280,1500 559084,1300 

34 1323309,1900 559097,2600 

35 1323317,2700 559091,2300 

36 1323403,7200 559107,7500 

37 1323417,6200 559085,9200 

38 1323443,6480 559075,1199 

39 1323731,5000 559156,7900 

40 1324157,5900 559262,2800 

41 1324658,3700 559386,2600 

42 1324668,0100 559388,8400 

43 1324800,6400 559427,8700 

44 1324880,1000 559430,6900 

45 1324919,2100 559417,8800 

46 1325009,5100 559410,6000 

47 1325126,8400 559449,1400 

 Nguồn: Trung tâm Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường, 2022 
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Hình 1. 1: V鵜 trí th 詠c hi羽n d詠 án 
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d. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

- Khu đ医t có t鰻ng di羽n tích kho違ng 29,99 ha tọa l衣c t衣i thị tr医n Thanh Bình, và 
xã Thi羽n H逢ng, huy羽n Bù Đ嘘p, tỉnh Bình Ph逢噂c. Hi羽n nay, trong khu v詠c d詠 án 
không có dơn c逢 sinh s嘘ng, không có công trình ki院n trúc. 

- Khu v詠c nghiên c泳u quy ho衣ch ch栄 y院u là kho違ng đ医t tr欝ng cây cao su đ逢ợc 
bao bọc b荏i các khu dơn c逢 hi羽n tr衣ng v噂i m壱t đ瓜 th医p, s嘘ng bám ch栄 y院u dọc đ逢運ng 
ĐT 759B. Khi bƠn giao đ医t cho UBND tỉnh thì Công ty TNHH m瓜t thành viên Cao su 
L瓜c Ninh s胤 th詠c hi羽n thanh lỦ cao su trên đ医t. Nên khi ch栄 d詠 án nh壱n đ医t để th詠c 
hi羽n d詠 án lƠ đ医t tr嘘ng. 

- Các lo衣i đ医t c映 thể nh逢 sau: 

B違ng 1. 15 B違ng t鰻ng h嬰p hi羽n tr衣ng s穎 d映ngăđ医t  

S嘘ăth穎a 
Di羽nătíchă
th穎aăđ医t 

Di羽nătíchă
HLBVĐB 

Di羽nătíchă
cònăl衣i 

Lo衣iă
đ医t 

Đ鵜aăch雨ăth穎aă
đ医t 

Ghi 
chú 

1 27.913,1 11.918,5 15.994,6 CLN 
Xư Thi羽n 

H逢ng 
T運 1 

T鰻ng 27.913,1 11.918,5 15.994,6       

1 63.762,8 6.632,2 57.130,6 CLN 
Xư Thi羽n 

H逢ng 
T運 2 

2 1.176,0 
 

1.176,0 DGT 
Xư Thi羽n 

H逢ng 
T運 2 

3 128.748,4 822,3 127.926,1 CLN 
Xư Thi羽n 

H逢ng 
T運 2 

4 1.102,9 
 

1.102,9 DGT 
Xư Thi羽n 

H逢ng 
T運 2 

5 2.688,1 
 

2.688,1 CLN 
Xư Thi羽n 

H逢ng 
T運 2 

T鰻ng 197.478,2 7.454,5 190.023,7       

1 1.385,8 
 

1.385,8 CLN 
Thị tr医n Thanh 

Bình 
T運 3 

2 21,5 
 

21,5 DGT 
Thị tr医n Thanh 

Bình 
T運 3 

3 73.200,5 
 

73.200,5 CLN 
Thị tr医n Thanh 

Bình 
T運 3 

T鰻ng 74.607,8 
 

74.607,8       

T鰻ngă
c瓜ng 

299.999,1 
  

      

Nguồn: Báo cáo thuyếtăminhăĐồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án, 2022 
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Đánhăgiáăchung: Tình hình sử d映ng đ医t trong khu v詠c quy ho衣ch cho th医y vi羽c 
l詠a chọn khu v詠c để đ亥u t逢 xơy d詠ng khu dơn c逢 nhằm tăng hi羽u qu違 sử d映ng đ医t, đáp 
泳ng nhu c亥u 荏, lƠm cho địa ph逢挨ng, thúc đ医y kinh t院 khu v詠c. 

e. Giao thông  

Phía Nam ti院p giáp v噂i đ逢運ng Nguy宇n Văn Tr厩i, phía Đông ti院p giáp v噂i 
đ逢運ng ĐT 759B. 
f. Hiện trạng thoát nước mặt 

 Trong khu v詠c ch逢a có h羽 th嘘ng thoát n逢噂c mặt, n逢噂c m逢a thoát trên n隠n t詠 
nhiên ch違y ra các m逢挨ng h荏 dọc đ逢運ng ĐT 759B vƠ đ逢運ng Nguy宇n Văn Tr厩i. H逢噂ng 
thoát n逢噂c chính ch違y v隠 khu v詠c địa hình th医p 荏 phía Nam. 

g. Hiện trạng cấp nước 

 Trong d詠 án ch逢a có h羽 th嘘ng đ逢運ng 嘘ng c医p n逢噂c sinh ho衣t. ng逢運i dân xung 
quanh khu v詠c sử d映ng n逢噂c gi院ng khoan, gi院ng đƠo vƠ n逢噂c máy từ h羽 th嘘ng c医p 
n逢噂c chung c栄a khu v詠c trên đ逢運ng Nguy宇n Văn Tr厩i. 

h. Hiện trạng cấp điện, thông tin liên lạc 

 Trong khu v詠c quy ho衣ch hi羽n tr衣ng có h羽 th嘘ng l逢噂i đi羽n 22Kv đi trên đ逢運ng 
ĐT 759B, có thể đ医u n嘘i d宇 dàng v噂i h羽 th嘘ng đi羽n c栄a khu v詠c thông qua l逢噂i đi羽n 
ch衣y trên tr映c đ逢運ng chính vƠo Khu dơn c逢. 

k. Hiện trạng thoát nước thải  

 Khu v詠c ch逢a có h羽 th嘘ng thu thoát n逢噂c th違i. N逢噂c th違i trong các h瓜 dân vừa 
th違i ra n隠n t詠 nhiên hoặc thu vào h亥m bán t詠 ho衣i và cho th医m t衣i ch厩. Trong gi噂i h衣n 
khu v詠c nghiên c泳u không có ngu欝n gây ô nhi宇m 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng. 

Đánhăgiáăchungăv隠ăhi羽nătr衣ng: 

- Thuậnălợi: 

 Khu v詠c d詠 án g亥n trung tâm thị tr医n; khu đ医t hi羽n t衣i ch栄 y院u là c臼 d衣i; thu壱n 
lợi cho công tác gi違i phóng mặt bằng; 

 Ti院p giáp v噂i tuy院n đ逢運ng giao thông quan trọng lƠ đ逢運ng ĐT 759B; T衣o đi隠u 
ki羽n thu壱n lợi cho vi羽c k院t n嘘i h衣 t亥ng; 

 Ngoài ra xung quanh khu v詠c d詠 án đư có các khu dơn c逢 鰻n định, h衣 t亥ng xã 
h瓜i đư đ逢ợc đ亥u t逢 c挨 b違n nh逢 h羽 th嘘ng tr逢運ng học; t衣o đi隠u ki羽n k院t n嘘i h衣 t亥ng khu 
dơn c逢 m瓜t cách d宇 dàng, thu壱n lợi cho vi羽c phát triển dơn c逢 vƠ thu hút nhƠ đ亥u t逢; 

- Khóăkhăn:ă 

H羽 th嘘ng h衣 t亥ng kỹ thu壱t ch逢a đ亥u t逢, vi羽c kiểm soát, đ違m b違o môi tr逢運ng và 
đi隠u ki羽n sinh ho衣t cũng lƠ v医n đ隠 thách th泳c l噂n. 

e. Mục tiêu của dự án 
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LƠ khu quy ho衣ch thể d映c thể thao k院t hợp v噂i dơn c逢, tr逢運ng học đáp 泳ng nhu 
c亥u v隠 thể d映c thể thao, nhu c亥u v隠 đ医t 荏 cho ng逢運i dơn trên địa bƠn huy羽n. 

Đáp 泳ng nhu c亥u t鰻 ch泳c các ch逢挨ng trình thi đ医u thể d映c ậ thể thao, trình di宇n 
văn hóa, văn ngh羽 có quy mô l噂n. T衣o môi tr逢運ng thu壱n lợi cho vi羽c t壱p luy羽n, thi đ医u 
thể d映c ậ thể thao c栄a các đ瓜i tuyển trong vƠ ngoƠi huy羽n. 

Đáp 泳ng nhu c亥u quỹ đ医t 荏 ng逢運i dơn trong khu v詠c. 

LƠ c挨 s荏 cho vi羽c qu違n lỦ quy ho衣ch xơy d詠ng vƠ đ亥u t逢 xơy d詠ng công trình. 

Đ欝ng b瓜 c挨 s荏 h衣 t亥ng, k院t n嘘i v噂i các khu ch泳c năng khác c栄a khu v詠c. 

Từng b逢噂c xơy d詠ng b瓜 mặt ki院n trúc vƠ góp ph亥n vƠo quá trình đô thị hóa cho 
thị tr医n Thanh Bình, xư Thi羽n H逢ng nói riêng vƠ huy羽n Bù Đ嘘p nói chung. 

f. Loại hình, quy mô và công nghệ của dự án 

- Quy mô: Đ亥u t逢 xơy d詠ng khu dơn c逢 trên di羽n tích kho違ng 29,99 ha và dân s嘘 
d詠 ki院n c栄a d詠 án 5.000 ng逢運i. 

- Quy ho衣ch xây d詠ng khu dơn c逢 m噂i, h逢噂ng đ院n hi羽n đ衣i, đ欝ng b瓜 v隠 c挨 s荏 h衣 
t亥ng xã h瓜i, h衣 t亥ng kỹ thu壱t, kh噂p n嘘i v噂i các d詠 án đ亥u t逢, khu dơn c逢 lơn c壱n đ違m 
b違o phát triển 鰻n định, b隠n v英ng. Khai thác hi羽u qu違 sử d映ng đ医t trên c挨 s荏 đ違m b違o 
hi羽u qu違 đ亥u t逢 vƠ nơng cao đ運i s嘘ng nhân dân trong khu v詠c. 

1.2. Các h衣ng m映c công trình và ho衣tăđ瓜ng c栄a d詠 án 

Các h衣ng m映c công trình c栄a d詠 án đ逢ợc thể hi羽n d逢噂i b違ng sau: 

B違ng 1. 16 Th嘘ng kê s穎 d映ngăđ医t toàn khu 

STT Lo衣iăđ医t Quy mô 
(m2) 

T益ăl羽ă
(%) 

S嘘ălô 
Dơnăs嘘ă
(ng逢運i) 

1 Đ医tă荏 132.092,8 44,0 598 5.000 

1.1 Đ医t 荏 lo衣i 1 36.452,6 12,2 147 588 

1.2 Đ医t 荏 lo衣i 2 69.166,6 23,1 448 1.792 

1.3 Đ医t nhƠ 荏 xư h瓜i 26.473,6 8,8 3 2.620 

2 Đ医tăcôngătrìnhăd鵜chăv映ă- côngăc瓜ng 33.240,0 11,1 3 - 

  2.1  Đ医t th逢挨ng m衣i dịch v映 - khách s衣n 10.209,6 3,4 1 - 

  2.2  Đ医t tr映 s荏 c挨 quan 13.211,3 4,4 1 - 

  2.3  Đ医t giáo d映c 9.819,1 3,3 1 - 

3 Đ医tăsơnăv壱năđ瓜ng 21.944,7 7,3 1 - 

4 Đ医tăcơyăxanh công viên 17.642,0 5,9 3 - 

5 Đ医tăh衣ătầngăk悦ăthu壱t 532,2 0,2 1 - 
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6 Đ医tăbưiăxe 7.247,1 2,4 1 - 

7 Đ医tăhƠnhălangăanătoƠnăđ逢運ngăb瓜 19.441,8 6,5   - 

8 Đ医tăgiaoăthông 67.858,5 22,6   - 

T鰻ngăc瓜ng 299.999,1 100,0 607 5.000 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  

1.2.1. Cácăh衣ngăm映căcôngătrìnhăchính 

Khu đ医t đ逢ợc chia thƠnh các khu ch泳c năng chính phù hợp v噂i tính ch医t c栄a khu 
dơn c逢, v噂i di羽n tích các khu nh逢 sau: 

- Đ医t 荏: Chi院m di羽n tích 132.092,8 m2, tỷ l羽 44%; trong đó: 

+ Đ医t 荏 lo衣i 1: 36.452,6 m² (12,2% ). 

+ Đ医t 荏 lo衣i 2: 69.166,6 m² (23,1% ). 

+ Đ医t 荏 nhƠ xư h瓜i: 26.473,6 m² (8,8%). 

- Đ医t công trình dịch v映 - công c瓜ng: chi院m di羽n tích 33.240,0 m2, tỷ l羽 11,1%; 
trong đó: 

+ Đ医t th逢挨ng m衣i dịch v映 - khách s衣n: 10.209,6 m2 (3,4%) 

+ Đ医t tr映 s荏 c挨 quan: 13.211,3 m2 (4,4%) 

+ Đ医t giáo d映c: 9.819,1 m2 (3,3%) 

- Đ医t sơn v壱n đ瓜ng: chi院m di羽n tích 21.944,7 m2, tỷ l羽 7,3%. 

1.2.2. Các h衣ng m映c công trình ph映 tr 嬰 

- Đ医t cơy xanh, công viên: 17.642,0 m² (5,9%); 

- Đ医t h衣 t亥ng kỹ thu壱t: 532,2 m² (0,2% ); 

- Đ医t bưi xe: 7.247,1 m2 (2,4%) 

- Đ医t giao thông: 67.858,5 m2, (22,6%). 

- Đ医t hƠnh lang an toƠn đ逢運ng b瓜: 19.441,8 m2 (6,5%) 

1.2.3. Các ho衣tăđ瓜ng c栄a d詠 án 

T鰻 ch泳c không gian ki院n trúc c違nh quan hài hòa gi英a khu v詠c d詠 án v噂i c違nh 
quan thiên nhiên và khu v詠c lân c壱n, t衣o đ逢ợc các điểm nh医n ki院n trúc 荏 các vị trí có 
t亥m nhìn t衣i các tuy院n đ逢運ng chính trong khu v詠c. T衣o không gian ki院n trúc hi羽n đ衣i, 
môi tr逢運ng s嘘ng ti羽n nghi, g亥n gũi thiên nhiên trong khu nhƠ 荏. 

- Phát triển không gian các khu 荏 m噂i.  

- Hình thành các trung tâm dịch v映 công c瓜ng nh逢 giáo d映c đƠo t衣o, văn hóa, 
th逢挨ng m衣i dịch v映.  
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- Đáp 泳ng nhu c亥u t鰻 ch泳c các ch逢挨ng trình thi đ医u thể d映c - thể thao, trình di宇n 
văn hóa, văn ngh羽 có quy mô l噂n. T衣o môi tr逢運ng thu壱n lợi cho vi羽c t壱p tuy羽n, thi đ医u 
thể d映c - thể thao c栄a các đ瓜i tuyển trong huy羽n và ngoài huy羽n. 

- Xây d詠ng h羽 th嘘ng cây xanh, không gian m荏 k院t n嘘i hoàn chỉnh trên c挨 s荏 khai 
thác t嘘i đa c違nh quan.  

- Phát triển c挨 s荏 h衣 t亥ng khung theo định h逢噂ng quy ho衣ch chi ti院t và gắn k院t 
chặt ch胤 v噂i định h逢噂ng quy ho衣ch chung để h医p d磯n đ亥u t逢, t衣o hình 違nh m瓜t khu đô 
thị sinh thái vừa hi羽n đ衣i vừa mang đ壱m b違n sắc truy隠n th嘘ng.  

1.2.4. Các h衣ng m映c công trình x穎 lý ch医t th違i và b違o v羽 môiătr逢運ng  

a. Thu gom và thoát nước mưa 

*ăHướngăthoátănước mưa:  

- Thoát n逢噂c m逢a đ逢ợc thi院t k院 theo hình th泳c thoát n逢噂c tr詠c ti院p vƠ gián ti院p 
vƠo h羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢噂c. ToƠn b瓜 l逢ợng n逢噂c m逢a s胤 đ逢ợc thu gom trên các 
tuy院n đ逢運ng n瓜i b瓜 c栄a d詠 án, thoát n逢噂c m逢a hoƠn toƠn bám theo cao đ瓜 san n隠n, 
tuy院n c嘘ng chính thu gom n逢噂c m逢a từ c嘘ng nhánh thoát v隠 h衣 l逢u phía Đông c栄a khu 
quy ho衣ch, sau đó đ医u n嘘i v噂i c嘘ng thoát n逢噂c m逢a ra cửa x違, x違 tr詠c ti院p ra m逢挨ng 
hi羽n h英u. 

*ăMạngălướiăcốngăthoátănướcămưa: 

- H羽 th嘘ng thoát n逢噂c đ逢ợc thi院t k院 lƠ h羽 th嘘ng thoát n逢噂c riêng gi英a thoát 
n逢噂c m逢a vƠ thoát n逢噂c th違i. 

- Để đ違m b違o kh違 năng thoát n逢噂c c栄a các khu v詠c lân c壱n sau khi san l医p mặt 

bằng ti院n hành hoàn tr違 các dòng ch違y, tuy院n thoát n逢噂c c栄a các khu v詠c có tuy院n 

c嘘ng ch衣y qua khu dơn c逢. 

- H羽 th嘘ng đ逢運ng 嘘ng thoát n逢噂c m逢a v噂i chi隠u dài kho違ng 7.440 m đặt d逢噂i 
vỉa hè, c嘘ng đ逢ợc n嘘i theo nguyên tắc ngang đỉnh vƠ có đ瓜 sâu chôn c嘘ng t嘘i thiểu là 
0,7m v噂i đ瓜 d嘘c dọc c嘘ng ≥1/D. C嘘ng thoát n逢噂c đ逢ợc sử d映ng là c嘘ng tròn bê tông 
c嘘t thép đúc sẵn lo衣i C, đ逢運ng kính c嘘ng thoát n逢噂c D800 ậ 1.000.  

- Trên đ逢運ng c嘘ng thoát n逢噂c b嘘 trí các h嘘 ga thu n逢噂c m逢a v噂i kho違ng cách 
cách trung bình là 25m ậ 40m. T鰻ng c瓜ng các h嘘 ga là 270 cái. 

b. Thu gom và thoát nước thải 

M厩i h瓜 gia đình có bể t詠 ho衣i riêng, n逢噂c sau khi xử lỦ qua bể t詠 ho衣i đ逢ợc d磯n 
v隠 tr衣m xử lỦ n逢噂c th違i b嘘 trí trong khu đ医t h衣 t亥ng kỹ thu壱t. 

Đ亥u t逢 xơy d詠ng h羽 th嘘ng thu gom n逢噂c th違i hoƠn chỉnh. Đ嘘i v噂i khu đ医t h衣 t亥ng 
s胤 xơy d詠ng tr衣m xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung, n逢噂c th違i đ逢ợc xử lỦ đ衣t chuẩn lo衣i A 
tr逢噂c khi th違i ra môi tr逢運ng. 
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N嘘i c嘘ng theo nguyên tắc ngang đáy, đ瓜 sâu chôn c嘘ng th嘘i thiểu 0,7m, tính từ 
đỉnh c嘘ng. 

Xây d詠ng các tuy院n c嘘ng nhánh thu gom n逢噂c th違i t衣i từng công trình, 嘘ng thoát 
n逢噂c dùng 嘘ng uPVC D160 ậ D200.  

N逢噂c th違i đ逢ợc thu gom nh運 các tuy院n c嘘ng v噂i chi隠u dƠi kho違ng 6.860 m đi dọc 
theo hai bên các tuy院n đ逢運ng giao thông vƠ d磯n v隠 khu xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung, v噂i 
t鰻ng các h嘘 ga lƠ 355 cái. 
c. Hệ thống cấp nước 

Nguồnă nước: Ngu欝n n逢噂c đ逢ợc đ医u n嘘i v噂i đ逢運ng 嘘ng c医p n逢噂c hi羽n h英u 
D150 c栄a khu v詠c trên đ逢運ng Nguy宇n Văn Tr厩i. 

B嘘 trí các tuy院n 嘘ng từ Ф75 ậ Ф110 đ医u n嘘i v噂i các tuy院n 嘘ng c医p n逢噂c c栄a khu 
v詠c, từ các 嘘ng nƠy c医p n逢噂c đ院n chơn các công trình. Đ逢運ng 嘘ng đ逢ợc đặt d逢噂i vỉa 
hè, chôn sơu kho違ng 0,7m, v壱t li羽u lƠm 嘘ng lƠ nh詠a t鰻ng hợp từ nh詠a HDPE. 

T鰻ng chi隠u dƠi m衣ng l逢噂i c医p n逢噂c lƠ 6.603m. 

Chỉ tiêu cấpănước 

+ N逢噂c sinh ho衣t: 100 lít/ng逢運i.ngƠy.đêm. 

+ N逢噂c công trình công c瓜ng, dịch v映: 2 lít/m2 sƠn/ngƠy đêm.  

+ N逢噂c c医p sân v壱n đ瓜ng: 2 lít/m2 sƠn/ngƠy đêm. 

+ N逢噂c t逢噂i v逢運n hoa, công viên: 3 lít/m2/ngƠy đêm. 

+ N逢噂c rửa đ逢運ng: 0,4 lít/m2/ngƠy đêm. 

+ Ch英a cháy: 10 lít/s, s嘘 l逢ợng đám cháy x違y ra đ欝ng th運i là 01 trong 3 gi運. 

d. Hệ thống cấp điện 

- Ngu欝n c医p đi羽n: Ngu欝n đi羽n c医p cho các tr衣m bi院n áp trong khu dơn  đ逢ợc l医y 
ngu欝n từ đ逢運ng đi羽n trung áp trên đ逢運ng DT 759B. 

* M衣ng l逢噂i c医p đi羽n: 

+ Tuy院n đi羽n trung áp xơy d詠ng m噂i c医p đi羽n cho khu v詠c vƠ quy ho衣ch c医p đi羽n 
cho các tr衣m bi院n áp 35/0.4kv trong khu dơn c逢 đ逢ợc thi院t k院 theo c医p đi羽n áp 35kV. 
Tuy院n đi羽n trung áp m噂i nƠy đi n鰻i dọc theo các tr映c đ逢運ng giao thông n瓜i khu dơn c逢 
c医p đi羽n đ院n các tr衣m bi院n áp 35/0.4KV.  

+ Đ逢運ng dơy c医p đi羽n 0,4kV đi羽n áp 380/220v cho các h瓜 dơn đi n鰻i trên các c瓜t 
bê tông ch衣y dọc theo các tr映c đ逢運ng giao thông n瓜i b瓜, dơy bọc CU/PVC ti院t di羽n 
dơy 2x10. Kho違ng cách c瓜t đi羽n ~ 35m. 

+ Ngu欝n đi羽n chi院u sáng dọc theo các tuy院n c医p đi羽n 0,4 kV, đèn chi院u sáng 
theo c瓜t đi羽n, chi院u sáng m瓜t bên đ逢運ng, hình th泳c chi院u sáng đèn Led công su医t từ 
100W đ院n 150W.  
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+ H羽 th嘘ng chi院u sáng đ逢ợc đi隠u kiển từ các t栄 chi院u sáng đ逢ợc thi院t k院 v噂i ch院 
đ瓜 đóng cắt thích hợp theo th運i gian v噂i hai ch院 đ瓜 đ嘘i v噂i mùa hè vƠ mùa đông. 

e. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Ngu欝n c医p: Ngu欝n c医p thông tin liên l衣c cho khu dơn c逢 đ逢ợc l医y trên m衣ng 
l逢噂i thông tin liên l衣c đ逢運ng ĐT.759B. 

- Cáp thông tin liên l衣c đ逢ợc đi n鰻i trên tr映 bê tông cùng h羽 th嘘ng c医p đi羽n. 

1.2.5.ăCôngătrìnhăl逢uăgi英, x穎 lý ch医t th違i r逸n; ch医t th違i nguy h衣i 

a. Xử lý chất thải rắn 

- Đặt các thùng rác nh臼 dọc theo các tuy院n đ逢運ng, rác phân lo衣i thành rác h英u c挨 
vƠ rác vô c挨; kho違ng cách gi英a các thùng rác ~150m/1thùng, thu壱n ti羽n cho ng逢運i dân 
đ鰻 rác.  

- Xe ch荏 rác thu gom theo gi運 c嘘 định.  

- Đ嘘i v噂i các công trình th逢挨ng m衣i dịch v映 s胤 b嘘 trí các ch厩 t壱p k院t rác riêng 
c栄a công trình. 

- Đ嘘i v噂i khu v詠c cơy xanh, đặt các thùng rác nh臼 dọc t衣i khu công viên tiểu 
c違nh. 

- Rác th違i sinh ho衣t t衣i các thùng rác b嘘 trí trên các tuy院n đ逢運ng và trong các khu 
công trình th逢挨ng m衣i dịch v映, công viên s胤 đ逢ợc hợp đ欝ng thu gom rác v噂i Công ty 
Môi tr逢運ng đô thị, công nhơn môi tr逢運ng t噂i thu gom theo gi運 quy định c映 thể trong 
ngày. 

b. Xử lý chất thải nguy hại 

Ch医t th違i nguy h衣i lƠ ch医t th違i ch泳a các ch医t hoặc hợp ch医t có m瓜t trong các đặc 
tính gơy nguy h衣i hoặc t逢挨ng tác v噂i các ch医t khác gơy nguy h衣i t噂i môi tr逢運ng vƠ s泳c 
kh臼e con ng逢運i. Các lo衣i ch医t th違i nguy h衣i trong khu dơn c逢 th逢運ng lƠ bóng đèn h逢 
h臼ng, pin, ắc quy, chai xịt côn trùngầ. 

Ch栄 d詠 án định kỳ 06 tháng/l亥n thuê đ挨n vị có ch泳c năng đ院n thu gom vƠ xử lỦ 
theo đúng quy định. 

Rác th違i nguy h衣i s胤 đ逢ợc thu gom t壱p trung v隠 bãi t壱p k院t rác b嘘 trí t衣i khu đ医t 
h衣 t亥ng kỹ thu壱t và s胤 đ逢ợc xe chuyên dùng ch荏 đi xử lý. 

1.2.6ăCácăcôngătrìnhăphòngăng瑛a,ă泳ngăphóăs詠ăc嘘ăch医tăth違i 
a. Sự cố bể tự hoại, rò r ỉ ống cấp nước và thoát nước  

Tuyên truy隠n ki院n th泳c b違o v羽 môi tr逢運ng cho khu dơn c逢 m瓜t s嘘 đi隠u c挨 b違n 
nh逢 sau:  

 Không đ鰻 hóa ch医t vào b欝n c亥u. 

 Định kỳ b挨m hút bể t詠 ho衣i. 
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 Th逢運ng xuyên kiểm tra các đ逢運ng 嘘ng c医p n逢噂c, thoát n逢噂c th違i trong nhà khi 
phát hi羽n ra s詠 c嘘 c亥n sửa ch英a kịp th運i. N院u h瓜 dân không t詠 khắc ph映c đ逢ợc ph違i 
báo ngay v噂i Ban qu違n lỦ khu đô thị hoặc chính quy隠n địa ph逢挨ng để ngăn chặn và xử 
lý không gây lãng phí, ng壱p úng c映c b瓜 và 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng xung quanh. 

b. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Đ嘘i v噂i ti院ng 欝n phát ra từ các ph逢挨ng ti羽n giao thông vƠ từ bưi xe trong khu 
th逢挨ng m衣i lƠ nh英ng ti院ng 欝n có tính ch医t không liên t映c, c逢運ng đ瓜 欝n không quá cao 
nên m泳c đ瓜 tác đ瓜ng đ院n c瓜ng đ欝ng dơn c逢 sinh s嘘ng xung quanh không quá l噂n. Tuy 
nhiên, để gi違m thiểu đ院n m泳c th医p nh医t nh英ng tác đ瓜ng do ti院ng 欝n gơy ra, bưi xe s胤 
đ逢ợc xơy d詠ng v噂i thi院t k院 phù hợp sao cho kh違 năng tiêu 欝n lƠ cao nh医t.  

- Ti院ng 欝n phát sinh do 違nh h逢荏ng từ ho衣t đ瓜ng c栄a khu th逢挨ng m衣i vƠ m瓜t ph亥n 
do ho衣t đ瓜ng sinh ho衣t hƠng ngƠy c栄a dơn c逢. Vì v壱y, ngoƠi các bi羽n pháp kh嘘ng ch院 
ti院ng 欝n phát sinh, ch栄 d詠 án s胤 có k院 ho衣ch k院t hợp v噂i các bi羽n pháp kh嘘ng ch院 ti院ng 
欝n từ ho衣t đ瓜ng c栄a khu th逢挨ng m衣i. M瓜t s嘘 các bi羽n pháp kh嘘ng ch院 đ逢ợc đ隠 xu医t 
nh逢 sau: 

+ Quy định th運i gian ho衣t đ瓜ng c栄a các dịch v映 th逢挨ng m衣i. 

+ Quy định t嘘c đ瓜 l逢u thông t嘘i đa c栄a các lo衣i xe bên trong khu th逢挨ng m衣i vƠ 
dơn c逢. 

+ B嘘 trí xơy d詠ng khu nhƠ 荏, khu dịch v映 đúng theo quy ho衣ch đ逢ợc phê duy羽t. 

+ Tr欝ng vƠ chăm sóc cơy xanh xung quanh khu công viên, th逢挨ng m衣i vƠ dơn c逢 
để gi違m b噂t ti院ng 欝n. Tr欝ng cơy xanh k院t hợp v噂i hè đ逢運ng vƠ các khu đ医t tr嘘ng ven 
đ逢運ng để ph映c v映 dơn c逢 trong khu v詠c, vừa t衣o c違nh quan, vừa che chắn gió b映i, 
đ欝ng th運i gi違m ti院ng 欝n phát sinh từ d詠 án. 

1.3ăNguyên,ănhiên,ăv壱tăli羽uăs穎ăd映ngăc栄aăd詠ăán;ăngu欝năcungăc医păđi羽n,ăn逢ớcăvƠăcácă
s違năph育măc栄aăd詠ăán 

a. Nhu c̀ u nguyên liệu 

Nguyên v壱t li羽u c栄a d詠 án nh逢 đá xơy d詠ng, cát, xi măng, g衣ch và m瓜t s嘘 v壱t t逢 
khác đ逢ợc mua từ các cửa hƠng đ衣i lý v壱t li羽u xây d詠ng, các m臼 đá t衣i địa ph逢挨ng vƠ 
các khu v詠c lân c壱n.  

B違ng 1. 17: Nhu cầu nguyên li羽u chính s穎 d映ng trong d詠 án 

STT Nguyênăli羽u 
Tr丑ngă
l逢嬰ngă S嘘ăl逢嬰ng Kh嘘iăl逢嬰ngă(t医n) 

I Xơyăd詠ngăh衣ătầng 

1 Cát vàng 1450 kg/m3 1.140 m3 1.653 

2 Đá 4x6 1500 kg/m3 19.467 m3 29.201 

3 Xi măng PC40 1500 kg/m3 856 m3 1.284 
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STT Nguyênăli羽u 
Tr丑ngă
l逢嬰ngă S嘘ăl逢嬰ng Kh嘘iăl逢嬰ngă(t医n) 

4 Bê tông c嘘t thép 2500 kg/m3 2.821 m3 7.053 

5 G衣ch 7,6kg/viên 310.400 viên 2.359,04 

6 Thép không gỉ 8,1 kg/dm3 1.325 dm3 10,73 

7 Sắt 7,6 kg/dm3 1.620 dm3 12,31 

8 K胤m 6,9 kg/dm3 2.089 dm3 14,414 

9 Que hàn -- 620 kg 0,62 

10 Nh詠a đ逢運ng đặc -- 1.825 kg 1,825 

II  NhƠă荏ă 

1 Th衣ch cao  1100 kg/m3 386,25 m3 424,855 

2 Cát nh臼  1200 kg/m3 718,6 m3 862,31 

3 
G衣ch men s泳 

20x20cm 
0,42kg/viên 

3250 
viên 

1,365 

4 
G衣ch ceramic 

30x30cm 
1kg/viên 

765 
viên 

0,765 

5 Kính dày 1mm 2,5kg/m2 423 m2 1,06 

6 V英a bêtông 2350 kg/m3 12.841,5 m3 30.177,525 

7 Xi măng  1500 kg/m3 62.824 m3 41.882,665 

III  Khu D鵜chăv映ă- Côngăc瓜ng 

1 Th衣ch cao  1100 kg/m3 193,125 m3 212,4275 

2 Cát nh臼  1200 kg/m3 359,3 m3 431,155 

3 
G衣ch men s泳 

20x20cm 
0,42kg/viên 1625 viên 

0,6825 

4 
G衣ch ceramic 

30x30cm 
1kg/viên 382,5 viên 

0,3825 

5 Kính dày 1mm 2,5kg/m2 211,5 m2 
0,53 

6 V英a bêtông 2350 kg/m3 6420,75 m3 15.088,76 

7 Xi măng  1500 kg/m3 31412 m3 20.941,33 

 Khu Sơnăv壱năđ瓜ng 
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STT Nguyênăli羽u 
Tr丑ngă
l逢嬰ngă S嘘ăl逢嬰ng Kh嘘iăl逢嬰ngă(t医n) 

1 Th衣ch cao  1100 kg/m3 193,125 m3 212,4275 

2 Cát nh臼  1200 kg/m3 359,3 m3 431,155 

3 
G衣ch men s泳 

20x20cm 
0,42kg/viên 

1625 
viên 

0,6825 

4 
G衣ch ceramic 

30x30cm 
1kg/viên 

382,5 
viên 

0,3825 

5 Kính dày 1mm 2,5kg/m2 211,5 m2 0,53 

6 V英a bêtông 2350 kg/m3 6420,75 m3 15.088,76 

7 Xi măng  1500 kg/m3 31412 m3 20.941,33 

T鰻ng   188.291 

Nguồn: Dự toán tổng hợp kinh phí vậtătưăxâyădựng, 2022 

b. Nhu c̀ u sử dụng điện, nước 

 Nhu cầu sử dụngăđiện trongăgiaiăđoạn xây dựng 

姶噂c tính nhu c亥u sử d映ng đi羽n c栄a giai đo衣n xây d詠ng h衣 t亥ng vào kho違ng 1.000 
KWh/tháng. 

 Nhu cầu sử dụngăđiệnătrongăgiaiăđoạn hoạtăđộng 

姶噂c tính l逢ợng đi羽n tiêu th映 nh逢 sau: 
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B違ng 1. 18: B違ngă逢ớcătínhăl逢嬰ngăđi羽n tiêu th映 

STT   Đ嘘iăt逢嬰ngăs穎ăd映ngă  Quy mô   Ch雨ătiêuăc医păđi羽nă  Đ挨năv鵜ă 
 Quyăđ鰻iă 

 KW   KVA  

1  C医păđi羽năchoăsinhăho衣tă 596,0 3,0 KW/căn 1.788,00 2.103,53 

2  C医păđi羽năchoăkhuăcôngătrìnhăd鵜chăv映ăcôngăc瓜ngă 
     

 
 Di羽n tích sƠn công trình  66.480,0 0,0030 KW/m2 199,44 234,64 

 
 Di羽n tích giao thông, sơn bưi  9.972,0 0,0025 KW/m2 24,93 29,33 

 
 Di羽n tích cơy xanh  9.972,0 0,0005 KW/m2 4,99 5,87 

3  C医păđi羽năchoăkhuăcơyăxanhăcôngăviênă 
   

31,13 36,63 

 
 Di羽n tích sƠn công trình  1.270,7 0,0030 KW/m2 3,81 4,48 

 
 Di羽n tích giao thông, sơn bưi  7.624,2 0,0025 KW/m2 19,06 22,42 

 
 Di羽n tích cơy xanh  16.519,1 0,0005 KW/m2 8,26 9,72 

4  C医păđi羽năchoăkhuăh衣ătầngăk悦ăthu壱tă 
   

1,28 1,50 

 
 Di羽n tích sàn công trình  319,3 0,0030 KW/m2 0,96 1,13 

 
 Di羽n tích giao thông, sơn bưi  106,4 0,0025 KW/m2 0,27 0,31 

 
 Di羽n tích cơy xanh  106,4 0,0005 KW/m2 0,05 0,06 

5  Đ医tăgiaoăthôngă 67.858,5 0,0025 KW/m 2 169,65 199,58 

6  D詠ăphòngă(10%)ă 
   

198,88 233,97 

  T鰻ngăc瓜ng 
   

2.187,66 2.573,71 

Nguồn: Thuyết minh tổng hợpăđồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  
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- T鰻ng nhu c亥u dùng đi羽n  2.573,71 kVA. 

 Nhu c̀ u về sử dụng nước: 

 Nhu cầu sử dụngănước sinh hoạtătrongăgiaiăđoạn xây dựng: 

Trong quá trình xây d詠ng thuê kho違ng 50 công nhân. 

Tiêu chuẩn c医p n逢噂c cho m厩i ng逢運i theo Tiêu chuẩn xây d詠ng Vi羽t Nam 
TCXDVN 33:2006 C医p n逢噂c ậ M衣ng l逢噂i đ逢運ng 嘘ng và công trình tiêu chuẩn thi院t k院 
là 100L/ng逢運i.ngƠy. L逢ợng n逢噂c c亥n sử d映ng:  

50 ng逢運i x 100L/ng逢運i.ngày = 5.000L/ngày = 05m3/ngày. 

- N逢噂c ph映c v映 xây d詠ng: 

N逢噂c ph映c v映 cho xây d詠ng ch栄 y院u lƠ quá trình t逢噂i đ逢運ng gi違m b映i, rửa xe 
kho違ng 8,4 m3/ngày.   

N逢噂c ph映c v映 xây kỹ thu壱t khung c栄a m瓜t s嘘 nhà 荏 li隠n k隠, nhà 荏 xã h瓜i kho違ng 
05m3/ngày. 

→ T鰻ng nhu c亥u sử d映ng n逢噂c c栄a d詠 án trong giai đo衣n xây d詠ng: 

05m3/ngày + 8,4 m3/ngày + 05m3/ngày = 18,4 m3/ngày. 

 Nhu cầu sử dụngănước sinh hoạtătrongăgiaiăđoạn hoạtăđộng: 

Căn c泳 vƠo ph逢挨ng án quy ho衣ch, ch泳c năng sử d映ng chính thì nhu c亥u sử d映ng 
n逢噂c cho d詠 án đ逢ợc t鰻ng hợp nh逢 sau: 

B違ng 1. 19: T鰻ng h嬰p nhu cầu c医păn逢ớc 

STT Đ嘘iăt逢嬰ngăs穎ăd映ng Quy mô 
Nhuăcầuădùngă

n逢ớc (m3/ ngày) 

1 N逢噂c sinh ho衣t 5.000 500,00 

2 N逢噂c t逢噂i cơy, công viên 25.414,0 76,24 

3 N逢噂c rửa đ逢運ng 67.858,5 33,93 

4 N逢噂c cho b違n thơn khu h衣 t亥ng kỹ thu壱t 7.247,1 20,00 

  T鰻ngăc瓜ng 
 

630,17 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

B違ng 1. 20: B違ng t鰻ng h嬰păn逢ớc th違i c栄a d詠 án 

STT Đ嘘iăt逢嬰ngăs穎ăd映ng Quy mô  
Nhuăcầuăthoátă

nuớcă(m3/ ngày) 

1 N逢噂c sinh ho衣t 5.000 500,00 
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2 N逢噂c t逢噂i cơy, công viên 25.414,0 0,00 

3 N逢噂c rửa đ逢運ng 67.858,5 0,00 

4 N逢噂c cho b違n thơn khu h衣 t亥ng kỹ thu壱t 7.247,1 20,00 

  T鰻ngăc瓜ng 
 

520,00 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

1.4. Công ngh羽 xây d詠ng, v壱n hành c栄a d詠 án 

- D詠 án xây d詠ng khu dơn c逢 áp d映ng công ngh羽 k院t hợp phát quang, bằng th栄 
công vƠ c挨 gi噂i. 

- Quy trình thi công đ逢ợc th詠c hi羽n nh逢 sau: 

+ San l医p mặt bằng 

+ Xây d詠ng đ逢運ng giao thông. 

+ Xây d詠ng lắp đặt h羽 th嘘ng c医p n逢噂c. 

+ Xây d詠ng h羽 th嘘ng thoát n逢噂c m逢a, thoát n逢噂c th違i và tr衣m xử lỦ n逢噂c th違i. 

+ Xây d詠ng h衣 t亥ng kỹ thu壱t khung cho nhà 荏. 

+ Xây d詠ng khu th逢挨ng m衣i, dịch v映 công c瓜ng, sân v壱n đ瓜ng. 

+ Xây d詠ng khu công viên, cây xanh. 

+ Lắp đặt h羽 th嘘ng chi院u sáng. 

+ Lắp đặt h羽 th嘘ng c医p đi羽n. 

1.5. Bi羽n pháp t鰻 ch泳c thi công 

Bi羽n pháp t鰻 ch泳c thi công đ逢ợc th詠c hi羽n nh逢 sau: 

a. San nền 

Nguyên tắc thiết kế 

San n隠n theo nguyên tắc đ違m b違o thoát n逢噂c t詠 ch違y đ逢ợc thu壱n lợi nh医t và kh嘘i 
l逢ợng đƠo đắp đ医t nh臼 nh医t; 

N隠n xây d詠ng các khu v詠c m噂i gắn k院t v噂i khu v詠c cũ, đ違m b違o thoát n逢噂c mặt 
t嘘t, đ違m b違o chi隠u cao n隠n phù hợp v噂i không gian ki院n trúc và c違nh quan toàn khu; 

Cao đ瓜 san n隠n đ逢ợc thi院t k院 trên c挨 s荏 cao đ瓜 kh嘘ng ch院 t衣i các điểm nút giao 
v噂i tuy院n đ逢運ng quy ho衣ch c栄a khu v詠c; 

Thi院t k院 san n隠n đ違m b違o thoát n逢噂c tri羽t để theo nguyên tắc t詠 ch違y; 

K院t hợp hài hòa gi英a khu v詠c m噂i và hi羽n tr衣ng, t鰻 ch泳c hài hòa gi英a địa hình và 
thoát n逢噂c đ違m b違o khu v詠c nghiên c泳u thoát n逢噂c t嘘t, tránh ng壱p úng.  

Giải pháp thiết kế 
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- N隠n xây d詠ng các khu v詠c m噂i gắn k院t v噂i khu v詠c cũ, đ違m b違o thoát n逢噂c 
mặt t嘘t, đ違m b違o chi隠u cao n隠n phù hợp v噂i không gian ki院n trúc và c違nh quan đô thị 
m噂i. 

- Thi院t k院 san n隠n tuân th栄 theo các cao đ瓜 kh嘘ng ch院 c栄a các tim tr映c đ逢運ng, đ瓜 
d嘘c, h逢噂ng d嘘c c栄a khu v詠c, k院t hợp v噂i vi羽c xem xét các cao đ瓜 hi羽n tr衣ng các tuy院n 
đ逢運ng để đ違m b違o vi羽c tôn n隠n đ違m b違o tiêu thoát n逢噂c và không gây 違nh h逢荏ng t噂i 
khu v詠c hi羽n tr衣ng dơn c逢 đang 鰻n định. 

- Khoanh vùng các khu v詠c ti院n hành san l医p, thi院t k院 đ逢運ng đ欝ng m泳c trong lô 
v噂i đ瓜 d嘘c t嘘i thiểu 0,4% đ違m b違o các lô đ医t có thể t詠 thoát n逢噂c mặt , đ違m b違o tính 
mỹ quan c違nh quan trong lô đ医t, t衣o đi隠u ki羽n thu壱n lợi cho xây d詠ng công trình 

- Các tuy院n giao thông thi院t k院 đ逢運ng đ欝ng m泳c v噂i đ瓜 d嘘c theo đ逢運ng giao 
thông. 

- H逢噂ng d嘘c chung c栄a toàn b瓜 khu v詠c theo h逢噂ng d嘘c từ đ逢運ng hi羽n h英u phía 
Đông d嘘c v隠 phía Nam c栄a d詠 án. 

- V壱t li羽u san n隠n: Sử d映ng đ医t đƠo đắp t衣i ch厩; 

- Đ瓜 chặt san n隠n: San n隠n lô đ医t đ衣t đ瓜 chặt K ≥ 0,90; 

- San n隠n h羽 th嘘ng giao thông đ衣t đ瓜 chặt K ≥ 0,95; 

- T鰻ng kh嘘i l逢ợng san n隠n: 1.214.761,20 m3; 

B違ng 1. 21: B違ng t鰻ng kh嘘iăl逢嬰ng san n隠n 

TT H衣ng m映c Đ挨năv鵜 Kh嘘iăl逢嬰ng 

1 Kh嘘i l逢ợng đ医t đƠo m3 1.094.815,50 

2 Kh嘘i l逢ợng đ医t đắp m3 29.957,40 

3 Kh嘘i l逢ợng bóc l噂p h英u c挨 m3 89.988,30 

T鰻ng c瓜ng 
 

1.214.761,20 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

b. Về tổ chức quy hoạch, kiến trúc cảnh quan  

M荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n 
Thanh Bình đ逢ợc b嘘 trí các ch泳c năng: Đ医t th逢挨ng m衣i dịch v映 - công c瓜ng, đ医t cây 
xanh công viên, đ医t 荏, đ医t sân v壱n đ瓜ng, đ医t h衣 t亥ng kỹ thu壱t, đ医t giao thông vƠ đ医t bãi 
xe. C映 thể nh逢 sau: 

- Tr映c tuy院n không gian chính: Tuy院n đ逢運ng D1 đ逢ợc xác định lƠ h逢噂ng vào 
chính c栄a khu dơn c逢, đ欝ng th運i là tr映c b嘘 trí không gian ki院n trúc, c違nh quan. Các 
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công trình 2 bên tuy院n đ逢運ng vừa mang hình th泳c ki院n trúc đặc tr逢ng theo tính ch医t sử 
d映ng c栄a từng công trình, vừa lƠ điểm nh医n t衣o h逢噂ng chuyển ti院p không gian. 

- Khu v詠c trọng tơm đ欝ng th運i lƠ điểm nh医n v隠 không gian ki院n trúc đ逢ợc xác 
định t衣i khu v詠c th逢挨ng m衣i dịch v映 - khách s衣n, đơy lƠ khu v詠c t衣o lên điểm nh医n v隠 
ki院n trúc, c違nh quan. Công trình và c違nh quan c亥n đ逢ợc thi院t k院 đẹp, hi羽n đ衣i mang 
tính đặc tr逢ng riêng để t衣o lên m瓜t hình 違nh đ瓜c đáo cho khu v詠c. 

- Khu v詠c cây xanh công viên t壱p trung, sân v壱n đ瓜ng không chỉ là s詠 k院t hợp 
gi英a h羽 th嘘ng cây xanh v噂i không gian ki院n trúc c違nh quan công trình xung quanh, t衣o 
ra môi tr逢運ng s嘘ng trong lành, thân thi羽n v噂i thiên nhiên, nâng cao ch医t l逢ợng s嘘ng 
cho c逢 dơn trong khu dơn c逢, mƠ còn lƠ vị trí có t亥m nhìn quan trọng đ嘘i v噂i toàn b瓜 
không gian c栄a khu dơn c逢. 

 Quy định về khoảng lùi xây dựng công trình: 

- Nhà 荏: Kho違ng lùi phía tr逢噂c nhà 3m, kho違ng lùi phía sau nhà 1,0m từ ranh 
gi噂i lô đ医t. Đ逢ợc quy định c映 thể trong b違n đ欝 quy ho衣ch h羽 th嘘ng giao thông, chỉ gi噂i 
đ逢運ng đ臼, chỉ gi噂i xây d詠ng và hành lang b違o v羽 các tuy院n h衣 t亥ng kỹ thu壱t. Riêng các 
lô đ医t ti院p giáp 2 mặt ti隠n đ逢運ng thì chỉ gi噂i xây d詠ng c衣nh dài c栄a lô đ医t ti院p giáp 
đ逢運ng đ逢ợc phép trùng v噂i chỉ gi噂i đ逢運ng đ臼. 

- Công trình dịch v映 - công c瓜ng: Có kho違ng lùi 6m vƠ đ逢ợc quy định c映 thể 
trong b違n đ欝 quy ho衣ch h羽 th嘘ng giao thông, chỉ gi噂i đ逢運ng đ臼, chỉ gi噂i xây d詠ng và 
hành lang b違o v羽 các tuy院n h衣 t亥ng kỹ thu壱t. Ngoài ra tuân th栄 theo QCXDVN 
01:2021/BXD. 

- Công trình h衣 t亥ng kỹ thu壱t, và cây xanh: Th詠c hi羽n theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn 
xây d詠ng hi羽n hành và theo d詠 án đư đ逢ợc c挨 quan có thẩm quy隠n thẩm định, phê 
duy羽t. 

- Riêng c鰻ng, hƠng rƠo đ逢ợc phép xây d詠ng trùng v噂i chỉ gi噂i đ逢運ng đ臼 và góc 
vát t亥m nhìn giao l瓜 theo quy ho衣ch đ逢ợc duy羽t. 

 Chiều cao t̀ ng công trình: 

 Công trình nhà ở:  

- T亥ng cao công trình từ 01 ậ 05 t亥ng. 

- Chi隠u cao t亥ng: 

+ Chi隠u cao t亥ng 1: 4,0m tính từ n隠n nhà hoàn thi羽n. 

+ Chi隠u cao các t亥ng còn l衣i: 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thi羽n t亥ng d逢噂i đ院n t亥ng 
trên. 

 Công trình dịch v映 - công c瓜ng:  

- T亥ng cao công trình đ逢ợc quy định rõ trong b違n đ欝 quy ho衣ch sử d映ng đ医t. 

- Chi隠u cao t亥ng: 
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+ Chi隠u cao t亥ng 1: 4,0m tính từ n隠n nhà hoàn thi羽n. 

+ Chi隠u cao các t亥ng còn l衣i: 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thi羽n t亥ng d逢噂i đ院n t亥ng 
trên. 

 Công trình dịch v映 công viên, bãi xe:  

- T亥ng cao công trình: 01 t亥ng. 

 Công trình h衣 t亥ng kỹ thu壱t:  

- T亥ng cao công trình từ 01 ậ 02 t亥ng. 

 Quy định về cốt nền hoàn thiện công trình: 

- Căn c泳 cao trình các tuy院n đ逢運ng đ医t hi羽n tr衣ng, thi院t k院 và thi công các tuy院n 
đ逢運ng giao thông n瓜i b瓜 v噂i cao trình phù hợp v噂i đi隠u ki羽n l逢u thông vƠ thoát n逢噂c. 

- Đ嘘i v噂i công trình xây d詠ng: Cao đ瓜 sân ph違i cao h挨n cao đ瓜 vỉa hè 0,15m. 
Cao đ瓜 n隠n công trình ph違i đ逢ợc thi院t k院 cao h挨n c嘘t sân v噂i m瓜t kho違ng cách thích 
hợp trên c挨 s荏 phù hợp v噂i tính ch医t vƠ đi隠u ki羽n sử d映ng c栄a từng khu ch泳c năng. 

- Quy định v隠 c嘘t xây d詠ng đ嘘i v噂i từng khu ch泳c năng: 

+ Công trình nhà 荏: 0,45m so v噂i ±0,000 (c嘘t hoàn thi羽n sân). 

+ Công trình th逢挨ng m衣i dịch v映: 0,45m so v噂i ±0,000 (c嘘t hoàn thi羽n sân). 

+ Công trình dịch v映 công viên, h衣 t亥ng kỹ thu壱t: 0,15m so v噂i ±0,000 (c嘘t hoàn 
thi羽n sân). 

 Độ vươn ra của ban công: 

- Các b瓜 ph壱n c栄a nhà 荏 đ逢ợc nhô quá chỉ gi噂i xây d詠ng đ逢ợc quy định c映 thể 
nh逢 sau: 

+ Các công trình nhà 荏 xây m噂i có ô văng, ban công đ逢ợc nhô ra quá chỉ gi噂i 
xây d詠ng đ欝ng nh医t là 1,2m. 

 Đất giao thông  

Các chỉ tiêu ch栄 y院u v隠 qu違n lỦ xơy d詠ng đ逢運ng giao thông: 
- Bán kính bó vỉa ≥ 8m. 
- K院t c医u mặt đ逢運ng n瓜i b瓜: Bê tông nh詠a h衣t mịn. 
- K院t c医u vỉa hè: Đá t詠 nhiên, g衣ch block t詠 chèn hoặc g衣ch terrazzo, bó vỉa bê 

tông xi măng. 
Quy định v隠 cơy xanh, vỉa hè: 

  - Tr欝ng cơy xanh không lƠm 違nh h逢荏ng đ院n an toƠn giao thông hoặc lƠm h逢 h衣i 
đ院n móng nhƠ, t逢運ng rƠo, vỉa hè vƠ các công trình ng亥m. 
  - Cơy xanh đ逢ợc tr欝ng không lƠm 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng (câyă tiếtăraăchấtă
độc,ăcâyăhấpăd̃năcônătrùngăhoặcăcâyăcóămùiăgâyăảnhăhưởngăđếnăsứcăkhỏeăconăngười). 
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  - Không tr欝ng các lo衣i cơy xanh c医m tr欝ng trong đô thị theo Quy院t định s嘘 
1986/QĐ-UBND ngƠy 18/9/2014 ban hƠnh danh m映c cơy tr欝ng, cơy c医m tr欝ng, cơy 
tr欝ng h衣n ch院 trên đ逢運ng ph嘘 công viên ậ v逢運n hoa vƠ các khu v詠c công c瓜ng khác trên 
địa bƠn tỉnh Bình Ph逢噂c. 
  - Vi羽c tr欝ng cơy xanh trên vỉa hè các tuy院n đ逢運ng theo quy ho衣ch vƠ t衣i c映m 
hoa viên cơy xanh ph違i th詠c hi羽n theo quy trình kỹ thu壱t chuyên ngƠnh vƠ theo h欝 s挨 
d詠 án đ亥u t逢 đư đ逢ợc c挨 quan có thẩm quy隠n phê duy羽t.  
  - Vỉa hè trong khu quy ho衣ch dùng để đi b瓜 vƠ b嘘 trí các công trình h衣 t亥ng kỹ 
thu壱t nh逢: Đi羽n, c医p n逢噂c, thoát n逢噂c, cơy xanh,.... 

  - V壱t li羽u sử d映ng cho vỉa hè ph違i đ欝ng ch医t đ欝ng mƠu, nhằm t衣o mỹ quan chung 
cho các tr映c đ逢運ng giao thông. 

* H ệ thống giao thông đối ngoại:  

Đ逢運ng ĐT.759B: L瓜 gi噂i r瓜ng 64m. 

Đ逢運ng Nguy宇n Văn Tr厩i: L瓜 gi噂i r瓜ng 24m. 

Ngoài ra còn có các đ逢運ng thu瓜c khu th逢挨ng m衣i phía Đông d詠 án: L瓜 gi噂i 
r瓜ng ≥14m. 

* H ệ thống giao thông đối nội:  

- Tuy院n D1, N5 (có mặt cắt 1-1), lòng đ逢運ng 12m, hai bên đ逢運ng có vỉa hè 6m. 

- Tuy院n D2; D3; N1; N2; N3; N4; N6; và N7(có mặt cắt 2-2), lòng đ逢運ng r瓜ng 
8m, hai bên đ逢運ng có vỉa hè r瓜ng 5m. 

- Tuy院n D4,: Đ逢運ng vào từ đ逢運ng hi羽n h英u (có mặt cắt 3-3), lòng đ逢運ng 7m, 
hai bên đ逢運ng có vỉa hè 4m. 

B違ng 1. 22: B違ng th嘘ng kê h羽 th嘘ngăđ逢運ng giao thông 

STT Tênăđ逢運ng 
Mặtă
c逸t 

Chi隠uă
dài 
(m) 

Chi隠uăr瓜ngă(m) Di羽nătíchă(m2) Di羽nă
tích 
t鰻ngă
(m2) 

L瓜ă
giới 

Lòng 
đ逢運ng 

V雨aă
hè 

Lòng 
đ逢運ng 

V雨aăhè 

1 Đ逢運ng D1 1-1 1.481 24 12 6+6 17.003,8 15.887,2 32.891,0 

2 Đ逢運ng D2 2-2 371 18 8 5+5 2.527,1 3.158,9 5.686,1 

3 Đ逢運ng D3 2-2 332 18 8 5+5 2.448,6 2.884,6 5.333,2 

4 Đ逢運ng D4 3-3 203 15 7 4+4 1.237,3 1.414,0 2.651,3 

5 Đ逢運ng N1 2-2 158 18 8 5+5 924,6 1.155,7 2.080,3 

6 Đ逢運ng N2 2-2 157 18 8 5+5 1.096,5 1.387,4 2.483,9 

7 Đ逢運ng N3 2-2 151 18 8 5+5 1.343,5 1.915,4 3.258,9 
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8 Đ逢運ng N4 2-2 236 18 8 5+5 1.937,8 2.014,4 3.952,2 

9 Đ逢運ng N5 1-1 197 24 12 6+6 2.001,7 1.874,7 3.876,4 

10 Đ逢運ng N6 2-2 132 18 8 5+5 754,7 831,5 1.586,2 

11 Đ逢運ng N7 2-2 106 18 8 5+5 384,5 390,3 774,8 

12 Đ医t gi英a dưy nhƠ             3.284,2 3.284,2 

  T鰻ngăc瓜ng 3.524       31.660 36.199 67.858,5 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Tỷ l羽 di羽n tích giao thông 67.858,5m2 chi院m 22,6%. T鰻ng chi隠u dài m衣ng l逢噂i 
đ逢運ng n瓜i b瓜 3.524m. 

Trong ph衣m vi tam giác nhìn c亥n ch医p hƠnh các đi隠u sau: 

+ Không đ逢ợc xơy d詠ng hoặc đặt b医t c泳 v壱t gì lƠm c違n tr荏 t亥m nhìn. 

+ Không đ逢ợc tr欝ng cơy b映i cao h挨n 1m. 

+ Không đ逢ợc đ壱u xe ôtô. 

c. Xây dựng hệ thống cấp nước 

- M衣ng l逢噂i đ逢運ng 嘘ng đ逢ợc thi院t k院 theo kiểu m衣ng vòng k院t hợp m衣ng h荏. 

- M衣ng dịch v映 là m衣ng cung c医p n逢噂c tr詠c ti院p đ院n các đ嘘i t逢ợng sử d映ng n逢噂c, 
đ逢運ng kính 嘘ng từ D75 - D150. Trên m衣ng dịch v映 nƠy đ逢ợc quy ho衣ch thành m衣ng 
h荏, t衣i nh英ng điểm đ医u n嘘i v噂i đ逢運ng 嘘ng thu瓜c m衣ng phân ph嘘i đ隠u có van khóa 
kh嘘ng ch院. 

- M衣ng 嘘ng c医p đ逢ợc kh嘘ng ch院 b荏i các tê, cút, van khoá. 

- 渦ng c医p n逢噂c dịch v映 đ医u vào 嘘ng c医p n逢噂c chính ph違i có đai kh荏i thuỷ. 

- 渦ng c医p n逢噂c sử d映ng 嘘ng nh詠a HDPE, áp l詠c làm vi羽c PN = 8 bar. 

- Đ逢運ng 嘘ng thi院t k院 đặt trên hè chôn sâu t嘘i thiểu  0,6 m tính từ đỉnh 嘘ng. 

- Các 嘘ng c医p n逢噂c đ逢ợc đặt trên hè, nh英ng đo衣n qua đ逢運ng, tuỳ thu瓜c vào chi隠u 
sâu s胤 đ逢ợc đặt trong 嘘ng l欝ng b違o v羽. Đ逢運ng kính 嘘ng l欝ng l噂n h挨n các 嘘ng t逢挨ng 
泳ng hai c医p tùy tr逢運ng hợp th詠c t院. 

- D逢噂i các ph映 ki羽n van, tê, cút c栄a tuy院n 嘘ng chính c亥n đặt các g嘘i đỡ bê tông. 

- Trong khu quy ho衣ch b嘘 trí tr映 l医y bên ngoài công trình g欝m có các tr映 l医y 
n逢噂c ch英a cháy trên tuy院n 嘘ng c医p n逢噂c chính D110, kho違ng cách gi英a các tr映 150 m. 
Ngoài ra khi có s詠 c嘘 cháy, c亥n s詠 h厩 trợ c栄a l詠c l逢ợng ch英a cháy c栄a huy羽n. 
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B違ng 1. 23: B違ng kh嘘iăl逢嬰ng xây d詠ng m衣ngăl逢ới c医păn逢ớc 

STT H衣ngăm映c 
Đ挨nă
v鵜 

Kh嘘iă
l逢嬰ng 

 
1 渦ng nh詠a HDPE Ø110 m        3.945  

 
2 渦ng nh詠a HDPE Ø63 m        2.658  

 
3 Tr映 c泳a h臼a bằng gang Tr映             28  

 
  T鰻ngăc瓜ng m       6.603  

 
Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 2022 

d. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

- Trên đ逢運ng c嘘ng thoát n逢噂c b嘘 trí các h嘘 ga thu n逢噂c m逢a v噂i kho違ng cách 
cách trung bình là 25m ậ 40m (Vị trí h嘘 ga có thể thay đ鰻i khi thi院t k院 h欝 s挨 b違n v胤 thi 
công cho sát v噂i th詠c t院 địa hình). 

- M衣ng l逢噂i đ逢運ng c嘘ng sử d映ng c嘘ng bê tông c嘘t thép v噂i các đ逢運ng kính từ 
D800 ậ D1.000. 

- H羽 th嘘ng thoát n逢噂c m逢a c映 thể đ逢ợc b嘘 trí nh逢 sau: 

+ M瓜t ph亥n l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a trên đ逢運ng D1 thoát ra đ逢運ng ĐT759B; 

+ M瓜t ph亥n l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a trên đ逢運ng D1, N7 vƠ đ逢運ng D4 thoát ra 
đ逢運ng N6 vƠ ch違y ra đ逢運ng ĐT759B; 

+ M瓜t ph亥n l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a trên đ逢運ng D3 thoát ra đ逢運ng ĐT759B; 

+ M瓜t ph亥n l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a trên đ逢運ng D1, N5, D2 vƠ đ逢運ng D3 thoát 
ra đ逢運ng N4 vƠ ch違y ra đ逢運ng hi羽n h英u phía Đông d詠 án; 

+ M瓜t ph亥n l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a trên đ逢運ng D1, D2 thoát ra đ逢運ng N3 vƠ 
ch違y ra đ逢運ng hi羽n h英u phía Đông d詠 án; 

+ M瓜t ph亥n l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a trên đ逢運ng D1, N1 vƠ đ逢運ng N2 thoát ra 
đ逢運ng hi羽n h英u phía Đông d詠 án; 

+ M瓜t ph亥n l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a trên đ逢運ng D1 thoát ra đ逢運ng Nguy宇n Văn 
Tr厩i.  

B違ng 1. 24 B違ngăth嘘ngăkêăkh嘘iăl逢嬰ngăthoátăn逢ớcăm逢a 

STT H衣ngăm映c Đ挨năv鵜 Kh嘘iăl逢嬰ng 

1 C嘘ng tròn BTCT D800 Km 6.053 

2 C嘘ng tròn BTCT D1000 Km 1.387 

3 H嘘 ga Cái  270 

T鰻ngăc瓜ng Km              7.440  
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Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

e. Xây dựng hệ thống thoát nước thải 

- N逢噂c th違i đ逢ợc thu gom thông qua m衣ng l逢噂i h羽 th嘘ng thoát n逢噂c th違i D160 và 

D200 r欝i d磯n v隠 tr衣m b挨m n逢噂c th違i đ逢ợc đặt t衣i khu đ医t quy ho衣ch Tr衣m xử lỦ n逢噂c 

th違i g亥n ngư 4 đ逢運ng N1 giao v噂i đ逢運ng dân hi羽n h英u, n逢噂c th違i đ逢ợc xử lỦ đ違m b違o 

theo các tiêu chuẩn do nhƠ n逢噂c ban hành m噂i th違i ra ngoƠi môi tr逢運ng. 

B違ng 1. 25 B違ng t鰻ng h嬰p kh嘘iăl逢嬰ngăthoátăn逢ớc th違i 

STT H衣ngăm映c Đ挨năv鵜 Kh嘘iă
l逢嬰ng 

1 H嘘 ga D160 cái 287 

2 H嘘 ga D200 cái 68 

3 渦ng uPVC D160 m 4.451 

4 渦ng uPVC D200 m 1.709 

5 渦ng HDPE D160 có áp m 700 

T鰻ngăc瓜ng m 6.860 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 2022 

f. Lắp đặt hệ thống cấp điện 

- H羽 th嘘ng đi羽n: Cáp bọc PVC, đi n鰻i trên tr映 bê tông đ逢ợc chôn trên vỉa hè, 

m衣ch vòng. 

- Đi羽n chi院u sáng sử d映ng đèn Led. 

+ Tuy院n đi羽n trung áp xơy d詠ng m噂i c医p đi羽n cho khu v詠c vƠ quy ho衣ch c医p 
đi羽n cho các tr衣m bi院n áp 35/0.4kv trong khu dơn c逢 đ逢ợc thi院t k院 theo c医p đi羽n áp 
35kV. Tuy院n đi羽n trung áp m噂i nƠy đi n鰻i dọc theo các tr映c đ逢運ng giao thông n瓜i khu 
dơn c逢 c医p đi羽n đ院n các tr衣m bi院n áp 35/0.4KV.  

+ Đ逢運ng dơy c医p đi羽n 0,4kV đi羽n áp 380/220v cho các h瓜 dơn đi n鰻i trên các 
c瓜t bê tông ch衣y dọc theo các tr映c đ逢運ng giao thông n瓜i b瓜, dơy bọc CU/PVC ti院t di羽n 
dơy 2x10. Kho違ng cách c瓜t đi羽n ~ 35m. 

+ Ngu欝n đi羽n chi院u sáng dọc theo các tuy院n c医p đi羽n 0,4 kV, đèn chi院u sáng theo 
c瓜t đi羽n, chi院u sáng m瓜t bên đ逢運ng, hình th泳c chi院u sáng đèn Led công su医t từ 100W 
đ院n 150W. 

1.6.ăTi院năđ瓜,ăt鰻ngăm泳căđầuăt逢,ăt鰻ăch泳căqu違nălỦăvƠăth詠căhi羽năd詠ăánăă 
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a. Tiến độ thực hiện 

Qúy IV/2022: Hoàn thành các th栄 t映c pháp lý c栄a d詠 án. 

Qúy I/2023 đ院n quý IV/2024: San l医p mặt bằng, ti院n hành xây d詠ng h衣 t亥ng kỹ 
thu壱t khu dơn c逢 theo quy ho衣ch đ逢ợc duy羽t. 

Quý I/2025: Đ逢a d詠 án vào kinh doanh. 

b. Tổng mức đ̀u tư 

T鰻ng s嘘 ti隠n trúng đ医u giá quy隠n sử d映ng đ医t: 368.600.000.000 đ欝ng (Baătrămă
sáuămươiătámătỷ,ăsáuătrămătriệuăđồng chẵn). 

T鰻ng ti隠n đ亥u t逢 xơy d詠ng d詠 án: 172.649.151.222 đ欝ng (Mộtătrămăbảyămươiăhaiă
tỷ,ăsáuătrămăbốnămươiăch́nătriệu, mộtă trămănămămươiămốtănghìn,ăhaiă trămăhaiămươiă
haiăđồng) 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Ch栄 đ亥u t逢 lƠ Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc t鰻 ch泳c đ亥u t逢 để 
th詠c hi羽n d詠 án. Ph嘘i hợp v噂i các c挨 quan ch泳c năng th嘘ng nh医t qu違n lý xây d詠ng d詠 
án theo quy ho衣ch đ逢ợc duy羽t. 

Nhu c亥u lao đ瓜ng trong quá trình xây d詠ng c栄a d詠 án lƠ nh逢 sau: 

- Trong giai đo衣n xây d詠ng d詠 án: s嘘 l逢ợng công nhân làm trong quá trình san 
l医p mặt bằng và thi công xây d詠ng là kho違ng 50 nhân công. 

- Ch栄 d詠 án chịu trách nhi羽m tr詠c ti院p t鰻 ch泳c qu違n lý và th詠c hi羽n d詠 án. D詠 
ki院n khi đi vƠo ho衣t đ瓜ng s胤 có l逢ợng dân s嘘 là kho違ng 5.000 ng逢運i. 

B違ng 1. 26: Cácăgiaiăđo衣n th詠c hi羽n d詠 án 

Cácăgiaiăđo衣nă
c栄aăd詠ăán 

Cácăho衣tăđ瓜ng Ti院năđ瓜ă
th詠căhi羽n 

Côngăngh羽/cáchă
th泳căth詠căhi羽n 

Cácăy院uăt嘘ămôiă
tr逢運ngăcóăkh違ă
nĕngăphátăsinh 

Xơyăd詠ng 
d詠ăán 

Dọn dẹp mặt 
bằng 

Tháng 
01/2023 

K院t hợp phát 
quang, bằng th栄 
công vƠ c挨 gi噂i 

B映i, khí th違i, CTR, 
ti院ng 欝n 

San l医p 

mặt bằng 
Tháng 01-
03/2023 

Bằng c挨 gi噂i B映i, khí th違i 

V壱n chuyển vƠ 
l逢u tr英 nguyên 

v壱t li羽u 

Tháng 04-
09/2023 

V壱n chuyển bằng 
xe t違i 10 t医n 

B映i, khí th違i, CTNH 
(d亥u mỡ), ti院ng 欝n 

Xây d詠ng h羽 
th嘘ng đ逢運ng 
giao thông Tháng 07-

12/2023 

C挨 gi噂i k院t hợp 
th栄 công 

B映i, khí th違i, 
CTNH, ti院ng 欝n 

Xây d詠ng h羽 
th嘘ng đi羽n 

C挨 gi噂i k院t hợp 
th栄 công 

B映i, khí th違i, CTNH 
(D亥u nh噂t), ti院ng 欝n 
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Cácăgiaiăđo衣nă
c栄aăd詠ăán Cácăho衣tăđ瓜ng 

Ti院năđ瓜ă
th詠căhi羽n 

Côngăngh羽/cáchă
th泳căth詠căhi羽n 

Cácăy院uăt嘘ămôiă
tr逢運ngăcóăkh違ă
nĕngăphátăsinh 

Xây d詠ng h羽 
th嘘ng c医p n逢噂c 

Tháng 01 -
06/2024 

C挨 gi噂i k院t hợp 
th栄 công 

B映i, khí th違i, CTNH 
(D亥u nh噂t), ti院ng 欝n 

Xây d詠ng h羽 
th嘘ng thoát 

n逢噂c 

C挨 gi噂i k院t hợp 
th栄 công 

B映i, khí th違i, CTNH 
(D亥u nh噂t), ti院ng 欝n 

Xây d詠ng nhà 荏, 
dịch v映 công 
c瓜ng, sân v壱n 

đ瓜ng  
Tháng 07 -

12/2024 

 

 

C挨 gi噂i k院t hợp 
th栄 công 

B映i, khí th違i, CTNH 
(d亥u mỡ), ti院ng 欝n 

Xây d詠ng h羽  
th嘘ng thông tin 

vi宇n thông 

C挨 gi噂i k院t hợp 
th栄 công 

B映i, khí th違i, CTNH 
(d亥u mỡ), ti院ng 欝n 

Thi công các 
h衣ng m映c ph映 
trợ nh逢: cơy 

xanh, vỉa hè,ầ 

C挨 gi噂i k院t hợp 
th栄 công 

B映i, khí th違i, CTNH 
(d亥u mỡ), ti院ng 欝n 

Giaiăđo衣nă 
ho衣tăđ瓜ng 

Ho衣t đ瓜ng c栄a 
khu dơn c逢 

Tháng 
01/2025 

 

Ho衣t đ瓜ng sinh 
ho衣t, đi lai c栄a 

ph逢挨ng ti羽n giao 
thông 

B映i, khí th違i 
 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 
TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1.ăĐi隠u ki羽n t詠 nhiên, kinh t院 - xã h瓜i 

2.1.1.ăĐi隠u ki羽n t詠 nhiên 

a. Địa hình, địa chất 

- Thị tr医n Thanh Bình và xã Thi羽n H逢ng có lo衣i hình địa ch医t lƠ đ医t đ臼 bazan, 
màu mỡ phù hợp v噂i các lo衣i cây công nghi羽p nh逢: Cao su, đi隠u... 

- Khu v詠c quy ho衣ch có địa ch医t công trình t嘘t. C逢運ng đ瓜 chịu nén c栄a đ医t 
kho違ng 0,7 ậ 1,5 kg/cm². 

- ToƠn ph逢運ng có địa hình l逢ợn sóng có kh違 năng gi英 n逢噂c t嘘t. Là khu v詠c có 
đi衣 hình r医t đặc tr逢ng c栄a vùng trung du mi隠n núi c栄a vùng Đông Nam B瓜, thu壱n lợi 
cho công tác xây d詠ng vƠ thoát n逢噂c mặt trong t逢挨ng lai. 

b. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 

Khu v詠c nghiên c泳u có khí h壱u nhi羽t đ噂i gió mùa c壱n xích đ衣o, có n隠n nhi羽t đ瓜 
cao đ隠u quanh năm, ít 違nh h逢荏ng gió bưo vƠ không có mùa đông giá l衣nh. Khí h壱u th運i 
ti院t khá thu壱n lợi cho phát triển nông nghi羽p, thích hợp cho nhi隠u lo衣i cơy tr欝ng, v壱t 
nuôi có giá trị kinh t院 cao. 

 Mưa:ă 

Mùa m逢a trùng v噂i gió mùa H衣 mang l衣i chịu tác đ瓜ng c栄a nh英ng kh嘘i không 
khí nhi羽t đ噂i vƠ xích đ衣o nóng ẩm v噂i nh英ng nhi宇u đ瓜ng khí quyển th逢運ng xuyên. 
Bình Ph逢噂c lƠ tỉnh có l逢ợng m逢a thu瓜c di羽n l噂n nh医t 荏 mi隠n Đông Nam B瓜. Trong 
vùng nghiên c泳u, mùa m逢a th逢運ng kéo dƠi 6 tháng (th逢運ng bắt đ亥u từ tháng 5 đ院n 
tháng 11) chi院m 90% l逢ợng m逢a c違 năm. M逢a trung bình năm l噂n nh医t th逢運ng vƠo 
tháng 10 vƠ mùa khô th逢運ng kéo dƠi 6 tháng (th逢運ng bắt đ亥u từ tháng 11 đ院n tháng 4 
năm sau), l逢ợng m逢a chỉ chi院m 10-15% l逢ợng m逢a c違 năm; m逢a trung bình tháng 
nhi隠u năm th医p nh医t th逢運ng vƠo tháng 2. Ch院 đ瓜 m逢a lƠ nhơn t嘘 違nh h逢荏ng đ院n môi 
tr逢運ng, khi m逢a r挨i xu嘘ng s胤 mang theo các ch医t ô nhi宇m trong không khí vào môi 
tr逢運ng đ医t. Khi trong không khí có n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m nh逢 SO2, NO2 cao s胤 gơy 
ra hi羽n t逢ợng m逢a axit do các ch医t nƠy k院t hợp h挨i n逢噂c trong khí quyển hình thƠnh 
axit nh逢 H2SO4, HNO3, lƠm 違nh h逢荏ng nghiêm trọng đ院n th詠c v壱t, môi tr逢運ng n逢噂c, 
đ医t, 違nh h逢荏ng đ院n đ運i s嘘ng sinh v壱t vƠ con ng逢運i. NgoƠi ra, n逢噂c m逢a ch違y trƠn vƠo 
các mùa m逢a lũ có thể cu嘘n theo các ch医t ô nhi宇m n挨i chúng ch違y qua. L逢ợng m逢a 
đ逢ợc trình bƠy trong b違ng sau: 
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B違ngă2.ă1.ăL逢嬰ngăm逢aătrungăbìnhăcácăthángăt衣iăTr衣măPh逢ớcăLong (đ挨năv鵜:mm) 

Bìnhăquơnănĕm 2017 2018 2019 2020 2021 

Trung bình 3.235,3 2.536,6 2.721,2 2.561,7 2.254,8 

Tháng 1 51,7 40,3 - - 9,0 

Tháng 2 16,6 10,4 - - 12,0 

Tháng 3 19,2 69,7 - - 40,0 

Tháng 4 228,6 20,7 115,8 114,4 158,5 

Tháng 5 645,2 459,1 344,1 104,6 211,0 

Tháng 6 367,9 208,8 365,7 391,5 220,2 

Tháng 7 425,8 377,6 369,0 386,4 369,7 

Tháng 8 363,4 389,1 643,8 362,9 311,6 

Tháng 9 374,2 505,8 485,9 730,8 294,5 

Tháng 10 409,4 346,7 283,6 323,3 321,4 

Tháng 11 317,0 88,5 113,3 127,1 276,6 

Tháng 12 16,3 19,9 - 20,7 30,3 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnhăBìnhăPhước - nămă2021, xuất bảnănămă2022 - trạmăPhước Long 

Nh壱n xét: Từ k院t qu違 th嘘ng kê l逢ợng m逢a các năm c栄a tỉnh Bình Ph逢噂c ậ tr衣m 
Ph逢噂c Long, giai đo衣n từ năm 2017 ậ 2021, l逢ợng m逢a trung bình tăng gi違m theo 
từng năm, trong đó, l逢ợng m逢a trung bình năm th医p nh医t kho違ng 2.254,8mm vƠo năm 
2021 vƠ cao nh医t kho違ng 3.235,3mm vƠo năm 2017. L逢ợng m逢a thay đ鰻i theo năm vƠ 
có s詠 chênh l羽ch gi英a mùa m逢a vƠ mùa nắng. 

 Nhiệtăđộ:ă 
Đơy lƠ y院u t嘘 t詠 nhiên quan trọng trong vi羽c phát tán vƠ chuyển hóa các ch医t ô 

nhi宇m trong không khí cũng nh逢 có vai trò quan trọng trong quá trình phơn h栄y các 
ch医t h英u c挨. Do nằm trong khu v詠c nhi羽t đ噂i nên nhi羽t đ瓜 không khí luôn 荏 m泳c cao, 
đơy lƠ đi隠u ki羽n thu壱n lợi cho các vi sinh v壱t phơn h栄y các ch医t h英u c挨 d宇 phơn h栄y 
sinh học. Nhi羽t đ瓜 trung bình các tháng trong năm t衣i tr衣m Đ欝ng XoƠi đ逢ợc trình bƠy 
trong b違ng sau: 

B違ngă2.ă2.ăNhi羽tăđ瓜ătrungăbìnhăcácăthángătrongăcácănĕmă(đ挨năv鵜:0C)  

Bìnhăquơnănĕm 2017 2018 2019 2020 2021 

Trung bình 26,6 26,9 27,0 27,1 26,6 

Tháng 1 25,8 26,3 26,2 26,3 24,7 

Tháng 2 26,0 26,0 27,4 26,3 25,7 
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Tháng 3 26,8 27,2 28,2 28,4 28 

Tháng 4 27,8 28,0 29,0 28,5 27,9 

Tháng 5 27,3 27,2 28,3 29,2 27,9 

Tháng 6 27,2 26,8 27,4 27,4 27,4 

Tháng 7 26,2 26,3 26,6 27,4 27,0 

Tháng 8 26,4 26,8 26,2 27,0 26,9 

Tháng 9 27,3 26,3 25,8 26,5 26,2 

Tháng 10 26,5 27,9 26,8 26,0 25,9 

Tháng 11 26,1 26,7 26,0 26,2 26,3 

Tháng 12 25,6 26,7 25,5 25,5 26,3 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnhăBìnhăPhước - nămă2021, xuất bảnănămă2022 - trạmăPhước Long 

Nh壱n xét: Từ k院t qu違 th嘘ng kê nhi羽t đ瓜 c栄a tỉnh Bình Ph逢噂c ậ Tr衣m Ph逢噂c Long 
từ năm 2017 đ院n năm 2021, có nhi羽t đ瓜 trung bình từ 26,6 ậ 27,1oC, chênh l羽ch trung 
bình nhi羽t đ瓜 không cao. Nhi羽t đ瓜 trung bình năm tăng từ 26,6 ậ 27,1oC trong các năm 
từ 2017 đ院n 2021. 

 Độăẩm: 

Đ瓜 ẩm lƠ m瓜t y院u t嘘 quan trọng góp ph亥n 違nh h逢荏ng đ院n các quá trình chuyển 
hóa vƠ phơn h栄y ch医t ô nhi宇m. Trong đi隠u ki羽n đ瓜 ẩm l噂n, các h衣t b映i l挨 lửng trong 
không khí có thể liên k院t v噂i nhau vƠ r挨i nhanh xu嘘ng đ医t. Từ mặt đ医t các vi sinh v壱t 
phát tán vƠo không khí, đ瓜 ẩm l噂n t衣o đi隠u ki羽n cho vi sinh v壱t phát triển nhanh chóng 
vƠ bám vƠo h衣t b映i l挨 lửng trong không khí bay đi xa, lƠm lan truy隠n dịch b羽nh. Khi 
môi tr逢運ng không khí có đ瓜 ẩm cao, h挨i n逢噂c k院t hợp v噂i các ch医t khí NOx, SOx hình 
thƠnh các axit nh逢 H2SO3, H2SO4, HNO3 gơy h衣i cho s詠 s嘘ng. NgoƠi ra, đ瓜 ẩm cao lƠ 
đi隠u ki羽n thu壱n lợi cho vi sinh v壱t hi院u khí vƠ kỵ khí phơn h栄y ch医t h英u c挨. Đ瓜 ẩm 
t逢挨ng đ嘘i trung bình các tháng trong năm t衣i tr衣m Đ欝ng XoƠi đ逢ợc trình bƠy trong 
b違ng sau: 

B違ngă2.ă3.ăĐ瓜ă育măt逢挨ngăđ嘘iătrungăbìnhăcácăthángătrongăcácănĕm 

(đ挨năv鵜:%) 

Bìnhăquơnănĕm 2017 2018 2019 2020 2021 

Trung bình 78,4 77,8 75,1 74,6  78,0 

Tháng 1 71 70 67 66 66,0 

Tháng 2 66 61 65 61 67,0 

Tháng 3 70 71 60 67 67,0 
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Bìnhăquơnănĕm 2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 4 76 71 72 71 75,0 

Tháng 5 84 81 74 73 81,0 

Tháng 6 83 82 83 80 82,0 

Tháng 7 87 87 84 81 82,0 

Tháng 8 89 88 87 81 85,0 

Tháng 9 84 90 87 84 88,0 

Tháng 10 82 80 82 85 89,0 

Tháng 11 81 78 74 77 84,0 

Tháng 12 68 75 66 69 70,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnhăBìnhăPhước - nămă2020, xuất bảnănămă2021 - trạmăPhước Long 

Nh壱n xét: Từ k院t qu違 th嘘ng kê đ瓜 ẩm theo năm c栄a tỉnh Bình Ph逢噂c ậ tr衣m 
Ph逢噂c Long, có đ瓜 ẩm thay đ鰻i từ 74,6 ậ 78,4. Trung bình đ瓜 ẩm tăng từ năm 2017 
đ院n 2021 v噂i giá trị từ 74,6% lên 78,4%. Trong năm 2021 đ瓜 ẩm cao nh医t lƠ 89% vƠo 
tháng 10, th医p nh医t lƠ 66% vƠo tháng 1, trung bình 78%. Đ瓜 ẩm trung bình khá cao vƠ 
đ欝ng đ隠u trong các tháng c栄a năm. 

 Gió: LƠ m瓜t y院u t嘘 quan trọng nh医t tác đ瓜ng lên quá trình lan truy隠n các ch医t ô 
nhi宇m. T嘘c đ瓜 gió cƠng cao thì ch医t ô nhi宇m cƠng đ逢ợc mang đi cƠng xa vƠ n欝ng đ瓜 
ch医t ô nhi宇m cƠng do khí th違i đ逢ợc pha loưng v噂i khí s衣ch cƠng nhi隠u. Khi t嘘c đ瓜 gió 
cƠng nh臼 thì m壱t đ瓜 các ch医t ô nhi宇m s胤 t壱p trung ngay t衣i g亥n ngu欝n th違i vì ch壱m 
phát tán. Vì vai trò c栄a t嘘c đ瓜 gió quan trọng nh逢 trên nên khi tính toán vƠ thi院t k院 các 
h羽 th嘘ng xử lỦ khí th違i c亥n xác định 泳ng v噂i tr逢運ng hợp t嘘c đ瓜 gió nguy h衣i sao cho 
n欝ng đ瓜 c詠c đ衣i tuy羽t đ嘘i t衣i mặt đ医t th医p h挨n quy chuẩn môi tr逢運ng vƠ tiêu chuẩn v羽 
sinh cho phép. 

M厩i năm có 2 mùa gió theo 2 mùa m逢a vƠ khô. V隠 mùa m逢a, gió thịnh hƠnh 
Tây - Nam. V隠 mùa khô, gió thịnh hƠnh Đông - Bắc. Chuyển ti院p gi英a hai mùa còn có 
gió Đông vƠ Đông Nam. 

T嘘c đ瓜 gió trung bình đ衣t 1,0-1,2m/s, l噂n nh医t 1,5 m/s. Khu v詠c nƠy không chịu 
違nh h逢荏ng c栄a gió bưo. 

 Chếăđộănắng: 

Khu v詠c d詠 án có s嘘 gi運 nắng trong năm l噂n. L逢ợng b泳c x衣 nhi羽t cao s嘘 gi運 
nắng c栄a khu v詠c d詠 án qua các năm đ逢ợc th院 hi羽n qua b違ng sau: 

 

 

 



  

Ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc 60 

 

B違ngă2.4.ăS嘘ăgi運ăn逸ngă(gi運)ătrungăbìnhăkhuăv詠căd詠ăán 

Bìnhăquơnănĕm 2017 2018 2019 2020 2021 

Trung bình 2.516 2.632 2.831 2.751 2.629 

Tháng 1 240 235 243 306 260 

Tháng 2 240 269 206 276 218 

Tháng 3 252 246 243 265 251 

Tháng 4 242 243 263 256 249 

Tháng 5 204 257 270 213 244 

Tháng 6 219 186 240 236 222 

Tháng 7 160 147 211 230 215 

Tháng 8 191 139 179 207 233 

Tháng 9 159 186 154 179 152 

Tháng 10 184 265 263 132 139 

Tháng 11 191 228 251 239 190 

Tháng 12 234 231 308 212 256 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnhăBìnhăPhước - nămă2020, xuất bản nămă2021 - trạmăPhước Long 

Nh壱n xét: Từ k院t qu違 th嘘ng kê S嘘 gi運 nắng theo các năm từ 2017 đ院n 2021 c栄a 
tỉnh Bình Ph逢噂c ậ tr衣m Ph逢噂c Long, có s嘘 gi運 nắng trung bình qua các năm th医p nh医t 
vƠ cao nh医t lƠ năm 2017 t逢挨ng 泳ng v噂i 2.516 gi運/năm, năm cao nh医t lƠ năm 2019 
t逢挨ng 泳ng v噂i 2.831 gi運/năm. Th運i gian nắng trong các năm khá cao vƠ phơn b嘘 đ隠u 
theo các tháng. 

d. Điều kiện thủy văn/hải văn 

* N逢噂c mặt: 

G亥n khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án có các nhánh su嘘i nh臼 lƠ các chi l逢u c栄a h羽 Sông 
Măng. D詠 án cách Sông Măng (Đắk Jerman) kho違ng 10km v隠 phía Tơy Nam. Sông 
Măng (Đắk Jerman) lƠ tuy院n song ch衣y dọc biên gi噂i Campuchia vƠ Bình Ph逢噂c, ph亥n 
thu瓜c địa bƠn tỉnh Bình Ph逢噂c có di羽n tích 325,52 km2 vƠ đặc điểm th栄y văn nh逢 sau: 
mô đun dòng ch違y bình quơn lƠ 30,51 l/s.km2, l逢u l逢ợng n逢噂c bình quơn lƠ 10,58 m3/s 
(Q<50) h羽 s嘘 chịu t違i Kq = 0,9, t鰻ng l逢ợng n逢噂c đ院m bình quơn lƠ 330,75 tri羽u m3. 

Theo k院t qu違 kh違o sát, 荏 khu v詠c nhánh su嘘i không tên thì mùa m逢a v壱n t嘘c 
trung bình c栄a dòng ch違y 逢噂c tính kho違ng 1,5 m/s. V噂i chi隠u r瓜ng trung bình kho違ng 
2 m vƠ đ瓜 cao m詠c n逢噂c trung bình vƠo mùa m逢a lƠ 0,3m. VƠo mùa khô có c衣n nh逢ng 
v磯n có n逢噂c, v壱n t嘘c dòng ch違y trung bình kho違ng 0,3m/s vƠ đ瓜 cao m詠c n逢噂c trung 
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bình kho違ng 0,15m. D詠 ki院n n逢噂c m逢a vƠ n逢噂c th違i sau khi xử lỦ c栄a d詠 án s胤 th違i ra 
su嘘i nƠy. 

 Hi羽n tr衣ng khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án ch逢a có hi羽n tr衣ng ng壱p úng cũng nh逢 s映t 
lún đ医t. 

 Nước ngầm 

- Qua các k院t qu違 kh違o sát địa ch医t tr逢噂c đơy cho th医y n逢噂c ng亥m cách khu v詠c 
d詠a án kho違ng 1km kh違o sát nằm trong l噂p s衣n s臼i laterit, đá xanh 荏 d逢噂i sâu, m詠c 
n逢噂c ng亥m trong các gi院ng 荏 khu v詠c kh違o sát thay đ鰻i 5-10m vƠ thay đ鰻i theo mùa, 
không 違nh h逢荏ng b荏i n逢噂c th栄y tri隠u, ch栄 y院u chịu 違nh h逢荏ng c栄a n逢噂c m逢a. M詠c 
n逢噂c ng亥m khu v詠c th逢運ng có đ瓜 sâu cách mặt đ医t từ 50-100m vƠ thay đ鰻i theo mùa, 
ch栄 y院u chịu 違nh h逢荏ng c栄a n逢噂c m逢a. 

- Theo tƠi li羽u đi隠u tra, đánh giá ti隠m năng, quy ho衣ch t鰻ng quan khai thác vƠ xơy 
d詠ng c挨 s荏 d英 li羽u tƠi nguyên n逢噂c d逢噂i đ医t tỉnh Bình Ph逢噂c do Liên đoƠn Địa ch医t 
Th栄y văn ậ Địa ch医t Công trình Mi隠n Nam th詠c hi羽n năm 2005 cho th医y các t亥ng ch泳a 
n逢噂c trên địa bƠn tỉnh Bình Ph逢噂c, bao g欝m: 

– Cácătầngăchứaănướcălỗăhổng:  

+ T亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng Pleistocen d逢噂i (qp1): T亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng 
Pleistocen d逢噂i (qp1) g欝m các đ医t đá c栄a h羽 t亥ng đ医t Cu嘘c, t亥ng ch泳a n逢噂c nƠy l瓜 ra 
trên mặt t衣i phía Tơy Nam xư Minh Long vƠ thị tr医n Ch挨n ThƠnh (huy羽n Ch挨n 
ThƠnh), đ瓜 cao từ 37,5 ậ 55,0 m v噂i di羽n tích kho違ng 75 km2. B隠 dƠy thay đ鰻i từ 13 ậ 
23 m, trung bình 20 m, b隠 dƠy ch泳a n逢噂c trung bình 16,48 m. T亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng 
Pleistocen d逢噂i (qp1) ph栄 tr詠c ti院p lên t亥ng ch泳a n逢噂c Pliocen gi英a (n2

2). Tr英 l逢ợng 
khai thác ti隠m năng n逢噂c d逢噂i đ医t t亥ng nƠy lƠ Qkt = 84.766 (m3/ngày). 

Tầngă ch泳aă n逢ớcă d逢ớiă đ医tă khuă v詠că Bùă Đ嘘pă lƠ: tầng ch泳aă n逢ớc l厩 h鰻ng 
Pliocen. 

+ T亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng Pliocen gi英a (n2
2): T亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng Pliocen 

gi英a (n2
2) g欝m các đ医t đá thu瓜c h羽 t亥ng BƠ Miêu (N2

2 bm), phơn b嘘 r瓜ng, phát triển từ 
Tơy Nam huy羽n Bù Đ嘘p xu嘘ng Bình Long, Ch挨n ThƠnh, Đ欝ng XoƠi vƠ phía Nam 
huy羽n Đ欝ng Phú, di羽n phơn b嘘 kho違ng 1.500 km2. B隠 dƠy thay đ鰻i từ 14,4 ậ 63,5 m, 
trung bình 28,6 m, b隠 dƠy ch泳a n逢噂c trung bình 21,32 m. T亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng 
Pliocen gi英a (n2

2) bị ph栄 b荏i t亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t phun trƠo bazan Pliocen gi英a ậ 

trên (β n2
2-3) vƠ t亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng Pliocen d逢噂i (qp1). Tr英 l逢ợng khai thác ti隠m 

năng n逢噂c d逢噂i đ医t t亥ng nƠy lƠ Qkt = 1.422.012 (m3/ngày). 

– Cácătầngăchứaănướcăkheănứt: 

+ T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t các thƠnh t衣o phun trƠo bazan Pliocen gi英a ậ trên 

(β n2
2-3): T亥ng nƠy g欝m các đ医t đá thu瓜c h羽 t亥ng L瓜c Ninh (B/N2

2-3 ln), phơn b嘘 trên b隠 
mặt cao đ瓜 từ 70 ậ 220 m, kéo dƠi từ Bù Đ嘘p, Ph逢噂c Long sang L瓜c Ninh, Bình Long 
xu嘘ng Đ欝ng Phú, Đ欝ng XoƠi, di羽n phơn b嘘 kho違ng 1.650 km2, b隠 dƠy ch泳a n逢噂c trung 
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bình 28,46 m. T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Pliocen gi英a - trên (β n2
2-3) ph栄 lên trên t亥ng 

ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng Pliocen gi英a (n2
2) hoặc t亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Jura d逢噂i ậ gi英a (j1-

2). Tr英 l逢ợng khai thác ti隠m năng n逢噂c d逢噂i đ医t t亥ng nƠy lƠ Qkt = 1.639.239 (m3/ngày). 

+ T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t các thƠnh t衣o phun trƠo bazan Miocen trên ( β n13): 
T亥ng nƠy g欝m các đ医t đá thu瓜c h羽 t亥ng Đ衣i Nga (B/N13 đn), phơn b嘘 ch栄 y院u 荏 phía 
Đông c栄a tỉnh, trên b隠 mặt cao đ瓜 kho違ng 100 - 500 m từ Ph逢噂c Long xu嘘ng Bù Đăng 
vƠ phía Đông huy羽n Đ欝ng Phú, di羽n phơn b嘘 kho違ng 2.800 km2. B隠 dƠy thay đ鰻i từ 5 
ậ 44 m, trung bình 19,95 m, b隠 dƠy ch泳a n逢噂c trung bình 12,8 m. T亥ng ch泳a n逢噂c khe 

n泳t các thƠnh t衣o phun trƠo bazan Miocen trên (β n13) ph栄 tr詠c ti院p lên trên t亥ng ch泳a 
n逢噂c khe n泳t Jura d逢噂i ậ gi英a (j1-2). Tr英 l逢ợng khai thác ti隠m năng n逢噂c d逢噂i đ医t 
t亥ng nƠy lƠ Qkt = 2.809.065 (m3/ngày). 

+ T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Jura trên ậ Creta d逢噂i (j3-k1): T亥ng nƠy g欝m các đ医t 
đá h羽 Long Bình (AB,A/J3-K1 lb). T衣i Bình Long, các đá l瓜 ra 荏 núi Gió (TT. An L瓜c) 
v噂i di羽n tích kho違ng 5 km2 vƠ l瓜 không liên t映c 荏 phía Tơy Nam xư Minh Đ泳c v噂i di羽n 
tích kho違ng 7,5 km2. T衣i L瓜c Ninh, các đá l瓜 ra 荏 xư L瓜c Hòa, L瓜c An v噂i di羽n tích 
kho違ng 15 km2, t衣i xư L瓜c T医n l瓜 ra v噂i di羽n tích kho違ng 60 km2, t鰻ng c瓜ng t亥ng ch泳a 
n逢噂c khe n泳t Jura trên ậ Trias d逢噂i (j3-k1) có di羽n l瓜 kho違ng 87,5 km2. Di羽n phơn b嘘 
c栄a t亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Jura trên ậ Trias d逢噂i (j3-k1) trong toƠn tỉnh kho違ng 100 
km2. B隠 dƠy chung c栄a t亥ng thay đ鰻i từ 150 ậ 200 m. T亥ng nƠy bị ph栄 b荏i t亥ng ch泳a 
n逢噂c l厩 h鰻ng Pliocen gi英a (n2

2) vƠ t亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t các thƠnh t衣o phun trƠo 
bazan Miocen Pliocen gi英a ậ trên (β n2

2-3). Tr英 l逢ợng khai thác ti隠m năng n逢噂c d逢噂i 
đ医t t亥ng nƠy lƠ Qkt = 88.690 (m3/ngày). 

+ T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Jura d逢噂i ậ gi英a (j1-2): T亥ng nƠy bao g欝m các h羽 t亥ng 
địa ch医t Chiu Riu (J2cr), Mư ĐƠ (J2đk), Đắc Krông (J1đk), Đắc Bùng (J1đb) vƠ h羽 t亥ng 
La Ngà (J2ln). T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Jura d逢噂i ậ gi英a (j1-2) phơn b嘘 荏 h亥u h院t di羽n 
tích c栄a tỉnh Bình Ph逢噂c (trừ 荏 phía Tơy Bắc vƠ khu v詠c núi BƠ Rá) v噂i di羽n tích 
kho違ng 6.387 km2. Di羽n tích ph亥n l瓜 ra trên mặt c栄a t亥ng ch泳a n逢噂c nƠy kho違ng 1.200 
km2. B隠 dƠy trung bình lƠ 41,14 m. T亥ng ch泳a n逢噂c nƠy bị các t亥ng ch泳a n逢噂c trong 
các thƠnh t衣o Kainozoi ph栄 lên trên. Tr英 l逢ợng khai thác ti隠m năng n逢噂c d逢噂i đ医t t亥ng 
này là Qkt = 1.254.989 (m3/ngày). 

+ T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Trias gi英a (t2): T亥ng nƠy g欝m đ医t đá h羽 t亥ng Chơu 
Th噂i (T2ct), phơn b嘘 r違i rác theo thung lũng su嘘i ChƠ LƠ, Tơy Bắc Bình Long (An Phú, 
Thanh L逢挨ng) vƠ Tơy, Tơy Nam L瓜c Ninh (L瓜c T医n, L瓜c ThƠnh, L瓜c H逢ng) v噂i di羽n 
l瓜 kho違ng 125 km2. Di羽n tích phơn b嘘 c栄a t亥ng ch泳a n逢噂c nƠy kho違ng 225 km2. B隠 
dƠy chung c栄a t亥ng thay đ鰻i từ 600 ậ 650 m. T亥ng ch泳a n逢噂c Trias (t2) bị các t亥ng 
ch泳a n逢噂c Pliocen gi英a (n2

2) vƠ t亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Pliocen gi英a ậ trên (β n2
2-3) 

ph栄 lên trên. Tr英 l逢ợng khai thác ti隠m năng n逢噂c d逢噂i đ医t t亥ng nƠy lƠ Qkt = 125.260 
(m3/ngày). 
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+ T亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Permi trên ậ Trias d逢噂i (p3-t1): T亥ng nƠy g欝m đ医t đá 
các h羽 t亥ng: TƠ Vát (P3tv), TƠ N嘘t (P3tn) vƠ h羽 t亥ng sông SƠi Gòn (T1ssg). Các thành 
t衣o phơn b嘘 dọc theo các su嘘i nh臼 c栄a sông SƠi Gòn (su嘘i Ru, su嘘i Trau,ầ), phía Tơy 
Bắc Bình Long (Minh Đ泳c, An Phú, Thanh L逢挨ng) vƠ phía Tơy Nam L瓜c Ninh (L瓜c 
ThƠnh, L瓜c H逢ng), di羽n l瓜 kho違ng 120 km2. Trong tỉnh, di羽n phơn b嘘 c栄a t亥ng vƠo 
kho違ng 245 km2. B隠 dƠy chung c栄a t亥ng thay đ鰻i từ 400 ậ 500 m. T亥ng nƠy bị ph栄 b荏i 
t亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng Pliocen gi英a (n2

2) vƠ t亥ng ch泳a n逢噂c khe n泳t Pliocen gi英a ậ 

trên (β n2
2-3). Tr英 l逢ợng khai thác ti隠m năng n逢噂c d逢噂i đ医t t亥ng nƠy lƠ Qkt = 132.967 

(m3/ngày). 

Tuy trên địa bƠn tỉnh t欝n t衣i 8 t亥ng ch泳a n逢噂c, song có Ủ nghĩa khai thác th詠c t院 
lƠ t亥ng ch泳a n逢噂c l厩 h鰻ng Pleistocen d逢噂i (qp1), Pliocen gi英a (n2

2), t亥ng ch泳a n逢噂c 
khe n泳t các thƠnh t衣o phun trƠo bazan Pliocen gi英aậtrên (β n2

2-3) vƠ t亥ng ch泳a n逢噂c 
khe n泳t các đá tr亥m tích Jura (j1-2). V噂i n逢噂c l厩 h鰻ng các khu v詠c có m泳c đ瓜 giƠu 
n逢噂c trung bình t壱p trung 荏 phía Nam, Tơy Nam nh逢 khu v詠c Ch挨n ThƠnh, Bình Long 
vƠ Đ欝ng Phú. V噂i n逢噂c khe n泳t các khu v詠c có m泳c đ瓜 ch泳a n逢噂c từ trung bình đ院n 
giƠu t壱p trung 荏 khu v詠c Bù Đ嘘p, L瓜c Ninh, phía Tơy Nam Ph逢噂c Long, Bình Long, 
Ch挨n ThƠnh, thị xư Đ欝ng XoƠi vƠ phía Tơy Đ欝ng Phú. T鰻ng tr英 l逢ợng khai thác ti隠m 
năng n逢噂c d逢噂i đ医t tỉnh Bình Ph逢噂c lƠ Qkt = 1.963.377 (m3/ngƠy) (trong đó tr英 l逢ợng 
tĩnh Qt = 157.665 m3/ngƠy vƠ tr英 l逢ợng đ瓜ng Qđ = 1.805.711m3/ngày). 

2.1.2 Đi隠u ki羽n kinh t院 - xã h瓜i 

1.ăV隠ăKinhăt院ă- S違năxu医t 
a/ăS違năxu医tănông,ălơmănghi羽p: 

 … 

b/ăTh逢挨ngăm衣iăậ D鵜chăv映: 

ầ 

c/ăQu違nălỦăđ医tăđaiăvƠăTƠiănguyênă- Môiătr逢運ngăậ GT-TL:  

... 

2.ăV隠ăVĕnăhóaăậ Xưăh瓜i: 

a/.ăGiáoăd映căậ ĐƠoăt衣o: 

...  

b/ăCôngătácăDơnăt瓜căậ Tôn giáo: 

... 

3.ăAnăninhăvƠăqu嘘căphòng: 

a/ An ninh 

ầ 
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b/ăQu嘘căphòng: 

ầ 

2.2. Hi羽n tr衣ng ch医tăl逢嬰ngăvƠăđaăd衣ng sinh h丑c khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án 

2.2.1.ăĐánhăgiáăhi羽n tr衣ng các thành phầnămôiătr逢運ng 

 

Hình 2. 1:ăS挨ăđ欝 v鵜 trí l 医y m磯u hi羽n tr衣ng 

Để đánh giá hi羽n tr衣ng ch医t l逢ợng môi tr逢運ng Trung tơm Quan trắc Tài nguyên 
và Môi tr逢運ng đư ti院n hƠnh kh違o sát, l医y m磯u vƠ phơn tích các m磯u n逢噂c mặt, n逢噂c 
ng亥m, không khí, đ医t, c映 thể nh逢 sau: 

a/ Chấtălượng không khí 

Kí hi 羽u m磯u Ngày l医y m磯u V鵜 trí  

04.10.KK01 04/10/2022 Không khí trong khu v詠c d詠 án thị tr医n Thanh Bình 

05.10.KK01 05/10/2022 Không khí trong khu v詠c d詠 án 荏 xã Thi羽n H逢ng 
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B違ng 2. 5:ăK院tăqu違ăphơnătíchăch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngăkhôngăkhíăxungăquanh 

Ký hi 羽u m磯u 
Ti院ng 欝n 

(dBA) 

Nhi羽t 
đ瓜 

(oC) 

Đ瓜 育m 
(%) 

V壱n 
t嘘c gió 
(m/s) 

B映i SO2 NO2 CO 

(µg/m3) 

04.10.KK01 58,4 30,4 68,3 0,6 48 17 15 3.544 

05.10.KK01 60,1 30,5 71,1 0,5 44 18 13 3.232 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

- - - - 300 350 200 30.000 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 - - - - - - - 

 Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyênăvàămôiătrường, 2022 

Nh壱n xét: K院t qu違 phân tích t衣i b違ng trên cho th医y ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không 
khí xung quanh t衣i khu v詠c d詠 án hi羽n t衣i khá t嘘t v噂i các chỉ tiêu đo đ衣c đ隠u đ衣t 
QCVN 05:2013/ BTNMT: QCKTQG v隠 ch医t l逢ợng không khí xung quanh và QCVN 
26:2010/BTNMT: QCKTQG v隠 ti院ng 欝n. 

b/ Chấtălượngămôiătrườngănước mặt 

Kí hi 羽u m磯u Ngày l医y m磯u V鵜 trí  

04.10.NM01 04/10/2022 
N逢噂c mặt t衣i su嘘i nh臼 cách d詠 án 400m 

05.10.NM01 05/10/2022 

B違ng 2. 6:ăK院tăqu違ăphơnătíchăn逢ớcămặt 

STT Thông s嘘 Đ挨nv鵜 
K院t Qu違 QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

C瓜t B1 04.10.NM01 05.10.NM01 

01 pH(**)  -- 6,74 6,67 5,5-9 

02 DO(*)  mg/L 4,35 4,48 ≥ă4 

03 TSS(**)  mg/L 12 10 50 

04 COD(**)  mg/L 28 21 30 

05 BOD5
(*)  mg/L 15 12 15 

06 N-NO2
-(*) mg/L 0,06 0,06 0,05 

07 N-NO3
-(*) mg/L 1,23 1,19 10 
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08 Sulphat(*)  mg/L 3,9 4 - 

09 Phosphat(*)  mg/L 
KPH 

(MDL=0,01) 
KPH 

(MDL=0,01) 
0,3 

10 Fe(**)  mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 
KPH 

(MDL=0,02) 
1,5 

11 Cu(**)  mg/L 0,16 0,14 0,5 

12 Zn(*)  mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 
0,02 1,5 

13 Ni(*)  mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,1 

14 Mn(*)  mg/L 0,18 0,15 0,5 

15 Coliform(*)  MPN/100ml 3.500 2.400 7500 

16 E.coli(*)  MPN/100ml 
KPH 

(MDL=2) 
KPH 

(MDL=2) 
100 

Nguồn: Trung tâm Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường, 2022 

Nh壱n xét: K院t qu違 phân tích m磯u n逢噂c mặt cho th医y các chỉ tiêu phơn tích đ隠u 
đ衣t QCVN 08-MT:2015/BTNMT, c瓜t B1. Đi隠u này cho th医y ch医t l逢ợng n逢噂c mặt g亥n 
d詠 án lƠ t逢挨ng đ嘘i t嘘t, ch逢a có d医u hi羽u bị ô nhi宇m. 

c/  Chấtălượngămôiătrườngănước ngầm 

Kí hi 羽u 
m磯u 

Ngày l医y 
m磯u 

V鵜 trí  

04.10.NN01 04/10/2022 
N逢噂c gi院ng khoan c栄a h瓜 bà Nguy宇n Thị Sáu 

05.10.NN01 05/10/2022 

- K院t qu違 phơn tích n逢噂c ng亥m nh逢 sau: 

B違ng 2. 7:ăK院tăqu違ăphơnătíchăn逢ớcăngầm 

STT Thông s嘘 Đ挨năv鵜 
K院t qu違 QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 04.10.NN01 05.10.NN01 

01 pH(**) -- 6,03 6,27 5,5 - 8,5 

02 Đ瓜 c泳ng(*) mg/L 77 90 500 

03 TDS(*) mg/L 146 168 1500 

04 N-NH4
+(**)  mg/L KPH KPH 1 
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STT Thông s嘘 Đ挨năv鵜 
K院t qu違 QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 04.10.NN01 05.10.NN01 

(MDL=0,01) (MDL=0,01) 

05 N-NO2
- (*) mg/L 1,57 

KPH 
(MDL=0,002) 

250 

06 N-NO3
-(*) mg/L 2,46 2,45 15 

07 Cr(**)  mg/L 
KPH 

(MDL=0,001) 
KPH 

(MDL=0,001) 
-- 

08 Cu(*) mg/L 0,1 0,04 1 

09 Zn(*) mg/L 0,11 0,02 3 

10 Ni(*) mg/L 0,005 0,004 0,02 

11 Mn(*) mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 
KPH 

(MDL=0,02) 
0,5 

12 Fe(**) mg/L 0,02 0,03 5 

13 Coliform(*) MPN/100ml 
KPH  

(MDL=2) 

KPH  

(MDL=2) 
3 

14 E.coli(*) MPN/100ml 
KPH  

(MDL=2) 

KPH  

(MDL=2) 

Không phát hi羽n 
th医y 

Nguồn: Trung tâm Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường, 2022 

Nh壱n xét: K院t qu違 phơn tích n逢噂c ng亥m cho th医y t医t c違 các chỉ tiêu phơn tích đ隠u 
đ衣t quy chuẩn cho phép. S嘘 li羽u cũng cho th医y ch医t l逢ợng n逢噂c ng亥m t衣i khu v詠c g亥n 
d詠 án t逢挨ng đ嘘i t嘘t và các h瓜 dân không c亥n ph違i xử lỦ tr逢噂c khi sử d映ng. 

d/ Chấtălượngămôiătrườngăđất  

- Vị trí l医y m磯u: 

Kí hi 羽u 
m磯u 

Ngày l医y 
m磯u 

V鵜 trí  

04.10.Đ01 04/10/2022 T衣i khu v詠c d詠 án thị tr医n Thanh Bình 

05.10.Đ01 05/10/2022 T衣i khu v詠c d詠 án thu瓜c xã Thi羽n H逢ng 

- K院t qu違 phơn tích nh逢 sau: 
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B違ng 2. 8:ăK院tăqu違ăphơnătíchăm磯uăđ医tăt衣iăkhuăv詠căd詠ăán 

STT 
Thông 

s嘘 
Đ挨nv鵜 

K院t Qu違 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

04.10.Đ01 05.10.Đ01 Đ医t dân sinh 

1 Asen mg/kg 0,53 0,51 15 

2 Cadimi mg/kg 0,02 0,02 2 

3 Chì mg/kg 8,5 8,2 70 

4 Crom mg/kg 12,7 10,2 200 

5 Đ欝ng mg/kg 21,2 23,8 100 

6 K胤m mg/kg 16,5 17,5 200 

  Nguồn: Trung tâm Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường, 2022 

Nh壱n xét: K院t qu違 phân tích cho th医y các chỉ tiêu kim lo衣i đ隠u th医p h挨n quy 
chuẩn v隠 gi噂i h衣n cho phép c栄a kim lo衣i nặng trong đ医t đ嘘i v噂i đ医t dân sinh QCVN 
03-MT:2015/BTNMT. Nh逢 v壱y, ch医t l逢ợng môi tr逢運ng đ医t t衣i khu v詠c d詠 án ch逢a có 
d医u hi羽u bị ô nhi宇m. 

2.2.2. Hi羽n tr衣ngăđaăd衣ng sinh h丑c 

a. Hệ sinh thái trên cạn 

K院t qu違 kh違o sát xung quanh khu v詠c d詠 án không có các loƠi th詠c v壱t, đ瓜ng v壱t 
quỦ hi院m, ch栄 y院u lƠ các cơy tr欝ng hoa mƠu, v壱t nuôi c栄a các h瓜 dơn s嘘ng g亥n d詠 án. 
Đa d衣ng sinh học th医p, h羽 th詠c v壱t g亥n d詠 án ch栄 y院u t欝n t衣i các d衣ng sau: 

+ Cơy tr欝ng ngắn ngƠy nh逢: các lo衣i hoa mƠu, chu嘘i, bắp, míaầ 

+ Cơy tr欝ng công nghi羽p: Cao su, đi隠u, trƠmầ 

+ M瓜t s嘘 cơy b映i, tr違ng c臼 xen l磯n. 

H羽 đ瓜ng v壱t: Khu v詠c d詠 án không có các loƠi hoang dư, không có đ瓜ng v壱t quỦ 
hi院m c亥n b違o t欝n. Chỉ có m瓜t s嘘 loƠi bò sát nh逢 thằn lằn, kỳ nhông, rắn, m瓜t s嘘 loài 
chim, sóc, d挨i, các lo衣i côn trùng có cánh vƠ m瓜t s嘘 v壱t nuôi nh逢: heo, bò, trơu, gƠ, 
mèo, chóầ.. 

b. Hệ sinh thái dưới nước 

 Theo báo cáo “Đi隠u tra t鰻ng thể đa d衣ng sinh học vƠ xơy d詠ng k院 ho衣ch hƠnh 
đ瓜ng b違o t欝n đa d衣ng sinh học tỉnh Bình Ph逢噂c giai đo衣n 2014 ậ 2020” khu h羽 th栄y 
sinh c栄a l逢u v詠c Sông Bé vƠ các chi l逢u có các loƠi nh逢 sau: 

- H羽 th詠c v壱t phiêu sinh: phơn b嘘 t壱p trung c栄a 2 nhóm loƠi. 
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+ Nhóm loƠi chỉ thị cho lo衣i n逢噂c acid g欝m các loƠi: Dinobryon sertularia, 
Eunotia major, Eunotia robusta, Staurastrum cuspidatum, Staurastrum paradoxum, 
Xanthidium... 

+ Nhóm loƠi chỉ thị cho môi tr逢運ng giƠu vƠ nhi宇m b磯n h英u c挨 g欝m t違o lam, t違o 
mắt, các loƠi t違o silic Aulacoseira granulata, Synedra acus, Scenedesmus 
quadriacauda...... 

- H羽 đ瓜ng v壱t phiêu sinh: S嘘 loƠi giáp xác chơn chèo họ Diaptomidae 荏 sông 
su嘘i vƠ các th栄y v詠c d衣ng h欝 ít h挨n 荏 các th栄y v詠c t衣m th運i. 雲 các h欝, ngoài các loài 
chung v噂i sông su嘘i nh逢 Eodiaptomus draconisignivomi, Neodiaptomus botulifer, còn 
có các loƠi chỉ thị cho môi tr逢運ng n逢噂c acid nh臼 vƠ nông: Tropodiaptomus vicinus, 
Allodiaptomus mieni. 

+ Các loƠi giáp xác có v臼 (Ostracoda) phơn b嘘 t壱p trung 荏 các h欝 v噂i 5/6 loƠi 
đ逢ợc phát hi羽n trong các lo衣i hình th栄y v詠c tỉnh Bình Ph逢噂c. 

+ Loài giáp xác chơn lá Cyclostheria hislopi chỉ phơn b嘘 荏 lo衣i hình th栄y v詠c t衣m 
th運i, đ逢ợc coi lƠ loƠi đặc tr逢ng cho lo衣i hình th栄y v詠c nƠy. Các loài giáp xác râu 
ngƠnh Bosmina longirostris, Ceriodaphnia laticaudata, Ceriodaphnia cornuta chỉ phơn 
b嘘 荏 sông vƠ các th栄y v詠c d衣ng h欝. 

- Đ瓜ng v壱t không x逢挨ng s嘘ng cỡ l噂n 荏 đáy g欝m các loƠi 嘘c Bithynia 
(Digoniostoma) siamensis, tép riu Caridina subnilotica, Caridina weberi sumatrensis, 
các loƠi 医u trùng côn trùng hai cánh họ Chironomidae: Ablabesmyia sp, 
Cryptochronomus sp, Polypedilum sp.... 

 Khu v詠c su嘘i Nghriên hi羽n không có các loƠi quỦ hi院m. Có m瓜t s嘘 lo衣i cá 
th逢運ng th医y 荏 su嘘i nh逢: cá lóc, cá chép, cá mè dinh, cá lòng tong, tép su嘘i, 
h院nầ.Th詠c v壱t th栄y sinh nh逢: bèo l映c bình, t違o lam, rong x逢挨ng cá, th栄y trúcầ.. 

Nh壱năxét: TƠi nguyên sinh học t衣i khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án không phong phú. 
Không có lo衣i đ瓜ng th詠c v壱t nƠo quỦ hi院m c亥n đ逢ợc b違o v羽. Nh逢 v壱y, khi d詠 án đi vƠo 
ho衣t đ瓜ng s胤 tác đ瓜ng không đáng kể đ院n đa d衣ng sinh học t衣i khu v詠c. 

2.3. Nh壱năd衣ngăcácăđ嘘iă t逢嬰ngăb鵜ă tácăđ瓜ng,ăy院uă t嘘ănh衣yăc違măv隠ămôiă tr逢運ngăkhuă
v詠căth詠căhi羽năd詠ăánă 

Khi d詠 án M荏 r瓜ng khu dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị 
tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p, tỉnh Bình Ph逢噂c đ逢ợc hình thƠnh s胤 tác đ瓜ng đ院n 
môi tr逢運ng xung quanh ngay c違 trong giai đo衣n xơy d詠ng vƠ giai đo衣n ho衣t đ瓜ng c栄a 
d詠 án. Các đ嘘i t逢ợng bị tác đ瓜ng vƠ y院u t嘘 nh衣y c違m đ逢ợc trình bƠy 荏 các b違ng sau: 
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B違ng 2. 9: Cácăho衣tăđ瓜ng,ăngu欝năgơyătácăđ瓜ngămôiătr逢運ng,ăđ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ătácăđ瓜ng,ăm泳căđ瓜ătácăđ瓜ngătrongăgiaiăđo衣năxơyăd詠ng 

STT Cácăho衣tăđ瓜ng 
Ngu欝n gây tác 

đ瓜ng 
Ch医tăôănhi宇m 

Tínhăch医tă
tácăđ瓜ng 

Đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă
tácăđ瓜ng 

Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

Kh違ănĕngă
ph映căh欝iăc栄aă
đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă

tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ătácăđ瓜ng/th運iă
gianăch鵜uătácăđ瓜ng 

1 
Ho衣t đ瓜ng 
chi院m đ医t, di 
dơn, tái định c逢 

Hi羽n tr衣ng D詠 án lƠ đ医t tr嘘ng. Trong khu quy ho衣ch hi羽n không có dơn c逢 sinh s嘘ng, do đó khi th詠c hi羽n D詠 án không 
phát sinh tác đ瓜ng nƠy. 

2 
Ho衣t đ瓜ng gi違i  
phóng mặt bằng 

Ho衣t đ瓜ng dọn 
sinh kh嘘i th詠c 
v壱t 

B映i, khí th違i 
(CO, SO2, NO2 
ti院ng 欝n, CTR) 

Gián đo衣n, 
t衣m th運i 

Công nhân thi 
công 

謂nh h逢荏ng 
nằm trong 
khu v詠c 
D詠 án 

Có kh違 năng 
ph映c h欝i 

Th運i gian: su嘘t quá trình 
gi違i phóng mặt bằng. 
M泳c đ瓜: bị tác đ瓜ng 
trung bình do th運i gian 
dọn s衣ch sinh kh嘘i di宇n 
ra trong th運i gian ngắn 

3 
Ho衣t đ瓜ng san - 
n隠n, đƠo l医p, 
làm móng 

Ho衣t đ瓜ng đƠo 
đắp, v壱n chuyển 
đ医t tôn n隠n 

B映i, khí th違i 
(CO, SOx, NOx) 

Gián đo衣n, 
t衣m th運i 

Công nhân thi 
công 

謂nh h逢荏ng 
nằm trong 
khu v詠c 
D詠 án 

Có kh違 năng 
ph映c h欝i 

Th運i gian: su嘘t quá trình 
chuẩn bị mặt bằng. 
M泳c đ瓜: bị tác đ瓜ng l噂n 
do công nhơn tr詠c ti院p 
đi隠u khiển máy đƠo, san 
栄i, đ亥m. 

4 Ho衣tăđ瓜ngăthiăcôngăxơyăd詠ng 
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STT Cácăho衣tăđ瓜ng 
Ngu欝n gây tác 

đ瓜ng 
Ch医tăôănhi宇m 

Tínhăch医tă
tácăđ瓜ng 

Đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă
tácăđ瓜ng 

Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

Kh違ănĕngă
ph映căh欝iăc栄aă
đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă

tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ătácăđ瓜ng/th運iă
gianăch鵜uătácăđ瓜ng 

4.1 

Ho衣t đ瓜ng v壱n 
chuyển nguyên 
v壱t li羽u, thi院t 
bị, máy móc 
ph映c v映 thi 
công xơy d詠ng 
D詠 án 

Xe t違i v壱n 
chuyển đ医t, cát, 
xi măng, thép, 
thi院t bị,.. 

B映i, khí th違i 
(CO, SOx, NOx, 
nhi羽t đ瓜, b泳c x衣 
nhi羽t 

Gián đo衣n, 
t衣m th運i 

Môi tr逢運ng 
không khí trên 
đ逢運ng v壱n 
chuyển. 
Dơn c逢 xung 
quanh tuy院n 
đ逢運ng v壱n 
chuyển. 謂nh h逢荏ng 

liên vùng 
Có kh違 năng 
ph映c h欝i 

Th運i gian: trong th運i 
gian v壱n chuyển nguyên 
v壱t li羽u, máy móc. 
M泳c đ瓜: bị tác đ瓜ng nh臼 
do xe v壱n chuyển ch衣y 
trên đ逢運ng nên ch医t ô 
nhi宇m có đi隠u ki羽n phát 
tán, không t壱p trung m瓜t 
ch厩. 

Đ逢運ng giao 
thông tuy院n 
đ逢運ng v壱n 
chuyển 

Th運i gian: trong th運i 
gian v壱n chuyển nguyên 
v壱t li羽u, máy móc. 
M泳c đ瓜: bị tác đ瓜ng l噂n, 
có kh違 năng lƠm h逢 
h臼ng đ逢運ng giao thông 
違nh h逢荏ng đ院n đ運i s嘘ng 
ng逢運i dơn. 
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STT Cácăho衣tăđ瓜ng 
Ngu欝n gây tác 

đ瓜ng 
Ch医tăôănhi宇m 

Tínhăch医tă
tácăđ瓜ng 

Đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă
tácăđ瓜ng 

Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

Kh違ănĕngă
ph映căh欝iăc栄aă
đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă

tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ătácăđ瓜ng/th運iă
gianăch鵜uătácăđ瓜ng 

4.2 

Ho衣t đ瓜ng t壱p 
k院t, l逢u tr英, b違o 
qu違n nhiên, 
nguyên v壱t li羽u 
thi công 

Các đ嘘ng v壱t li羽u 
B映i, h挨i xăng 
d亥u 

Gián 

đo衣n, t衣m 
th運i 

Công nhân thi 
công 

謂nh h逢荏ng 
nằm trong 
khu v詠c 
D詠 án 

Có kh違 năng 
ph映c h欝i 

Th運i gian: su嘘t quá trình 
t壱p k院t, l逢u tr英 nhiên, 
nguyên nhiên li羽u. 
M泳c đ瓜: bị tác đ瓜ng th医p 
do nguyên v壱t li羽u thi 
công đ逢ợc che ph栄 b衣t, 
nhiên li羽u đ逢ợc đ詠ng 
trong thùng kín. 

4.3 

Xơy d詠ng các 
h衣ng m映c công 
trình D詠 án: 
nhƠ 荏, h羽 th嘘ng 
h衣 t亥ng ph映c 
v映, tr衣m XLNT, 
h羽 th嘘ng giao 
thông. 

Quá trình thi 
công có gia nhi羽t 
(cắt, hƠn, đ嘘t 
nóng ch違y). 
Quá trình đƠo 
móng, gia c嘘 n隠n 
móng. 

B映i, khí th違i 
(CO, SOx, 
NOx), nhi羽t đ瓜, 
b泳c x衣 nhi羽t, đ瓜 
rung 

Gián đo衣n, 
t衣m th運i 

Công nhân thi 
công 

謂nh h逢荏ng 
nằm trong 
khu v詠c 
D詠 án 

Có kh違 năng 
ph映c h欝i 

Th運i gian: su嘘t quá trình 
xơy d詠ng. 
M泳c đ瓜: bị tác đ瓜ng l噂n 
do tr詠c ti院p thi công. 

Dơn c逢 xung 
quanh 

Th運i gian: su嘘t quá trình 
xơy d詠ng. 
M泳c đ瓜: th医p do D詠 án 
nằm cách xa khu dơn c逢. 

Môi tr逢運ng 
không khí khu 

v詠c D詠 án 

Th運i gian: su嘘t quá trình 
xơy d詠ng. 
M泳c đ瓜: bị tác đ瓜ng 
trung bình từ b映i vƠ khí 
th違i máy móc. 
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STT Cácăho衣tăđ瓜ng 
Ngu欝n gây tác 

đ瓜ng 
Ch医tăôănhi宇m 

Tínhăch医tă
tácăđ瓜ng 

Đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă
tácăđ瓜ng 

Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

Kh違ănĕngă
ph映căh欝iăc栄aă
đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă

tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ătácăđ瓜ng/th運iă
gianăch鵜uătácăđ瓜ng 

4.4 

Ho衣t đ瓜ng sinh 
ho衣t c栄a công 
nhơn t衣i công 
tr逢運ng 

Sinh ho衣t c栄a 50 
công nhơn t衣i 
công tr逢運ng 

N逢噂c th違i ch泳a 
ch医t ô nhi宇m 
(SS, COD, 
BOD5); 

CTR sinh ho衣t; 
mùi hôi; 

m医t tr壱t t詠 trị an 
khu v詠c 

Gián 

đo衣n, t衣m 
th運i 

Công nhân thi 
công. 

Dơn c逢 xung 
quanh. 

Môi tr逢運ng 
không khí khu 
v詠c D詠 án. 
Môi tr逢運ng 
n逢噂c. 

謂nh h逢荏ng 
nằm trong 
khu v詠c 
D詠 án 

Có kh違 năng 
ph映c h欝i 

Th運i gian: trong th運i 
gian thi công t衣i công 
tr逢運ng. 
M泳c đ瓜: tác đ瓜ng trung 
bình do nhƠ th亥u vƠ Ch栄 
D詠 án s胤 qu違n lỦ t嘘t ch医t 
th違i cũng nh逢 có n瓜i quy 
lƠm vi羽c cho công nhơn. 
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B違ng 2. 10: Đ嘘iăt逢嬰ng,ăquyămôăb鵜ătácăđ瓜ngătrongăgiaiăđo衣năho衣tăđ瓜ng 

STT 
Đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ătácă

đ瓜ng 
Quyămôăb鵜ătácăđ瓜ng 

1 
Môi tr逢運ng không 

khí 

Tác đ瓜ng tr詠c ti院p đ院n không khí khu dơn c逢 trong D詠 án vƠ khu 
v詠c xung quanh do 違nh h逢荏ng c栄a gió vƠ quá trình lan truy隠n. 
M泳c đ瓜: tác đ瓜ng th医p do D詠 án chỉ có ho衣t đ瓜ng sinh ho衣t vƠ 
th逢挨ng m衣i, dịch v映, không phát sinh khí th違i ô nhi宇m. 

2 N逢噂c mặt M泳c đ瓜: tác đ瓜ng trung bình do n逢噂c th違i đư đ逢ợc thu gom xử lỦ 
đ衣t quy chuẩn x違 th違i cho phép. 

3 
N逢噂c d逢噂i đ医t 
Môi tr逢運ng đ医t 

N逢噂c d逢噂i đ医t, đ医t t衣i khu v詠c bị tác đ瓜ng gián ti院p do khí th違i, 
n逢噂c th違i, CTR ng医m xu嘘ng đ医t d磯n đ院n ô nhi宇m n逢噂c d逢噂i đ医t. 
M泳c đ瓜: tác đ瓜ng th医p do D詠 án thu gom CTR, n逢噂c th違i tri羽t để, 
không để ng医m vƠo đ医t, n逢噂c d逢噂i đ医t. 

4 Kinh t院 - xư h瓜i 

- Góp ph亥n ki院n trúc c違nh quan vƠ phát triển h羽 th嘘ng h衣 t亥ng kỹ 
thu壱t t衣i khu v詠c D詠 án. 
- 謂nh h逢荏ng đ院n v医n đ隠 an toƠn giao thông trong khu v詠c. 
- 謂nh h逢荏ng đ院n an ninh tr壱t t詠 trong khu v詠c D詠 án. 
M泳c đ瓜: tác đ瓜ng trung bình do D詠 án có s胤 h羽 th嘘ng giao thông 
n瓜i b瓜 hoƠn chỉnh, có h羽 th嘘ng biển báo giao thông dọc các tuy院n 
đ逢運ng. D詠 án ph嘘i hợp v噂i chính quy隠n địa ph逢挨ng để qu違n lỦ 
tình hình an ninh, tr壱t t詠 trong khu v詠c. 

5 Dơn c逢 

謂nh h逢荏ng tr詠c ti院p đ院n các h瓜 dơn s嘘ng bên trong D詠 án vƠ khu 
lơn c壱n. 
M泳c đ瓜: tác đ瓜ng tích c詠c nhi隠u h挨n do D詠 án s胤 cung c医p các 
ti羽n ích cho dơn c逢 s嘘ng trong cũng nh逢 ngoƠi D詠 án giúp nơng 
cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t vƠ tinh th亥n cho dơn c逢. Tuy nhiên vi羽c gia 
tăng m壱t đ瓜 dơn s嘘 có thể gơy 違nh h逢荏ng đ院n an ninh tr壱t t詠 khu 
v詠c. 

2.4.ăS詠ăphùăh嬰păc栄aăđ鵜aăđiểmăl詠aăch丑năth詠căhi羽năd詠ăán 

- Địa hình d嘘c đ隠u v隠 phía Nam, t逢挨ng đ嘘i thu壱n lợi để phát triển xây d詠ng, tuy 
nhiên c亥n l逢u Ủ đ瓜 d嘘c ph違i đ違m b違o thoát n逢噂c t詠 ch違y, cùng v噂i s詠 phát triển v隠 h衣 
t亥ng kỹ thu壱t xung quanh khu v詠c d詠 án s胤 t衣o nên m瓜t không gian ki院n trúc đ欝ng 
nh医t. Bên c衣nh đó, có tuy院n đ逢運ng ĐT 759B giáp khu v詠c d詠 án và m瓜t s嘘 tuy院n 
đ逢運ng giao thông giáp d詠 án làm góp ph亥n k院t n嘘i thu壱n lợi, h衣 t亥ng kỹ thu壱t đ医u n嘘i 
d宇 dàng. 
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- Khu v詠c quy ho衣ch nằm g亥n trung tâm c栄a thị tr医n Thanh Bình, có t嘘c đ瓜 đô 
thị hóa cao, dơn c逢 t壱p trung nhi隠u lƠ c挨 h瓜i r医t t嘘t để hình thành m瓜t khu dơn c逢 có 
ch医t l逢ợng s嘘ng t嘘t đáp 泳ng đ逢ợc các nhu c亥u thi院t y院u cho ng逢運i dân khu v詠c. 

- LƠm c挨 s荏 triển khai chi ti院t d詠 án đ亥u t逢 vƠ lƠ c挨 s荏 pháp lỦ để t鰻 ch泳c triển 
khai quy ho衣ch, qu違n lý tr壱t t詠 xây d詠ng theo quy định c栄a Lu壱t Quy ho衣ch đô thị. 
Góp ph亥n phát triển huy羽n Bù Đ嘘p thành m瓜t trung tâm hi羽n đ衣i, đa ch泳c năng, đa 
d衣ng trong kiểu 荏 ph映c v映 đ逢ợc nhu c亥u c栄a nhi隠u l噂p ng逢運i trong xã h瓜i c栄a huy羽n 
Bù Đ嘘p nói riêng và tỉnh Bình Ph逢噂c nói chung. 
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CHƯƠNG 3: 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 
XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. ĐÁNHăGIÁăTÁCăĐỘNGăVÀăĐ陰 XU遺T CÁC BI 烏N PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢO V烏 MỌIăTR姶̀NGăTRONGăGIAIăĐOẠN THI CÔNG, XÂY D ỰNG 

3.1.1.ăĐánhăgiáăd詠 báoăcácătácăđ瓜ng 

A.ăCácătácăđ瓜ngămôiătr逢運ngăliênăquanăđ院n ch医t th違i 

1.ăTácăđ瓜ng do b映i, khí th違i 

a. Tác động từ quá trình san nền 

- San n隠n khu v詠c đ逢運ng giao thông theo cao đ瓜 thi院t k院 c栄a từng tuy院n đ逢運ng; 

+ San n隠n khu v詠c đ医t công trình theo ti院n đ瓜 xây d詠ng ki院n trúc c違nh quan; 

+ Xây d詠ng h羽 th嘘ng thoát n逢噂c m逢a dọc theo các tuy院n đ逢運ng. 

- San n隠n d詠a trên nguyên tắc tuân th栄 đ瓜 đ嘘c sẵn có c栄a địa hình và c違nh quan 
thiên nhiên, đ欝ng th運i bám theo đ瓜 d嘘c thi院t k院 c栄a nh英ng đ逢運ng giao thông d詠 ki院n 
trong khi quy ho衣ch. 

- Cao đ瓜 khu quy ho衣ch từ +49,54m đ院n +63,75m. 

- M映c tiêu và nguyên tắc: 

+ Nâng c嘘t cao đ瓜 tránh ng壱p úng vƠo mùa m逢a lũ; 

+ T衣o c違nh quan đẹp cho khu v詠c d詠 án; 

+ H衣n ch院 kh嘘i l逢ợng san l医p quá l噂n. 

- Ho衣t đ瓜ng san 栄i, đƠo, đắp đ医t c栄a D詠 án ch栄 y院u từ khâu san 栄i, xây nhà thi 
công c嘘ng thoát n逢噂c, đ逢運ng giao thông phát sinh l逢ợng b映i khá l噂n. Tỷ trọng c栄a đ医t 
đƠo đắp 逢噂c kho違ng 1,4 (t医n/ m3), theo Thuy院t minh t鰻ng hợp đ欝 án quy ho衣ch chi ti院t 
xây d詠ng tỷ l羽 1/500 thì kh嘘i l逢ợng đ医t đƠo san n隠n đ逢ợc tính nh逢 sau: 

B違ng 3. 1: Kh嘘iăl逢嬰ngăđ医t đƠoăậ đ逸p 

TT H衣ng m映c Đ挨năv鵜 Kh嘘iăl逢嬰ng 

1 Kh嘘i l逢ợng đ医t đƠo m3 1.094.815,50 

2 Kh嘘i l逢ợng đ医t đắp m3 29.957,40 

3 Kh嘘i l逢ợng bóc l噂p h英u c挨 m3 89.988,30 
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4 Kh嘘i l逢ợng đ医t d逢 (1) ậ (2) m3 1.064.858,10 

T鰻ng c瓜ng 
 

1.214.761,20 

Nguồn: Thuyết minh tổng hợpăđồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, 2022. 

Ghiăchú:ăLượngăđấtădưăđược tận dụng hết cho Dự ánănhư:ăđắp nềnăxâyănhà,ăxâyăkhuăthươngă
mại, giáo dục, làm tiểu cảnhăcôngăviênănênălượngăđấtădưănàyăsẽ t́nhăchoăđấtăđắp  

M泳c đ瓜 khu院ch tán b映i ph映 thu瓜c ph亥n l噂n vào kh嘘i l逢ợng đ医t đƠo đắp. B映i 
khu院ch tán đ逢ợc tính toán d詠a theo h羽 s嘘 ô nhi宇m và kh嘘i l逢ợng đƠo đắp đ医t. D詠a theo 
tài li羽u h逢噂ng d磯n đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng c栄a Ngân hàng Th院 gi噂i 
(Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, enviroment, 
World Bank, Washington D.C, 8/1991), h羽 s嘘 ô nhi宇m đ逢ợc xác định theo công th泳c: 

E = k x 0,0016 x 3,1

4,1

)2/(

)2,2/(

M

U
 

Trong đó:  

E: H羽 s嘘 ô nhi宇m (kg/t医n) 

k: C医u trúc h衣t (k = 0,35).  

U: T嘘c đ瓜 gió (t嘘c đ瓜 gió trung bình là 1,5 m/s ậ Theo t嘘c đ瓜 gió trung bình t衣i 
địa ph逢挨ng). 

M: Đ瓜 ẩm trung bình c栄a v壱t li羽u khu v詠c san n隠n lƠ 20%. 

d: Tỷ trọng đ医t đƠo đắp = 1,4 (t医n/m3). 

Sử d映ng công th泳c trên ta tính đ逢ợc h羽 s嘘 ô nhi宇m E = 0,0065 kg/t医n đ医t đƠo 
(đắp). 

Quá trình san 栄i, đƠo vƠ đắp đ医t đ逢ợc ti院n hành trong kho違ng 90 ngƠy theo 
ph逢挨ng pháp thi công cu嘘n chi院u, do v壱y l逢ợng b映i phát sinh do ho衣t đ瓜ng đƠo, đắp 
nh逢 sau: 

B違ng 3. 2: N欝ngăđ瓜 b映i san n隠n 

Côngăđo衣n 
Kh嘘i l逢嬰ng ô 

nhi宇m  
(kg)  

T違iăl逢嬰ng 
 (kg/ngày) 

N欝ngăđ瓜 
 (mg/m3) 

QCVN 
05:2013/BTNMT  

(mg/m3) 

ĐƠo 7.701,2 85,57 7,13 0,3 

Đ逸p 194,72 2,16 0,18 0,3 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT t́nh toán 

Ghi chú: Tải lượng = tổngălượng bụi/số ngày thi công san nền (90 ngày) 

V= SxH = diện t́ ch dự án chịu tácăđộng nhiều nhất trong khu vực dự án khoảng 
299.999,1m2 x chiều cao phát tán 5m  
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Nồngăđộ bụi trung bình = tải lượng x106/8h/V 

Nh逢 v壱y, so sánh v噂i n欝ng đ瓜 cho phép c栄a QCVN 05:2013/BTNMT v隠 n欝ng đ瓜 
b映i trung bình 1 gi運 là 0,3 mg/m3 thì n欝ng đ瓜 b映i phát sinh từ ho衣t đ瓜ng đƠo đ医t v噂i 
kh嘘i l逢ợng l噂n làm cho ho衣t đ瓜ng này phát sinh n欝ng đ瓜 b映i v逢ợt gi噂i h衣n cho phép 
c栄a Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 ch医t l逢ợng không khí xung quanh.  

- H逢噂ng gió ch栄 đ衣o vào mùa khô 荏 khu v詠c d詠 án lƠ h逢噂ng từ Đông Bắc th鰻i 
đ院n, nên s詠 phát tán b映i s胤 違nh h逢荏ng đ院n khu v詠c phía Tây và phía Nam c栄a khu đ医t, 
phía Tây d詠 án là đ医t canh tác, phía Nam là đ逢運ng nh詠a hi羽n h英u và 違nh h逢荏ng tr詠c 
ti院p đ院n công nhân xây d詠ng. Do đó, ch栄 d詠 án cũng s胤 có bi羽n pháp gi違m thiểu ô 
nhi宇m do b映i này gây ra nhằm đ違m b違o s泳c kh臼e cho công nhân thi công t衣i công 
tr逢運ng. 

b. Bụi, khí thải của các thiết bị thi công 

Trong quá trình xây d詠ng, d詠 án ph違i sử d映ng m瓜t s嘘 l逢ợng nhi隠u các máy móc 
và thi院t bị thi công xây d詠ng. Các máy móc này ch栄 y院u ho衣t đ瓜ng bằng nhiên li羽u 
d亥u làm phát sinh khí th違i. 

Định m泳c tiêu th映 nhiên li羽u c栄a các máy móc và thi院t bị thi công tính trên ca 
làm vi羽c đ逢ợc t鰻ng hợp d逢噂i B違ng sau: 

 B違ng 3. 3: Đ鵜nh m泳c tiêu th映 nhiên li羽u c栄a các thi院t b鵜 thi công 

STT Tênăthi院tăb鵜 S嘘ăl逢嬰ng 
DầuăDO/máy/8h T鰻ngănhiênă

li羽u/caă(lítădiesel) (lít diesel) 

1 Máy 栄i 3 75,6 226,8 

2 Xe lu rung 3 40,32 120,96 

3 Máy đƠo 3 74,52 223,56 

4 Máy đ亥m 3 4,5 13,5 

5 Máy g衣t 2 39 78 

6 Xe ben đ鰻 đ医t 5 38 190 

7 C亥n tr映c ô tô (16T) 3 43 129 

8 Xe t違i (10T) 3 38 114 

9 Xe nâng  1 32,55 32,55 

10 Máy r違i h厩n hợp bê tông - nh詠a 2 63 126 

11 Máy r違i đá c医p ph嘘i dăm 2 47,9 95,8 

T鰻ng   1.350,17 

 Nguồn: Trung tâm Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường tổng hợp 

Gi違 thi院t các máy móc ho衣t đ瓜ng cùng lúc, ngƠy lƠm 1 ca → L逢ợng d亥u DO v噂i 
hƠm l逢ợng 0,05%S t嘘i đa sử d映ng trong ngày kho違ng: 1.350,17 lít/ngƠy t逢挨ng đ逢挨ng 
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1.080,136 kg/ngày (tỷ trọng d亥u 0,8 kg/lít). Định m泳c sử d映ng là kho違ng 135,017 kg/h 
ả 0,135017 t医n/h. 

Theo Vi羽n kỹ thu壱t nhi羽t đ噂i và b違o v羽 môi tr逢運ng Tp.HCM, l逢ợng khí th違i th詠c 
t院 khi đ嘘t 1 kg d亥u DO 荏 nhi羽t đ瓜 th逢運ng (Nm3: N=Nomal, nhi羽t đ瓜 15÷20oC, 1 atm; 

Riêng Vi羽t Nam l医y nhi羽t đ瓜 này là nhi羽t đ瓜 phòng: 25oC): kho違ng 22  25 m3  L逢u 
l逢ợng khí th違i t嘘i đa c栄a các ph逢挨ng ti羽n thi công trong 1 gi運 là:   

QKT = 25m3/kg  x 135,017kg/h  = 3.375,425 m3/h = 0,937m3/s. 

Th詠c t院 các máy móc, thi院t bị thi công không ho衣t đ瓜ng trong cùng m瓜t th運i 
điểm và cùng t衣i m瓜t vị trí. Gi違 thi院t rằng: coi D詠 án nh逢 m瓜t ngu欝n phát th違i ô nhi宇m 
(trong đó các máy móc, thi院t bị cùng ho衣t đ瓜ng và phát th違i b映i, khí th違i), tính toán t違i 
l逢ợng và n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m phát th違i đ逢ợc trình bày t衣i b違ng sau: 

B違ng 3. 4 T違iăl逢嬰ng và n欝ngăđ瓜 các ch医t ô nhi宇m c栄a các thi院t b鵜 thi công 

TT Ch医t ô 
nhi宇m 

H羽 s嘘 ô nhi宇m 
(kg/t医n d亥u DO) 

T違iăl逢嬰ng  
(kg/h) 

N欝ngăđ瓜 
(mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 
(TBă1ăgi運)ă(mg/m3) 

1 B映i 4,3 0,58 0,17 0,3 

2 SO2 20S 0,135 0,04 0,35 

3 NOx 55 7,426 2,2 0,2 

4 CO 14 1,890 0,56 30 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

Ghiăchú:ăS:ăHàmălượngălưuăhuỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

Tảiălượng (kg/h) = Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu)ăxăLượng dầu sử dụng (kg/giờ). 

V= SxH = diện t́ ch ảnhăhưởng xung quanh gần máy móc thi công khoảng 200m2 x 
chiều cao phát tán 5m. 

Nồngăđộ (mg/m3) = [Tảiălượng (kg/giờ)/Lưuălượng khí thải (m3/h)] /Vx106  

Nh壱n xét: So sánh n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m phát th違i khi các máy móc cùng 
ho衣t đ瓜ng trong m瓜t th運i điểm, cho th医y chỉ tiêu NOx v逢ợt 11 l亥n so v噂i QCVN 
05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, các máy móc ho衣t đ瓜ng trong không gian thoáng r瓜ng 
vƠ không ho衣t đ瓜ng liên t映c trong cùng m瓜t th運i điểm nên tác đ瓜ng do b映i, khí th違i chỉ 
違nh h逢荏ng tr詠c ti院p ch栄 y院u t噂i công nhân tham gia thi công xây d詠ng công trình và 
gián ti院p m瓜t ph亥n t噂i ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí khu v詠c. Do v壱y, ch栄 d詠 án s胤 
quy định v噂i các đ挨n vị thi công ph違i th詠c hi羽n các bi羽n pháp gi違m thiểu tác đ瓜ng c栄a 
máy móc và thi院t bị đ院n môi tr逢運ng. 

c. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Ho衣t đ瓜ng c栄a các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển nguyên li羽u trong quá trình xây d詠ng 
đ逢運ng giao thông, nhà 荏, các công trình ph映 trợ nh逢: h羽 th嘘ng c医p n逢噂c, thoát n逢噂c, 
ầ t衣i khu v詠c d詠 án trong giai đo衣n xây d詠ng s胤 là ngu欝n gây ô nhi宇m môi tr逢運ng 
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không khí. Ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển nguyên v壱t li羽u vƠ đ医t đắp từ n挨i khác đ院n có 
trọng t違i 10T/xe. 

B違ng 3. 5: L逢uăl逢嬰ng xe dùng v壱n chuyển nguyên v壱t li 羽u 

Kh嘘iăl逢嬰ng v壱t li 羽u 

(T医n) 

T鰻ng s嘘 

xe v壱n chuyển 

Th運i gian 
(ngày) 

S嘘 chuy院n xe/ngày 

(Xe 10 T医n) 

188.291 18.829,10 180 105 

Nguồn:Trung tâm QTTN&MT dự báo t́ nh toán 

Ngu欝n v壱t li羽u xây d詠ng (cát, đá, nh詠a đ逢運ng,...) đ隠u đ逢ợc mua từ n挨i khác đ院n. 
Trong quá trình v壱n chuyển các ngu欝n v壱t li羽u trên đ院n công tr逢運ng có thể phát sinh 
b映i là b映i đ医t, đá, cát,... 

B映i, ti院ng 欝n và các khí th違i đ瓜c h衣i (CO, SOx, NOx) phát sinh do quá trình ho衣t 
đ瓜ng c栄a xe c挨 gi噂i s胤 phát tán trên di羽n r瓜ng. M泳c đ瓜 ô nhi宇m b映i gơy ra đ嘘i v噂i môi 
tr逢運ng nhi隠u hay ít tùy thu瓜c nhi隠u vào y院u t嘘 th運i ti院t và tuy院n v壱n chuyển. Xe sử 
d映ng trong d詠 án này là xe ch荏 hàng và xe ch荏 nhóm III (có kh嘘i l逢ợng t嘘i đa ≤ 
12.000 Kg). 姶噂c tính bán kính ho衣t đ瓜ng trung bình c栄a xe di chuyển trong khu v詠c 
d詠 án trung bình là kho違ng 20km thì t鰻ng l逢ợng khí th違i phát sinh từ các ph逢挨ng ti羽n 
v壱n chuyển nguyên v壱t li羽u xây d詠ng, đ医t c亥n thêm 逢噂c tính nh逢 sau:  

B違ng 3. 6: Giá tr 鵜 giới h衣n khí th違i 

Lo衣i xe Kh嘘iăl逢嬰ng chu育n 
(Rm) (Kg) 

Giá tr 鵜 giới h衣n khí th違i (g/km) 

B映i NOx CO 

Xe ch荏 hàng Nhóm III 1.700 < Rm 0,17 0,16 1,5 

Nguồn: QCVN 05: 2009/BGTVT 

K院t qu違 tính toán t違i l逢ợng ô nhi宇m do khí th違i c栄a các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển 
trong giai đo衣n xây d詠ng đ逢ợc trình bày trong sau: 

B違ng 3. 7: T違iăl逢嬰ng ô nhi宇m không khíădoăcácăph逢挨ngătiênăv壱n chuyển 

Thôngăs嘘 
B映i NOx CO 

(g/ngày) 

Xe ch荏 hƠng, xe ch荏 Nhóm III 714 672 6.300 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT t́nh toán 

Ngoài ra, trong nh英ng ngày khô nóng, ho衣t đ瓜ng c栄a các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển 
qua l衣i trên đ逢運ng n瓜i b瓜 và các tuy院n đ逢運ng trong khu v詠c th逢運ng gây phát sinh b映i 
đ医t từ mặt đ逢運ng lƠm tăng đáng kể hƠm l逢ợng b映i trong không khí xung quanh. 
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H羽 s嘘 phát sinh b映i đ医t trong quá trình chuyển đ瓜ng c栄a bánh xe trên n隠n đ医t 
đ逢ợc tính toàn theo công th泳c tính c栄a Rapid inventory techque in environmental 
control, WHO, 1993 ta có: 

 

 (kg/km/l逢ợt xe) 

Trong đó:  L :T違i l逢ợng b映i (kg/km/l逢ợt xe) 

   k :Kích th逢噂c h衣t (0,2 ) 

   s :L逢ợng đ医t trên đ逢運ng (8,9%) 

   S :T嘘c đ瓜 trung bình c栄a xe (20 km/h) 

   W :Trọng l逢ợng có t違i c栄a xe (10 t医n) 

   w :S嘘 bánh xe (6-10 bánh) 

K院t qu違 tính toán đ逢ợc h羽 s嘘 phát sinh b映i do xe v壱n chuyển v壱t li羽u là 0,42 
kg/km/l逢ợt xe. 

T違i l逢ợng ô nhi宇m b映i đ逢ợc tính toán nh逢 sau: 

V噂i s嘘 chuy院n xe v壱n chuyển là 105 chuy院n/ngày. H羽 s嘘 phát sinh b映i là 0,42 
kg/km/l逢ợt xe, quưng đ逢運ng đ医t di chuyển trong khu v詠c d詠 án 逢噂c tính kho違ng 
0,5km . Nh逢 v壱y, l逢ợng b映i đ逢運ng phát sinh do bánh xe di chuyển trên n隠n đ医t là: 

0,42 kg/km/l逢ợt xe x 0,5 (km) x 105 chuy院n x 2 l逢ợt = 44,1 kg/ngày  5.513 g/gi運. 

B違ng 3. 8: N欝ngăđ瓜 ô nhi宇măkhôngăkhíădoăcácăph逢挨ngăti羽n v壱n chuyển 

STT Ch医t ô nhi宇m T違iăl逢嬰ng 
(g/gi運) 

N欝ngăđ瓜 
(mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 
(mg/m3) 

1 B映i 6.227 3,1135 0,3 

2 NOx 84 0,0420 0,2 

3 CO 787,5 0,394 30 

Nguồn:ăTTQTMTăt́nhătoánătrênăcơăsở Giá trị giới hạn của QCVN 05:2009/BGTVT 

Ghi chú: Nồngăđộ (mg/m3) =  tảiălượng/V x1000. 

V: Thể tích phát tán = S x H, V = (chiềuădàiăđoạnăđường vận chuyển) x bề rộngăđường 
điă(8m)ăxăHă(5m)=ă(20.000m)ăxă5 m x 5 m = 2.000.000 m3.  

 (*) Tổng tảiălượng bụi phát sinh trong khí thải từ phươngătiện giao thông và trong quá 
trình vận chuyển trên nềnăđất. 

Nh壱n xét: từ k院t qu違 tính toán n欝ng đ瓜 ô nhi宇m không khí do các ph逢挨ng ti羽n 
v壱n chuyển có chỉ tiêu b映i v逢ợt kho違ng 10 l亥n so v噂i QCVN 05:2013/BTNMT 
(mg/m3). Tuy nhiên, các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển trong đi隠u ki羽n có gió pha loãng, 
môi tr逢運ng r瓜ng, không ho衣t đ瓜ng liên t映c trong cùng th運i điểm, khí th違i chỉ 違nh 
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h逢荏ng tr詠c ti院p t噂i công nhân tham gia thi công xây d詠ng công trình và gián ti院p m瓜t 
ph亥n t噂i ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí khu v詠c.  

- H逢噂ng phát tán ô nhi宇m không khí bị 違nh h逢荏ng s胤 ph映 thu瓜c r医t l噂n vƠo đi隠u 
ki羽n khí t逢ợng trong khu v詠c. Các thông s嘘 v隠 khí t逢ợng 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p đ院n phát 
tán ô nhi宇m lƠ h逢噂ng gió và t嘘c đ瓜 gió. Từ tháng 5 đ院n tháng 10 là gió mùa Tây Nam. 
Từ tháng 11 đ院n tháng 4 năm sau lƠ gió mùa Đông Bắc. Nh逢 v壱y các vùng chịu 違nh 
h逢荏ng c栄a phát tán ô nhi宇m b映i và khói th違i cũng s胤 thay đ鰻i theo h逢噂ng gió nh逢 đư 
mô t違 荏 trên.  

- NgoƠi ra, tác đ瓜ng ô nhi宇m do khí th違i từ các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển là nh英ng 
ngu欝n th違i r医t khó d詠 báo c映 thể do ph映 thu瓜c r医t nhi隠u vào các y院u t嘘 nh逢 ch医t l逢ợng 
đ逢運ng giao thông, ch医t l逢ợng ph逢挨ng ti羽n ho衣t đ瓜ng, lo衣i nhiên li羽u sử d映ng, đi隠u 
ki羽n khí t逢ợng. T違i l逢ợng b映i phát sinh từ các ph逢挨ng ti羽n giao thông, v壱n chuyển trên 
khu v詠c D詠 án lƠ t逢挨ng đ嘘i l噂n. Tuy nhiên, n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m khí th違i ch逢a 
v逢ợt m泳c cho phép. Đơy lƠ ngu欝n di đ瓜ng và phân tán nên r医t khó kiểm soát, chỉ có 
thể gi違m thiểu bằng m瓜t s嘘 bi羽n pháp qu違n lý thích hợp. 

d. Hoạt động phối đá sỏi, trộn bê tông, xây dựng công trình phục vụ Dự án 

Công đo衣n ph嘘i đá, s臼i, đ逢ợc t逢噂i n逢噂c trong quá trình thi công vì v壱y l逢ợng b映i 
ít gây 違nh h逢荏ng đ院n công nhơn đang thi công vƠ môi tr逢運ng xung quanh. N院u có thì 
違nh h逢荏ng này chỉ di宇n ra trong m瓜t th運i điểm nh医t định. 

Kh違o sát th詠c t院 t衣i m瓜t s嘘 điểm xơy d詠ng có ho衣t đ瓜ng tr瓜n bê tông, n欝ng đ瓜 
b映i đo đ衣c nh逢 sau: 

B違ng 3. 9: N欝ngăđ瓜 ô nhi宇m b映i c栄a ho衣tăđ瓜ng tr瓜n bê tông 

Thông s嘘 đặcătr逢ng Đ挨năv鵜 Giá tr 鵜 trung bình 

B映i mg/m3 0,60 ậ 0,90 

Nguồn: TT Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường tham khảo  

謂nh h逢荏ng c栄a ho衣t đ瓜ng này chỉ di宇n ra trong m瓜t th運i điểm nh医t định và 違nh 
h逢荏ng ch栄 y院u tr詠c ti院p đ院n công nhân xây d詠ng. Ch栄 d詠 án c亥n có bi羽n pháp qu違n lỦ 
vƠ gi違m thiểu tác đ瓜ng nƠy. 

e. Bụi từ quá trình vệ sinh mặt đường và hoạt động trải nhựa 

Đ逢運ng giao thông giao thông đ嘘i n瓜i v噂i k院t c医u bêtông nh詠a, bi羽n pháp đ逢ợc áp 
d映ng ch栄 y院u lƠ c挨 gi噂i k院t hợp th栄 công. 

Quá trình tr違i nh詠a đ逢運ng th逢運ng phát sinh m瓜t l逢ợng l噂n b映i từ ho衣t đ瓜ng làm 
v羽 sinh làm s衣ch mặt đ逢運ng tr逢噂c khi tr違i nh詠a. Ho衣t đ瓜ng này s胤 sử d映ng các xe v羽 
sinh chuyên d映ng để v羽 sinh đ逢運ng, l逢ợng b映i phát sinh từ ho衣t đ瓜ng này khá l噂n do 
đó có thể tác đ瓜ng đ院n môi tr逢運ng không khí xung quanh. Tuy nhiên, trong đi隠u ki羽n 
có gió pha loưng, môi tr逢運ng r瓜ng, không ho衣t đ瓜ng liên t映c trong cùng th運i điểm, 
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xung quanh d詠 án đ逢ợc bao ph栄 b荏i rừng cao su nên tác đ瓜ng do b映i chỉ 違nh h逢荏ng 
tr詠c ti院p t噂i công nhân tham gia thi công xây d詠ng công trình và gián ti院p m瓜t ph亥n t噂i 
ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí khu v詠c. 

B違ng 3. 10: K 院t qu違 phân tích n欝ngăđ瓜 b映iăphátăsinhătrongăquáătrìnhălƠmăđ逢運ng 

K院tăqu違 
Thôngăs嘘 Ph逢挨ngăphápăđoăđ衣c/l医y m磯u, 

phân tích B映iă(mg/m3) 

Không khí 5,26 
TCVN 5067:1995 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 

Nguồn: Tham khảo từ kết quả của Trung tâm Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường  

Tác đ瓜ng do ho衣t đ瓜ng tr違i nh詠a làm mặt đ逢運ng nhìn chung tác đ瓜ng di宇n ra 
trong th運i gian ngắn vƠ tác đ瓜ng đ院n môi tr逢運ng t詠 nhiên khu v詠c. Các tác đ瓜ng nh逢: 

+ B映i từ ho衣t đ瓜ng v羽 sinh mặt đ逢運ng tr逢噂c khi tr違i nh詠a; 

+ Mùi hôi phát sinh do đ嘘t nóng ch違y nh詠a, tr違i nh詠a dính bám do h挨i 
hydrocacbon và m瓜t s嘘 l逢ợng r医t nh臼 sunfua hydro bay h挨i;  

+ Ô nhi宇m nhi羽t từ quá trình tr違i nh詠a làm mặt đ逢運ng. Nhi羽t đ瓜 phát sinh trong 
quá trình thi công 違nh h逢荏ng đ院n s泳c kh臼e vƠ năng su医t lao đ瓜ng c栄a công nhơn, cũng 
nh逢 các đi隠u ki羽n vi khí h壱u c栄a khu v詠c. Do đó c亥n có bi羽n pháp gi違m thiểu phù hợp 
nhằm đ違m b違o s泳c kh臼e cho công nhơn trên công tr逢運ng. 

f. Bụi, khí thải từ các hoạt động hàn cắt kim loại 

Trong các ho衣t đ瓜ng xây d詠ng c挨 s荏 h衣 t亥ng khu đ医t quy ho衣ch công trình dịch 
v映 và h衣 t亥ng kỹ thu壱t, khói hàn phát sinh từ quá trình hƠn đi羽n, cắt, khoan kim lo衣i có 
ch泳a m瓜t l逢ợng b映i kim lo衣i và các khí th違i NOx, SO2, CO. L逢ợng b映i kim lo衣i và khí 
th違i NO2, SO2, CO thoát ra ph映 thu瓜c vƠo trình đ瓜 hàn c栄a công nhân, b映i kim lo衣i có 
tỷ trọng l噂n (d = 7 ~ 8 g/cm3) nên chỉ t欝n t衣i xung quanh ngu欝n gây b映i, nhanh chóng 
lắng, ít phát tán đi xa, d宇 dàng thu gom. Theo s嘘 li羽u c栄a m瓜t s嘘 d詠 án khác thì n欝ng 
đ瓜 b映i đo đ逢ợc trong không khí kho違ng 1,03 - 1,45 mg/m3. HƠm l逢ợng b映i kim lo衣i và 
n欝ng đ瓜 các khí th違i phát sinh th医p vƠ th逢運ng mang tính ch医t gián đo衣n, trong th運i 
gian ngắn nên không gơy tác đ瓜ng nghiêm trọng cho môi tr逢運ng không khí xung 
quanh. 

Trong quá trình hàn các k院t c医u thép, các lo衣i hóa ch医t trong que hàn bị cháy và 
phát sinh khói có ch泳a các ch医t đ瓜c h衣i, có kh違 năng gơy ô nhi宇m môi tr逢運ng không 
khí và 違nh h逢荏ng đ院n s泳c kh臼e công nhơn lao đ瓜ng. N欝ng đ瓜 các ch医t khí đ瓜c trong 
quá trình hƠn đi羽n các v壱t li羽u kim lo衣i đ逢ợc tóm tắt trong b違ng bên d逢噂i:  
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B違ng 3. 11: N欝ngăđ瓜 các ch医tăkhíăđ瓜cătrongăquáătrìnhăhƠnăđi羽n v壱t li 羽u kim lo衣i 

Ch医t ô nhi宇m 
H羽 s嘘 ô nhi宇mă(mg/1ăqueăhƠn)ăt逢挨ngă泳ng với 

đ逢運ng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (ch泳a nhi隠u b映i) 285 508 706 1.100 1.578 

CO 10 15 25 35 50 

NOx 12 20 30 45 70 

Nguồn: GS. TS.Lâm Minh Triết, Kỹ thuậtămôiătrường,ăNXBăĐại học Quốc gia –TP.HCM,ănămă2015 

Gi違 sử công đo衣n hàn cắt s胤 di宇n ra trong vòng 4 tháng (120 ngày), 1 ngày ho衣t 
làm vi羽c 8 gi運 và sử d映ng s嘘 l逢ợng, ch栄ng lo衣i que hàn v噂i đ逢運ng kính nh逢 sau: 

 Đ逢運ng kính que hàn 2,5 (mm): 5.000 

 Đ逢運ng kính que hàn 3,25 (mm): 2.000 

 Đ逢運ng kính que hàn 4 (mm): 3.000 

B違ng 3. 12: N欝ngăđ瓜 các ch医t ô nhi宇mătrongăquáătrìnhăhƠnăđi羽n v壱t li 羽u kim lo衣i 

Ch医t ô 
nhi宇m 

T違iăl逢嬰ng ô nhi宇m (mg/gi運)ăt逢挨ngă
泳ng vớiăđ逢運ng kính que hàn (mm) 

N欝ngăđ瓜 ô nhi宇m ô nhi宇mă(mg)ăt逢挨ngă
泳ng vớiăđ逢運ng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 2,5 3,25 4 

Khói hàn 
(ch泳a nhi隠u 

b映i) 
781 541,7 140,6 0,00473 0,00328 0,000851 

CO 52,1 31 78,1 0,000315 0,000189 0,000473 

NOx 63 41,7 93,8 0,000378 0,000252 0,000568 

Nguồn: GS. TS. Lâm Minh Triết (2015), Kỹ thuậtămôiătrường,ăNXBăĐại học Quốc gia –TP.HCM và 
tính toán của Trung tâm QTTN&MT 

Ghi chú:Thể tích phát tán khí thải từ côngăđoạn hàn V=Diện tích dự án * chiều cao phát tán (5m) 

T違i l逢ợng khí th違i từ công đo衣n hƠn đ逢ợc d詠 báo là không cao so v噂i các ngu欝n 
ô nhi宇m khác nh逢ng s胤 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p đ院n nh英ng ng逢運i thợ hàn. V噂i các ph逢挨ng 
ti羽n b違o h瓜 cá nhân phù hợp, s胤 h衣n ch院 đ逢ợc các 違nh h逢荏ng x医u đ嘘i v噂i công nhân 
lao đ瓜ng.  

f. Tác động từ hoạt động chà nhám, sơn tường hoàn thiện các công trình của Dự án 

Trong công tác chƠ nhám, s挨n t逢運ng hoàn thi羽n m瓜t s嘘 công trình c栄a D詠 án nh逢 
nhà trẻ, khu th逢挨ng m衣i, nhà m磯u,ầ Trong đó, b映i ch栄 y院u phát sinh từ ho衣t đ瓜ng này 
là b映i xi măng. B映i xi măng có kích th逢噂c nằm trong kho違ng từ 1,5 ậ 100 µm và 
nh英ng h衣t b映i có kích th逢噂c nh臼 h挨n 3 µm tác h衣i đ嘘i v噂i đ逢運ng hô h医p do chúng d宇 
dƠng theo đ逢運ng hô h医p vào t壱n màng ph鰻i. Đặc bi羽t, khi trong b映i xi măng có trên 
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2% silic t詠 do thì có thể phát sinh b羽nh b映i ph鰻i ậ silic khi th運i gian ti院p xúc dài. Vì 
v壱y, trong quá trình trên c亥n có bi羽n pháp gi違m thiểu cho ng逢運i công nhân lao đ瓜ng và 
không làm 違nh h逢荏ng khu v詠c xung quanh. Quá trình s挨n t逢運ng còn gây h衣i cho con 
ng逢運i vì trong chúng có ch泳a các ch医t h英u c挨 d宇 bay h挨i nh逢 benzen, xylene, 
formaldehyde, toluene ầ Các ch医t nƠy đ逢ợc gọi chung là hợp ch医t h英u c挨 bay h挨i, 
đ逢ợc đánh giá là ch医t đ瓜c h衣i, khi c挨 thể nhi宇m ph違i ch医t nƠy 荏 n欝ng đ瓜 cao. 

g. Tác động từ việc lưu trữ và bảo quản nguyên vật li ệu 

Nguyên v壱t li羽u đ逢ợc d詠 tr英 và b違o qu違n trong quá trình xây d詠ng ch栄 y院u là xi 
măng, sắt, g衣ch các lo衣iầ Trong quá trình l逢u tr英 và b違o qu違n các lo衣i nguyên v壱t li羽u 
này s胤 làm phát sinh m瓜t l逢ợng b映i, tuy nhiên khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án có di羽n tích 
khá l噂n nên ít gây 違nh h逢荏ng nhi隠u đ院n môi tr逢運ng không khí xung quanh. Mặt khác, 
Công ty thi công xây d詠ng theo bi羽n pháp cu嘘n chi院u nên nguyên v壱t li羽u l逢u tr英 
không nhi隠u, chỉ m瓜t ph亥n nh臼 đ逢ợc b違o qu違n t衣i khu v詠c thi công.  Đ欝ng th運i tác 
đ瓜ng này chỉ phát sinh trong th運i gian xây d詠ng d詠 án và s胤 k院t thúc khi d詠 án đi vƠo 
ho衣t đ瓜ng nên tác đ瓜ng c栄a nó đ院n v噂i môi tr逢運ng là không xuyên su嘘t và 違nh h逢荏ng 
không nhi隠u đ院n môi tr逢運ng. 

h. Nguồn gây ô nhiểm từ quá trình xây dựng các công trình trên khu đất công trình 
dịch vụ và khu đất hạ t̀ng kỹ thuật 

Song song v噂i vi羽c xây d詠ng h衣 t亥ng kỹ thu壱t hoàn chỉnh, Công ty ti院p t映c xây 
d詠ng các công trình dịch v映 và các công trình h衣 t亥ng kỹ thu壱t. Nh逢 v壱y s胤 phát sinh 
m瓜t s嘘 v医n đ隠 v隠 môi tr逢運ng xung quanh d詠 án hoặc nhà dân bên c衣nh n院u nh逢 có 
nh英ng công trình đ逢ợc xây d詠ng. Trong đó, b映i ch栄 y院u phát sinh từ ho衣t đ瓜ng này là 
b映i xi măng. B映i xi măng có kích th逢噂c nằm trong kho違ng từ 1,5 ậ 100 µm và nh英ng 
h衣t b映i có kích th逢噂c nh臼 h挨n 3 µm tác h衣i đ嘘i v噂i đ逢運ng hô h医p do chúng d宇 dàng 
theo đ逢運ng hô h医p vào t壱n màng ph鰻i. Đặc bi羽t, khi trong b映i xi măng có trên 2% silic 
t詠 do thì có thể phát sinh b羽nh b映i ph鰻i ậ silic khi th運i gian ti院p xúc dài. 

Ngoài ra, vi羽c v壱n chuyển v壱t li羽u xây d詠ng n院u không đ逢ợc che chắn và t壱p k院t 
đúng x胤 phát sinh b映i cũng nh逢 ch医t th違i rắn xây d詠ng. 

Tuy nhiên, ho衣t đ瓜ng nƠy cũng đư đ逢ợc đánh giá trong ph亥n đánh giá tác đ瓜ng 
chung c栄a quá trình xây d詠ng. Các bi羽n pháp qu違n lý và kiểm soát ngu欝n ô nhi宇m từ 
ho衣t đ瓜ng này s胤 đ逢ợc Ch栄 d詠 án th詠c hi羽n. 

 Đánhăgiáătácăđ瓜ng do b映i và khí th違i 

Kh嘘i l逢ợng b映i phát sinh ch栄 y院u 荏 đơy có 荏 d衣ng h衣t kích th逢噂c l噂n, d宇 lắng. 
Tuy nhiên n院u không áp d映ng các bi羽n pháp qu違n lý t嘘t quá trình v壱n chuyển nguyên 
v壱t li羽u trong giai đo衣n xây d詠ng và v羽 sinh an toƠn lao đ瓜ng t衣i công tr逢運ng, b映i phát 
tán vƠo môi tr逢運ng xung quanh s胤 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p đ院n công nhân làm vi羽c trên 
công tr逢運ng. T衣i công tr逢運ng, tùy theo m泳c đ瓜 ô nhi宇m và th運i gian ti院p xúc c栄a 
ng逢運i lao đ瓜ng, ngu欝n b映i có thể gây ra các 違nh h逢荏ng sau: 

Gây các b羽nh đ逢運ng hô h医p: viêm mũi, viêm họng,ầ 
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Gây b羽nh ngoài da: nh運n, khô da, dị 泳ng khi ti院p xúc b映i xi măng, b映i vôi. 

Gây b羽nh đ逢運ng tiêu hoá, t鰻n th逢挨ng niêm m衣c d衣 dày, r嘘i lo衣n tiêu hoá. 

Gây ch医n th逢挨ng mắt, gây mù, m運 mắt,ầ 

Các khí SOx, NOx khi bị oxy hóa và k院t hợp v噂i n逢噂c m逢a t衣o nên m逢a axit gơy 
違nh h逢荏ng đ院n s詠 phát triển c栄a cây tr欝ng và th違m th詠c v壱t. S詠 có mặt SOx, NOx trong 
không khí nóng ẩm còn lƠm tăng c逢運ng quá trình ăn mòn kim lo衣i, phá h栄y v壱t li羽u bê 
tông, nhà cửa. Bên c衣nh lƠm tăng n欝ng đ瓜 các ch医t thành ph亥n gây ô nhi宇m môi 
tr逢運ng, chúng còn 違nh h逢荏ng đ院n s泳c kh臼e c栄a công nhơn vƠ ng逢運i dân trong khu 
v詠c.  

M泳c đ瓜 違nh h逢荏ng ph映 thu瓜c vào th運i gian ti院p xúc và n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m 
có trong không khí. Tuy nhiên, giai đo衣n thi công xây d詠ng.  

Khí th違i phát sinh từ ho衣t đ瓜ng hàn cắt tác đ瓜ng tr詠c ti院p đ院n công nhân th詠c 
hi羽n công đo衣n này. Tuy nhiên, công nhân hàn cắt đ逢ợc trang bị b違o h瓜 lao đ瓜ng nh逢 
kính hàn, mặt n衣, qu亥n áo b違o h瓜 lao đ瓜ng, găng tay,...đ欝ng th運i khu v詠c thi công r瓜ng 
vƠ thông thoáng nên tác đ瓜ng nƠy đ逢ợc gi違m thiểu đáng kể. 

2.ăTácăđ瓜ngăđ院nămôiătr逢運ngăn逢ớcădoăn逢ớc th違i  
 Nướcămưaăchảy tràn 

Trong giai đo衣n thi công xây d詠ng d詠 án, n逢噂c m逢a qua khu v詠c thi công cu嘘n 
theo m瓜t l逢ợng l噂n đ医t, đá......có kh違 năng gơy ô nhi宇m ngu欝n n逢噂c mặt. N欝ng đ瓜 các 
ch医t ô nhi宇m trong n逢噂c m逢a ph映 thu瓜c vào các y院u t嘘 nh逢 c逢運ng đ瓜 m逢a, th運i gian 
m逢a, không khí, đ瓜 bẩn c栄a khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án. 姶噂c kho違ng có 04 gi運 
m逢a/ngƠy. T鰻ng l逢ợng n逢噂c m逢a từ khu v詠c d詠 án đ逢ợc tính theo TCVN 7957:2008: 
Thoát n逢噂c - M衣ng l逢噂i và công trình bên ngoài, c映 thể nh逢 sau: 

Q =  φ × q × S 

Trong đó: 

- S: di羽n tích khu v詠c d詠 án đang th詠c hi羽n. S = 299.999,1 m2 ả 29,99 ha 

- φ: h羽 s嘘 dòng ch違y (trong giai đo衣n xây d詠ng chọn φ = 0,32) 

- q: lƠ c逢運ng đ瓜 m逢a (l/s.ha), q = 166,7 × i 

166,7: lƠ mô đun chuyển từ c逢運ng đ瓜 m逢a tính theo l噂p n逢噂c sang c逢運ng đ瓜 
m逢a tính theo thể tích;  

 i (mm/phút): lƠ c逢運ng đ瓜 c栄a tr壱n m逢a (tỉ s嘘 gi英a chi隠u cao l噂p n逢噂c m逢a v噂i 
th運i gian). 

Theo Niên giám th嘘ng kê năm 2021 - xu医t b違n năm 2022, c逢運ng đ瓜 m逢a l噂n 
nh医t t衣i khu v詠c trong năm g亥n đơy lƠ tháng 9 năm 2020 v噂i l逢ợng m逢a trung bình 
tháng 730,8 mm (tháng m逢a cao điểm v噂i s嘘 ngƠy m逢a kho違ng 15 ngày, m厩i ngày 
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m逢a kho違ng 4 gi運): i = 730,8 mm /(15 ngày x 4 gi運 x 60 phút x 60 giây) = 0,0034 
mm/s. 

→ q = 166,7 × 0,0034 = 0,564 (l/s.ha) 

T鰻ng l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a ch違y tràn từ khu v詠c d詠 án: 

Q = 0,32 × 0,564 × 29,99  = 2,16 l/s ả 186,62 m3/ngày. 

B違ng 3. 13: N欝ngăđ瓜, t違iăl逢嬰ng các ch医t ô nhi宇mătrongăn逢ớcăm逢aăch違y tràn 

STT Ch医t ô nhi宇m N欝ngăđ瓜 (mg/l) 

1.  T鰻ng nit挨 0,5 ậ 1,5 

2.  Phospho 0,004 ậ 0,03 

3.  COD 10 ậ 20 

4.  TSS 30 ậ 50 

Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoátănước,1997 

L逢ợng n逢噂c m逢a ch違y trên khu v詠c d詠 án có thể gây nên m瓜t s嘘 tác đ瓜ng tiêu 
c詠c nh逢: (1) N逢噂c m逢a gơy 泳 đọng, ng壱p úng và sình l亥y c映c b瓜; (2) N逢噂c m逢a ch違y 
tràn cu嘘n theo các v壱t ch医t, đ医t đá b荏 r運i, các mu嘘i khoáng trên b隠 mặt, d亥u và mỡ bị 
rò rỉ lƠm tăng hƠm l逢ợng các ch医t l挨 lửng, các ch医t h英u c挨, tăng đ瓜 đ映c, tăng hƠm 
l逢ợng d亥u mỡầ trong n逢噂c mặt, tăng kh違 năng b欝i lắng. Tuy nhiên, tác đ瓜ng ô nhi宇m 
n逢噂c do n逢噂c m逢a ch違y trƠn trong giai đo衣n này không l噂n, n逢噂c m逢a ch栄 y院u có đ瓜 
đ映c cao do cu嘘n theo đ医t đá vƠ có thể bị nhi宇m các t衣p ch医t khác nh逢 d亥u mỡ, v映n v壱t 
li羽u xây d詠ng. M泳c đ瓜 gây ô nhi宇m từ l逢ợng n逢噂c này không nhi隠u, h挨n n英a trong 
giai đo衣n nƠy n逢噂c m逢a s胤 t詠 th医m vì ch栄 y院u lƠ đ医t tr嘘ng nhi隠u vƠ đ瓜 d嘘c nh臼. 

 Nước thải xây dựng 

Trong quá trình xây d詠ng, n逢噂c th違i xây d詠ng phát sinh ch栄 y院u do quá trình rửa 
bánh xe, tr瓜n h欝 bê tông và rửa ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển nguyên v壱t li羽u ra vào công 
tr逢運ng. L逢ợng n逢噂c này phát sinh ô nhi宇m c映c b瓜. 

Kh嘘i l逢ợng n逢噂c rửa ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển v壱t li羽u xây d詠ng. 

Các xe ch荏 nguyên v壱t li羽u xây d詠ng s胤 đ逢ợc v羽 sinh bánh xe tr逢噂c khi ra kh臼i 
công tr逢運ng. Kh嘘i l逢ợng n逢噂c th違i phát sinh đ逢ợc 逢噂c tính: 

+ S嘘 l逢ợt xe ra kh臼i công tr逢運ng/ngày : 105 l逢ợt xe/ngày. 

+ L逢ợng n逢噂c sử d映ng (trung bình)  : 16 lít/phút. 

+ Th運i gian rửa    : 5 phút/l逢ợt xe. 

 Kh嘘i l逢ợng n逢噂c rửa bánh xe  : 8,4 m3/ngày. 
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Nh逢 v壱y, kh嘘i l逢ợng n逢噂c th違i xây d詠ng phát sinh trung bình m厩i ngày kho違ng 
1,12 m3/ngày. 

V噂i đặc thù c栄a m瓜t s嘘 ch医t có kh違 năng gơy ô nhi宇m cao: ch医t rắn l挨 lửng, hƠm 
l逢ợng ch医t vô c挨 trong n逢噂c th違i xơy d詠ngầ N院u ngu欝n n逢噂c th違i nƠy đ鰻 ra ngoƠi 
môi tr逢運ng s胤 gơy đ映c ngu欝n n逢噂c ti院p nh壱n vƠ lƠm c違n tr荏 dòng ch違y. NgoƠi ra do thi 
công trên n隠n đ医t cát nên kh違 năng t詠 ng医m lƠ r医t cao, r医t d宇 lƠm ô nhi院m t亥ng n逢噂c 
d逢噂i đ医t n院u không đ逢ợc xử lỦ thích hợp. 

 Nước thải sinh hoạt 

Ngu欝n phát sinh n逢噂c th違i trong giai đo衣n xây d詠ng ch栄 y院u từ ho衣t đ瓜ng sinh 
ho衣t c栄a công nhơn. Định m泳c 100 lít/ng逢運i, chia làm 2 ph亥n, 50% l逢ợng n逢噂c sử 
d映ng t衣i công tr逢運ng, 50% sử d映ng t衣i khu nhà trọ. 

Trong giai đo衣n xây d詠ng d詠 án m厩i ngày có kho違ng 50 công nhân làm vi羽c (sử 
d映ng cho rửa tay, rửa chân và v羽 sinh, ho衣t đ瓜ng n医u ăn vƠ tắm giặt không di宇n ra trên 
công tr逢運ng) thì l逢ợng n逢噂c c医p sử d映ng lƠ 2.500 lít/ngƠy. L逢ợng n逢噂c th違i bằng 
100% l逢ợng n逢噂c c医p sử d映ng v壱y l逢ợng n逢噂c th違i là 2,5 m3/ngày. 

+  Ô nhiễmănước thải tạiăcôngătrường cho công nhân:  

Không t鰻 ch泳c cho công nhân 荏 t衣i công tr逢運ng, chỉ 荏 các khu trọ g亥n công 
tr逢運ng. 

L逢u l逢ợng phát sinh từ ho衣t đ瓜ng rửa tay, chân, mặt c栄a công nhân kho違ng 2,5 
m3/ngày; thành ph亥n ch栄 y院u là các cặn bẩn. 

+ Ô nhiễmănước thải tại khu nhà trọ cho công nhân:  

L逢u l逢ợng phát sinh từ quá trình sinh ho衣t c栄a công nhân 荏 khu nhà trọ để n医u 
ăn, tắm rửa kho違ng 2,5 m3/ngày, thành ph亥n ô nhi宇m ch栄 y院u g欝m: BOD5, COD, SS, 
amoni, t鰻ng phospho, t鰻ng nit挨, d亥u mỡ, coliform. 

T鰻ng l逢u l逢ợng n逢噂c th違i sinh ho衣t phát sinh t衣i công tr逢運ng và khu nhà trọ 
kho違ng 5 m3/ngày. 

D詠a vào h羽 s嘘 ô nhi宇m do t鰻 ch泳c Y T院 Th院 Gi噂i thi院t l壱p s嘘 l逢ợng công nhân 
làm vi羽c vƠ l逢u trú t衣i khu v詠c d詠 án, có thể tính đ逢ợc t違i l逢ợng các ch医t ô nhi宇m 
trong n逢噂c th違i sinh ho衣t t衣i khu nhà trọ c栄a d詠 án nh逢 trong b違ng d逢噂i đơy: 

B違ng 3. 14: T違iăl逢嬰ng và n欝ngăđ瓜 các ch医t ô nhi宇mătrongăn逢ớc th違i sinh ho衣t 

STT Ch医t ô nhi宇m 
H羽 s嘘 ô nhi宇m 

theo WHO 
(g/ng逢運i.ngày) 

T違iăl逢嬰ng ô 
nhi宇m 

(kg/ngày) 

N欝ngăđ瓜 các 
ch医t ô nhi宇m 

(mg/l) 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

c瓜t B 

1 BOD5 45 - 54 2,25 ậ 2,7 450 - 540 50 

2 COD 72 - 102 3,60 ậ 5,1 720 - 1020 - 

3 TSS 70 - 145 3,50 ậ 7,25 700 - 1450 100 
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STT Ch医t ô nhi宇m 
H羽 s嘘 ô nhi宇m 

theo WHO 
(g/ng逢運i.ngày) 

T違iăl逢嬰ng ô 
nhi宇m 

(kg/ngày) 

N欝ngăđ瓜 các 
ch医t ô nhi宇m 

(mg/l) 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

c瓜t B 

4 D亥u mỡ ĐTV 10 - 30 0,50 ậ 1,5 100 - 300 50 

5 T鰻ng Nit挨 6 - 12 0,30 ậ 0,6 60 - 120 20 

6 Amoni 2,4 - 4,8 0,12 ậ 0,24 24 - 48 10 

7 T鰻ng photpho 0,8 - 4,0 0,04 ậ 0,2 5 - 27 10 

8 T鰻ng Coliform 
106  - 109 50.103 ậ 

50.106 
10.106 ậ 
10.109 5.000 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

Nh壱n xét: N逢噂c th違i sinh ho衣t c栄a công nhân cho th医y các chỉ tiêu ô nhi宇m cao 
v逢ợt QCVN cho phép c亥n có bi羽n pháp gi違m thiểu phù hợp. 

Đánhăgiáătácăđ瓜ng c栄aăn逢ớc th違i sinh ho衣tăvƠăn逢ớcăm逢aăch違y tràn 

N欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m trong n逢噂c m逢a ch違y trƠn th逢運ng th医p nh逢ng trong 
giai đo衣n thi công xây d詠ng d詠 án, nh医t lƠ trong giai đo衣n xây d詠ng h羽 th嘘ng giao 
thông n瓜i b瓜, làm móng các h衣ng m映c công trình, l逢ợng đ医t cát s胤 bị cu嘘n theo n逢噂c 
m逢a nhi隠u gây ô nhi宇m môi tr逢運ng n逢噂c mặt khu v詠c (lƠm đ映c dòng ch違y, ngăn c違n 
quá trình xâm nh壱p c栄a oxy vào ngu欝n n逢噂c từ đó h衣n ch院 kh違 năng t詠 làm s衣ch c栄a 
ngu欝n n逢噂c, gây h衣i cho quá trình quang hợp c栄a rong t違o vƠ tác đ瓜ng x医u đ院n h羽 sinh 
thái th栄y sinh) c栄a ngu欝n ti院p nh壱n. NgoƠi ra khi có m逢a l噂n, n院u khu v詠c d詠 án 
không tiêu thoát hợp lý có thể gây 泳 đọng và c違n tr荏 quá trình thi công. Do tác đ瓜ng 
này chỉ di宇n ra trong mùa m逢a, v噂i c逢運ng đ瓜 c挨n m逢a l噂n và d詠 án s胤 逢u tiên hoƠn 
thành xây d詠ng h衣ng m映c công trình thoát n逢噂c ngay từ lúc bắt đ亥u thi công d詠 án nên 
違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng không l噂n. 

N逢噂c th違i sinh ho衣t ch逢a qua bể t詠 ho衣i có n欝ng đ瓜 ô nhi宇m r医t l噂n, n院u th違i tr詠c 
ti院p ra môi tr逢運ng s胤 gây ô nhi宇m do ch医t h英u c挨 vƠ dinh d逢ỡng đ嘘i v噂i môi tr逢運ng 
n逢噂c (n逢噂c ng亥m, n逢噂c mặt), đ欝ng th運i gây ô nhi宇m môi tr逢運ng không khí vƠ đi隠u 
ki羽n v羽 sinh c栄a khu v詠c d詠 án do mùi hôi, ru欝i bọ,ầ Do đó, c亥n có bi羽n pháp xử lý 
tr逢噂c khi th違i ra môi tr逢運ng. 

N逢噂c th違i xây d詠ng v噂i đặc thù c栄a m瓜t s嘘 ch医t có kh違 năng gơy ô nhi宇m cao 
đặc bi羽t ch医t rắn l挨 lửng trong n逢噂c th違i xây d詠g. N院u ngu欝n n逢噂c th違i nƠy đ鰻 ra 
ngoƠi môi tr逢運ng s胤 gơy đ映c ngu欝n n逢噂c ti院p nh壱n và làm c違n tr荏 dòng ch違y. Ngoài ra 
do thi công trên n隠n đ医t cát nên kh違 năng t詠 ng医m là r医t cao, r医t d宇 làm ô nhi院m t亥ng 
n逢噂c d逢噂i đ医t n院u không đ逢ợc xử lý thích hợp.  

3. Tácăđ瓜ng c栄a ch医t th違i r逸n 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Ch医t th違i rắn sinh ho衣t (CTRSH) phát sinh ch栄 y院u từ các ho衣t đ瓜ng sinh ho衣t 
c栄a công nhân, thành ph亥n ch医t th違i sinh ho衣t bao g欝m: th泳c ăn d逢 thừa, v臼 bao bì, 
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gói, h瓜p đ詠ng bằng nh詠a, gi医y, thuỷ tinh, kim lo衣i,...V噂i s嘘 l逢ợng công nhân kho違ng 
50 ng逢運i, thì l逢ợng CTR sinh ho衣t phát sinh lƠ: 50 ng逢運i x 0,9 kg/ng逢運i/ngày = 45 
kg/ngày (theo QCVN 01 ậ 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 quy ho衣ch xây 
d詠ng ). Kh嘘i l逢ợng CTRSH phát sinh từ giai đo衣n thi công này c亥n có bi羽n pháp thu 
gom, xử lý thích hợp tránh gây ô nhi宇m môi tr逢運ng do mùi hôi c栄a rác phân h栄y, sinh 
ra các lo衣i ru欝i, bọ và các vi khuẩn truy隠n nhi宇m từ đó gơy 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng 
n逢噂c mặt, môi tr逢運ng đ医t và gây m医t c違nh quan môi tr逢運ng. 

 Chất thải rắn xây dựng 

Theo 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 c栄a B瓜 Xây d詠ng v隠 công b嘘 định m泳c sử 
d映ng v壱t li羽u trong xây d詠ng thì % hao h映t thi công theo kh嘘i l逢ợng g嘘c c栄a v壱t li羽u 
nh逢 sau: 

B違ng 3. 15: Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i r逸n xây d詠ng 

V壱tăli羽u Kh嘘iăl逢嬰ngă(t医n) 
T益ăl羽ăhaoăh映tă(%) Kh嘘iăl逢嬰ngăCTR 

(t医n) 

Cát vàng 1.653 2 33,06 

Đá 4x6 1.200 1,5 18,0 

Xi măng PC40 1.284 1 12,84 

Bê tông c嘘t thép 1.053 1 10,53 

G衣ch 860 1 8,6 

Thép không gỉ 10,73 2 0,214 

Sắt 12,31 1,5 0,184 

K胤m 14,414 1 0,144 

Nh詠a đ逢運ng đặc 1,825 4,5 0,082 

TỔNGă  83,654 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT tính toán theo Quyếtăđịnhă1329/QĐ-BXD 

Nh逢 v壱y, ch医t th違i rắn xây d詠ng phát sinh kho違ng 83,654 t医n. L逢ợng ch医t th違i 
này c亥n có bi羽n pháp thu gom và xử lỦ đúng quy định. 

 Chất thải nguy hại 

Ch医t th違i nguy h衣i phát sinh trong giai đo衣n thi công xây d詠ng ch栄 y院u là giẻ lau 
dính d亥u, keo, s挨n, d亥u nh噂t th違i, và bao bì ch泳a keo, s挨n, mỡ từ quá trình b違o d逢ỡng, 
sửa ch英a các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển, ph逢挨ng ti羽n thi công. Tham kh違o các d詠 án có 
lo衣i hình xây d詠ng khu dơn c逢 t逢挨ng t詠 thì trung bình 逢噂c tính kho違ng 28 kg/tháng 
(Trung tâm Quan trắc tƠi nguyên vƠ môi tr逢運ng tham kh違o quá trình xây d詠ng c栄a m瓜t 
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s嘘 D詠 án) đ逢ợc thu gom, l逢u ch泳a trong khu v詠c có mái che và chuyển giao cho đ挨n 
vị có ch泳c năng để xử lý. 

B違ng 3. 16: Ch医t th違i nguy h衣iătrongăgiaiăđo衣n xây d詠ng 

TT 
Ch医t th違i nguy 

h衣i 
Mã CTNH 

Đặc tính nguy 
h衣i chính 

Tr 衣ng thái 
Kh嘘iăl逢嬰ng 
(kg/tháng) 

1 
D亥u nh噂t qua sử 

d映ng th違i b臼 
17 02 03 Đ, ĐS, C L臼ng 9 

2 

Bao tay, giẻ lau 
th違i dính các 

thành ph亥n nguy 
h衣i 

18 02 01 Đ, ĐS Rắn 15 

4 
Bao bì c泳ng th違i 

bằng nh詠a 
18 01 03 Đ, ĐS Rắn 2 

5 
Bao bì c泳ng bằng 

kim lo衣i 
18 01 02 Đ, ĐS Rắn 2 

T鰻ng 28 

Nguồn: Trung tâm Quan trắcătàiănguyênăvàămôiătrường tham khảo Dự án xây dựng 
tươngătự. Ghiăchú:ăĐ:ăCóăđộcăt́nh;ăĐS:ăCóăđộcăt́nhăsinhăthái;ăC:ăDễăcháy 

Vùng chịu tác đ瓜ng: Khu v詠c xây d詠ng c栄a D詠 án . 

 Đánhăgiáătácăđ瓜ng ch医t th違i r逸n và xây d詠ng 

Trong thành ph亥n CTRSH có từ 70 ậ 80% thành ph亥n h英u c挨, ngu欝n rác h英u c挨 
này là ngu欝n g嘘c gây ô nhi宇m môi tr逢運ng vƠ đi隠u ki羽n v羽 sinh trong khuôn viên khu 
v詠c d詠 án do phát sinh mùi và thu hút côn trùng n院u đ逢ợc th違i b臼 không đúng quy 
định.  

L逢ợng rác th違i ch医t th違i rắn xây d詠ng n院u không đ逢ợc thu gom s胤 gây 違nh h逢荏ng 
t噂i môi tr逢運ng và 違nh h逢荏ng t噂i các ho衣t đ瓜ng c栄a công nhân: gây c違n tr荏 công vi羽c đi 
l衣i c栄a công nhân, các m違nh vỡ và sắt thép v映n có thể gây nên các tai n衣n lao đ瓜ng, 
các bao bì có th運i gian phân h栄y lâu n院u không đ逢ợc thu gom tri羽t để s胤 chôn vùi 
trong đ医t gây ô nhi宇m đ医t, ngu欝n n逢噂c ng亥m. 

Ch医t th違i nguy h衣i n院u không đ逢ợc thu gom, v壱n chuyển đi xử lỦ theo đúng quy 
định s胤 gây ô nhi宇m môi tr逢運ng n逢噂c mặt, n逢噂c ng亥m, đ医t t衣i khu v詠c d詠 án do các 
hợp ch医t h英u c挨 khó phơn h栄y và kim lo衣i nặng. Do l逢ợng ch医t th違i nguy h衣i phát sinh 
trong th運i gian thi công xây d詠ng r医t ít nên gơy tác đ瓜ng nhẹ và trong th運i gian ngắn.  

L逢ợng ch医t th違i rắn sinh ho衣t, ch医t th違i rắn xây d詠ng và ch医t th違i nguy h衣i phát 
sinh trong quá trình thi công xây d詠ng d詠 án là ngu欝n ô nhi宇m cho môi tr逢運ng vì v壱y 
các ch医t th違i này c亥n ph違i thu gom và xử lý tri羽t để. 
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B.ăTácăđ瓜ngăkhôngăliênăquanăđ院n ch医t th違i 

1. Ti院ng 欝n phát sinh trong quá trình xây d詠ng 

Ti院ng 欝n gơy ra do ph逢挨ng ti羽n v壱n t違i từ vi羽c chuyên ch荏 b嘘c dỡ v壱t li羽u xây 
d詠ng, máy móc thi院t bị ph映c v映 thi công trên công tr逢運ng xây d詠ng nh逢 máy xúc, máy 
栄i, máy tr瓜n bê tông, máy khoan, máy nén khí,ầ Ti院ng 欝n có t亥n s嘘 cao khi các 
ph逢挨ng ti羽n máy móc sử d映ng nhi隠u, ho衣t đ瓜ng liên t映c, nh医t là vào kho違ng th運i gian 
ban ngày trong gi運 làm vi羽c. Ô nhi宇m ti院ng 欝n gây 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p đ院n tâm lý và 
thính giác c栄a công nhân làm vi羽c trên công tr逢運ng. Đ瓜 欝n phát sinh từ các ph逢挨ng 
ti羽n thi công trên công tr逢運ng đ逢ợc trình bày t衣i B違ng sau: 

B違ng 3. 17:ăĐ瓜 欝n phát sinh t瑛 m瓜t s嘘 ph逢挨ngăti羽năthiăcôngătrênăcôngătr逢運ng 

Thi院t b鵜 
Đ瓜 欝n cách 15 m (dBA) 

Tài li 羽u (1) Tài li 羽u (2) 

Xe t違i 82,0 - 94,0 - 

Máy tr瓜n bê tông 75,0 - 88,0 75,0 

B挨m bê tông 80,0 - 83,0 - 

Máy đ亥m nén 75,0 - 87,0 80,0 

Máy c衣p đ医t 80 - 93 - 

B挨m bê tông 80 - 83 - 

Xe t違i 82 - 94 - 

Máy 栄i - 93,0 

Nguồn: Tài liệu (1): NguyễnăĐìnhăTuấn và Cộng sự, 2000; Tài liệu (2) 
Mackernize,1985 

B違ng 3. 18: D詠 báoăđ瓜 欝n cho khu v詠c d詠 án theo kho違ng cách 

STT Lo衣iămáy 
M泳că欝nă泳ngăvớiăkho違ngăcáchă(m) 

15 30 45 60 100 

01 Xe t違i 85 78 75 73 68 

02 Máy tr瓜n bê tông 75 68 65 63 58 

03 Máy đƠo đ医t 95 88 85 83 78 

04 Máy xúc 93 86 83 81 76 

05 Máy c逢a 82 75 72 70 65 

06 Máy 栄i 93 86 83 81 76 

QCVN 26:2010/BTNMT: QCKTQG v隠 ti院ng 欝n: 70dBA (6-21h), áp d映ng m泳c 
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欝n t衣i khu v詠c thông th逢運ng. 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT dự báo. 

Theo th嘘ng kê c栄a B瓜 Y t院 và Vi羽n nghiên c泳u Khoa học Kỹ thu壱t B違o h瓜 lao 
đ瓜ng c栄a T鰻ng Liên ĐoƠn Lao đ瓜ng Vi羽t Nam thì ti院ng 欝n gây 違nh h逢荏ng x医u t噂i h亥u 
h院t các b瓜 ph壱n trong c挨 thể con ng逢運i. Tác đ瓜ng c栄a ti院ng 欝n đ嘘i v噂i c挨 thể con 
ng逢運i 荏 các d違i t亥n khác nhau đ逢ợc thể hi羽n c映 thể qua b違ng sau: 

B違ng 3. 19: Tác h衣i c栄a ti院ng 欝n có m泳c 欝năcaoăđ嘘i với s泳c khoẻ conăng逢運i 

M泳c 欝n 
(dBA) 

Tácăđ瓜ngăđ院năng逢運i nghe 

0 Ng逢ỡng nghe th医y 

100 Bắt đ亥u làm bi院n đ鰻i nhịp đ壱p c栄a tim 

110 Kích thích m衣nh mƠng nhĩ 

120 Ng逢ỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây b羽nh th亥n kinh, nôn mửa, làm y院u xúc giác vƠ c挨 bắp 

140 Đau chói tai, gơy b羽nh m医t trí, điên 

145 Gi噂i h衣n c詠c đ衣i mƠ con ng逢運i có thể chịu đ逢ợc ti院ng 欝n 

150 N院u nghe lâu s胤 bị th栄ng mƠng nhĩ 

160 N院u nghe lâu s胤 nguy hiểm 

190 Chỉ c亥n nghe trong th運i gian ngắn đư bị nguy hiểm 

Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ laoăđộng. 

Nh壱n xét: Trong ph衣m vi 15m từ b医t c泳 ngu欝n 欝n nào kể c違 荏 b違ng trên đ隠u 
v逢ợt gi噂i h衣n m泳c 欝n cho phép đ嘘i v噂i khu dơn c逢, ch逢a kể c瓜ng h逢荏ng c栄a các 
ngu欝n 欝n ho衣t đ瓜ng cùng đ欝ng th運i. Tuy nhiên, do di羽n tích d詠 án khá r瓜ng kho違ng 
26,4 ha, địa hình thông thoáng, do đó ngu欝n 欝n này 違nh h逢荏ng không l噂n đ院n khu dân 
c逢 mƠ tác đ瓜ng tr詠c ti院p t噂i công nhân xây d詠ng trong d詠 án. Do đó, ch栄 d詠 án s胤 áp 
d映ng qu違n lý n瓜i vi nhằm gi違m thiểu ti院ng 欝n nhằm b違o v羽 s泳c kh臼e c栄a công nhân 
xây d詠ng. 

2.ăTácăđ瓜ng t瑛 đ瓜 rung c栄a máy móc, thi院t b鵜  
Đ瓜 rung gây ra ch栄 y院u do quá trình ho衣t đ瓜ng làm vi羽c c栄a máy lu rung, máy 

d壱p n隠n và máy nén khí, t衣o ra nh英ng lan truy隠n d衣ng sóng trên b隠 mặt đ医t gây tác 
đ瓜ng nh医t định môi tr逢運ng xung quanh, đăc bi羽t t噂i nh英ng công trình xung quanh khu 
v詠c, có thể d磯n đ院n hi羽n t逢ợng s壱p công trình. Tuy nhiên, quá trình phát quang chuẩn bị 
mặt bằng khá đ挨n gi違n, kho違ng cách từ khu v詠c thi công đ院n các công trình lân c壱n l噂n 
h挨n 50m lan truy隠n c栄a rung s胤 nh臼 d亥n trong quá trình lan truy隠n. Do v壱y 違nh h逢荏ng từ 
rung ch医n đ瓜ng đ逢ợc đánh giá lƠ không đáng kể. 
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Để d詠 báo đ瓜 rung suy gi違m theo kho違ng cách, sử d映ng công th泳c: 

L=Lo ậ 10log (r/r0) ậ 8,7a(r-r0) (dB) 

Trong đó: 

 L lƠ đ瓜 rung tính theo dB 荏 kho違ng cách “r” mét đ院n ngu欝n. 

 L0 lƠ đ瓜 rung tính theo dB đo 荏 kho違ng cách r0 từ ngu欝n. Đ瓜 rung 荏 kho違ng 
cách r0 = 10m th逢運ng đ逢ợc thừa nh壱n là rung ngu欝n. 

 a là h羽 s嘘 suy gi違m n瓜i t衣i c栄a rung đ嘘i v噂i n隠n đ医t sét kho違ng 0,5m. 

K院t qu違 d詠 báo đ逢ợc trình bày trong b違ng sau: 

B違ng 3. 20: M泳c rung theo kho違ng cách t瑛 các thi院t b鵜,ăph逢挨ngăti羽n thi công 

STT Thi院t b鵜 
Rung 

ngu欝n (dB) 
M泳c rung theo kho違ng cách (dB) 

(r 0=10m) r = 20m r = 30 m r = 40m 

1  Máy 栄i 79 70,2 61,5 52,7 

2  Máy đƠo đ医t 80 71,2 62,5 53,7 

3  Xe t違i 74 65,2 56,5 47,7 

Theo QCVN 27:2010/BTNMT thì m泳c rung cho phép là 75 dB từ 6h ậ 18h  

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT dự báo 

So sánh k院t qu違 d詠 báo v噂i gi噂i h衣n cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT thì 
m泳c rung s胤 gi違m d亥n theo kho違ng cách. Khi kho違ng cách đ衣t 30m tr荏 lên so v噂i 
ngu欝n rung thì các giá trị rung phát ra từ các máy móc thi院t bị thi công đ隠u nằm trong 
m泳c gi噂i h衣n cho phép c栄a quy chuẩn. 

Xung quanh khu v詠c d詠 án ch栄 y院u lƠ các v逢運n cao su do đó các tác đ瓜ng c栄a đ瓜 
rung c栄a các thi院t bị tho công đ院n môi tr逢運ng bên ngoƠi lƠ không đáng kể, ch栄 y院u là 
các tác đ瓜ng đ院n công nhân thi công xây d詠ng d詠 án. 

Đ瓜 rung v逢ợt quy chuẩn s胤 tác đ瓜ng không t嘘t đ院n s泳c kh臼e c栄a công nhân xây 
d詠ng nh逢: gơy nh泳c đ亥u, choáng váng và suy gi違m thể l詠c. 

3.ăTácăđ瓜ng do vi羽c t壱pătrungălaoăđ瓜ng 

Vi羽c t壱p trung l逢ợng khá đông công nhơn s胤 tăng nguy c挨 m医t tr壱t t詠 xã h瓜i. Do 
v壱y, ch栄 d詠 án s胤 ph嘘i hợp v噂i chính quy隠n địa ph逢挨ng th逢運ng xuyên qu違n lý và quán 
tri羽t các v医n đ隠 t衣m trú, t衣m vắng, các n瓜i quy làm vi羽c và các sinh ho衣t ngoài gi運 cho 
công nhân, gắn công tác tr壱t t詠 xã h瓜i v噂i các m泳c th逢荏ng, ph衣t phù hợp. 

Gia tăng kh違 năng lơy b羽nh do truy隠n nhi宇m: t壱p trung s嘘 l逢ợng l噂n công nhân 
trong khu v詠c xây d詠ng, t衣o đi隠u ki羽n thu壱n lợi cho vi羽c lan truy隠n b羽nh dịch qua 
đ逢運ng n逢噂c (các b羽nh t違, lị, th逢挨ng hƠn, tiêu ch違y...) hoặc qua v壱t truy隠n trung gian 
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(s嘘t rét, s嘘t xu医t huy院t ...) và các dịch b羽nh l磯y nhi宇m khác. Đơy lƠ các tác đ瓜ng d宇 x違y 
ra n院u không có các bi羽n pháp đ隠 phòng và cách ly. 

4.ăCácătácăđ瓜ng khác 

 Tácăđộngăđến sức khoẻ cộngăđồng 

- Ti院ng 欝n do ph逢挨ng ti羽n v壱n t違i gây 違nh h逢荏ng đ院n đ運i s嘘ng c栄a vài h瓜 dân 
ven theo tuy院n đ逢運ng. 

- B映i do ph逢挨ng ti羽n giao thông lƠm tăng hƠm l逢ợng b映i trong không khí 違nh 
h逢荏ng s泳c kh臼e ng逢運i dân. 

- Các ch医t gây ô nhi宇m trong khí th違i đ瓜ng c挨 (SOx, CO, NOxầ) lƠm gi違m ch医t 
l逢ợng môi tr逢運ng không khí khu v詠c m瓜t s嘘 h瓜 dân g亥n d詠 án. 

- S詠 c嘘 x違y ra do tai n衣n giao thông, cháy n鰻 nhiên li羽u gơy tác đ瓜ng m衣nh đ院n 
đ運i s嘘ng ng逢運i dân khu v詠c vƠ môi tr逢運ng. 

 Tácăđộngăđếnămôiătrường kinh tế - xã hội 

Vi羽c t壱p trung m瓜t s嘘 l逢ợng l噂n công nhân xây d詠ng ph映c v映 cho D詠 án có thể 
d磯n đ院n các v医n đ隠 xã h瓜i/văn hóa nh医t định do mâu thu磯n gi英a công nhân xây d詠ng 
đ院n từ n挨i khác vƠ ng逢運i dơn địa ph逢挨ng. Tuy nhiên, ch栄 d詠 án có chính sách 逢u tiên 
tuyển d映ng lao đ瓜ng t衣i địa ph逢挨ng, tăng c逢運ng nhắc nh荏 và ph嘘i hợp v噂i chính quy隠n 
địa ph逢挨ng cùng qu違n lý, công nhân làm lán tr衣i t壱p trung ngay t衣i ch厩 do đó tác đ瓜ng 
nƠy không đáng kể. 

C.ăCácănguyăc挨ăs詠 c嘘 môiătr逢運ngătrongăgiaiăđo衣n xây d詠ng 
1. S詠 c嘘 gây tai n衣nălaoăđ瓜ng 

Vi羽c t壱p trung l詠c l逢ợng công nhân xây d詠ng kho違ng 50 ng逢運i v噂i l逢ợng máy 
móc thi院t bị thi công có thể d磯n đ院n nguy c挨 m医t an toƠn lao đ瓜ng. Các ngu欝n có kh違 
năng gơy tai n衣n lao đ瓜ng cho công nhân g欝m: 

- Tai n衣n lao đ瓜ng có thể x違y ra t衣i D詠 án do s詠 b医t cẩn v隠 đi羽n hay do s詠 c嘘 
không tuân th栄 nghiêm ngặt nh英ng quy định khi v壱n hành máy móc. Xác su医t x違y ra 
các s詠 c嘘 này tùy thu瓜c vào ch医p hành n瓜i quy và quy tắc an toƠn lao đ瓜ng c栄a công 
nhân. M泳c đ瓜 tác đ瓜ng có thể gơy ra th逢挨ng t壱t hay thi羽t h衣i tính m衣ng ng逢運i lao 
đ瓜ng; 

- Do làm vi羽c quá s泳c, gây choáng váng, m医t t壱p trung, m羽t m臼i, th壱m chí ng医t 
xỉu và c亥n đ逢ợc c医p c泳u kịp th運i. Tai n衣n lao đ瓜ng th逢運ng x違y ra vào th運i điểm công 
nhân làm vi羽c căng thẳng, m医t t壱p trung hoặc do không tuân th栄 quy định v隠 ATLĐ 
trong sử d映ng trang bị b違o h瓜 lao đ瓜ng hoặc do s詠 c嘘 kỹ thu壱t. 

- Công vi羽c lắp ráp, thi công và quá trình v壱n chuyển nguyên v壱t li羽u v噂i m壱t 
đ瓜 xe, ti院ng 欝n cao có thể gây ra tai n衣n lao đ瓜ng c栄a công nhân thi công. 
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Do đó, Ch栄 d詠 án c亥n quan tâm và có k院 ho衣ch thi công, đi隠u đ瓜ng máy móc, 
xe c瓜 thi院t bị kỹ thu壱t m瓜t cách khoa học, b違o đ違m n瓜i quy an toƠn lao đ瓜ng cho l詠c 
l逢ợng công nhân thi công d詠 án. 

2. S詠 c嘘 s映t lún, s衣t l荏 đ医t 

Trong quá trình san n隠n và thi công xây d詠ng, s詠 c嘘 s衣t l荏, s映t lún có thể x違y ra 
từ các nguyên nhơn nh逢:  

- M逢a l噂n có thể gơy tr逢ợt, l荏 đ医t t衣i các khu v詠c đƠo đ医t để chôn đ逢運ng 嘘ng, 
đƠo rưnh để thoát n逢噂c t衣m th運i. 

- Trong quá trình xây d詠ng, n院u không th詠c hi羽n nghiêm vi羽c đo đ衣c và gia c嘘 
n隠n móng chắc chắn, an toàn s胤 r医t d宇 d磯n đ院n hi羽n t逢ợng s映t lún công trình. Khi s詠 c嘘 
s映t lún x違y ra có thể gây thi羽t h衣i v隠 công trình, tài s違n và nghiêm trọng h挨n lƠ thi羽t 
h衣i v隠 tính m衣ng con ng逢運i. 

3. S詠 c嘘 cháy n鰻 

- Trong quá trình thi công, n院u các công nhân làm vi羽c b医t cẩn (hút thu嘘c, đ嘘t 
lửaầ) thì kh違 năng gơy cháy có thể x違y ra. 

- Các ngu欝n nhiên li羽u th逢運ng có ch泳a trong ph衣m vi công tr逢運ng là m瓜t ngu欝n 
gây cháy n鰻 khá quan trọng đặc bi羽t là khi các kho ch泳a nguyên li羽u đặt t衣i vị trí có 
nhi隠u ng逢運i và xe c瓜 qua l衣i. 

- S詠 c嘘 gây cháy n鰻 khác n英a là các s詠 c嘘 v隠 đi羽n. 

- Nguyên nhân chính d磯n đ院n cháy n鰻 là do b医t cẩn c栄a công nhân khi hút thu嘘c, 
n医u c挨m trong khi thi công. N院u để x違y ra s詠 c嘘 s胤 lƠm gia tăng nguy c挨 cháy l噂n và 
lan r瓜ng ra các khu v詠c lân c壱n. 

4. S詠 c嘘 tai n衣n giao thông 

- Tai n衣n giao thông có thể gây thi羽t h衣i v隠 tài s違n, tính m衣ng con ng逢運i, môi 
tr逢運ng và kinh t院 - xã h瓜i trên vùng D詠 án và lân c壱n. Nguyên nhân có thể là do s嘘 
l逢ợng, m壱t đ瓜 l逢u thông xe tăng, ch医t l逢ợng đ逢運ng xá v壱n chuyển xu嘘ng c医p, ch逢a kịp 
sửa ch英a, ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển không đ違m b違o kỹ thu壱t. 

- S詠 c嘘 tai n衣n giao thông có thể x違y ra b医t kỳ lúc nào trong quá trình thi công 
tuy院n đ逢運ng. Nguyên nhân có thể do ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển không đ違m b違o kỹ thu壱t 
hoặc do ng逢運i đi隠u khiển không chú ý hoặc không tuân th栄 các nguyên tắc an toàn 
giao thông.  

- S詠 c嘘 nƠy hoƠn toƠn phòng tránh đ逢ợc bằng cách lắp đặt h羽 th嘘ng an toàn giao 
thông trên su嘘t tuy院n đ逢運ng để c違nh báo cho ng逢運i đi隠u khiển ph逢挨ng ti羽n, đ欝ng th運i 
tuyên truy隠n nâng cao ý th泳c ch医p hành lu壱t l羽 giao thông cho ng逢運i đi隠u khiển. 

3.1.2. Các bi羽n pháp, công trình bi羽năphápăthuăgom,ă l逢uăgi英, x穎 lý ch医t th違i và 
bi羽n pháp gi違m thiểuătácăđ瓜ng tiêu c詠căkhácăđ院nămôiătr逢運ng 
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A. Gi違m thiểuăcácătácăđ瓜ngăcóăliênăquanăđ院n ch医t th違i 

1. Gi違m thiểu v隠 b映i, khí th違i 

Trong quá trình thi công vƠ xơy d詠ng d詠 án sinh ra m瓜t l逢ợng b映i đáng kể từ các 
công đo衣n sau: 

- San n隠n, v壱n chuyển vƠ b嘘c dỡ nguyên v壱t li羽u xơy d詠ng. 
- Tr瓜n bê tông, tr違i nh詠a lƠm đ逢運ng. 
- Xơy d詠ng c挨 s荏 h衣 t亥ng. 
Để h衣n ch院 b映i trong môi tr逢運ng lao đ瓜ng nhằm b違o v羽 s泳c khoẻ cho công nhơn 

xơy d詠ng lƠm vi羽c cho d詠 án vƠ dơn c逢 xung quanh khu v詠c d詠 án c亥n áp d映ng bi羽n 
pháp nh逢 sau: 

 Cácăbiệnăphápăgiảmăthiểuăbụiătừăquáătrìnhăvệăsinhămặtăđườngăvàătrảiănhựaăđường 

- B映i từ quá trình v羽 sinh mặt đ逢運ng vƠ ho衣t đ瓜ng tr違i nh詠a: Th詠c hi羽n m瓜t s嘘 
bi羽n pháp gi違m thiểu nh逢: Trang bị đ亥y đ栄 thi院t bị b違o h瓜 an toƠn lao đ瓜ng cho công 
nhơn, sử d映ng ô tô tr違i nh詠a hi羽n đ衣i, th詠c hi羽n vƠo th運i gian m壱t đ瓜 giao thông th医p,... 

 Cácăbiệnăphápăgiảmăthiểuăbụiătừăquáătrìnhăvậnăchuyểnăvàătậpăkếtămáyămóc,ănguyênă
vậtăliệu,ăsanănền 

- T逢噂i n逢噂c gi違m b映i trong quá trình san n隠n.  

- Ti院n hƠnh san 栄i v壱t li羽u dùng để san n隠n ngay sau khi đ鰻 xu嘘ng để gi違m s詠 
khuy院ch tán do tác d映ng c栄a gió. 

- Các lo衣i xe chuyên ch荏 nguyên v壱t li羽u (đ医t, cát, s臼i, xi măngầ) vƠ xƠ b亥n 
ph違i đ逢ợc che ph栄 hợp lí tr逢噂c khi v壱n chuyển để tránh phát tán b映i; 

- Sử d映ng ph逢挨ng pháp v壱n t違i thích hợp nhằm gi違m b映i nh逢 dùng các t医m che 
chắn xung quanh công trình, công trình cao t噂i đơu dùng l逢噂i che t噂i đó; 

- B嘘 trí hợp lỦ các chuy院n xe chuyên ch荏 nguyên v壱t li羽u xơy d詠ng ra vƠo hợp 
lỦ. Lịch lƠm vi羽c tránh ch欝ng chéo gơy ùn tắc giao thông n挨i c鰻ng ra vƠo c栄a công 
trình; 

- Các ph逢挨ng ti羽n giao thông đi ra kh臼i công tr逢運ng ph違i kiểm tra v羽 sinh, rửa 
b映i đ医t; 

- H衣n ch院 v壱n chuyển vƠo gi運 cao điểm có m壱t đ瓜 ng逢運i qua l衣i cao; 

- L壱p k院 ho衣ch thi công vƠ b嘘 trí nhơn l詠c hợp lỦ, theo trình t詠, tránh ch欝ng 
chéo gi英a các công đo衣n thi công nh逢 phát quang mặt bằng, san 栄i. 

- VƠo mùa khô, đặc bi羽t khi có gió m衣nh ti院n hƠnh phun n逢噂c ẩm t衣i công tr逢運ng 
n挨i có m壱t đ瓜 xe v壱n chuyển trong khu v詠c d詠 án qua l衣i cao hoặc nh英ng n挨i đang thi 
công đƠo đắp. Ph逢挨ng án t逢噂i: VƠo th運i gian đ亥u c栄a giai đo衣n xơy d詠ng, sử d映ng 嘘ng 
n逢噂c n嘘i từ ngu欝n n逢噂c từ h羽 th嘘ng c医p n逢噂c s衣ch, vƠo th運i gian sau b嘘 trí máy b挨m t壱n 
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d映ng n逢噂c th違i xơy d詠ng từ h嘘 lắng cặn t衣m th運i để t逢噂i. M厩i ngƠy t逢噂i 2 l亥n vƠo th運i 
điểm nắng gắt trong ngƠy v噂i t鰻ng l逢u l逢ợng vƠ 5 m3/ngƠy.đêm. 

- Th詠c hi羽n che chắn ph逢挨ng ti羽n trong quá trình v壱n chuyển nguyên v壱t li羽u 
ph映c v映 giai đo衣n xơy d詠ng d詠 án. 

- Th詠c hi羽n che chắn d詠 án (ví d映 sử d映ng v壱t che chắn bằng tôn cao 2m) để h衣n 
ch院 l逢ợng b映i phát sinh từ ho衣t đ瓜ng thi công c栄a d詠 án ra các vùng lơn c壱n. 

- Đ嘘i v噂i vi羽c l逢u tr英 v壱t li羽u xơy d詠ng: xi măng đ逢ợc t壱p k院t vƠ b違o qu違n t衣i 
kho ch泳a, cát đ逢ợc b違o qu違n ngoƠi tr運i có b衣t che m逢a vƠ ch嘘ng phát tán b映i, các lo衣i 
đá, g衣ch hoặc v壱t li羽u xơy d詠ng khác ít phát sinh b映i đ逢ợc để ngoƠi tr運i, không c亥n 
công tác b違o qu違n. 

 Cácă biệnă phápă giảmă thiểuă kh́ă thảiă từă quáă trìnhă vậnă chuyểnă vàă tậpă kếtămáyămóc,ă
nguyênăvậtăliệu,ăsanănền 

- Kiểm tra các ph逢挨ng ti羽n thi công nhằm đ違m b違o các thi院t bị, máy móc luôn 荏 
trong tr衣ng thái t嘘t v隠 mặt kỹ thu壱t; 

- Sử d映ng các lo衣i d亥u có hƠm l逢ợng l逢u huỳnh th医p để gi違m nhẹ t違i l逢ợng ô 
nhi宇m c栄a khí SO2 khi máy móc ho衣t đ瓜ng; 

- Các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển không đ逢ợc ch荏 quá t違i trọng quy định c栄a xe, 
h衣n ch院 n鰻 máy trong lúc ch運 b嘘c x院p nguyên v壱t li羽u. 

 Giảm thiểuătácăđộng từ hoạtăđộng chà nhám hoàn thiện các công trình của Dự án 

Nhằm gi違m thiểu tác đ瓜ng từ quá trình nƠy ch栄 d詠 án có thể áp d映ng các bi羽n pháp 
sau: 

 + Trang bị b違o h瓜 lao đ瓜ng, khẩu trang, kính chắn b映i cho công nhơn. 

 + Che chắn khu v詠c thu công bằng tôn, b衣t. 

 + Không thi công ho衣t đ瓜ng nƠy vƠo ngƠy có gió to. 

 Giảmăthiểuătácăđộngădoăhoạtăđộngăhàn,ăcắt,ăkimăloại 

- Đ嘘i v噂i công vi羽c hàn xì c映c b瓜: B嘘 trí khu v詠c hàn, cắt, s挨n, xì 荏 khu v詠c có 
ít ng逢運i qua l衣i và cu嘘i h逢噂ng gió, tránh 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p đ院n công nhân trên công 
tr逢運ng; 

- Trang thi院t bị ph映c v映 cho ho衣t đ瓜ng hàn, cắt ph違i là nh英ng thi院t bị đ違m b違o 
kỹ thu壱t an toàn và còn ho衣t đ瓜ng t嘘t. 

- Trang bị đ亥y đ栄 thi院t bị b違o h瓜 an toƠn lao đ瓜ng cho công nhân. 

 Giảmăthiểuătiếngăồn,ăđộărungătừămáyămóc,ăthiếtăbịăxâyădựng 

- Trang bị b違o h瓜 lao đ瓜ng cho công nhân xây d詠ng 荏 khu v詠c có đ瓜 欝n cao. 

- Kiểm tra các máy móc thi công nhằm đ違m b違o các thi院t bị, máy móc luôn 荏 
trong tr衣ng thái t嘘t v隠 mặt kỹ thu壱t; 
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- Tránh xây d詠ng t衣o ti院ng 欝n l噂n vào gi運 nghỉ ng挨i c栄a ng逢運i dân s嘘ng xung 
quanh nh逢 gi英a tr逢a. 

2. Gi違m thiểuătácăđ瓜ng c栄aăn逢ớc th違i 

 Đốiăvớiănướcămưaăchảyătràn 

N逢噂c m逢a ch違y tràn qua khu v詠c t壱p k院t v壱t li羽u xây d詠ng và máy móc. Vì v壱y, 
để h衣n ch院 違nh h逢荏ng đ院n ngu欝n n逢噂c mặt khu v詠c D詠 án, c亥n che chắn, ph栄 b衣t các 
nguyên v壱t li羽u và có khu v詠c t壱p k院t riêng. Vi羽c thu gom, xử lỦ n逢噂c m逢a ch違y tràn 
qua mặt bằng khu v詠c đ逢ợc h衣n ch院 b荏i các ph逢挨ng pháp sau: 

+ Th逢運ng xuyên kh挨i thông dòng ch違y theo địa hình t詠 nhiên nhằm kh嘘ng ch院 
tình tr衣ng 泳 đọng, ng壱p úng, sình l亥y. 

+ 姶u tiên thi công h羽 th嘘ng thu gom n逢噂c m逢a trong ti院n đ瓜 th詠c hi羽n d詠 án;  

+ Che chắn nguyên v壱t li羽u tránh bị n逢噂c m逢a cu嘘n trôi trong quá trình thi công 
các h衣ng m映c công trình c栄a d詠 án; 

+ N逢噂c m逢a ch違y tràn qua các bãi t壱p k院t nguyên v壱t li羽u s胤 đ逢ợc đƠo rưnh thƠnh 
các đ逢運ng t映 th栄y cho ch違y vào h嘘 ga lắng cặn tr逢噂c khi ch違y ra vị trí thoát n逢噂c 
chung c栄a khu v詠c. 

 Đốiăvớiănướcăthảiăsinhăhoạt 

Trong quá trình xây d詠ng d詠 án, n逢噂c th違i sinh ho衣t phát sinh ch栄 y院u từ ho衣t 
đ瓜ng sinh ho衣t c栄a công nhân.  

Ch栄 d詠 án s胤 thuê nhà trọ g亥n khu v詠c d詠 án để ph映c v映 thu gom n逢噂c th違i sinh 
ho衣t c栄a công nhân, ch医t th違i trong h亥m t詠 ho衣i s胤 đ逢ợc định kỳ hút và hợp đ欝ng v噂i 
đ挨n vị có ch泳c năng xử lỦ. Đ嘘i v噂i n逢噂c th違i từ ho衣t đ瓜ng rửa tay, chân, mặt c栄a công 
nhân t衣i d詠 án đ逢ợc thu gom v噂i n逢噂c th違i xây d詠ng v隠 h嘘 ga, có song chắn rác, lót 
b衣t HDPE, dung tích 4m3 tr逢噂c khi tái sử d映ng cho t逢噂i đ逢運ng, gi違m b映i và tr瓜n bê 
tông c栄a giai đo衣n xây d詠ng. 

Ngoài ra, ch栄 d詠 án th詠c hi羽n tăng c逢運ng nhắc nh荏 ng逢運i lao đ瓜ng xây d詠ng ý 
th泳c ti院t ki羽m n逢噂c và tuân th栄 n瓜i quy c栄a công tr逢運ng. 

Ch栄 d詠 án 逢u tiên tuyển ng逢運i lao đ瓜ng xây d詠ng t衣i địa ph逢挨ng, có đi隠u ki羽n t詠 
túc ăn 荏 để h衣n ch院 l逢ợng n逢噂c th違i do ho衣t đ瓜ng v羽 sinh c栄a công nhân xây d詠ng 
trong giai đo衣n này. 

 Đốiăvớiănướcăthảiăxâyădựng 

Nh逢 đư nói trên l逢ợng n逢噂c th違i thi công (n逢噂c rửa xe,ầ). Nh逢ng l逢ợng n逢噂c có 
kh違 năng gơy 違nh h逢荏ng nhi隠u nh医t lƠ l逢ợng n逢噂c từ quá trình rửa bánh xe xe ch荏 v壱t 
li羽u xây d詠ng tr逢噂c khi ra kh臼i công tr逢運ng. Toàn b瓜 l逢ợng xe tr逢噂c khi ra kh臼i công 
tr逢運ng đ隠u ph違i đi qua khu v詠c rửa xe, t衣i đơy các xe đ逢ợc làm s衣ch bùn đ医t và các 
ch医t bẩn trên bánh xe có kh違 năng 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng khi ra kh臼i công tr逢運ng 
(làm bẩn đ逢運ng giao thông, phát tán b映i vƠo môi tr逢運ng). L逢ợng n逢噂c th違i này ch泳a 
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ch栄 y院u là các ch医t l挨 lửng không ch泳a các ch医t h英u c挨. L逢ợng n逢噂c th違i xây d詠ng 
th違i ra không nhi隠u. Trong giai đo衣n xây d詠ng đ逢運ng giao thông n逢噂c th違i ch栄 y院u là 
n逢噂c xịt rửa xe khi ra kh臼i khu v詠c d詠 án nhẳm gi違m thiểu đ医t cát cu嘘n theo bánh xe.  

L逢ợng n逢噂c th違i 逢噂c tính kho違ng 8,4 m3/ngày. Tuy nhiên, sau khi h羽 th嘘ng 
đ逢運ng giao thông hoƠn thƠnh, thì l逢ợng n逢噂c xịt rửa cũng gi違m đáng kể. 

 L逢ợng n逢噂c th違i này ch泳a thành ph亥n ô nhi宇m ch栄 y院u là các ch医t l挨 lửng, s胤 
đ逢ợc thu gom v隠 h嘘 ga có song chắn rác, lắng cặn t衣m th運i. H嘘 ga lắng cặn t衣m th運i 
nƠy đ逢ợc đƠo có kích th逢噂c DxRxS = 2 m x 3 m x 1,5 m (h嘘 đ医t, lót b衣t HDPE). Sau 
khi n逢噂c th違i đi qua h嘘 lắng cặn t衣m th運i s胤 đ逢ợc t壱n d映ng l衣i để t逢噂i đ逢運ng gi違m 
thiểu b映i vào mùa khô. 

 T衣i h嘘 lắng có b嘘 trí rào chắn, biển báo đ違m b違o an toàn trong quá trình xây 
d詠ng. 

 Sau khi đư xơy d詠ng xong d詠 án h嘘 lắng t衣m trên s胤 đ逢ợc l医p l衣i tr違 l衣i mặt 
bằng cho D詠 án. 

3. Gi違m thiểu ch医t th違i r逸n sinh ho衣t, ch医t th違i xây d詠ng 

Quy định vƠ h逢噂ng d磯n công nhân xây d詠ng v隠 bãi t壱p k院t rác xây d詠ng và thùng 
rác sinh ho衣t, ch医t th違i rắn sinh ho衣t đ逢ợc thu gom tri羽t để phòng tránh vi羽c phóng u院, 
v泳t rác sinh ho衣t bừa bãi gây ô nhi宇m môi tr逢運ng sinh ra từ các ho衣t đ瓜ng hằng ngày 
c栄a công nhân xây d詠ng. 

Ngoài ra, các lo衣i ch医t th違i trong giai đo衣n xây d詠ng sau khi t壱p k院t t衣i nh英ng n挨i 
quy định đ逢ợc chuyển giao cho các đ挨n vị có ch泳c năng thu gom, xử lý. 

CTR sinh hoạt: Ch栄 d詠 án s胤 trang bị thùng ch泳a rác v噂i thể tích 120 lít t衣i công 
tr逢運ng để ch泳a l逢ợng ch医t th違i rắn sinh ho衣t phát sinh. L逢ợng ch医t th違i rắn sinh ho衣t 
này s胤 đ逢ợc ch栄 d詠 án ký k院t hợp đ欝ng v噂i đ挨n vị thu gom hằng ngày rác th違i sinh 
ho衣t t衣i địa ph逢挨ng. T亥n su医t thu gom: hàng ngày. 

CTR xây dựng: CTR xây d詠ng đ逢ợc thu gom, phân lo衣i thành các nhóm và xử lý 
c映 thể nh逢 sau: Ban qu違n lý công trình s胤 ký hợp đ欝ng v噂i đ挨n vị thu gom xà b亥n để 
v壱n chuyển ra kh臼i khu v詠c vƠ đem đi xử lỦ theo quy định. Các lo衣i sắt thép, bao gi医y 
(bao xi măng), thùng nh詠a, dây nh詠a đ逢ợc thu gom l逢u tr英 trong kho ch泳 t衣m th運i và 
chuyển giao cho các đ挨n vị có ch泳c năng. T亥n su医t thu gom: 1 tháng/l亥n. 

Đ医t đƠo từ quá trình xây d詠ng d詠 án s胤 dùng cho san n隠n và t衣o c違nh quan t衣i các 
khu công viên c栄a D詠 án nhằm gi違m thiểu vi羽c v壱n chuyển đ医t ra kh臼i d詠 án. 

Thùng ch泳a CTR xây d詠ng ph違i có nắp đ壱y tránh b映i b嘘c lên cao do gió cu嘘n khi 
đ鰻 xà b亥n xu嘘ng và ph違i đ逢ợc ch泳a trong kho ch泳a CTR t衣m th運i tránh r挨i vưi khó 
kiểm soát. 

K院t c医u kho ch泳a CTR t衣m th運i: n隠n đ医t, t逢運ng bằng tôn bao xung quanh, mái 
che đ逢ợc lợp bằng tôn sóng vuông, di羽n tích 6m2 (2m x 3m). Kho ch泳a này khi hoàn 
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thành công trình xây d詠ng s胤 tháo dỡ tr違 l衣i mặt bằng. 

4. Gi違m thiểu ch医t th違i nguy h衣i 

Ch医t th違i nguy h衣i đ逢ợc thu gom, phân lo衣i vào thùng ch泳a dung tích 60 lít có 
nắp đ壱y, dán nhưn vƠ đặt trong khu v詠c có mái che c栄a công tr逢運ng tr逢噂c khi bàn giao 
l衣i cho đ挨n vị có ch泳c năng v壱n chuyển, xử lỦ CTNH theo đúng quy định. Ch医t th違i 
nguy h衣i trong giai đo衣n này s胤 đ逢ợc l逢u tr英 và ch栄 d詠 án ti院n hành chuyển giao cho 
đ挨n vị có ch泳c năng v噂i t亥n su医t 6 tháng/l亥n. 

姶u tiên xây d詠ng kho ch泳a CTNH t衣i khu v詠c đ医t h衣 t亥ng tr逢噂c nhằm sử d映ng 
cho quá trình xây d詠ng và ho衣t đ瓜ng sau này. 

Kho CTNH có kích th逢噂c DxR = 3m x 2m = 6 m2 (k院t c医u n隠n xi măng, t逢運ng 
g衣ch bao quanh có mái che, bên trong có vách ngăn từng lo衣i ch医t th違i CTNH và có b嘘 
trí các thùng ch泳a từng lo衣i ch医t th違i). 

B. Gi違m thiểuăcácătácăđ瓜ngăkhôngăliênăquanăđ院n ch医t th違i 

1. Gi違m thiểu v隠 ti院ng 欝n,ăđ瓜 rung 

Để h衣n ch院 đi隠u này thì bi羽n pháp quy ho衣ch th運i gian lƠ đ挨n gi違n và hi羽u qu違 
nh医t. Theo đó các ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án chỉ nên t壱p trung vào ban ngày và h衣n ch院 ho衣t 
đ瓜ng vƠo ban đêm (nh医t là vào th運i điểm qua 22 gi運). Không sử d映ng các máy móc thi 
công đư quá cũ, quá th運i h衣n sử d映ng b荏i s胤 gây ra ô nhi宇m ti院ng 欝n r医t l噂n. 

Các bi羽n pháp phòng ch嘘ng ti院ng 欝n tích c詠c và linh ho衣t h挨n lƠ cách ơm vƠ tiêu 
âm ngu欝n gây 欝n. Tuy nhiên bi羽n pháp nƠy t逢挨ng đ嘘i t嘘n kém và không th詠c t院 trong 
tr逢運ng hợp ngu欝n 欝n lƠ các ph逢挨ng ti羽n thi công và máy móc (xe lu, xe 栄i, xe xúc đ医t, 
xe t違i, xe tr瓜n bê tôngầ). Do đó, bi羽n pháp đ挨n gi違n là trong quá trình thi công, ch栄 
d詠 án ph違i th詠c hi羽n tr欝ng thêm vƠ chăm sóc cơy xanh, ho衣t đ瓜ng này vừa t衣o thêm 
vƠnh đai xanh ngăn b映i, gi違m n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m, tiêu 欝n vừa có tác d映ng t衣o 
thêm c違nh quan cho khu v詠c d詠 án. 

Nh逢 v壱y, để h衣n ch院 ti院ng 欝n trong môi tr逢運ng lao đ瓜ng nhằm b違o v羽 s泳c khoẻ 
cho công nhân xây d詠ng làm vi羽c cho d詠 án cũng nh逢 dơn c逢 s嘘ng xung quanh khu 
v詠c d詠 án, c亥n ph違i áp d映ng các bi羽n pháp nh逢 sau: 

 Sử d映ng các lo衣i xe chuyên d映ng hi羽n đ衣i, tình tr衣ng ho衣t đ瓜ng t嘘t, ít gây 欝n. 

 Sắp x院p th運i gian làm vi羽c hợp lí để tránh vi羽c các máy móc gây 欝n cùng làm 
vi羽c s胤 gơy nên tác đ瓜ng c瓜ng h逢荏ng. 

 Quy định t嘘c đ瓜 t嘘i đa c栄a xe, máy móc khi l逢u thông trong khu v詠c đang thi 
công (ví d映 nh逢 v壱n t嘘c t嘘i đa lƠ 20 km/gi運). 

 Th逢運ng xuyên b違o d逢ỡng vƠ định kỳ kiểm tra các ph逢挨ng ti羽n giao thông, 
đ違m b違o đ衣t tiêu chuẩn v隠 kỹ thu壱t vƠ luôn đ違m b違o máy móc ho衣t đ瓜ng t嘘t. 

2. Các bi羽năphápăđ違m b違oăanătoƠnălaoăđ瓜ng cho công nhân 
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- L壱p k院 ho衣ch lƠm vi羽c, sắp x院p nhơn l詠c không ch欝ng chéo gi英a các công 
vi羽c; 

- Xơy d詠ng n瓜i quy công tr逢運ng v隠 an toƠn lao đ瓜ng vƠ ph鰻 bi院n đ院n toƠn b瓜 
nhơn viên lƠm vi羽c trong khu v詠c d詠 án đ逢ợc bi院t v隠 thông tin nƠy; 

- Tuơn th栄 các quy định v隠 an toƠn lao đ瓜ng trong t鰻 ch泳c thi công; 

- Các công nhơn tr詠c ti院p v壱n hƠnh máy móc, thi院t bị đ逢ợc đƠo t衣o, th詠c hƠnh 
theo các nguyên tắc v壱n hƠnh vƠ b違o trì kỹ thu壱t; 

- Thi công đúng theo tính toán, thi院t k院 nhằm h衣n ch院 tác h衣i do s詠 c嘘 s映p đ鰻 
n隠n móng; 

- ĐƠo t衣o cho ng逢運i công nhơn v隠 phòng ch嘘ng tai n衣n lao đ瓜ng vƠ trang bị đ亥y 
đ栄 b違o h瓜 lao đ瓜ng cho họ nh逢: khẩu trang, găng tay, qu亥n áo, nón, 栄ng, kính an toƠn 
hoặc các ph逢挨ng ti羽n b違o v羽 các nhơn thích hợp khác; 

- Các tƠi li羽u chỉ d磯n c栄a các thi院t bị vƠ các máy móc xơy d詠ng luôn ph違i đi 
kèm thi院t bị, ph違i đ逢ợc l逢u tr英 t衣i n挨i d宇 th医y ậ d宇 l医y ậ d宇 đọc, các thông s嘘 kỹ thu壱t 
c亥n ph違i đ逢ợc kiểm tra th逢運ng kỳ; 

- C亥n ph違i có các biển báo trên các khu v詠c thi công, đặc bi羽c lƠ các khu v詠c có 
nhi羽t đ瓜 cao (mặt đ逢運ng đang tr違i nh詠a), khu v詠c h嘘 sơu, khu v詠c đang có ho衣t đ瓜ng 
lƠm vi羽c trên cao, khu v詠c pha tr瓜n bê tông vƠ các ho衣t đ瓜ng có y院u t嘘 gơy m医t an 
toƠn lao đ瓜ng khác; 

- Sau khi hoƠn t医t công trình, Ch栄 đ亥u t逢 c亥n yêu c亥u nhƠ th亥u xơy d詠ng thu 
dọn s衣ch ch医t th違i, không để đ医t cát, v壱t t逢 r挨i vưi, rác th違i r挨i vưi trên khu v詠c d詠 án. 

- Nh英ng bi羽n pháp nói trên lƠ nh英ng bi羽n pháp c挨 b違n để b違o v羽 môi tr逢運ng, an 
toƠn lao đ瓜ng vƠ s泳c kh臼e công nhơn. Khi th詠c hi羽n c映 thể s胤 b鰻 sung các bi羽n pháp 
thích hợp, phù hợp v噂i đi隠u ki羽n th詠c t院 c栄a d詠 án để đ衣t k院t qu違 t嘘t h挨n. 

3. Các bi羽n pháp gi違m thiểu tác đ瓜ngăđ院n giao thông trong khu v詠c d詠 án 

- Ch栄 d詠 án s胤 đ隠 ra các k院 ho衣ch thi công và cung c医p v壱t t逢 thích hợp (cung 
c医p nguyên li羽u theo hình th泳c cu嘘n chi院u, không l逢u tr英 nguyên v壱t li羽u quá nhi隠u t衣i 
n挨i thi công), h衣n ch院 các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển v壱t li羽u xây d詠ng vào cùng m瓜t 
th運i điểm. 

- H衣n ch院 tình tr衣ng tắc ngh胤n giao thông do t壱p trung v壱n chuyển nguyên v壱t 
li羽u xơy d詠ng v隠 khu đ医t d詠 án bằng cách đi隠u ph嘘i ho衣t đ瓜ng chuyên ch荏 m瓜t cách 
hợp lỦ. 

- Để gi違m thiểu đ院n m泳c th医p nh医t nh英ng tác đ瓜ng từ vi羽c chuyên ch荏 nguyên 
v壱t li羽u vƠ v壱n chuyển các thi院t bị thi công trên các tuy院n đ逢運ng nƠy, ch栄 đ亥u t逢 s胤 
ti院n hƠnh v羽 sinh, che ph栄 b衣t nhằm h衣n ch院 vi羽c r挨i vưi v壱t li羽u vƠ đ医t cát bám theo 
xe gơy b映i tuy院n đ逢運ng v壱n chuyển. 
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- Nghiêm c医m vi羽c chuyên ch荏 quá t違i v壱t li羽u so v噂i s泳c chịu t違i c栄a đ逢運ng 
giao thông xung quanh khu v詠c d詠 án gơy phá h栄y, h逢 h臼ng h羽 th嘘ng đ逢運ng b瓜 vƠ lƠm 
違nh h逢荏ng đ院n nhu c亥u di chuyển c栄a ng逢運i dơn địa ph逢挨ng. 

- Các bi羽n pháp gi違m thiểu tác đ瓜ng tiêu c詠c đ院n môi tr逢運ng trong giai đo衣n 
xơy d詠ng nh逢 đư nêu trên s胤 đ逢ợc ch栄 đ亥u t逢 ph嘘i hợp chặt ch胤 v噂i chính quy隠n địa 
ph逢挨ng để th詠c hi羽n. 

C.ăPhòngăng瑛aăcácăs詠ăc嘘ămôiătr逢運ngătrongăgiaiăđo衣năxơyăd詠ng 

1.ăCácăbi羽năphápăphòngăng瑛aăs詠ăc嘘ăcháyăn鰻 

 L壱p h羽 th嘘ng biển báo c医m lửa t衣i các khu v詠c d宇 gây ra cháy n鰻 (kho xăng 
d亥u, khu v詠c ch泳a nguyên v壱t li羽u d宇 cháy, kho v壱t t逢 d宇 cháy n鰻, tr衣m bi院n áp và các 
khu v詠c có v壱t li羽u d宇 cháy khác trong khu v詠c d詠 án). 

 Trang bị các ph逢挨ng ti羽n ch英a cháy t衣i ch厩 (bình ch英a cháy, v壱t li羽u ch英a 
cháy nh逢 cát, đ医t vƠ các ph逢挨ng ti羽n ch英a cháy c亥n thi院t khác) vƠ h逢噂ng d磯n cho 
ng逢運i công nhân sử d映ng đúng cách các ph逢挨ng ti羽n ch英a cháy này tránh gây tai n衣n. 

 Th逢運ng xuyên kiểm tra s詠 rò rỉ nhiên li羽u. 

 Quy định khu v詠c hút thu嘘c riêng t衣i công tr逢運ng xây d詠ng, tránh đ隠 tr逢運ng 
hợp cháy n鰻 do tàn thu嘘c lá. 

 Các d映ng c映 và thi院t bị cũng nh逢 nh英ng địa chỉ c亥n thi院t liên h羽 khi x違y ra s詠 
c嘘 c亥n đ逢ợc chỉ thị rõ ràng và ph鰻 bi院n cho t医t c違 công nhân xây d詠ng trong khu v詠c 
d詠 án. 

 L壱p danh sách địa chỉ và thông tin liên h羽 trong tr逢運ng hợp khẩn c医p: tr衣m y 
t院, c泳u h臼a. 

2.ăBi羽năphápăphòngăng瑛aănguyăc挨ăs衣tăl荏,ăs映tălún 
Nhằm gi違m thiểu các s詠 c嘘 môi tr逢運ng do s詠 s衣t l荏, s映t lún trong quá trình san 

l医p và thi công xây d詠ng, Ch栄 d詠 án cùng các ch栄 th亥u s胤 th詠c hi羽n các bi羽n pháp sau: 

- C亥n thăm dò s挨 b瓜 tr逢噂c khi đƠo đ医t, sử d映ng ch栄ng lo衣i máy phù hợp; 

- Th詠c hi羽n san l医p đ欝ng b瓜, gia c嘘 n隠n móng theo đúng quy trình kỹ thu壱t; 

- Các tuy院n đƠo s胤 đ逢ợc phơn đo衣n ph嘘i hợp v噂i công tác lắp đặt 嘘ng; 

- Khi san mặt bằng ph違i có bi羽n pháp tiêu thoát n逢噂c. Không để n逢噂c ch違y tràn 
qua mặt bằng vƠ không để đọng n逢噂c trong quá trình thi công. Ph違i b嘘 trí h羽 th嘘ng 
rưnh tiêu n逢噂c, gi院ng thu n逢噂c. N院u không có đi隠u ki羽n d磯n n逢噂c t詠 ch違y thì ph違i đặt 
tr衣m b挨m tiêu n逢噂c cho từng giai đo衣n thi công công trình; 

- Các vách h亥m, h嘘 đ逢ợc ch嘘ng đỡ chắc chắn, tránh s衣t l荏 h嘘 móng công trình; 

- Giám sát nghiêm ngặt nh英ng ho衣t đ瓜ng gia c嘘 n隠n móng để đ違m b違o an toàn 
công trình. B嘘 trí nhân viên giám sát có kinh nghi羽m để th詠c hi羽n giám sát ch医t l逢ợng 
công trình trong từng giai đo衣n thi công. 
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3. Phòng ng瑛a s詠 c嘘 rò r 雨 nhiên li羽u 

Khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án g亥n trung tâm thị xư, do đó có thể gi違m thiểu s詠 rò rỉ 
nhiên li羽u trong quá trình ti院p nh壱n và c医p phát xăng d亥u bằng cách h衣n ch院 l逢u tr英 
xăng, d亥u trong khu v詠c thi công.  

Các xe v壱n chuyển đ逢ợc phát phi院u đ院n đ鰻 nhiên li羽u t衣i các cửa hƠng xăng, d亥u 
liên k院t v噂i đ挨n vị thi công. Các ph逢挨ng ti羽n, máy móc khác đ逢ợc c医p phát nhiên li羽u 
theo định m泳c ca ho衣t đ瓜ng. 

3.2. ĐÁNHăGIÁăTÁCăĐỘNGăVÀăĐ陰ăXU遺TăCÁCăBI烏NăPHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢOăV烏ăMỌIăTR姶̀NGăTRONGăGIAIăĐOẠNăDỰăÁNăĐIăVÀOăV一NăHÀNH 

3.2.1. Đánhăgiá,ăd詠 báoăcácătácăđ瓜ng 

Do tính ch医t là d詠 án khu dơn c逢 nên m泳c đ瓜 tác đ瓜ng gây ô nhi宇m c栄a d詠 án 
đ院n môi tr逢運ng khu v詠c lƠ không đáng kể so v噂i các lo衣i hình s違n xu医t. Ngu欝n ô 
nhi宇m ch栄 y院u phát sinh từ các ho衣t đ瓜ng c栄a con ng逢運i trong khu dơn c逢 nh逢 s詠 phát 
sinh ch医t th違i rắn sinh ho衣t, n逢噂c th違i sinh ho衣t, khí th違i giao thông, ng壱p n逢噂c c映c b瓜. 
Ngoài ra quá trình ho衣t đ瓜ng c栄a khu dơn c逢 còn có thể x違y ra m瓜t s嘘 s詠 c嘘 nh逢 cháy 
n鰻, tai n衣n giao thông, s詠 c嘘 s映t lún nhà cửa. 

A. Đánhăgiá,ăd詠 báoătácăđ瓜ng c栄a các ngu欝n phát sinh ch医t th違i 

1. Ngu欝năgơyătácăđ瓜ngăt瑛ăb映i,ăkhíăth違iăvƠămùiăhôi 

Đ嘘i v噂i quá trình ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án, ngu欝n gây ô nhi宇m môi tr逢運ng không khí 
đ逢ợc nh壱n di羽n nh逢 sau: 

Khí th違i từ các ho衣t đ瓜ng giao thông v壱n t違i: Các lo衣i ph逢挨ng ti羽n đ瓜ng c挨 sử 
d映ng nhiên li羽u s胤 phát sinh ra m瓜t l逢ợng khí th違i. Thành ph亥n khí th違i phát sinh từ 
các ph逢挨ng ti羽n giao thông v壱n t違i bao g欝m b映i, SOx, NOx... T違i l逢ợng các ch医t ô 
nhi宇m ph映 thu瓜c vƠo l逢u l逢ợng, tình tr衣ng kỹ thu壱t xe qua l衣i và tình tr衣ng đ逢運ng giao 
thông. 

Khí sinh ra từ h羽 th嘘ng thi院t bị đi隠u hoà nhi羽t đ瓜: khí NH3 rò rỉ; 

Mùi hôi (amoniac, H2S, mercaptan,ầ) sinh ra do phơn h栄y n逢噂c th違i t衣i các h嘘 
ga, khu v羽 sinh, n挨i t壱p trung ch医t th違i rắn h英u c挨ầ. 

a. Khí thải từ hoạt động giao thông 

Sau khi d詠 án hoàn thành s胤 tăng m壱t đ瓜 đi l衣i c栄a các ph逢挨ng ti羽n giao thông, 
v壱n chuyển hàng hóa trong khu v詠c d詠 án. Khi ho衣t đ瓜ng, các ph逢挨ng ti羽n giao thông 
v噂i nhiên li羽u tiêu th映 ch栄 y院u lƠ xăng vƠ d亥u diezel s胤 th違i ra môi tr逢運ng m瓜t l逢ợng 
khói th違i khá l噂n ch泳a các ch医t ô nhi宇m không khí nh逢 NOx, CO, SO2,ầ.. Đặc điểm 
c栄a ngu欝n ô nhi宇m giao thông là ngu欝n ô nhi宇m th医p, di đ瓜ng, n院u c逢運ng đ瓜 giao 
thông l噂n thì chúng gây ô nhi宇m l噂n ch栄 y院u cho khu v詠c hai bên đ逢運ng. Kh違 năng 
khu院ch tán các ch医t ô nhi宇m còn ph映 thu瓜c vƠo địa hình và th運i ti院t. 
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B違ng 3. 21: H羽 s嘘 ô nhi宇m do khí th違i giao thông c栄a T鰻 ch泳c Y t院 Th院 giới 

Lo衣iăxe Đ挨năv鵜 
(U) 

TSP 
Kg/U 

SO2 

Kg/U 

NOx 

Kg/U 

CO 
Kg/U 

Ô tô có đ瓜ng c挨 1400 ậ 2000cc 1000km 0,05 0,97S 2,31 6,99 

Xe có đ瓜ng c挨 diesel < 3,5T 1000km 0,15 0,84S 0,55 0,85 

Xe gắn máy >50cc, 4 thì 1000km - 0,76S 0,3 20 

Nguồn:ăRapidăEnvironmentăAssessment,ăWHO,ă1993 

B違ng 3. 22: D詠 báoăl逢uăl逢嬰ngăxeăl逢uăthôngătrongăkhuăv詠c d詠 án 

Lo衣iăxeă(PCU/ngƠyăđêm) 2030 2040 

Xe ôtô 83 400 

Xe máy 167 800 

Nguồn:ăTrungătâmăQTTN&MTădựăbáo 

Từ B違ng nêu trên có thể tính toán đ逢ợc t違i l逢ợng ô nhi宇m c栄a d詠 án nh逢 sau: 

B違ng 3. 23: D詠 báo t違iăl逢嬰ng các ch医t ô nhi宇m c栄aăph逢挨ngăti羽năl逢uăthôngăn瓜i b瓜 
trong d詠 án 

Các lo衣i xe T違iăl逢嬰ng (g/h) 

2030 TSP SOx NOx CO 

Xe máy -- 0,003 0,0249 1,66 

Xe ô tô 0,008 0,0067 0,34402 1,16733 

2040 TSP SOx NOx CO 

Xe máy -- 0,030 0,24 16 

Xe ô tô 0,020 0,0160 0,824 2,796 

Nguồn:ăTTQTTN&MTăt́nhătoánătrênăcơăsởătàiăliệuăWHOă– 1993 

B違ng 3. 24: N欝ngăđ瓜 các ch医t ô nhi宇m c栄aăph逢挨ngăti羽năl逢uăthôngătrongăd詠 án 

Cácălo衣iăxe N欝ngăđ瓜 (µg/m3) 

2030 TSP SOx NOx CO 

Xe máy -- 0,0003 0,002 0,157 

Xe ô tô 0,001 0,0006 0,033 0,110 

T鰻ng 0,001 0,0009 0,035 0,267 

QCVN05:2013/BTNMT 200 125 100 -- 
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Cácălo衣iăxe N欝ngăđ瓜 (µg/m3) 

2035 TSP SOx NOx CO 

Xe máy -- 0,003 0,023 1,513 

Xe ô tô 0,002 0,0015 0,078 0,264 

T鰻ng 0,002 0,004 0,101 1,778 

QCVN05:2013/BTNMT 200 125 100 -- 

Nguồn:ăTTăQTTN&MTăt́nhătoánătrênăcơăsởătàiăliệuăWHOă– 1993 

Ghi chú:  

+ăTảiălượngăg/giờ:ăhệăsốăxăsốălượngăxe/1000/8h 
+ăNồngăđộătrungăbìnhămg/m3:ăTảiălượngăxă106/V (m3).ăTrongăđóăVă=ădiệnăt́chăkhuăvựcă

dựăánăxăchiềuăcaoăt́nhătoánă(5m) 

Nh壱n xét: So sánh n欝ng đ瓜 b映i, khí th違i phát sinh từ các ph逢挨ng ti羽n tham gia 
giao thông v噂i quy chuẩn cho th医y các chỉ tiêu ô nhi宇m đ隠u đ衣t quy định cho phép c栄a 
QCVN05:2013/BTNMT. Đi隠u nƠy cho th医y trong th運i gian sắp t噂i s嘘 l逢ợng giao 
thông tăng lên v磯n đ違m b違o ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí xung quanh c栄a khu 
v詠c. 

- NgoƠi các ho衣t đ瓜ng l逢u thông c栄a các ph逢挨ng ti羽n giao thông còn có thể phát 
sinh l逢ợng rác th違i trong các ho衣t đ瓜ng vui ch挨i, ăn u嘘ng c栄a ng逢運i dơn. N院u rác th違i 
không đ逢ợc thu gom vƠ xử lỦ đúng quy định s胤 gơy mùi hôi phát tán vƠo môi tr逢運ng 
không khí gơy m医t mỹ quan khu v詠c. 

b. Mùi hôi phát sinh từ rác do không thu gom theo đúng quy định 

Ch医t th違i rắn phát sinh từ ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án ch栄 y院u lƠ ch医t th違i rắn sinh ho衣t. 
Vi羽c không thu gom ch医t th違i trong d詠 án s胤 phát sinh các khí gơy mùi khó chịu từ 
vi羽c lên men phơn h栄y kỵ khí các ch医t h英u c挨. ThƠnh ph亥n các khí ch栄 y院u sinh ra từ 
quá trình phơn h栄y ch医t h英u c挨 bao g欝m CO2, NH3, H2S, CO ... các khí gơy mùi ch栄 
y院u lƠ NH3, H2S. Trong đi隠u ki羽n th運i ti院t nóng ẩm, n院u ch医t th違i rắn đ逢ợc l逢u tr英 
trong th運i gian dƠi s胤 t衣o đi隠u ki羽n cho ru欝i nhặng phát triển lƠm tăng nguy c挨 lơy lan 
b羽nh truy隠n nhi宇m. Bên c衣nh đó, rác th違i sinh ho衣t có đặc tr逢ng lƠ đ瓜 ẩm cao, khi rác 
phơn h栄y s胤 lƠm phát sinh n逢噂c rỉ rác, gơy mùi hôi vƠ ô nhi宇m nghiêm trọng đ院n môi 
tr逢運ng xung quanh. 

c. Khí thải từ hoạt động sinh hoạt khu dân cư (hộ gia đình) 

NgoƠi các d衣ng khí th違i do giao thông còn nhi隠u ho衣t đ瓜ng phát sinh ra khí th違i 
khác nh逢: khí NH3 rò rỉ từ h羽 th嘘ng máy l衣nh; các khí ô nhi宇m vƠ h挨i d亥u mỡ thoát ra 
từ các nhƠ b院p c栄a nhƠ dơn; vƠ các khí phát sinh trong các bể t詠 ho衣i... Các khí th違i 
nƠy chỉ phát sinh khi có s詠 c嘘 rò rỉ vƠ ph映 thu瓜c r医t nhi隠u vƠo các y院u t嘘 không 鰻n 
định khác nên r医t khó xác định đ詠ợc l逢ợng phát th違i. Tuy nhiên, ngu欝n gơy ô nhi宇m 
nƠy 荏 m泳c đ瓜 th医p vƠ không đáng lo ng衣i vì khi triển khai D詠 án có s詠 thi院t k院 đ欝ng 
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b瓜 khá đ欝ng đ隠u gi英a các công trình nh逢 tr欝ng nhi隠u cơy xanh t衣o các th違m th詠c v壱t 
để góp ph亥n đi隠u hòa không khí trong khuôn viên khu v詠c D詠 án. 

d. Mùi hôi từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Mùi hôi phát sinh từ các bể c栄a h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i. Mùi hôi t衣i HTXLNT 
t壱p trung th逢運ng phát sinh ch栄 y院u từ các đ挨n nguyên mƠ t衣i đó có quá trình phơn h栄y 
kỵ khí v噂i các d衣ng khí chính nh逢 H2S, mercaptan, CO2, CH4,ầ trong đó, thƠnh ph亥n 
gơy mùi hôi th逢運ng do H2S vƠ mercaptan, các d衣ng khí gơy cháy n鰻 n院u bị tích t映 荏 
m瓜t n欝ng đ瓜 nh医t định nh逢 CH4. 

HTXLNT đ逢ợc phát hi羽n lƠ n挨i sinh ra sol khí sinh học có thể phát tán theo gió 
v噂i kho違ng cách vƠi ch映c mét. Trong sol khí, th逢運ng bắt gặp các vi khuẩn, n医m 
móc,ầ có thể lƠ nh英ng m亥m gơy b羽nh hay lƠ nguyên nhơn dị 泳ng qua đ逢運ng hô h医p. 
Do v壱y s詠 hình thƠnh vƠ phát tán các sol khí sinh học có thể 違nh h逢荏ng đ院n ch医t l逢ợng 
không khí trong ph衣m vi khuôn viên c栄a HTXLNT. 

Các lo衣i vi khuẩn th逢運ng gặp trong sol khí phát tán t衣i h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i 
t壱p trung lƠ E.coli, vi khuẩn gơy b羽nh đ逢運ng ru瓜t vƠ các lo衣i n医m,ầDo đó mƠ chru d詠 
án c亥n có bi羽n pháp kiểm soát ngu欝n ô nhi宇m nƠy. 

 Đánhăgiáăcácătácăđ瓜ngăđ院nămôiătr逢運ngăkhôngăkhí: 

Tr逢噂c tiên, các tác nhơn gơy ô nhi宇m môi tr逢運ng không khí có thể góp ph亥n lƠm 
gia tăng 違nh h逢荏ng x医u đ院n ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí c栄a khu v詠c d詠 án, các 
ngu欝n gơy ô nhi宇m môi tr逢運ng không khí trong quá trình ho衣t đ瓜ng ch栄 y院u lƠ b映i từ 
ph逢挨ng ti羽n giao thông, khí th違i (NOx, SO2, CO...) vƠ ti院ng 欝n từ đ瓜ng c挨 c栄a các 
ph逢挨ng ti羽n. Tùy thu瓜c vƠo thƠnh ph亥n, tính ch医t vƠ n欝ng đ瓜 có trong môi tr逢運ng 
không khí vƠ đi隠u ki羽n vi khí h壱u t衣i khu v詠c đang xét (t嘘c đ瓜 gió, nhi羽t đ瓜, ch院 đ瓜 
m逢a,....mƠ m泳c đ瓜 違nh h逢荏ng đ院n s泳c kh臼e con ng逢運i vƠ h羽 đ瓜ng th詠c v壱t, năng su医t 
cơy tr欝ngầ 荏 m泳c đ瓜 nặng nhẹ khác nhau. Tác đ瓜ng do khí th違i, ti院ng 欝n đ逢ợc li羽t kê 
c栄a b違ng sau: 

B違ng 3. 25:ăTácăđ瓜ng do khí th違i, mùi hôi trongăgiaiăđo衣n ho衣tăđ瓜ng 

STT Ch医tăôănhi宇m Tácăđ瓜ng 

1 B映i 
- Kích thích hô h医p, x挨 hoá ph鰻i, ung th逢 ph鰻i; 
- Gơy t鰻n th逢挨ng da, giác m衣c mắt, b羽nh 荏 đ逢運ng tiêu hoá. 

2 
Oxyt cacbon 

(CO) 

Gi違m kh違 năng v壱n chuyển ôxy c栄a máu đ院n các t鰻 ch泳c, t院 
bƠo do CO k院t hợp v噂i hemoglobin vƠ bi院n thƠnh 
cacboxyhemoglobin. 

3 
Khí axít 

(SOx, NOx) 

- Gơy 違nh h逢荏ng h羽 hô h医p, phơn tán vƠo máu; 
- SO2 có thể nhi宇m đ瓜c qua da, lƠm gi違m d詠 tr英 ki隠m trong 
máu; 

- T衣o m逢a axít 違nh h逢荏ng x医u t噂i s詠 phát triển th違m th詠c v壱t vƠ 
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STT Ch医tăôănhi宇m Tácăđ瓜ng 

cơy tr欝ng; 

- Tăng c逢運ng quá trình ăn mòn kim lo衣i, phá huỷ v壱t li羽u bê 
tông vƠ các công trình nhƠ cửa; 
- 謂nh h逢荏ng x医u đ院n khí h壱u, h羽 sinh thái vƠ t亥ng ôzon. 

4 
Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gơy r嘘i lo衣n hô h医p ph鰻i; 
- Gơy hi羽u 泳ng nhƠ kính; 
- Tác h衣i đ院n h羽 sinh thái. 

5 
Mùi hôi c栄a s詠 
phơn h栄y các 
ch医t h英u c挨 

Gơy nh泳c đ亥u, 違nh h逢荏ng đ院n h羽 th亥n kinh; 

Đặc tính b映i nƠy ch栄 y院u lƠ b映i đ医t, cát có kích th泳c h衣t nh臼 d宇 bị phát tán vƠo 
không khí do quá trình xáo tr瓜n. Tuy nhiên, b映i nƠy lƠ b映i tr挨, không có ph違n 泳ng gì 
v噂i c挨 thể vƠ khó xơm nh壱p vƠo ph鰻i ph亥n l噂n đ逢ợc lắng đọng 荏 mũi, mi羽ng hay 
đ逢運ng hô h医p trên gơy khó chịu vƠ m医t v羽 sinh cho đ嘘i t逢ợng ti院p xúc. 

2. Ngu欝năgơyătácăđ瓜ngăt瑛 n逢ớc th違i 

a. Nước mưa chảy tràn 

N欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m trong n逢噂c m逢a ph映 thu瓜c vào các y院u t嘘 nh逢 c逢運ng 
đ瓜 m逢a, th運i gian m逢a, không khí, đ瓜 bẩn c栄a khu v詠c th詠c hi羽n d詠 án. 姶噂c kho違ng 
có 4 gi運 m逢a/ngƠy. T鰻ng l逢ợng n逢噂c m逢a từ khu v詠c d詠 án đ逢ợc tính theo TCVN 
7957:2008: Thoát n逢噂c - M衣ng l逢噂i và công trình bên ngoài, c映 thể nh逢 sau: 

Q =  φ × q × S 

Trong đó: 

- S: di羽n tích khu v詠c d詠 án đang th詠c hi羽n. S = 299.999,1 m2 ả 29,99 ha (v噂i 
kho違ng 17.642,0 m² cơy xanh ả 1,76 ha và kho違ng 28,23 ha đ医t xây d詠ng công trình). 

- φ: h羽 s嘘 dòng ch違y (trong giai đo衣n ho衣t đ瓜ng chọn φ = 0,75 cho các khu v詠c 
có công trình, và φ = 0,32 cho khu v詠c cây xanh) 

- q: lƠ c逢運ng đ瓜 m逢a (l/s.ha), q = 166,7 × i 

166,7: lƠ mô đun chuyển từ c逢運ng đ瓜 m逢a tính theo l噂p n逢噂c sang c逢運ng đ瓜 
m逢a tính theo thể tích;  

 i (mm/phút): lƠ c逢運ng đ瓜 c栄a tr壱n m逢a (tỉ s嘘 gi英a chi隠u cao l噂p n逢噂c m逢a v噂i 
th運i gian). 

Theo Niên giám th嘘ng kê năm 2021 -  xu医t b違n năm 2022, c逢運ng đ瓜 m逢a l噂n 
nh医t t衣i khu v詠c trong năm g亥n đơy lƠ tháng 9 năm 2020 v噂i l逢ợng m逢a trung bình 
tháng 730,8 mm (tháng m逢a cao điểm v噂i s嘘 ngƠy m逢a kho違ng 15 ngày, m厩i ngày 
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m逢a kho違ng 4 gi運): i = 730,8 mm /(15 ngày x 4 gi運 x 60 phút x 60 giây) = 0,0034 
mm/s. 

→ q = 166,7 × 0,0034 = 0,564 (l/s.ha) 

T鰻ng l逢u l逢ợng n逢噂c m逢a ch違y tràn từ khu v詠c d詠 án: 

 Q = (0,32 × 0,564 × 1,76) + (0,75 x 0,564 x 28,23) = 12,26 l/s ả 1.059,20 
m3/ngày. 

N逢噂c m逢a đ逢ợc thu gom riêng bằng m衣ng l逢噂i thoát n逢噂c m逢a vƠ đ医u n嘘i ra h羽 
th嘘ng thoát n逢噂c m逢a chung c栄a khu v詠c. Trong th運i gian m逢a, n逢噂c m逢a ch違y tràn 
trong th運i gian 5 phút đ亥u có thể kéo theo m瓜t s嘘 ch医t bẩn, b映i trên mái vƠ đ逢運ng n瓜i 
b瓜. Tuy nhiên l逢ợng n逢噂c này không nhi隠u do đó gơy tác đ瓜ng không đáng kể đ嘘i v噂i 
môi tr逢運ng n逢噂c mặt trong khu v詠c. 

b. Nước thải sinh hoạt 

B違ng 3. 26: B違ng th嘘ngăkêăn逢ớc th違i phát sinh 

STT Đ嘘iăt逢嬰ngăs穎ăd映ng Quy mô  
Nhuăcầuăthoátă

nuớcă(m3/ ngày) 

1 N逢噂c sinh ho衣t 5.000 500,00 

2 N逢噂c t逢噂i cơy, công viên 25.414,0 0,00 

3 N逢噂c rửa đ逢運ng 67.858,5 0,00 

4 N逢噂c cho b違n thơn khu h衣 t亥ng kỹ thu壱t 7.247,1 20,00 

  T鰻ngăc瓜ng 
 

520,00 

Nguồn:ăThuyếtăminhăQuyăhoạchă1/500ăcủaăDựăán,ă2022 

 Nướcăthảiăsinh hoạtătừăcácăhộădân 
Ngu欝n n逢噂c th違i và ch医t th違i rắn sinh ho衣t t衣i khu v詠c d詠 án có thể gây 違nh 

h逢荏ng đ院n ch医t l逢ợng n逢噂c ngu欝n ti院p nh壱n. Theo tính toán l逢ợng n逢噂c c医p 荏 ch逢挨ng 
1 thì t鰻ng l逢ợng n逢噂c th違i sinh ho衣t c栄a khu d詠 án là 500 m³/ngƠy.đêm (l逢ợng n逢噂c 
th違i sinh ho衣t bằng 100% l逢ợng n逢噂c c医p). 

Theo ngu欝n tài li羽u: “Đặcătrưng,ăt́nhăchất củaănước thải sinh hoạt thành thị và 
các hộ giaăđìnhătại Hà Nội” c栄a PGS.TS Nguy宇n Vi羽t Anh và Th.S Ph衣m Thúy Nga, 
Trung tâm kỹ thu壱t Môi tr逢運ng đô thị và Khu công nghi羽p thu瓜c Đ衣i học Xây d詠ng thì 
tỉ l羽 % c栄a các dòng n逢噂c th違i sinh ho衣t nh逢 sau: 

- N逢噂c th違i từ nhà v羽 sinh (có qua bể t詠 ho衣i) chi院m 30% l逢u l逢ợng: 500 x 0,3 
= 150 m3/ngày. 

- N逢噂c th違i tắm, giặt chi院m 60% l逢u l逢ợng: 500 x 0,6 = 300 m3/ngày. 

- N逢噂c th違i từ nhà b院p chi院m 10% l逢u l逢ợng: 500 x 0,1 = 50 m3/ngày 
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T違i l逢ợng các ch医t ô nhi宇m chỉ thị trong n逢噂c th違i sinh ho衣t đ逢ợc tính nh逢 sau: 
T = k x n x 10-3  (kg/ngày). 

V噂i: k: h羽 s嘘 ô nhi宇m c栄a WHO (g/ng逢運i.ngày) 

n: s嘘 ng逢運i ho衣t đ瓜ng t衣i d詠 án (n = 5.000 ng逢運i) 

T違i l逢ợng và n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m trong n逢噂c th違i sinh ho衣t c栄a D詠 án đ逢ợc 
trình bƠy nh逢 sau: 

B違ng 3. 27:ăT違iăl逢嬰ngăcácăch医tăôănhi宇mătrongăn逢ớcăth違iăsinhăho衣t 

STT Ch医tăôănhi宇m 
H羽ăs嘘ăt違iăl逢嬰ngăWHOă

(g/ng逢運i.ngƠy) 
T違iăl逢嬰ngă
(kg/ngày) 

1 BOD5 45,00 54,00 219,51 263,41 

2 COD 72,00 102,00 351,22 497,56 

3 
Ch医t rắn l挨 lửng 

(SS) 
70,00 145,00 341,46 707,31 

4 D亥u mỡ 10,00 30,00 48,78 146,34 

5 T鰻ng nit挨 (N) 6,00 12,00 29,27 58,54 

6 Amôni (N-NH4) 2,40 4,80 11,71 23,41 

7 T鰻ng photpho (P) 0,80 4,00 3,902 19,51 

8 
Coliform 

(MNP/100ml) 
106 109 4,8x106 4,8x109 

Nguồn: (*)WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

B違ng 3. 28:ăN欝ngăđ瓜ăcácăch医tăôănhi宇mătrongăn逢ớcăth違iăsinhăho衣t 

Ch医tăôănhi宇m 

N欝ngăđ瓜ăcácăch医tăôănhi宇mă(mg/l) QCVN 
14:2008/BTNMT, 

c瓜tăB Khôngăx穎ălỦ 
X穎ălỦăbằngăbểăt詠ă

ho衣iă3ăngĕn 

BOD5 409 490,9 123 147 50 

COD 655 927,3 196 278 - 

T鰻ng ch医t rắn l挨 
lửng (TSS) 636 1.318,2 191 395 100 

D亥u mỡ 91 272,7 27 82 20 

T鰻ng nit挨 (N) 55 109,1 16 33 50 

Amoni (N-NH4) 22 43,6 7 13 10 

T鰻ng photpho (P) 7 36,4 2 11 10 
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Coliform 
(MNP/100ml) 

9 x 106 9 x 109 2,7 x 106 2,7 x 109 5.000 

Nguồn:Trung tâm QTTN&MT trênăcơăsở hệ số do WHO thiết lập 

Nh壱n xét: So sánh n欝ng đ瓜 các ch医t ô nhi宇m trong n逢噂c th違i sinh ho衣t đư qua xử 
lý bằng bể t詠 ho衣i v噂i QCVN 14:2008/BTNMT, c瓜t B cho th医y h亥u h院t các chỉ tiêu 
đ隠u có hƠm l逢ợng v逢ợt quy chuẩn cho phép. Do đó, n逢噂c th違i sinh ho衣t c亥n đ逢ợc đ医u 
n嘘i v隠 đ逢運ng 嘘ng thu gom n逢噂c d磯n v隠 h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i chung c栄a d詠 án. 

 Nướcăthảiăsinhăhoạtătừăkhuăhạ tầngăkỹăthuật 
Phát sinh ch栄 y院u từ các ngu欝n sau: 

- N逢噂c th違i sinh ho衣t từ khu h衣 t亥ng kỹ thu壱t cũng t逢挨ng t詠 nh逢 n逢噂c th違i sinh 
ho衣t phát sinh từ các h瓜 dân v噂i ho衣t đ瓜ng ch栄 y院u lƠ dùng n逢噂c cho sinh ho衣t. Ch泳a 
nhi隠u ch医t h英u c挨 vƠ vi sinh v壱t gơy b羽nh.  

T鰻ng l逢ợng n逢噂c th違i phát sinh từ các công trình dịch v映, công c瓜ng vƠ giáo d映c 
kho違ng 20 m3/ngày (n逢噂c th違i bằng 100% l逢ợng n逢噂c c医p). 

 Đánhăgiáătácăđ瓜ngăđ院nămôiătr逢運ngăn逢ớc 

Doănướcămưaăchảy tràn: N逢噂c m逢a ch違y tràn qua khu v詠c d詠 án, cu嘘n theo đ医t, 
cát, bao bì lƠm tăng hƠm l逢ợng các ch医t l挨 lửng, các ch医t h英u c挨, tăng đ瓜 đ映cầ c栄a 
môi tr逢運ng n逢噂c. 

Doănước thải sinh hoạt: n逢噂c th違i này có thành ph亥n bao g欝m các ch医t h英u c挨, 
ch医t rắn l挨 lửng, n逢噂c tẩy rửa, hƠm l逢ợng ch医t h英u c挨 vƠ vi sinh v壱t khá cao. L逢ợng 
n逢噂c th違i này n院u không đ逢ợc xử lỦ mƠ đ逢a th違i ra môi tr逢運ng s胤 lƠm tăng hƠm l逢ợng 
các ch医t ô nhi宇m (SS, BOD, COD, Coliformầ) trong n逢噂c gây nhi宇m bẩn môi tr逢運ng 
n逢噂c. NgoƠi ra, n逢噂c th違i sinh ho衣t có ch泳a nhi隠u ch医t dinh d逢ỡng (N, P, K) có thể 
gây hi羽n t逢ợng phú d逢ỡng hóa ngu欝n n逢噂c n院u th違i tr詠c ti院p ra môi tr逢運ng. 

3. Ngu欝năgơyătácăđ瓜ng t瑛 ch医t th違i r逸n 

 Tácăđộngătừăchấtăthảiărắnăsinhăhoạt 

Ch医t th違i rắn sinh ho衣t phát sinh từ các sinh ho衣t hƠng ngƠy c栄a khu nhƠ 荏, công 
trình dịch v映. ThƠnh ph亥n rác bao g欝m: rác th詠c phẩm, gi医y, ni lon, carton, v違i, g厩, 
th栄y tinh, lon thi院c, nhôm.... 

D詠 đoán l逢ợng ch医t th違i rắn sinh ho衣t hƠng ngƠy ph違i căn c泳 vƠo t嘘c đ瓜 phát sinh 
ch医t th違i vƠ s嘘 l逢ợng ng逢運i dơn c栄a d詠 án. 

B違ng 3. 29:ăT鰻ngăh嬰păch医tăth違iăr逸năsinhăho衣t 

STT Khu v詠c phát sinh S嘘 l逢嬰ng (kg/ngày) 

1 Khu nhà 荏 4.500 
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2 Khu v詠c công trình công c瓜ng 900 

3 Rác đ逢運ng ph嘘 678,59 

T鰻ng 6.078,59 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT dự báo 

- Chấtăthảiărắnăphátăsinhătừăkhuănhàăở 

Quy mô dơn s嘘 khu v詠c d詠 án kho違ng 5.000 ng逢運i, l逢ợng ch医t th違i rắn phát sinh 
từ quá trình ho衣t đ瓜ng c栄a khu nhƠ 荏 đ逢ợc tính toán d詠a trên dơn s嘘 cao nh医t. V噂i dân 
s嘘 kho違ng 5.000 ng逢運i, thì l逢ợng CTR sinh ho衣t phát sinh là: 5.000 ng逢運i x 0,9 
kg/ng逢運i/ngày = 4.500 kg/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c 
gia v隠 quy ho衣ch xây d詠ng). Nh逢 v壱y l逢ợng ch医t th違i sinh ho衣t phát sinh từ ho衣t đ瓜ng 
c栄a khu nhƠ 荏 kho違ng 4,5 t医n/ngƠy. 

- Chấtă thảiă rắnă phátă sinhă từă khuă vựcă côngă trìnhă dịchă vụ,ă côngă cộng,ă sână vậnă
động 

L逢ợng ch医t th違i rắn nƠy phát sinh không nhi隠u vƠ ch栄 y院u lƠ rác th違i sinh ho衣t do 
khu v詠c các công trình dịch v映 có các ho衣t đ瓜ng buôn bán các mặt hƠng nhu y院u 
phẩm, khu vui ch挨i gi違i trí, quán n逢噂c gi違i khát,ầ d詠 ki院n phát sinh đ逢ợc tính toán 
d詠a trên s嘘 l逢ợng ng逢運i lui t噂i khu công trình dịch v映. 姶噂c tính s嘘 l逢ợng ng逢運i lui t噂i 
khu dịch v映 công c瓜ng kho違ng 20% dơn s嘘 khu d詠 án t泳c kho違ng: 20% x 5.000 = 1000 
ng逢運i, l逢ợng ch医t th違i rắn phát sinh kho違ng 0,9 kg/ng逢運i.ngƠy lƠ: 1.000 ng逢運i x 0,9 
kg/ng逢運i.ngƠy = 900 (kg/ngày). Nh逢 v壱y, t鰻ng l逢ợng ch医t th違i phát sinh từ ho衣t đ瓜ng 
c栄a công trình dịch v映, công c瓜ng lƠ kho違ng 0,9 t医n/ngày. 

- Rácăđườngăphố 

Rác đ逢運ng ph嘘 cũng lƠ m瓜t ngu欝n phát th違i. Hi羽n t衣i ch逢a có m瓜t tiêu chuẩn hay 
s嘘 li羽u th嘘ng kê c映 thể nƠo v隠 kh嘘i l逢ợng rác th違i trên đ逢運ng ph嘘. Kh嘘i l逢ợng rác phát 
sinh trên đ逢運ng ph嘘 ph映 thu瓜c vƠo đặc điểm đ逢運ng ph嘘, đi隠u ki羽n kinh t院 xư h瓜i c栄a 
địa ph逢挨ng, l逢ợt ng逢運i l逢u thông trên đ逢運ng vƠ quan trọng nh医t lƠ Ủ th泳c c栄a ng逢運i đi 
đ逢運ng. Tham kh違o t嘘c đ瓜 phát sinh rác đ逢運ng ph嘘 t衣i các khu dơn c逢 t逢挨ng t詠 trên địa 
bàn vƠ căn c泳 vƠo đặc điểm m衣ng l逢噂i giao thông trong khu v詠c d詠 án, đặc điểm các 
công trình thu瓜c h衣ng m映c d詠 án, 逢噂c tính t嘘c đ瓜 phát sinh rác trên đ逢運ng ph嘘 t衣i khu 
d詠 án lƠ 0,01 kg/m2.ngƠy.đêm. V噂i t鰻ng di羽n tích giao thông c栄a d詠 án là 67.858,5 m2 

thì l逢ợng rác đ逢運ng ph嘘 phát sinh bằng: 67.858,5 m2 x 0,01 kg/m2.ngƠy.đêm ả 678,59 
kg/ngƠy.đêm. 

Thành ph亥n ch医t th違i rắn sinh ho衣t đ逢ợc tham kh違o theo b違ng sau: 

 

 



  

Ch栄 d詠 án: Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i H欝ng Phúc 113 

 

B違ng 3. 30:ăThƠnhăphầnăch医tăth違iăr逸năsinhăho衣t 

Thành phần 
T益 l羽 (%) 

Hà N瓜i H違i Phòng TP.H欝 Chí Minh 
Th詠c phẩm, c臼, lá cây 50,27 50,7 62,24 

Gi医y các lo衣i 2,72 2,82 0,59 

V違i 6,27 2,72 4,25 

Nh詠a, cao su 0,71 2,02 0,46 

V臼 nghêu, sò, 嘘c, x逢挨ng 1,06 3,68 0,50 

Th栄y tinh 0,31 0,72 0,02 

Xà b亥n 7,43 8,45 16,04 

Kim lo衣i 1,02 0,14 0,27 

Các thành ph亥n khó phân lo衣i 30,21 23,9 15,27 

Nguồn: Lâm Minh Triết – Kỹ thuậtămôiătrường, 2015 

V隠 c挨 b違n, l逢ợng ch医t th違i rắn sinh ho衣t c栄a D詠 án l噂n nh逢ng không mang tính 
đ瓜c h衣i do đó 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi tr逢運ng 
khí h壱u nhi羽t đ噂i, gió mùa, nóng ẩm, ch医t th違i bị phơn h栄y nhanh. N院u lo衣i ch医t th違i 
nƠy không đ逢ợc qu違n lỦ t嘘t s胤 gơy tác đ瓜ng x医u cho môi tr逢運ng vƠ t衣o môi tr逢運ng 
thu壱n lợi cho côn trùng, m亥m b羽nh phát hiển, lƠm phát sinh vƠ lơy lan các ngu欝n b羽nh 
do côn trùng (chu瓜t, ru欝i, gián,..) 違nh h逢荏ng đ院n s泳c kh臼e con ng逢運i. NgoƠi ra, ch医t 
th違i rắn sinh ho衣t n院u không qu違n lỦ t嘘t s胤 phát sinh mùi hôi th嘘i, gơy m医t v羽 sinh, 違nh 
h逢荏ng đ院n mỹ quan khu v詠c. 

+  Tácăđộngătừăchấtă thảiărắnăxâyădựngătừăhoạtăđộngăxâyădựngănhàăởăcủaăngườiă
dân 

Ch医t th違i nƠy ch栄 y院u lƠ từ đ医t, xƠ b亥n d逢 trong quá trình xơy d詠ng nhƠ 荏 vƠ do 
s詠 hao h映t v壱t li羽u thi công, ph院 th違i, r挨i vưi nh逢 xi măng, g衣ch vỡ, sắt thép v映n, bao 
bì đ詠ng v壱t li羽u,ầtùy từng công trình mƠ có s嘘 l逢ợng khác nhau. Các lo衣i ch医t th違i 
nƠy có m泳c đ瓜 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng lƠ không l噂n v隠 n欝ng đ瓜 ch医t đ瓜c h衣i vƠ 
kh嘘i l逢ợng. Tuy nhiên, n院u không có bi羽n pháp thu gom, xử lỦ s胤 gơy c違n tr荏 quá trình 
thi công, gơy m医t mỹ quan khu v詠c vƠ nguy c挨 gơy tai n衣n lao đ瓜ng. 

 Bùn từ bể tự hoại 

+ Bùn th違i cặn c栄a bể t詠 ho衣i m厩i h瓜 (gi違 thi院t m厩i h瓜 có 4 ng逢運i) tính toán nh逢 
荏 m映c N逢噂c th違i sinh ho衣t thì m厩i năm phát sinh kho違ng 0,78 m3/năm. 

+ Bùn th違i từ bể t詠 ho衣i c栄a khu th逢挨ng m衣i tính toán nh逢 荏 m映c 3.2.2 thì 
kho違ng: 37 m3/6 tháng. 

+ Bùn th違i từ bể t詠 ho衣i khu giáo d映c tính toán nh逢 荏 m映c 3.2.2 thì kho違ng: 
20,75 m3/6 tháng. 

+ Bùn th違i từ bể t詠 ho衣i khu công c瓜ng (nhƠ văn hóa): 37 m3/6 tháng. 

 Bùn cặn thải từ hệ thống xử lý nước thải 
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Tham kh違o các d詠 án t逢挨ng t詠 thì bùn cặn từ h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i phát sinh 
kho違ng 2 m3/ngày. 

4.ăNgu欝năgơyătácăđ瓜ngăt瑛ăch医tăth違iănguyăh衣i 
+ TácăđộngătừăCTNH từăcácăcôngătrìnhăthươngămạiădịchăvụ,ăgiáoădục vàăhạătầngă

kỹăthuật 

Ch医t th違i nguy h衣i lƠ ch医t th違i ch泳a các ch医t hoặc hợp ch医t có m瓜t trong các đặc 
tính gơy nguy h衣i hoặc t逢挨ng tác v噂i các ch医t khác gơy nguy h衣i t噂i môi tr逢運ng vƠ 
s泳c kh臼e con ng逢運i. Các lo衣i ch医t th違i nguy h衣i trong toƠn b瓜 d詠 án lƠ bóng đèn h逢 
h臼ng, pin, ắc quy, chai xịt côn trùngầ 

L逢ợng ch医t th違i rắn nguy h衣i phát sinh từ các khu v詠c c栄a d詠 án không nhi隠u, 
không đáng kể vƠ th逢運ng l磯n trong ch医t th違i rắn sinh ho衣t. Ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án s胤 
phát sinh ra m瓜t l逢ợng rác th違i nguy  h衣i nh逢: d亥u  nh噂t  th違i,  giẻ lau dính  d亥u,  bóng  
đèn  h逢 h臼ng,  pin,  m詠c inầKh嘘i l逢ợng phát sinh 逢噂c tính nh逢 sau: 

B違ng 3. 31:ăDanhăm映căch医tăth違iănguyăh衣iăphátăsinhătrongăkhuăv詠căth逢挨ngăm衣iăvƠă
h衣ătầngăk悦ăthu壱tăc栄aăd詠ăán 

STT Tên ch医t th違i 
Tr 衣ng 

thái t欝n 
t衣i 

Tính ch医t nguy 
h衣i chính 

Kh嘘iăl逢嬰ng 
phát th違i TB 

(kg/nĕm) 
Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 
và các lo衣i th栄y tinh ho衣t 
tính th違i 

Rắn Đ, ĐS 10 16 01 06 

2 Pin, ắc quy th違i Rắn Đ, ĐS, AM 2 16 01 12 

3 

Các thi院t bị, linh ki羽n 
đi羽n tử th違i hoặc các thi院t 
bị đi羽n các linh ki羽n đi羽n 
tử. 

Rắn Đ, ĐS 1,5 16 01 13 

4 Các lo衣i d亥u nh噂t th違i Rắn/L臼ng Đ, ĐS, C 3 16 01 08 

5 
Bao bì c泳ng th違i bằng 
nh詠a 

Rắn Đ, ĐS 3,5 18 01 03 

T鰻ng -  20 - 

Nguồn:ăTrungătâmăQuanătrắcătàiănguyênăvàămôiătrườngăướcăt́nhătừăcácădựăánătươngătự 

Ghiăchú:ăĐ:ăCóăđộcăt́nh;ăĐS:ăCóăđộcăt́nhăsinhăthái;ăAM:ăĔnăm̀n;ăC:ăDễăcháy 

Đơy lƠ lo衣i ch医t th違i nguy h衣i n院u không đ逢ợc thu gom, v壱n chuvển theo quy 
định thì có thể gơy r挨i vưi, gơy m医t v羽 sinh môi tr逢運ng đô thị, gơy ô nhi宇m môi tr逢運ng 
n逢噂c, không khí, đ医t, có thể gơy nguy c挨 nguy h衣i đ嘘i v噂i s泳c kh臼e con ng逢運i vƠ các 
h羽 sinh thái trong th運i gian lơu dƠi. Do đó các bi羽n pháp qu違n lỦ v違 gi違m thiểu s胤 đ逢ợc 
để c壱p t衣i m映c sau. 

+ăChấtăthảiănguyăhạiăphátăsinhătừăcácăhộădân: 
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 Ch医t th違i nguy h衣i lƠ ch医t th違i ch泳a các ch医t hoặc hợp ch医t có m瓜t trong các đặc 
tính gây nguy h衣i hoặc t逢挨ng tác v噂i các ch医t khác gơy nguy h衣i t噂i môi tr逢運ng vƠ 
s泳c kh臼e con ng逢運i. Các lo衣i ch医t th違i nguy h衣i trong toƠn b瓜 d詠 án lƠ bóng đèn h逢 
h臼ng, pin, ắc quy, chai xịt côn trùngầ 

L逢ợng ch医t th違i rắn nguy h衣i không nhi隠u, không đáng kể vƠ th逢運ng l磯n trong 
ch医t th違i rắn sinh ho衣t. Ho衣t đ瓜ng c栄a ng逢運i dơn s胤 phát sinh ra m瓜t l逢ợng rác th違i 
nguy  h衣i nh逢: bóng  đèn  h逢 h臼ng,  pin,ầKh嘘i l逢ợng phát sinh 逢噂c tính nh逢 sau: 

B違ng 3. 32:ăDanhăm映căch医tăth違iănguyăh衣iăphátăsinh th逢運ngăxuyênăm厩iăh瓜 

STT Tên ch医t th違i 
Tr 衣ng 

thái t欝n 
t衣i 

Kh嘘iăl逢嬰ng 
phát th違i TB 

(kg/nĕm) 

Tính ch医t 
nguy h衣i 

chính 

Mã 
CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
lo衣i th栄y tinh ho衣t tính th違i 

Rắn 0,3 Đ, ĐS 16 01 06 

2 Pin, ắc quy th違i Rắn 0,1 
Đ, ĐS, 

AM 
16 01 12 

3 
Các thi院t bị, linh ki羽n đi羽n tử 
th違i hoặc các thi院t bị đi羽n các 
linh ki羽n đi羽n tử. 

Rắn 0,02 Đ, ĐS 16 01 13 

T鰻ng - 0,42  - 

Nguồn:ăTrungătâmăQuanătrắcătàiănguyênăvàămôiătrườngădựăbáo 

 Đánhăgiáătácăđ瓜ngădoăch医tăth違iăr逸n,ăch医tăth違iănguyăh衣i 

- Chấtăthảiărắnăsinhăhoạt 

M瓜t s嘘 thƠnh ph亥n trong ch医t th違i rắn sinh ho衣t nh逢 nh詠a, kim lo衣i, nylon, ... khi 
th違i vƠo môi tr逢運ng không phơn h栄y s胤 t衣o ra các hợp ch医t vô c挨, h英u c挨 đ瓜c h衣i, ... 
lƠm ô nhi宇m đ医t vƠ ngu欝n n逢噂c, gơy tác h衣i cho h羽 vi sinh v壱t đ医t, các sinh v壱t th栄y 
sinh trong n逢噂c. 

Quá trình phơn h栄y rác th違i sinh ho衣t phát sinh ra các khí gơy nên mùi hôi, th嘘i 
(H2S, Mercaptan, ...), tác đ瓜ng đ院n ch医t l逢ợng không khí khu v詠c, 違nh h逢荏ng đ院n cu瓜c 
s嘘ng vƠ các ho衣t đ瓜ng kinh t院 khác trong vùng. 

- Chấtăthảiărắnănguyăhại 

Các lo衣i thùng đ詠ng d亥u DO, hóa ch医t, giẻ lau ch泳a d亥u mỡ, đèn huỳnh quang, 
ầ n院u không đ逢ợc thu gom vƠ th違i vƠo môi tr逢運ng r医t khó phơn huỷ, lƠm suy thoái 
môi tr逢運ng đ医t, lƠm m医t c違nh quan môi tr逢運ng xung quanh vƠ 違nh h逢荏ng nguy h衣i đ院n 
s泳c khoẻ c栄a con ng逢運i. 

B. Đánhăgiá,ăd詠 báoătácăđ瓜ng c栄a các ngu欝năkhôngăliênăquanăđ院n ch医t th違i 
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1. Tácăđ瓜ng c栄a ti院ng 欝n t瑛 ph逢挨ngăti羽n giao thông 

Ngu欝n phát sinh ti院ng 欝n lƠ từ ho衣t đ瓜ng c栄a các ph逢挨ng ti羽n giao thông, cũng 
nh逢 ho衣t đ瓜ng sinh ho衣t, vui ch挨i, gi違i trí c栄a khu dơn c逢. Theo k院t qu違 kh違o sát t衣i 
các khu dơn c逢 đư đi vƠo ho衣t đ瓜ng ti院ng 欝n dao đ瓜ng trong kho違ng từ 55 ậ 67 dBA, 
tuy nhiên ngu欝n 欝n nƠy không liên t映c nên 違nh h逢荏ng không đáng kể. 

Ngu欝n phát sinh ti院ng 欝n từ các ph逢挨ng ti羽n giao thông trong ph衣m vi khu dân 
c逢, dịch v映, th逢挨ng m衣i. 

B違ng 3. 33: Ti 院ng 欝n phát sinh b荏iăcácăph逢挨ngăti羽n giao thông 

Lo衣iăxe Ti院ngă欝nă(dBA) 
Xe du lịch 

Xe hƠnh khách nh臼 
Xe thể thao 

Xe mô tô 2 xy lanh - 4 thì 
Xe mô tô 1 xy lanh - 2 thì 

77 
79 
91 
94 
80 

Nguồn:ăGiáoătrìnhăÔănhiễmăkhôngăkh́,ăNXBăĐHQG-TPHCM 2007 

So v噂i gi噂i h衣n cho phép c栄a QCVN 26:2010/BTNMT lƠ 70 dBA thì h亥u h院t các 
lo衣i xe đ隠u v逢ợt tiêu chuẩn cho phép. Vì v壱y, ch栄 đ亥u t逢 c亥n có gi違i pháp để tránh 違nh 
h逢荏ng đ院n dơn c逢 xung quanh lƠ c亥n thi院t. 

2. Tácăđ瓜ngăđ院n tài nguyên sinh v壱t  

Trong quá trình ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án, do ho衣t đ瓜ng c栄a các ph逢挨ng ti羽n giao 
thông, ho衣t đ瓜ng c栄a dơn c逢 sinh s嘘ng trong khu v詠c d詠 án s胤 phát sinh b映i, ti院ng 欝n, 
khí th違i 違nh h逢荏ng m瓜t ph亥n đ院n m瓜t s嘘 loài th詠c v壱t n挨i đơy nh逢ng tác đ瓜ng là không 
đáng kể.  

Các đ瓜ng v壱t nh逢 các lo衣i côn trùng, đ瓜ng v壱t đ医t s胤 di chuyển n挨i 荏 đ院n n挨i 
khác do ho衣t đ瓜ng bê tông hóa h亥u h院t di羽n tích đ医t khu v詠c d詠 án. Tuy nhiên các loài 
đ瓜ng v壱t này có s嘘 l逢ợng và ch栄ng lo衣i không phong phú nên tác đ瓜ng từ các ho衣t 
đ瓜ng c栄a d詠 án không làm suy gi違m hay 違nh h逢荏ng đáng kể đ院n đ運i các loƠi đ瓜ng v壱t 
này. 

3. Tácăđ瓜ng do ho衣tăđ瓜ng d詠 án tới kinh t 院, xã h瓜i,ăvĕnăhóaătrongăkhuăv詠c 

 Tácăđộngăt́chăcực 

Tácăđộng tích cựcăđến kinh tế:  

- Tác đ瓜ng l噂n nh医t và tích c詠c nh医t c栄a quy ho衣ch là s詠 thay đ鰻i c挨 c医u kinh 
t院, c挨 c医u ngành ngh隠 c栄a địa ph逢挨ng đặc bi羽t là kh嘘i ngành dịch v映 từ đó kéo theo 
các ngành kinh t院 khác phát triển. 

- M瓜t tác đ瓜ng tích c詠c n英a, tuy là gián ti院p đ院n kinh t院 nh逢ng có Ủ nghĩa vƠ vai 
trò r医t quan trọng là s詠 thúc đẩy vƠ gia tăng phát triển các h羽 th嘘ng c挨 s荏 h衣 t亥ng kỹ 
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thu壱t cho khu v詠c. Bao g欝m c違 h羽 th嘘ng giao thông; các ph逢挨ng ti羽n v壱n t違i; h羽 th嘘ng 
truy隠n t違i và cung c医p đi羽n; h羽 th嘘ng thoát n逢噂c vƠ thu gom n逢噂c th違i cùng hàng lo衣t 
các công trình công c瓜ng, các công trình th逢挨ng m衣i dịch v映, các c挨 s荏 dịch v映 vừa và 
nh臼 có Ủ nghĩa ph映c v映 cho ho衣t đ瓜ng giao th逢挨ng, vừa có Ủ nghĩa ph映c v映 dân. 

- Vi羽c hình thành d詠 án đóng góp thêm vƠo ngơn sách qu嘘c gia t衣o thu壱n lợi 
cho d詠 phát triển kinh t院 địa ph逢挨ng. 

Tácăđộng tích cựcăđến xã hội: S詠 thay đ鰻i c挨 c医u ngành từ vi羽c hình thành khu 
công trình dịch v映 t衣o thêm vi羽c làm cho m瓜t nhóm ng逢運i lao đ瓜ng. S詠 thay đ鰻i này 
s胤 kéo theo gia tăng thu nh壱p, thay đ鰻i m泳c s嘘ng c栄a ng逢運i dơn địa ph逢挨ng hi羽n nay. 

Tácăđộng tích cựcăđếnăvănăhóa:ă 

S詠 hình thành d詠 án thu hút thêm nhi隠u thành ph亥n dơn c逢 từ các n挨i khác đ院n 
khu v詠c địa ph逢挨ng sinh s嘘ng và làm vi羽c, đi隠u này t衣o nên s詠 giao thoa và làm phong 
phú v隠 b違n sắc văn hóa t衣i địa ph逢挨ng. 

 Tácăđộngătiêu cực 
Tácăđộng tiêu cựcăđến kinh tế:  
Hình thành các ho衣t đ瓜ng t映 t壱p, buôn bán trái phép, l医n chi院m lòng l隠 đ逢運ng đặc 

bi羽t lƠ nh逢ng n挨i đông ng逢運i qua l衣i. 

Tácăđộng tiêu cựcăđến xã hội:  

- Vi羽c mua bán các lô đ医t 荏 trong khu v詠c d詠 án t衣o thêm s泳c ép v隠 vi羽c c医p h欝 
s挨 liên quan đ院n đ医t gi英a ng逢運i dơn vƠ c挨 quan nhƠ n逢噂c. 

- Vi羽c mua bán đ医t n院u không đ逢ợc gi違i quy院t th違o đáng d磯n đ院n nhi隠u khi院u 
ki羽n, khi院u n衣i gi英a bên mua và bên bán, gi英a ng逢運i dơn vƠ các đ挨n vị gi違i quy院t các 
th栄 t映c hành chính v隠 đ医t đai.  

- Khi d詠 án đi vƠo ho衣t đ瓜ng s胤 lƠm gia tăng m壱t đ瓜 giao thông khu v詠c d磯n t噂i 
lƠm tăng nguy c挨 tai n衣n giao thông. Ngoài ra, quá trình v壱n chuyển nguyên, nhiên 
li羽u và s違n phẩm l逢u thông ra vƠo khu v詠c d詠 án có kh違 năng lƠm h逢 h臼ng đ逢運ng l瓜 
hi羽n h英u, 違nh h逢荏ng đ院n ch医t l逢ợng giao thông đi l衣i và sinh ho衣t trong khu v詠c; 

- M壱t đ瓜 dân s嘘 t衣i khu v詠c tăng lên lƠ nguyên nhơn lƠm tăng nguy c挨 n違y sinh 
nhi隠u t羽 n衣n xã h瓜i; 

- Bên c衣nh đó, vi羽c thu hút dơn c逢 từ nhi隠u n挨i đ院n sinh s嘘ng và làm vi羽c trong 
khu v詠c d詠 án s胤 du nh壱p thêm nhi隠u phong t映c t壱p quán từ n挨i khác, đi隠u này làm 
tăng nguy c挨 gơy b医t đ欝ng văn hóa, ngôn ng英 và n違y sinh nhi隠u mâu thu磯n trong c瓜ng 
đ欝ng dơn c逢. N違y sinh các v医n đ隠 tranh ch医p, mâu thu磯n, khi院u ki羽n phát sinh trong 
ho衣t đ瓜ng s嘘ng c栄a ng逢運i dân địa ph逢挨ng vƠ dơn đ院n nh壱p c逢, gi英a nh英ng ng逢運i dân 
đ院n nh壱p c逢 v噂i nhau. 

- Xu医t hi羽n nhi隠u lo衣i t瓜i ph衣m v噂i ph逢挨ng th泳c, th栄 đo衣n m噂i 荏 khu v詠c. Công 
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tác qu違n lý an ninh tr壱t t詠 gặp nhi隠u khó khăn n院u không có bi羽n pháp qu違n lý phù 
hợp. 

Tácăđộng tiêu cực đếnăvănăhóa: 

- S詠 nh壱p c逢 từ nhi隠u vùng khác nhau, nên phong t映c và thói quen s嘘ng cũng 
khác nhau d磯n đ院n nh英ng khác bi羽t trong trao đ鰻i văn hóa. 

- Trình đ瓜 và m泳c đ瓜 dân trí khác nhau, nên quan ni羽m s嘘ng vƠ cách c逢 xử 
cũng khác nhau. 

- S詠 khác bi羽t v隠 tôn giáo, tín ng逢ỡng cũng gơy nên nh英ng tác đ瓜ng không nh臼. 

- Nhu c亥u v隠 thông tin, văn hóa vƠ giáo d映c cũng gia tăng. 

3.2.2. Đánhăgiáăcácăs詠 c嘘, r栄iăroămôiătr逢運ngătrongăgiaiăđo衣n v壱n hành 

 S詠 c嘘 cháy n鰻 

S詠 c嘘 cháy n鰻 s胤 gây thi羽t h衣i to l噂n v隠 kinh t院 và làm ô nhi宇m c違 3 h羽 sinh thái 
đ医t, n逢噂c, không khí m瓜t cách nghiêm trọng. H挨n n英a nó còn 違nh h逢荏ng đ院n ho衣t 
đ瓜ng c栄a khu dơn c逢, đe dọa đ院n tính m衣ng con ng逢運i và tài s違n. Do v壱y ch栄 đ亥u t逢 
c亥n chú Ủ đ院n các công tác PCCC để đ違m b違o an toàn trong ho衣t đ瓜ng c栄a khu v詠c d詠 
án và h衣n ch院 nh英ng m医t mát, t鰻n th医t có thể x違y ra, ph違i có các bi羽n pháp nghiêm 
ngặt v隠 phòng ch嘘ng cháy n鰻, nên trang bị đ亥y đ栄 các ph逢挨ng ti羽n PCCC theo quy 
định c栄a c挨 quan PCCC. 

Kh違 năng cháy n鰻 (là s詠 k院t hợp c栄a 3 y院u t嘘 là oxy, ch医t cháy và nhi羽t đ瓜) có 
thể đ逢ợc nh壱n di羽n nh逢 sau: 

- Do v壱t li羽u rắn d宇 cháy bị bắt lửa, v壱n chuyển các ch医t d宇 cháy qua nh英ng n挨i 
có ngu欝n phát sinh nhi羽t hay qua g亥n nh英ng tia lửa đi羽n. 

- B医t cẩn trong vi羽c th詠c hi羽n các bi羽n pháp an toƠn PCCC (l逢u tr英 nhiên li羽u, 
gasầ không đúng quy định). 

- T欝n tr英 các lo衣i rác, bao bì gi医y, nilon trong các l噂p bọc hay khu v詠c có lửa, 
nhi羽t đ瓜 cao; 

- S詠 c嘘 v隠 các thi院t bị đi羽n: dây tr亥n, dơy đi羽n đ瓜ng c挨 phát sinh nhi羽t d磯n đ院n 
cháy, hoặc ch壱p m衣ch đi羽n khi m逢a dông to.  

- S詠 c嘘 sét đánh có thể d磯n đ院n cháy n鰻. 

- S詠 c嘘 cháy n鰻 tr衣m bi院n áp. 

 Sự cố đường ống thoát nước mưa: 

Hi羽n t逢ợng rò rỉ đ逢運ng 嘘ng d磯n đ院n tình tr衣ng th医t thoát n逢噂c, n逢噂c x違 ra đ逢運ng, 
làm cho các tuy院n 嘘ng bị gi違m áp l詠c n逢噂c b医t th逢運ng. 

NgoƠi ra, khi đ逢運ng 嘘ng để lâu ngày không đ逢ợc n衣o vét, d宇 tích bùn đ医t, gây 
nghẹt đ逢運ng 嘘ng, làm ng壱p úng cho khu v詠c. 
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 Sự cố đường ống thoát nước thải:  

Khi x違y ra s詠 c嘘 trên đ逢運ng 嘘ng thoát n逢噂c th違i, gây tắc ngh胤n hoặc làm ô nhi宇m 
khu v詠c. 

Hi羽n t逢ợng rò rỉ đ逢運ng 嘘ng d磯n đ院n tình tr衣ng n逢噂c th違i th医m ra môi tr逢運ng đ医t 
khi ch逢a đ逢ợc xử lỦ, n逢噂c x違 ra đ逢運ng, làm cho ô nhi宇m môi tr逢運ng đ医t. 

 Sự cố  đường ống cấp nước: 

Khi x違y ra s詠 c嘘 trên đ逢運ng 嘘ng c医p n逢噂c, l逢ợng n逢噂c và ch医t l逢ợng n逢噂c cung 
c医p cho khu v詠c không còn đ衣t chuẩn yêu c亥u. 

Hi羽n t逢ợng rò rỉ đ逢運ng 嘘ng d磯n đ院n tình tr衣ng th医t thoát n逢噂c, n逢噂c x違 ra đ逢運ng, 
làm cho các tuy院n 嘘ng bị gi違m áp l詠c n逢噂c b医t th逢運ng. 

NgoƠi ra, khi đ逢運ng 嘘ng làm vi羽c lơu ngƠy không đ逢ợc v羽 sinh, d宇 bị đóng cặn, 
gây nghẹt đ逢運ng 嘘ng, làm bẩn ngu欝n n逢噂c cung c医p cho khu v詠c. 

 Sự cố h̀m tự hoại 

B欝n c亥u hoặc đ逢運ng 嘘ng d磯n bị tắt ngh胤n lƠm cho phơn, n逢噂c tiểu không tiêu 
thoát đ逢ợc; tắc đ逢運ng 嘘ng thoát khí bể t詠 ho衣i gơy mùi hôi th嘘i trong nhƠ v羽 sinh. 

 Sự cố do quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn: 

Theo 逢噂c tính, l逢ợng ch医t th違i rắn sinh ho衣t phát sinh hƠng ngƠy t逢挨ng đ嘘i l噂n. 
V噂i đặc điểm khí h壱u nh逢 đư đ隠 c壱p trong ch逢挨ng 2: nhi羽t đ瓜 trung bình kho違ng 27°C 
(đặc bi羽t vƠo mùa khô th逢運ng trên 30°C), đ瓜 ẩm cao trên 80%, chỉ c亥n ch医t th違i rắn 
sinh ho衣t không đ逢ợc thu gom trong vòng 24 gi運 s胤 x違y ra hi羽n t逢ợng phơn h栄y, t衣o ra 
mùi hôi r医t khó chịu t衣i các điểm ch泳a rác l壱p trung, n逢噂c rỉ s胤 xu医t hi羽n cƠng tăng 
phơn m医t v羽 sinh vƠ mùi hôi. Thêm vƠo đó, nguy c挨 dịch b羽nh s胤 gia tăng do ru欝i, 
mu厩i, gián, chu瓜t vƠ các lo衣i côn trùng khác s胤 t壱p trung phát hiển 荏 nh英ng n挨i có đi隠u 
ki羽n nh逢 v壱y. 

 Sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Ngu欝n c医p đi羽n bị ngắt làm h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i không v壱n hƠnh đ逢ợc. 

N逢噂c th違i ch違y vào tr衣m v噂i l逢u l逢ợng l噂n b医t th逢運ng d宇 gây phá h栄y các công 
trình trong tr衣m xử lý do ch院 đ瓜 x違 n逢噂c sinh ho衣t vào m衣ng l逢噂i thoát n逢噂c hoặc do 
ch院 đ瓜 b挨m không hợp lỦ; không th逢運ng xuyên cọ rửa kênh m逢挨ng d磯n t噂i các công 
trình gây lắng đọng cặn dọc đ逢運ng 嘘ng t衣o hi羽n t逢ợng 泳 đọng t衣m th運i. M瓜t s嘘 s詠 c嘘 
kiên quan nh逢 sau: 
- H羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i b嘘c mùi hôi, th嘘i. 

- Bùn trong bể lắng n鰻i 

- Bùn trong bể vi sinh đ鰻i mƠu nơu đen hoặc đen 

- H羽 th嘘ng có ti院ng 欝n l衣 

- Ch医t l逢ợng n逢噂c sau xử lỦ không đ衣t quy định 
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3.2.3. Các công trình, bi羽n pháp b違o v羽 môiătr逢運ngăđ隠 xu医t th詠c hi羽n 

1. Đ嘘i với b映i, khí th違i 

a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

Khi D詠 án đi vƠo ho衣t đ瓜ng, các ngu欝n gơy ô nhi宇m không khí ch栄 y院u do ho衣t 
đ瓜ng giao thông nên ph逢挨ng án phù hợp nh医t để kh嘘ng ch院 gi違m thiểu ô nhi宇m do các 
ngu欝n phát sinh chính lƠ kh嘘ng ch院 ô nhi宇m ngay t衣i ngu欝n phát sinh. Các ph逢挨ng 
pháp c挨 b違n có thể áp d映ng lƠ: 

- Tr欝ng cơy xanh dọc theo tuy院n giao thông, xung quanh khu công trình dịch v映 
(lƠ n挨i t壱p trung l逢ợng ph逢挨ng ti羽n giao thông cao). Đ違m b違o t鰻ng di羽n tích cơy xanh 
cho toƠn D詠 án theo đúng quy ho衣ch vƠ duy trì ho衣t đ瓜ng chăm sóc; 

- T衣i khu v詠c t壱p trung rác th違i s胤 đ逢ợc phơn b嘘 các dưy cơy xanh xung quanh; 

- B嘘 trí nhơn viên v羽 sinh, quét đ逢運ng, xe phun n逢噂c rửa đ逢運ng, t逢噂i cơy vƠo 
mùa khô; 

- Quy định t嘘c đ瓜 c栄a các ph逢挨ng ti羽n v壱n chuyển trong khu v詠c D詠 án. 

b. Giảm thiểu mùi hôi từ vị trí tập trung rác 

Nhằm m映c tiêu gi違m thiểu ô nhi宇m mùi hôi từ vị trí t壱p trung rác, D詠 án s胤 th詠c 
hi羽n các bi羽n pháp sau: 

- B嘘 trí s嘘 l逢ợng thùng thu gom rác có nắp đ壱y 荏 các khu v詠c công c瓜ng, trên 
các tuy院n đ逢運ng trong khu d詠 án, không để rác th違i trƠn ra kh臼i thùng ch泳a, b嘘 trí th運i 
gian thu gom vƠo nh英ng th運i điểm có m壱t đ瓜 ng逢運i l逢u thông th医p trong ngƠy, định kỳ 
v羽 sinh các thùng ch泳a nƠy để gi違m mùi hôi. 

- Rác th違i sinh ho衣t phát sinh đ逢ợc thu gom m厩i ngƠy, không để t壱p trung th運i 
gian dƠi. Ho衣t đ瓜ng thu gom rác chỉ 違nh h逢荏ng c映c b瓜 trong th運i gian ngắn và rác 
đ逢ợc ch泳a trong các thùng rác HDPE có nắp đ壱y. 

- Công tác thu gom rác s胤 th詠c hi羽n m厩i ngƠy 1 l亥n vƠo th運i điểm có m壱t đ瓜 
ng逢運i l逢u thông ít s胤 gi違m thiểu đ逢ợc các tác đ瓜ng x医u vƠ l逢ợng rác nƠy đ逢ợc v壱n 
chuyển v隠 khu xử lỦ rác th違i chung c栄a tỉnh. 

c. Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 
- Th逢運ng xuyên kiểm tra l逢ợng khí s映c vào bể đi隠u hòa, bể hi院u khí đ違m b違o 

rằng không có tình tr衣ng phân h栄y kỵ khí di宇n ra. 

- Thu gom và xử lý bùn th違i kịp th運i, không để bùn t欝n đọng lâu ngày d磯n đ院n 
quá trình phân h栄y kỵ khí gây mùi hôi th嘘i. 

- Kiểm tra m壱t đ瓜 vi sinh trong các bể sinh học n院u l逢ợng vi sinh ch院t, các ch医t 
bẩn tích t映, c瓜ng v噂i l逢ợng bùn có trong bể gây ra tình tr衣ng phân h栄y kỵ khí. 

- Do h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i đ逢ợc xây ng亥m d逢噂i mặt đ医t nên h衣n ch院 t嘘i đa 
mùi phát sinh. 
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- Khu v詠c xây d詠ng HTXLNT đ逢ợc xây ng亥m hoàn toàn chỉ có b嘘 trí 2 b欝n lọc 
trên khu v詠c mặt đ医t, ch栄 d詠 án tr欝ng c臼 trên b隠 mặt (d衣ng c臼 t医m) trong khu v詠c h衣 
t亥ng kỹ thu壱t. Đ欝ng th運i, ch栄 d詠 án b嘘 trí cây xanh có tán trong khu v詠c D詠 án đúng 
nh逢 di羽n tích đư quy ho衣ch nhằm gi違m thiểu mùi hôi đ院n khu v詠c xung quanh. 

- Kiểm soát t嘘t ho衣t đ瓜ng c栄a h羽 th嘘ng x栄 lỦ n逢噂c th違i, khắc ph映c ngay các s詠 
c嘘 khi phát hi羽n. 

d. Giảm thiểu tác động do hoạt động vệ sinh mặt đường, trải nhựa làm mặt 
đường 

- Trong quá trình v壱n chuyển ph違i tuơn th栄 quy định an toƠn giao thông nhằm 
đ違m b違o an toƠn cho ng逢運i v壱n chuyển vƠ ng逢運i dơn tham gia l逢u thông trên tuy院n 
đ逢運ng từ n挨i cung c医p nguyên li羽u đ院n d詠 án. 

- Trang bị đ亥y đ栄 thi院t bị b違o h瓜 an toƠn lao đ瓜ng cho công nhơn; 

- Sử d映ng công nhơn có kinh nghi羽m trong ho衣t đ瓜ng tr瓜n bê tông nhằm h衣n 
ch院 phát sinh b映i vƠ n逢噂c tr瓜n rò rỉ ra n隠n, mặt đ逢運ng hi羽n h英u; 

- Sử d映ng n逢噂c phun s逢挨ng gi違m b映i vƠo mùa khô t衣i khu v詠c tr瓜n bê tông phát 
sinh nhi隠u b映i; 

- Sử d映ng ô tô tr違i nh詠a hi羽n đ衣i, đ違m b違o an toƠn, phòng ch嘘ng bị b臼ng; 

- B違o đ違m máy móc, thi院t bị thi công luôn nằm trong tr衣ng thái kỹ thu壱t an 
toàn; 

- B嘘 trí n挨i đun n医u nh詠a đ逢運ng, tr衣m tr瓜n bê tông 荏 cu嘘i chi隠u gió ch栄 đ衣o vƠ 
xa khu dơn c逢; 

- B嘘 trí th運i gian thi công hợp lỦ nhằm góp ph亥n h衣n ch院 ùn tắc giao thông, 
gi違m thiểu ô nhi宇m 欝n, nhi羽t d逢, khí th違i đ嘘i v噂i ng逢運i tham gia l逢u thông. 

- V隠 vi羽c sử d映ng máy th鰻i b映i để v羽 sinh mặt đ逢運ng nên đ逢ợc th詠c hi羽n tránh 
th運i gian cao điểm vƠ t壱p trung nhi隠u ph逢挨ng ti羽n l逢u thông qua l衣i trên các tuy院n 
đ逢運ng thi công nhằm gi違m thiểu tác đ瓜ng c栄a b映i. 

2. Đ嘘i vớiăn逢ớcăm逢aăvƠăn逢ớc th違i  

a. Nước mưa chảy tràn 

*ăHướngăthoátănướcămưa:  

- Thoát n逢噂c m逢a đ逢ợc thi院t k院 theo hình th泳c thoát n逢噂c tr詠c ti院p vƠ gián ti院p 
vƠo h羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢噂c. ToƠn b瓜 l逢ợng n逢噂c m逢a s胤 đ逢ợc thu gom trên các 
tuy院n đ逢運ng n瓜i b瓜 c栄a d詠 án, thoát n逢噂c m逢a hoƠn toƠn bám theo cao đ瓜 san n隠n, 
tuy院n c嘘ng chính thu gom n逢噂c m逢a từ c嘘ng nhánh thoát v隠 h衣 l逢u phía Đông c栄a khu 
quy ho衣ch, sau đó đ医u n嘘i v噂i c嘘ng thoát n逢噂c m逢a ra cửa x違, x違 tr詠c ti院p ra m逢挨ng 
hi羽n h英u. 

*ăMạngălướiăcốngăthoátănướcămưa: 
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- H羽 th嘘ng thoát n逢噂c đ逢ợc thi院t k院 lƠ h羽 th嘘ng thoát n逢噂c riêng gi英a thoát 
n逢噂c m逢a vƠ thoát n逢噂c th違i. 

- Để đ違m b違o kh違 năng thoát n逢噂c c栄a các khu v詠c lân c壱n sau khi san l医p mặt 

bằng ti院n hành hoàn tr違 các dòng ch違y, tuy院n thoát n逢噂c c栄a các khu v詠c có tuy院n 

c嘘ng ch衣y qua khu dơn c逢. 

- H羽 th嘘ng đ逢運ng 嘘ng thoát n逢噂c m逢a v噂i chi隠u dài kho違ng 7.440 m đặt d逢噂i 
vỉa hè, c嘘ng đ逢ợc n嘘i theo nguyên tắc ngang đỉnh vƠ có đ瓜 sâu chôn c嘘ng t嘘i thiểu là 
0,7m v噂i đ瓜 d嘘c dọc c嘘ng ≥1/D. C嘘ng thoát n逢噂c đ逢ợc sử d映ng là c嘘ng tròn bê tông 
c嘘t thép đúc sẵn lo衣i C, đ逢運ng kính c嘘ng thoát n逢噂c D800 ậ 1.000.  

- Trên đ逢運ng c嘘ng thoát n逢噂c b嘘 trí các h嘘 ga thu n逢噂c m逢a v噂i kho違ng cách 
cách trung bình là 25m ậ 40m. T鰻ng c瓜ng các h嘘 ga là 270 cái. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Ch栄 d詠 án xây d詠ng tách riêng h羽 th嘘ng thu gom n逢噂c m逢a vƠ n逢噂c th違i c栄a D詠 
án. 

N逢噂c th違i c栄a các h瓜 dân, công trình công c瓜ng, th逢挨ng m衣i đ逢ợc xử lỦ s挨 b瓜 
bằng các bể t詠 ho衣i trong từng công trình tr逢噂c khi thoát vào h羽 th嘘ng thoát n逢噂c th違i 
chung c栄a d詠 án. 

N逢噂c th違i sinh ho衣t từ các h瓜 dơn đ逢ợc chia lƠm 2 lo衣i: 

 Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân 

N逢噂c th違i sinh ho衣t c栄a các h瓜 dơn bao g欝m n逢噂c từ nhƠ v羽 sinh vƠ n逢噂c từ n医u 
ăn, tắm rửa đ逢ợc xử lỦ c映c b瓜 bằng bể t詠 ho衣i 3 ngăn bên trong từng công trình. N逢噂c 
th違i sau đó đ逢ợc đ医u n嘘i vƠo m衣ng l逢噂i thu gom n逢噂c th違i vƠ d磯n v隠 h羽 th嘘ng xử lỦ 
n逢噂c th違i t壱p trung c栄a D詠 án để ti院p t映c xử lỦ. 

T鰻ng s嘘 nhơn khẩu 逢噂c tính trong khu v詠c dơn c逢 t壱p trung lƠ vƠo kho違ng 5.000 
ng逢運i, bình quơn m厩i ng逢運i sử d映ng 100 lít/ng逢運i.ngƠy thì l逢ợng n逢噂c th違i phát sinh 
l噂n nh医t ra là kho違ng 500 m3/ngƠy (l逢ợng n逢噂c th違i bằng 100% l逢ợng n逢噂c c医p). 

 

Hình 3. 1: S挨ăđ欝 c医u t衣o bể t詠 ho衣iă3ăngĕnăcóăngĕnăl丑c 

C医u t衣o vƠ ho衣t đ瓜ng c栄a bể t詠 ho衣i nh逢 sau: 

Bể t詠 ho衣i lƠ m瓜t bể có d衣ng hình kh嘘i ch英 nh壱t. V噂i th運i gian l逢u n逢噂c 3 6 
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ngày, 90%92% các ch医t l挨 lửng lắng xu嘘ng đáy bể. Qua th運i gian 3, 6, 12 tháng cặn 
lắng s胤 bị phơn h栄y kị khí trong ngăn lắng. Sau đó n逢噂c th違i qua ngăn lọc vƠ thoát ra 
ngoƠi theo 嘘ng d磯n. Trong ngăn lọc có ch泳a v壱t li羽u lọc lƠ đá 4 x 6 phía d逢噂i, giá trên 
lƠ đá 1 x 2. Trong m厩i bể đ隠u có l厩 thông h挨i để gi違i phóng l逢ợng khí sinh ra trong 
quá trình lên men kị khí vƠ tác d映ng th泳 2 c栄a 嘘ng nƠy lƠ thông các 嘘ng đ亥u vƠo vƠ 
嘘ng đ亥u ra khi bị nghẹt. 

Tínhătoánăbểăt詠ăho衣i choă1ăh瓜ădơnă(逢ớcătínhă4ăng逢運i) 

- Thể tích nước của bể:    Wn = K x Qngđ 

Trongăđó:ă 

 K: h羽 s嘘 l逢u l逢ợng, chọn K = 1,2 

 Qngđ: l逢u l逢ợng n逢噂c th違i trung bình ngƠy.đêm = 100 lít x 4 ng逢運i = 0,4 
m3/ngƠy.đêm. 

Wn = 1,2 x (0,4) = 0,48 m3 

- Thể tích cặn của bể: 

Wc = [a x N x t x (100 ậ P1) x b x c]:[(100 ậ P2) x 1.000] 

Trongăđó: 

 a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho m瓜t ng逢運i, a = 0,4 ậ 0,5 lít/ngƠy.đêm, chọn a = 0,5  

 N: s嘘 ng逢運i, N = 4 

 t: th運i gian tích lũy cặn trong bể t詠 ho衣i 180 - 360 ngày, chọn t = 360. 

 b: H羽 s嘘 tính đ院n 30% cặn đư phơn h栄y khi lên men, l医y b = 0,7 

 c: H羽 s嘘 tính đ院n 20% cặn còn l衣i trong bể t詠 ho衣i, l医y c = 1,2 

 P1: Đ瓜 ẩm c栄a cặn t逢挨i, P1 = 95% 

 P2: Đ瓜 ẩm c栄a cặn trong bể t詠 ho衣i khi lên men, P2 = 90% 

Wc = [0,5 x 4 x 360 x (100 ậ 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 ậ 90) x 1.000] = 0,3 m3 

V壱y thể tích c栄a bể t詠 ho衣i c亥n xây d詠ng là:  

W = Wc + Wn =  0,48 + 0,3 = 0,78 m3 

M厩i h瓜 dân s胤 b嘘 trí 1 bể t詠 ho衣i thể tích kho違ng 3 m3 nhằm đáp 泳ng xử lý s挨 b瓜  
n逢噂c th違i phát sinh c栄a m厩i h瓜 dân trong D詠 án tr逢噂c khi d磯n v隠 HTXLNT t壱p trung 
c栄a d詠 án. 

姶u điểm ch栄 y院u c栄a bể t詠 ho衣i lƠ có c医u t衣o đ挨n gi違n, qu違n lỦ d宇 dƠng vƠ hi羽u 
su医t lắng t逢挨ng đ嘘i cao. N逢噂c th違i sinh ho衣t sau khi qua bể t詠 ho衣i v磯n ch逢a đ違m b違o 
Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT lo衣i A v隠 ch医t l逢ợng n逢噂c th違i sinh ho衣t. 

M厩i h瓜 dơn trong d詠 án s胤 có l逢ợng ng逢運i sinh s嘘ng khác nhau nên bể t詠 ho衣i s胤 
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đ逢ợc thi院t k院 tùy theo m厩i h瓜 泳ng v噂i l逢ợng n逢噂c th違i phát sinh vƠ đ逢ợc tính theo 
công th泳c trên. 

Do đó, n逢噂c th違i phát sinh t衣i các h瓜 gia đình sau khi xử lỦ qua bể t詠 ho衣i s胤 
đ逢ợc đ医u n嘘i vƠo h羽 th嘘ng thoát n逢噂c th違i chung c栄a khu v詠c d詠 án vƠ đ逢ợc d磯n v隠 
tr衣m xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung tr逢噂c khi x違 vƠo ngu欝n ti院p nh壱n. 

Vi羽c đ医u n嘘i n逢噂c th違i từ các h瓜 dơn vƠo c嘘ng thoát s胤 đ逢ợc Ban qu違n lỦ Khu d詠 
án qu違n lỦ vƠ giám sát th詠c hi羽n, đ違m b違o không cho ng逢運i dơn sử d映ng gi院ng th医m 
thay cho bể t詠 ho衣i. 

 Nước thải sinh hoạt từ khu hạ t̀ng kỹ thuật 

N逢噂c th違i từ khu th逢挨ng m衣i dịch v映 đ逢ợc xử lỦ s挨 b瓜 qua bể t詠 ho衣i 03 ngăn 
c栄a từng khu sau đó d磯n v隠 h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung c栄a D詠 án để ti院p t映c xử 
lý. 

V噂i l逢u l逢ợng n逢噂c th違i từ công trình nƠy kho違ng 20 m3/ngày t逢挨ng 泳ng v噂i bể 
t詠 ho衣i thi院t k院 kích th逢噂c nh逢 sau: 

Tính toán bể t詠 ho衣i  

- Thể tích nước của bể:    Wn = K x Qngđ 

Trongăđó:ă 

 K: h羽 s嘘 l逢u l逢ợng, chọn K = 1,2 

 Qngđ: l逢u l逢ợng n逢噂c th違i trung bình ngày đêm  

Wn = 1,2 x 20 = 24 m3 

- Thể tích cặn của bể: 

Wc = [a x N x t x (100 ậ P1) x b x c]:[(100 ậ P2) x 1.000] 

Trongăđó: 

 a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho m瓜t ng逢運i, a = 0,4 ậ 0,5 lít/ngƠy.đêm, chọn a = 0,5  

 N: s嘘 ng逢運i, N = 1.000 (逢噂c tính kho違ng 20% dân s嘘 d詠 án) 

 t: th運i gian tích lũy cặn trong bể t詠 ho衣i 180 - 360 ngày, chọn t = 180. 

 b: H羽 s嘘 tính đ院n 30% cặn đư phơn h栄y khi lên men, l医y b = 0,7 

 c: H羽 s嘘 tính đ院n 20% cặn còn l衣i trong bể t詠 ho衣i, l医y c = 1,2 

 P1: Đ瓜 ẩm c栄a cặn t逢挨i, P1 = 95% 

 P2: Đ瓜 ẩm c栄a cặn trong bể t詠 ho衣i khi lên men, P2 = 90% 

Wc = [0,5 x 1.000 x 180 x (100 ậ 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 ậ 90) x 1.000] = 37,8 m3 

V壱y thể tích c栄a bể t詠 ho衣i c亥n xây d詠ng là:  

W = Wc + Wn = 24 + 37,8 = 61,8 m3 
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Ch栄 d詠 án s胤 b嘘 trí 01 bể t詠 ho衣i cho khu h衣 t亥ng kỹ thu壱t, thể tích bể kho違ng 66 
m3 đáp 泳ng xử lỦ n逢噂c th違i phát sinh t衣i khu v詠c này. 

 Phương án đấu nối và thu gom nước thải của dự án về HTXLNT tập trung 

Ch栄 d詠 án xây d詠ng hoàn chỉnh các h衣ng m映c công trình c栄a h羽 th嘘ng xử lý 
n逢噂c th違i, công su医t 520 m3/ngày.đêm, đ違m b違o n逢噂c th違i sau xử lỦ đ衣t lo衣i A, QCVN 
14:2008/BTNMT ậ Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 n逢噂c th違i sinh ho衣t (k = 1) tr逢噂c 
khi x違 vào h羽 th嘘ng thoát n逢噂c m逢a ch違y ra m逢挨ng hi羽n h英u. 

M厩i công trình th詠c hi羽n t衣i d詠 án đ隠u đ医u n嘘i n逢噂c th違i phát sinh v隠 đ逢運ng 嘘ng 
thu gom, đ逢運ng 嘘ng thu gom nƠy đặt ng亥m ngay các tuy院n đ逢運ng đ違m b違o t衣o thu壱n 
lợi cho vi羽c thu gom n逢噂c th違i v隠 HTXLNT t壱p trung. 

Xơy d詠ng h羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢噂c riêng để thu gom n逢噂c th違i đ逢a v隠 tr衣m xử 
lỦ c映c b瓜 c栄a khu quy ho衣ch. H羽 th嘘ng 嘘ng thoát n逢噂c th違i HDPE có đ逢運ng kính từ 
D160 ậ D200.  

Đ瓜 sơu đặt c嘘ng t嘘i thiểu (tính từ mặt đ医t đ院n đỉnh c嘘ng) lƠ 0,7m. Dọc theo các 
tuy院n c嘘ng b嘘 trí gi院ng kỹ thu壱t v噂i kho違ng cách theo quy ph衣m. 

Các tuy院n c嘘ng thu gom n逢噂c th違i c栄a d詠 án lƠ 嘘ng tròn HDPE có đ逢運ng kính 
D160 ậ D200 b嘘 trí d逢噂i vỉa hè cách lòng đ逢運ng 1,5m có đ瓜 d嘘c đ違m b違o thoát n逢噂c 
vƠ t嘘i thiểu i>imin = 1/D.  

 Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án 

T鰻ng n逢噂c th違i c栄a toàn d詠 án là 520 m3/ngày. D詠 án xây d詠ng h羽 th嘘ng xử lý 
n逢噂c th違i t壱p trung công su医t thi院t k院 là 520 m3/ngƠy.đêm (h羽 s嘘 k=1) đ違m b違o xử lý 
h院t n逢噂c th違i phát sinh từ D詠 án theo đúng quy định. 

H羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung v噂i công su医t 520 m3/ngƠy đ違m b違o xử lý 
n逢噂c th違i c栄a toàn b瓜 khu dơn c逢 đ衣t QCVN 14:2008/BTNMT, c瓜t A, n逢噂c th違i sau 
khi xử lý s胤 x違 vƠo h羽 th嘘ng thoát n逢噂c m逢a ch違y ra m逢挨ng hi羽n h英u. 

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải như sau:  
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Hình 3. 2: S挨ăđ欝 h羽 th嘘ng x穎 lỦăn逢ớc th違i c栄a D詠 án 

Thuyết minh quy trình công nghệ của HTXLNT: 
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Nhi羽m v映: Bể thu gom là công trình chuyển ti院p gi英a điểm phát sinh  
n逢噂c th違i và tr衣m xử lý. Bể thu gom có nhi羽m v映 ti院p nh壱n, trung chuyển và t壱n d映ng 
đ逢ợc cao trình c栄a các công trình đ挨n vị phía sau. 

Bể đi隠u hòa  

Bể đi隠u hòa lƠ n挨i t壱p trung các ngu欝n n逢噂c th違i thành m瓜t ngu欝n duy nh医t và 
đ欝ng th運i để ch泳a cho h羽 th嘘ng ho衣t đ瓜ng liên t映c. 

Do tính ch医t n逢噂c th違i dao đ瓜ng theo th運i gian trong ngày, (ph映 thu瓜c nhi隠u vào các 
y院u t嘘 nh逢: ngu欝n th違i và th運i gian th違i n逢噂c). Vì v壱y, bể đi隠u hòa lƠ công trình đ挨n vị 
không thể thi院u trong b医t kỳ m瓜t tr衣m xử lỦ n逢噂c th違i nƠo. Đặc bi羽t đ嘘i v噂i n逢噂c th違i sinh 
ho衣t. 

Bể đi隠u hòa có nhi羽m v映 đi隠u hòa l逢u l逢ợng và n欝ng đ瓜 n逢噂c th違i, t衣o ch院 đ瓜 
làm vi羽c 鰻n định và liên t映c cho các công trình xử lý, tránh hi羽n t逢ợng h羽 th嘘ng xử lý 
bị quá t違i. Đ欝ng th運i n逢噂c trong bể đ逢ợc liên t映c xáo tr瓜n nh運 motor khu医y tr瓜n chìm 
giúp ngăn c違n quá trình lắng đọng t衣i bể. N逢噂c th違i sau bể đi隠u hòa đ逢ợc b挨m qua bể 
sinh học thi院u khí để bắt đ亥u quy trình xử lý. 

Bể sinh h丑c thi院u khí  

N逢噂c th違i từ bể đi隠u hòa, n逢噂c th違i tu亥n hoàn sau bể sinh học hi院u khí aerotank 
và bùn từ đáy bể thu bùn sinh học đ逢ợc d磯n v隠 bể sinh học thi院u khí anoxic.  
Bể sinh học này có nhi羽m v映 khử nit挨. Các vi khuẩn hi羽n di羽n trong n逢噂c th違i t欝n t衣i 荏 
d衣ng l挨 lửng do tác đ瓜ng c栄a dòng ch違y vƠ môt挨 khu医y tr瓜n chìm. N逢噂c th違i sau khi 
qua bể thi院u khí s胤 t詠 ch違y sang bể sinh học hi院u khí  để ti院p t映c đ逢ợc xử lý. 

Quá trình kh穎 nitrate:  di宇n ra 荏 b逢噂c th泳 hai theo sau quá trình nitrate hóa, là 
quá trình khử nitrate-nitrogen thƠnh khí nit挨, nitrous oxide (N2O) hoặc nitrite oxide 
(NO) đ逢ợc th詠c hi羽n trong môi tr逢運ng thi院u khí (anoxic) vƠ đòi h臼i m瓜t ch医t cho 
electron là ch医t h英u c挨 hoặc vô c挨. 

Hai con đ逢運ng khử nitrate có thể x違y ra trong tr衣m sinh học đó lƠ: 

+ Đ欝ng hóa: Con đ逢運ng đ欝ng hóa liên quan đ院n khử nitrate thành ammonia sử 
d映ng t鰻ng hợp t院 bào. Nó x違y ra khi ammonia không có sẵn, đ瓜c l壱p v噂i s詠 泳c ch院 c栄a 
oxy. 

+ Dị hóa (hay khử nitrate) : Khử nitrate bằng con đ逢運ng dị hóa liên quan đ院n s詠 
khử nitrate thành oxide nitrite, oxide nitrous vƠ nit挨: 

NO3
-      NO2

-     NO(g)     N2O (g)   N2(g) 

M瓜t s嘘 loài vi khuẩn khử nitrate đ逢ợc bi院t nh逢: Bacillus, Pseudomonas, 
Methanomonas, Paracoccus, Spirillum, Thiobacillus, Achromobacterium, 
Denitrobacilus Micrococus, và Xanthomonas (Painter 1970). H亥u h院t vi khuẩn khử 
nitrate là dị d逢ỡng, nghĩa lƠ chúng l医y carbon cho quá trình t鰻ng hợp t院 bào từ các 
hợp ch医t h英u c挨. Ngoài ra, v磯n có m瓜t s嘘 loài t詠 d逢ỡng, chúng nh壱n carbon cho t鰻ng 
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hợp t院 bào từ các hợp ch医t vô c挨. Ví d映 loài Thiobacillus denitrificans oxy hóa 
nguyên t嘘 S t衣o năng l逢ợng và nh壱n ngu欝n carbon t鰻ng hợp t院 bào từ  CO2 tan trong 
n逢噂c hay HCO3

- 

Ph逢挨ngătrìnhăsinhăhóaăc栄a quá trình kh穎 nitrate sinh h丑c:  

Tùy thu瓜c vào n逢噂c th違i ch泳a carbon và ngu欝n nit挨 sử d映ng. 

 Ph逢挨ng trình năng l逢ợng sử d映ng methanol làm ch医t nh壱n electron: 

6NO3
-  +  5CH3OH    5CO2 

  +  3N2  +   H2O  +  6OH- (2.1.1) 

Toàn b瓜 ph違n 泳ng g欝m c違 t鰻ng hợp sinh kh嘘i: 

NO3
-  +  1,08CH3OH  + 0,24H2CO3    0,056C5H7O2N  +  0,47N2  + 1,68H2O +   

HCO3
- (2.2.2) 

O2  +  0,93CH3OH + 0,056 NO3
-    0,056 C5H7O2N  +  0,47 N2  + 1,04 H2O  +    

0,59 H2CO3  +  0,56 HCO3
- (2.2.3) 

 Ph逢挨ng trình năng l逢ợng sử d映ng methanol, ammonia-N làm ch医t nh壱n 
electron: 

NO3
-  +  2,5CH3OH   + 0,5NH4

+  +  0,5H2CO3    0,5C5H7O2N  + 0,5N2  + 
4,5H2O  +  0,5 HCO3

-

  (2.2.4) 

Ph逢挨ng trình năng l逢ợng sử d映ng methane làm ch医t nh壱n electron: 

5 CH4  +  8NO3
-    4 N2  +  5 CO2  +  6 H2O + 8 OH- 

 Toàn b瓜 ph違n 泳ng g欝m c違 t鰻ng hợp sinh kh嘘i sử d映ng n逢噂c th違i làm ngu欝n 
carbon, ammonia-N, làm ch医t nh壱n electron: 

NO3
-  +  0,345C10H19O3N + H+ +  0,267NH4

+  +  0,267HCO3
-   0,612C5H7O2N 

+ 0,5N2  +2,3H2O  +  0,655CO2  (2.2.5) 

Ph逢挨ng trình sinh hóa sử d映ng methanol làm ngu欝n carbon chuyển nitrate      
thƠnh khí nit挨 có Ủ nghĩa trong thi院t k院: Nhu c亥u oxy bị khử 2,86 g/g nitrate bị khử.     
Đ瓜 ki隠m sinh ra là 3,57gCaCO3/g nitrate bị khử n院u nitrate là ngu欝n nit挨 cho t鰻ng 
hợp   t院 bào. Còn n院u ammonia-N có sẵn, đ瓜 ki隠m sinh ra th医p h挨n từ 2,9-3g CaCO3/g 
nitrate bị khử. 

Bể sinh h丑c hi院u khí  

Xử lý sinh học hi院u khí lƠ công trình đ挨n vị quy院t định hi羽u qu違 xử lý c栄a h羽 
th嘘ng vì ph亥n l噂n nh英ng ch医t gây ô nhi宇m trong n逢噂c th違i s胤 đ逢ợc xử lý t衣i đơy. Các 
vi sinh v壱t hi羽n di羽n trong n逢噂c th違i t欝n t衣i 荏 d衣ng l挨 lửng. Các vi sinh hi院u khí s胤 ti院p 
nh壱n ôxy và chuyển hoá ch医t h英u c挨 thƠnh th泳c ăn. Trong môi tr逢運ng hi院u khí (nh運 
O2 s映c vào), vi sinh hi院u khí tiêu th映 các ch医t h英u c挨 để phát triển, tăng sinh kh嘘i và 
làm gi違m t違i l逢ợng ô nhi宇m trong n逢噂c th違i xu嘘ng m泳c th医p nh医t.  
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N逢噂c th違i sau khi oxi hóa các hợp ch医t h英u c挨 & chuyển hóa Amoni thành 
Nitrate s胤 đ逢ợc tu亥n hoàn v隠 bể sinh học thi院u khí để khử Nit挨. 

N逢噂c th違i sau bể sinh học hi院u khí aerotank đ逢ợc d磯n qua bể lắng 2 bằng h羽 
th嘘ng 嘘ng t詠 ch違y. 

Quá trình nitrate hóa:  là quá trình oxy hóa hợp ch医t ch泳a nit挨, đ亥u tiên là 
ammonia đ逢ợc chuyển thƠnh nitrite sau đó nitrite đ逢ợc oxy hóa thành nitrate. Quá 
trình nitrate hóa di宇n ra theo 2 b逢噂c liên quan đ院n 2 ch栄ng lo衣i vi sinh v壱t t詠 d逢ỡng  
Nitrosomonas và Nitrobacter 

B逢噂c 1: Ammonium đ逢ợc chuyển thƠnh nitrite đ逢ợc th詠c hi羽n b荏i loài 
Nitrosomonas: 

NH4
+ + 1.5 O2     NO2

-  +  2 H+  +  H2O    (1) 

 B逢噂c 2:  Nitrite đ逢ợc chuyển thƠnh nitrate đ逢ợc th詠c hi羽n b荏i loài Nitrobacter : 

NO2
-  +0.5 O2   NO3

-       (2) 

Ph逢挨ng trình ph違n 泳ng (1) và (2) t衣o ra năng l逢ợng. Theo Painter (1970),        

năng l逢ợng t衣o ra từ quá trình oxy hoá ammonia kho違ng 66  84 kcal/mole ammonia     
và từ oxy hoá nitrite kho違ng 17,5 kcal/mole nitrite. Nitrosomonas và Nitrobacter  sử 
d映ng năng l逢ợng này cho s詠 sinh tr逢荏ng c栄a t院 bào và duy trì s詠 s嘘ng. T鰻ng hợp 2 
ph違n 泳ng đ逢ợc vi院t l衣i nh逢 sau: 

NH4
+  +  2 O2     NO3

-   +  2 H+  +  H2O       (3) 

Từ ph逢挨ng trình (3), l逢ợng O2 tiêu th映 là 4,57 g/g NH4+-N bị oxy hóa, trong đó 
3,43g/g sử d映ng cho t衣o nitrite và 1.14g/g sử d映ng cho t衣o nitrate, 2 đ逢挨ng l逢ợng ion H+ t衣o 
ra khi oxy hóa 1 mole ammonium, ion H+ tr荏 l衣i ph違n 泳ng v噂i 2 đ逢挨ng l逢ợng ion 
bicarbonate trong n逢噂c th違i. K院t qu違 lƠ 7,14g đ瓜 ki隠m CaCO3 bị tiêu th映/g NH4

+-N  bị oxy 
hóa.   

Ph逢挨ng trình (3) s胤 thay đ鰻i khi quá trình t鰻ng hợp sinh kh嘘i đ逢ợc xem xét đ院n, 
nhu c亥u oxy s胤 ít h挨n 4,57g do oxy còn nh壱n đ逢ợc từ s詠 c嘘 định CO2, m瓜t s嘘 
ammonia vƠ bicarbonate đi vƠo trong t院 bào. 

Cùng v噂i năng l逢ợng đ衣t đ逢ợc, ion ammonium đ逢ợc tiêu th映 vào trong t院 bào. 
Ph違n 泳ng t衣o sinh kh嘘i đ逢ợc vi院t nh逢 sau : 

4 CO2  +  HCO3
-  +  NH4  + H2O    C5H7O2N  +  5 O2 

 Theo U.S.EPA Nitrogen Control Manual  (1975) : toàn b瓜 ph違n 泳ng oxy hóa và 
t鰻ng hợp sinh kh嘘i đ逢ợc vi院t nh逢 sau : 

NH4
+  +   1,83 O2  +1,98 HCO3

-      0,021C5H7O2N  + 0,98 NO3
-  +  1,041 H2O 

+1,88 H2CO3 

Nhu c亥u O2 là 4.2 g/g NH4
+ -N bị oxy hóa.  
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 Theo Gujer và Jenkins (1974) : toàn b瓜 ph違n 泳ng oxy hóa và t鰻ng hợp  sinh 
kh嘘i đ逢ợc vi院t nh逢 sau : 

 1,02 NH4
+  +   1,89 O2  +2,02 HCO3

-     0,021C5H7O2N  + NO3
-  +  1,06 H2O  +1,92 

H2CO3 

Nhu c亥u O2 gi違m xu嘘ng còn 4,3 gO2/g NH4
+ bị oxy hóa, đ瓜 ki隠m tiêu th映 tăng lên 

7,2 g/g NH4
+ bị oxy hóa.  

N逢噂c th違i sau khi qua c映m bể sinh học hi院u khí t詠 ch違y qua bể lắng 2. 

Bể l逸ng sinh h丑c  

Nhi羽m v映: lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông bùn 
này ra kh臼i n逢噂c th違i. 

N逢噂c th違i từ bể sinh học đ逢ợc d磯n vào 嘘ng trung tâm c栄a bể  lắng sinh học. 
N逢噂c th違i sau khi ra kh臼i 嘘ng trung tơm đ逢ợc phân ph嘘i đ隠u trên toàn b瓜 mặt di羽n tích 
ngang c栄a thi院t bị. 渦ng phân ph嘘i trung tơm đ逢ợc thi院t k院 sao cho n逢噂c khi ra kh臼i 
嘘ng vƠ đi lên v噂i v壱n t嘘c ch壱m nh医t (trong tr衣ng thái tĩnh), khi đó các bông bùn hình 
thành có tỉ trọng đ栄 l噂n thắng đ逢ợc v壱n t嘘c c栄a dòng n逢噂c th違i đi lên s胤 lắng xu嘘ng 
đáy bể lắng. Đáy bể đ逢ợc thi院t k院 có đ瓜 d嘘c vừa ph違i giúp bùn d宇 dàng gom v隠 tâm bể. 

N逢噂c th違i sau khi lắng các bông bùn s胤 ch違y trƠn qua máng thu n逢噂c và theo h羽 
th嘘ng 嘘ng d磯n d磯n v隠 trung gian. 

Bể trung gian  

Ti院p nh壱n n逢噂c th違i từ bể lắng vƠ b挨m lên thi院t bị lọc áp l詠c.  

C瓜t l丑c áp l詠c 

Thi院t bị lọc áp l詠c có ch泳c năng lo衣i b臼 hƠm l逢ợng cặn l挨 lửng mà bể lắng không 
lắng đ逢ợc, đ違m b違o ch医t l逢ợng n逢噂c đ亥u ra đ衣t c瓜t A, QCVN 14:2008/BTNMT. 

N逢噂c th違i từ bể trung gian đ逢ợc b挨m vƠo thi院t bị lọc. Trong thi院t bị lọc có các 
l噂p v壱t li羽u lọc nh逢 s臼i, cát th衣ch anh v.vầ Khi n逢噂c th違i đi qua các l噂p v壱t li羽u lọc, 
các cặn bư l挨 lửng không lắng đ逢ợc 荏 bể lắng s胤 đ逢ợc gi英 l衣i trên b隠 mặt các l噂p v壱t 
li羽u. Ph亥n n逢噂c ra kh臼i thi院t bị lọc đ逢ợc d磯n qua bể khử trùng. 

Sau m瓜t th運i gian làm vi羽c, t鰻n th医t áp l詠c trong thi院t bị lọc s胤 tăng cao, do đó 
c亥n ph違i ti院n hành rửa ng逢ợc. N逢噂c rửa đ逢ợc sử d映ng lƠ n逢噂c th違i 荏 bể khử trùng và 
n逢噂c rửa lọc đ逢ợc đ逢a tr荏 l衣i bể đi隠u hòa để ti院p t映c xử lý. 

Bể kh穎 trùng  

N逢噂c th違i sau khi xử lý bằng ph逢挨ng pháp sinh học còn ch泳a kho違ng 105 ậ 106 
vi khuẩn trong 100ml, h亥u h院t các lo衣i vi khuẩn này t欝n t衣i trong n逢噂c th違i không ph違i 
là vi trùng gây b羽nh, nh逢ng cũng không lo衣i trừ m瓜t s嘘 loài vi khuẩn có kh違 năng gơy 
b羽nh.  
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Khi cho Chlorine vƠo n逢噂c, d逢噂i tác d映ng ch違y r嘘i do c医u t衣o vách ngăn c栄a bể 
và hóa ch医t Chlorine có tính oxi hóa m衣nh s胤 khu院ch tán xuyên qua v臼 t院 bào và gây 
ph違n 泳ng v噂i men bên trong c栄a t院 bào vi sinh v壱t làm phá ho衣i quá trình trao đ鰻i ch医t 
d磯n đ院n vi sinh v壱t bị tiêu di羽t. 

N逢噂c th違i sau xử lỦ đ衣t QCVN 14: 2008/BTNMT (C瓜t A) đ逢ợc x違 th違i ra ngu欝n 
ti院p nh壱n. 

Bể ch泳a bùn  

L逢u gi英 l逢ợng bùn d逢 c栄a h羽 th嘘ng xử lý. T衣i đơy, bùn đ逢ợc lắng trọng l詠c và 
tách n逢噂c. L噂p n逢噂c trong trên b隠 mặt đ逢ợc d磯n v隠 bể thu gom để ti院p t映c đ逢ợc xử lý. 
Ph亥n bùn đặc đ逢ợc b挨m v隠 máy ép bùn nhằm ép ráo n逢噂c tr逢噂c khi thu gom v噂i đ挨n 
vị có ch泳c năng. 
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B違ngă3.ă34: B違ngăt鰻ngăh嬰păcácăh衣ngăm映căcôngătrìnhătrongătr衣măx穎ălỦ 

STT TểNăB韻 
Ký 
hi羽u 

S嘘ă
l逢嬰ng 

L逢uă
l逢嬰ngă
(m3/h) 

Chi隠uă
dài A 
(m) 

Chi隠uă
r瓜ngăBă

(m) 

Di羽nă
tích S 
(m2) 

Cao 
xây 

d詠ngă
Hxd 
(m) 

Cao 
h英uă
hi羽uă
Hi 
(m) 

Thểătíchă
ch泳aă
n逢ớcă

Vhh (m3) 

Thểătíchă
xơyăd詠ngă
Vxd (m3) 

Th運iă
gianăl逢uă

T (h) 

1 Bể thu gom T-01 1 26 3 2 6 4 1,5 9 24 0,35 

2 Bể đi隠u hòa T-02 1 13 12 5 60 4 3,5 210 240 16,15 

3 
Bể sinh học 
thi院u khí T-03 1 10,83 7 4,25 29,75 4 3,5 104,13 119 9,61 

4 
Bể sinh học 
hi院u khí T-04 1 10,83 7,5 7 52,5 4 3,5 183,75 210 16,96 

5 
Bể lắng sinh 
học 

T-05 1 10,83 5,5 5,5 30,25 4 3,35 101,34 121 9,35 

6 
Bể thu bùn 
sinh học 

T-05A 1 10,83 2 1,5 3 4 3,5 10,5 12 0,97 

7 Bể trung gian T-06 1 10,83 3,25 1,5 4,875 4 3,5 17,063 19,5 1,58 

8 Bể khử trùng T-07 1 10,83 4,5 1,5 6,75 4 3,5 23,625 27 2,18 

9 Bể ch泳a bùn T-08 1 10,83 4,5 3,75 16,875 4 3,5 59,063 67,5 5,45 

Nguồn:ăCôngătyăCổăphầnăBấtăđộngăsảnăĐạiăHồngăPhúc, 2022 

Ghiăchú:ăcácăbểătrongăhệăthốngăxửălýănướcăthảiăđềuăđượcăquétăchốngăthấm. 
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B違ng 3. 35: Danhăm映căv壱tăt逢ăthi院tăb鵜ăs穎ăd映ngătrongătr衣măx穎ălỦ  

STT TểNăTHIẾTăB卯 THỌNGăS渦ăK駅ăTHU一T 
XU遺Tă
X永 

Đ愛NăV卯 S渦ă
L姶営NG 

I. B韻ăTHUăGOM         

1 
Thi院t bị tách rác 
t詠 đ瓜ng 

- Kiểu gi臼 treo 
- Kích th逢噂c: 
L*W*H=500*500*500mm 
- V壱t li羽u: Thơn thi院t bị SUS304  

Hợp Nh医t 
ậ Vi羽t 
Nam 

Cái 1 

2 
B挨m n逢噂c th違i 
thu gom 

- L逢u l逢ợng (Q): 54 m3/h 
- C瓜t áp (H): 8 m 
- Công su医t (P): 7,5 Hp 
- Đi羽n áp: 380V/3pha/50Hz 
- Đ逢運ng kính 嘘ng x違: 3" 
- C医p b違o v羽 đ瓜ng c挨: IP 68 
- V壱t li羽u 
- Baoăg欝m:ăautoăcoupling,ăxíchă
kéo, ma mí, .... 
Thơn b挨m: Thép không gỉ 
Gu欝ng b挨m/Cánh b挨m: Gang 

Evergush-
Taiwan 

Cái 2 

3 
Phao báo m詠c 
n逢噂c 

- Lo衣i: phao qu違 
- C医p b違o v羽 IP68 
- Chi隠u dƠi cáp: 5m 
- V壱t li羽u: nh詠a PP 

Mac 3 - 
Italia 

Cái 1 

II.  B韻ăĐI陰UăHọA         

1 
B挨m n逢噂c th違i bể 
đi隠u hòa 

- L逢u l逢ợng (Q): 30 m3/h 
- C瓜t áp (H): 8 m 
- Công su医t (P): 2 Hp 
- Đi羽n áp: 380V/3pha/50Hz 
- Đ逢運ng kính 嘘ng x違: 2" 
- C医p b違o v羽 đ瓜ng c挨: IP 68 
- Baoăg欝m:ăautoăcoupling,ăxíchă
kéo, ma mí, .... 
- V壱t li羽u 
Thơn b挨m: Thép không gỉ 
Gu欝ng b挨m/Cánh b挨m: Gang 

Evergush-
Taiwan 

Cái 2 
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STT TểNăTHIẾTăB卯 THỌNGăS渦ăK駅ăTHU一T 
XU遺Tă
X永 

Đ愛NăV卯 S渦ă
L姶営NG 

2 
Máy khu医y tr瓜n 
chìm bể đi隠u hòa 

- L逢u l逢ợng (Q): 408 m3/h 
- T嘘c đ瓜 dòng: 3,5 m/s 
- Công su医t (P): 3 Hp 
- Đi羽n áp: 380V/3pha/50Hz` 
- C医p b違o v羽 đ瓜ng c挨: IP 68 
- Baoăg欝m:ăautoăcoupling,ăxíchă
kéo, ma mí, .... 
- V壱t li羽u 
Thơn b挨m: Thép không gỉ 
Gu欝ng b挨m/Cánh b挨m: Gang 

Evergush-
Taiwan 

Cái 2 

3 
Phao báo m詠c 
n逢噂c 

- Lo衣i: phao qu違 
- C医p b違o v羽 IP68 
- Chi隠u dƠi cáp: 5m 
- V壱t li羽u: nh詠a PP 

Mac 3 - 
Italia 

Cái 1 

IV. 
B韻ăSINHăH窺Că
THIẾUăKHệ         

1 
Máy khu医y tr瓜n 
chìm bể thi院u khí 

- L逢u l逢ợng (Q): 270 m3/h 
- T嘘c đ瓜 dòng: 2,5 m/s 
- Công su医t (P): 2 Hp 
- Đi羽n áp: 380V/3pha/50Hz 
- C医p b違o v羽 đ瓜ng c挨: IP 68 
- Baoăg欝m:ăautoăcoupling,ăxíchă
kéo, ma mí, .... 
- V壱t li羽u 
Thơn b挨m: Thép không gỉ 
Gu欝ng b挨m/Cánh b挨m: Gang 

Evergush-
Taiwan 

Cái 2 

V.  
B韻ăSINHăH窺Că
HIẾUăKHệ         

1 Máy th鰻i khí 

- Model: LT-100 
- L逢u l逢ợng: 7,52m³/phút, 
H=5mmAq 
- Đ逢運ng kính 嘘ng vƠo/ra: DN100 
- Vòng quay: 1300 rpm 
- Kiểu Root, 3 cam (Lobes) 
- Motor N= 15kW, Đi羽n 3 pha, 
380V, 50Hz, IP55  
- Van 1 chi隠u, van an toàn 
- B瓜 gi違m thanh đ亥u hút,  đ欝ng 
h欝 áp 
- Khung đ院, Pully 

Longtech 
- Taiwan 

Cái 2 
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STT TểNăTHIẾTăB卯 THỌNGăS渦ăK駅ăTHU一T 
XU遺Tă
X永 

Đ愛NăV卯 S渦ă
L姶営NG 

2 Đĩa phơn ph嘘i khí 

-- Kiểu: Fine bubble 
- L逢u l逢ợng thi院t k院: 2 ậ 6 m3/h 
- L逢u l逢ợng max: 10 m3/h 
- Di羽n tích b隠 mặt ho衣t đ瓜ng: 
0.037 m2 
- Đ逢運ng kính ho衣t đ瓜ng: 218 
mm 
- Đ逢運ng kính t鰻ng: 268 mm 
- V壱t li羽u: 
Màng EPDM F053 
Khung nh詠a PP GF 30 
- Đ亥u n嘘i ren: PP GF20 
- MƠu sắc: MƠu đen 
- Nhi羽t đ瓜 ho衣t đ瓜ng : 0 ậ 80ºC 

Jager - 
Đ泳c 

Cái 48 

3 
B挨m tu亥n hoƠn 
n逢噂c th違i 

- Model: EF 20T 
- L逢u l逢ợng (Q): 30 m3/h 
- C瓜t áp (H): 8 m 
- Công su医t (P): 2 Hp 
- Đi羽n áp: 380V/3pha/50Hz 
- Đ逢運ng kính 嘘ng x違: 2" 
- C医p b違o v羽 đ瓜ng c挨: IP 68 
- Baoăg欝m:ăautoăcoupling,ăxíchă
kéo, ma mí, .... 
- V壱t li羽u 
Thơn b挨m: Thép không gỉ 
Gu欝ng b挨m/Cánh b挨m: Gang 

Evergush-
Taiwan 

Cái 2 

VI. 
B韻ăL溢NGă
Đ永NG         

1 渦ng trung tơm 

- Kích th逢噂c: D x H = 800 x 
2000 mm 
- Đ瓜 dƠy: 1.5mm. 
- V壱t li羽u: SUS304 

Hợp Nh医t 
ậ Vi羽t 
Nam 

B瓜 1 

2 
T医m thu n逢噂c 
răng c逢a 

- Kích th逢噂c: L x W x H = 
13,200 x 300 x 300mm 
- Đ瓜 dƠy: 0,5mm. 
- V壱t li羽u: SUS304 

Hợp Nh医t 
ậ Vi羽t 
Nam  

H羽 1 
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STT TểNăTHIẾTăB卯 THỌNGăS渦ăK駅ăTHU一T 
XU遺Tă
X永 

Đ愛NăV卯 S渦ă
L姶営NG 

3 
B挨m bùn tu亥n 
hòan 

- Model: EF 10T 
- L逢u l逢ợng (Q): 15 m3/h 
- C瓜t áp (H): 8 m 
- Công su医t (P): 1 Hp 
- Đi羽n áp: 380V/3pha/50Hz 
- Đ逢運ng kính 嘘ng x違: 2" 
- C医p b違o v羽 đ瓜ng c挨: IP 68 
- Baoăg欝m:ăautoăcoupling,ăxíchă
kéo, ma mí, .... 
- V壱t li羽u 
Thơn b挨m: Thép không gỉ 
Gu欝ng b挨m/Cánh b挨m: Gang 

Evergush-
Taiwan 

Cái 2 

4 
H羽 th嘘ng cánh 
g衣t bùn 

- Model: HDVM02-
619+613+610-15138 
- Momen xoắn: 4.400 Nm 
- C嘘t t違i : 95 mm 
- Chuẩn cách đi羽n: Class  F, IP : 
55 
- Kiểu lắp: mặt bích 
- T嘘c đ瓜 quay: n=0,05v/p 
- N=0,18kW, 3pha, 380V, 50Hz 
- Xu医t x泳: ABM-Đ永C-SX 
CHINA 
- Tr映c, khung: Inox 304 
- Cánh g衣t: Inox 304/cao su 

Hợp Nh医t 
ậ Vi羽t 
Nam 

Cái 1 

VII. 
B韻ăTRUNGă
GIAN         

1 B挨m lọc áp 

- Model: SHFm 5AM 
- L逢u l逢ợng (Q): 36 m3/h 
- C瓜t áp (H): 23 m 
- Công su医t (P): 2 Hp 
- Đi羽n áp: 220V/1pha/50Hz 
- Đ逢運ng kính 嘘ng x違: 60mm 
- V壱t li羽u 
Thơn b挨m: Thép không gỉ 
Gu欝ng b挨m: Gang 
Cánh b挨m: Đ欝ng 

Shimge-
Taiwan 

Cái 2 

2 B欝n lọc áp 

- Kích th逢噂c: DxH = 
1800x2180mm 
- V壱t li羽u; Thép CT3 dƠy 4mm 
s挨n ch嘘ng rỉ 
- V壱t li羽u lọc: s臼i đỡ cát lọc 

Hợp Nh医t 
ậ Vi羽t 
Nam 

Cái 1 
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STT TểNăTHIẾTăB卯 THỌNGăS渦ăK駅ăTHU一T 
XU遺Tă
X永 

Đ愛NăV卯 S渦ă
L姶営NG 

chuyên d映ng 

3 
H羽 th嘘ng van 
đi隠u h逢噂ng c瓜t 
lọc 

- Lo衣i van: Van b逢噂m tay g衣t th栄 
công 
- Áp l詠c t嘘i đa: PN10 
- V壱t li羽u:  
Thơn gang đúc 
Tay c亥m thép chuyên d映ng 

Hợp Nh医t 
ậ Vi羽t 
Nam 

Cái 1 

4 
Phao báo m詠c 
n逢噂c 

- Lo衣i: phao qu違 
- C医p b違o v羽 IP68 
- Chi隠u dƠi cáp: 5m 
- V壱t li羽u: nh詠a PP 

Mac 3 - 
Italia 

Cái 1 

5 
Đ欝ng h欝 đo l逢u 
l逢ợng 

- V壱t li羽u: Thơn Gang 
- Đ逢運ng kính: D60 

Komax - 
Korea 

Cái 1 

VIII. 
B韻ăKH盈ă
TRÙNG         

1 
B挨m định l逢ợng 
hóa ch医t khử 
trùng 

- Model : MSAF070N 
- L逢u l逢ợng : 340/h 
- Đi羽n áp : 380v-60w-50Hz 

Seko - 
Itali 

Cái 2 

2 
B欝n ch泳a hóa 
ch医t 

- Kích th逢噂c: DxH = 
810x1190mm 
- Thể tích: 1000 lít 
- V壱t li羽u: Nh詠a PE 

Đ衣i ThƠnh 
- Vi羽t 
Nam 

Cái 1 

Nguồn:ăCôngătyăCổăphầnăBấtăđộngăsảnăĐạiăHồngăPhúc, 2022 

Hiệu quả xử lý qua từng giai đoạn: 

B違ng 3. 36: Hi羽u qu違 x穎 lý qua t瑛ngăgiaiăđo衣n c栄a h羽 th嘘ng XLNT 

Chỉ tiêu 
Bểăđi隠uă

hòa 

Anoxic - 
AeroTankă&ăbểă
l逸ngăsinhăh丑c 

Bểăkh穎ătrùng,ă
b欝năl丑căápăl詠c 

QCVN 14:2008/BTNMT -  
Class A 

BOD 

Kho違ng hi羽u su医t (%) 5 - 10 85 - 95 0 - 3 C Cmax = C*K Kết quả 

Đ亥u vƠo (mg/l) 350 315.0 15.8       

Đ亥u ra (mg/l) 315.0 15.8 15.6 30 30 OK 

COD 
Kho違ng hi羽u su医t (%) 5 - 10 80 - 90 0 - 3       

Đ亥u vƠo (mg/l) 500 450 68       

Đ亥u ra (mg/l) 450 68 67       

TSS 
Kho違ng hi羽u su医t (%) 5 - 10 60 - 80 0 - 2       

Đ亥u vƠo (mg/l) 150 142.5 28.5       

Đ亥u ra (mg/l) 142.5 28.5 28.5 50 50 OK 

Ch医t rắn 
hòa tan 

Kho違ng hi羽u su医t (%) 60 - 80 60 - 80 0 - 2       

Đ亥u vƠo (mg/l) 1300 455.0 159.3       

Đ亥u ra (mg/l) 455.0 159.3 159.3 500 500 OK 
Sunfua Kho違ng hi羽u su医t (%) 0 - 2 85 - 95 0 - 2       
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Đ亥u vƠo (mg/l) 6.00 6.0 0.6       

Đ亥u ra (mg/l) 6.0 0.6 0.6 1 1.00 OK 

Amoni 

Kho違ng hi羽u su医t (%) 0 - 2 85 - 95 0 - 2       

Đ亥u vƠo (mg/l) 65.00 65.0 3.3       

Đ亥u ra (mg/l) 65.0 3.3 3.3 5.00 5.00 OK 

TN 
Kho違ng hi羽u su医t (%) 0 - 2 60 - 90 0 - 2       

Đ亥u vƠo (mg/l) 80 78.4 23.5       

Đ亥u ra (mg/l) 78.4 23.5 23.5 30 30 OK 

D亥u mỡ 
Kho違ng hi羽u su医t (%) 0 - 2 60 - 90 40 - 70       

Đ亥u vƠo (mg/l) 30.00 30.0 9.0       

Đ亥u ra (mg/l) 30.0 9.0 4.5 10 10 OK 
T鰻ng các 
ch医t ho衣t 
đ瓜ng b隠 

mặt  

Kho違ng hi羽u su医t (%) 0 - 2 60 - 90 50 - 90       

Đ亥u vƠo (mg/l) 20.00 20.0 6.0       

Đ亥u ra (mg/l) 20.0 6.0 1.8 5.00 5 OK 

TP 
Kho違ng hi羽u su医t (%) 0 - 1 15-25 0 - 2       

Đ亥u vƠo (mg/l) 6 5.9 4.5       

Đ亥u ra (mg/l) 5.9 4.5 4.4 6 6 OK 

Coliform 
Kho違ng hi羽u su医t (%) 0 - 1 15-25 80 - 100       

Đ亥u vƠo (mg/l) 1.E+06 1.E+06 8.E+05       

Đ亥u ra (mg/l) 1.E+06 8.E+05 0 3,000 3000 OK 

Nguồn: Thuyết minh hệ thống xử lýănước thải - Công ty Cổ phần Bấtăđộng sảnăĐại Hồng 
Phúc, nămă2022 

(*)Theoăgiáoătrìnhă“Xử lýănước thảiăđôăthị và công nghiệp”ăcủa GS.TS Lâm Minh Triết, 
PGS.TS NguyễnăPhướcăDân;ăGiáoătrìnhă“Công nghệ xử lýănước thải bằng biện pháp sinh 

học”ăcủaăPGS.TSăLươngăĐức Phẩm 

3. Đ嘘i với ch医t th違i r逸n 

Ch医t th違i t衣i các thùng rác nƠy đ逢ợc đ瓜i v羽 sinh thu gom trên t医t c違 các tuy院n 
đ逢運ng và ch栄 d詠 án hoặc đ挨n vị qu違n lỦ khu dơn c逢 kỦ hợp đ欝ng v噂i đ挨n vị thu gom 
ch医t th違i t衣i địa ph逢挨ng thu gom hằng ngày t衣i các thùng rác trên các tuy院n đ逢運ng c栄a 
D詠 án.  

Để đ違m b違o v羽 sinh c栄a D詠 án, h羽 th嘘ng qu違n lỦ ch医t th違i rắn chung c栄a D詠 án 
d詠 ki院n nh逢 sau: 
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Hình 3. 3:ăăS挨ăđ欝ăh羽ăth嘘ngăqu違nălỦăch医tăth違iăr逸n 

 Đốiăvớiăchấtăthảiăhộăgiaăđình: 

Dọc vỉa hè c栄a các đ逢運ng trong khu 荏 s胤 đ逢ợc b嘘 trí các thùng ch泳a ch医t th違i rắn 
ch医t li羽u HDPE, lo衣i 120 lít, có nắp đ壱y. Trên các tr映c đ逢運ng c亥n đặt các thùng rác 
con công c瓜ng kho違ng cách c栄a các thùng rác từ 60m - 80m/1thùng để ng逢運i dân 
thu壱n ti羽n b臼 rác. Các h瓜 dân s胤 t詠 mang rác b臼 vƠo các thùng rác nƠy theo đúng quy 
định. Hàng ngày s胤 có đ瓜i v羽 sinh đ院n thu gom rác từ các thùng này. Ch栄 d詠 án s胤 hợp 
đ欝ng v噂i đ挨n vị có ch泳c năng để thu gom vƠ đ逢a đi xử lỦ theo đúng quy định. T亥n su医t 
thu gom: hàng ngày. 

T医t c違 các cá nhơn, t壱p thể tr逢噂c khi vƠo 荏 t衣i D詠 án đ隠u ph違i cam k院t th詠c hi羽n 
các n瓜i quy c栄a d詠 án. 

 Đốiăvớiăchấtăthảiărắnătạiăcôngătrìnhădịchăvụ,ăkhuăvựcăcôngăcộng,ăsânăvậnăđộng: 

Ch医t th違i rắn sinh ho衣t đ逢ợc thu gom và gi違i quy院t tri羽t để trong ngƠy không để 
t欝n đọng, c亥n ph違i b嘘 trí thùng ch泳a ch医t th違i rắn t壱p trung t衣i vị trí phát sinh ph違i có 
nắp đ壱y để tránh rò rỉ n逢噂c rỉ rác, mùi hôi, côn trùng. Trong khu v詠c dịch v映, th逢挨ng 
m衣i b嘘 trí thùng rác bằng ch医t li羽u HDPE, thể tích 60 lít, có nắp đ壱y, để thu gom rác 
trong khu v詠c này. B嘘 trí thùng rác bằng ch医t li羽u HDPE, thể tích 120 lít, có nắp đ壱y, 
t逢挨ng t詠 nh逢 h瓜 gia đình, thùng rác nƠy đ逢ợc b嘘 trí đặt trên vỉa hè phía tr逢噂c khu v詠c 
dịch v映, th逢挨ng m衣i thu壱n ti羽n cho vi羽c thu gom rác th違i hàng ngày.  

Hàng ngày s胤 có đ瓜i v羽 sinh đ院n thu gom rác từ các thùng này. Ch栄 d詠 án s胤 hợp 
đ欝ng v噂i đ挨n vị có ch泳c năng để thu gom vƠ đ逢a đi xử lỦ theo đúng quy định. T亥n su医t 

Nhóm 1 

Phân lo衣i và t欝n tr英 ngay 
t衣i ngu欝n 

Rác h英u c挨 d宇 phân h栄y Các thành ph亥n còn l衣i 

Điểm t壱p k院t (các thùng rác 
công c瓜ng) 

Nhóm 2 

Ngu欝n th違i rác sinh ho衣t 

Các thành ph亥n 
còn l衣i  

Ph院 li羽u có kh違 
năng tái ch院  

C挨 s荏 tái ch院 
ph院 li羽u  

Khu xử lý ch医t th違i 
c栄a địa ph逢挨ng 

Điểm t壱p k院t (các thùng  rác 
công c瓜ng) 
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thu gom: hàng ngày. 

 BùnăthảiătừăbểătựăhoạiăvàăHTXLNT 

Bùn từ bể t詠 ho衣i: Bùn trong bể t詠 ho衣i t衣i các h瓜 gia đình khi đ亥y các h瓜 gia 
định s胤 hợp đ欝ng v噂i đ挨n vị có ch泳c năng thu gom vƠ xử lỦ theo quy định.  

Bùn từ bể t詠 ho衣i c栄a khu v詠c th逢挨ng m衣i vƠ khu v詠c giáo d映c khi đ亥y thì đ挨n vị 
qu違n lỦ các khu nƠy có trách nhi羽m hợp đ欝ng v噂i đ挨n vị có ch泳c năng thu gom vƠ xử 
lỦ theo quy định. 

Bùn từ h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i: Bùn nƠy s胤 đ逢ợc ch泳a trong bể lên men bùn 
trong h羽 th嘘ng XLNT hợp đ欝ng các đ挨n vị có ch泳c năng đ院n hút đi xử lỦ theo đúng 
quy định. T亥n su医t thu gom: 6 tháng/l亥n, Bùn nƠy s胤 đ逢ợc ch栄 d詠 án hoặc đ挨n vị v壱n 
hƠnh h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i hợp đ欝ng v噂i đ挨n vị có ch泳c năng thu gom vƠ xử lỦ 
theo quy định. 

4.ăGi違măthiểuăch医tăth違iănguyăh衣i 

Ch医t th違i rắn nguy h衣i bao g欝m các lo衣i ch医t th違i đư đ逢ợc li羽t kê t衣i m映c tác đ瓜ng 
c栄a ch医t th違i nguy h衣i. Ch栄 d詠 án s胤 có trách nhi羽m th詠c hi羽n các gi違i pháp sau: 

Đ嘘i v噂i ch医t th違i nguy h衣i t衣i khu dơn c逢, yêu c亥u ng逢運i dân trong khu v詠c d詠 án 
có trách nhi羽m chuyển các CTNH đ院n khu v詠c l逢u gi英 t衣m th運i có kích th逢噂c DxR= 
3m x 2m= 6 m2 t衣i khu h衣 t亥ng kỹ thu壱t. 

Đ嘘i v噂i ch医t th違i nguy h衣i từ khu v詠c th逢挨ng m衣i và giáo d映c s胤 đ逢ợc đ挨n vị 
qu違n lý các khu v詠c này có trách nhi羽m thu gom chuyển các CTNH đ院n khu v詠c l逢u 
ch泳a CTNH t衣i khu HTKT c栄a d詠 án, nhà ch泳a có kích th逢噂c DxR= 3m x 2m= 6 m2. 

T逢挨ng t詠, đ嘘i v噂i ch医t th違i nguy h衣i từ ho衣t đ瓜ng c栄a h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i 
cũng đ逢ợc thu gom v隠 nhà ch泳a rác th違i t衣i ngay khu đ医t h衣 t亥ng c栄a d詠 án có kích 
th逢噂c DxR= 3m x 2m= 6 m2, (k院t c医u sƠn bê tông, t逢運ng g衣ch bao quanh có mái che, 
bên trong có vách ngăn từng lo衣i ch医t th違i thông th逢運ng, CTNH và có b嘘 trí các thùng 
ch泳a từng lo衣i ch医t th違i). T亥n su医t thu gom: 3 tháng/l亥n. Khu v詠c ch泳a ch医t th違i nguy 
h衣i ph違i đ逢ợc xây d詠ng theo đúng h逢噂ng d磯n trong thông t逢 s嘘 02/2022/TT-BTNMT. 

Các lo衣i ch医t th違i nguy h衣i c栄a d詠 án đ逢ợc hợp đ欝ng chuyển giao cho đ挨n vị có 
ch泳c năng thu gom xử lỦ theo quy định. 

B. Gi違m thiểuătácăđ瓜ngăkhôngăliênăquanăđ院n ch医t th違i 

1. Gi違m thiểu ti院ng 欝n,ătácăđ瓜ng giao thông c栄a khu v詠c 

 + Đ嘘i v噂i n瓜i vi khu dơn c逢 quy định v隠 t嘘c đ瓜 xe l逢u thông, th運i gian b医m còi 
cho phép. 

 + Đ違m b違o di羽n tích cơy xanh để h衣n ch院 ti院ng 欝n. 

 + Đ嘘i v噂i ti院ng 欝n phát sinh từ quá trình xây d詠ng nhƠ trong khu dơn c逢 áp 
d映ng các bi羽n pháp t逢挨ng t詠 trong giai đo衣n xây d詠ng. 
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2. Gi違m thiểuătácăđ瓜ng t瑛 kinh t 院 - xã h瓜i 

 Ch栄 d詠 án hoặc chính quy隠n địa ph逢挨ng h衣n ch院, nghiêm c医m các ho衣t đ瓜ng 
t映 t壱p, buôn bán trái phép, l医n chi院m lòng l隠 đ逢運ng đặc bi羽t lƠ nh逢ng n挨i đông ng逢運i 
qua l衣i. 

 Các h瓜 dơn trong khu dơn c逢 k院t hợp v噂i chính quy隠n địa ph逢挨ng trong vi羽c 
qu違n lý nhân khẩu, an ninh, tr壱t t詠 trong khu v詠c. 

 T鰻 tr逢荏ng khu ph嘘, 医p tuyên truy隠n vi羽c đoƠn k院t, giao l逢u gi英a các h瓜 dân 
trong khu dơn c逢 vƠ ng逢運i dân xung quanh.   

 Th詠c hi羽n quy ho衣ch k院t n嘘i gi英a đ逢運ng n瓜i b瓜 vƠ đ逢運ng chính c栄a khu v詠c 
m瓜t cách hợp lỦ, đ違m b違o không gây ùn tắc giao thông nh医t là vào các gi運 cao điểm 

3.ăGi違măthiểuătácăđ瓜ngăđ院nămôiătr逢運ngăsinhătháiă 

Quá trình xơy d詠ng d詠 án không lƠm thay đ鰻i môi tr逢運ng sinh thái khu v詠c D詠 
án lƠ m瓜t trong nh英ng yêu c亥u c栄a phát triển b隠n v英ng. Tuy nhiên, s詠 chuyển đ鰻i m映c 
đích sử d映ng đ医t s胤 gơy nh英ng tác đ瓜ng tr詠c ti院p hay gián ti院p đ院n môi tr逢運ng sinh 
thái. Không nh英ng v壱y, s詠 ô nhi宇m do các ho衣t đ瓜ng c栄a D詠 án cũng s胤 gơy tác h衣i 
đ院n môi tr逢運ng s嘘ng c栄a sinh v壱t. Trong đi隠u ki羽n n逢噂c ta hi羽n nay v噂i m映c tiêu lƠ 
phát triển kinh t院 - xư h瓜i ph違i đi đôi v噂i vi羽c th詠c hi羽n các bi羽n pháp nhằm gi違m thiểu 
các tác đ瓜ng nƠy. Các bi羽n pháp nƠy gắn li隠n v噂i vi羽c th詠c hi羽n công tác b違o v羽 môi 
tr逢運ng c栄a khu d詠 án. 

- Kh嘘ng ch院 ô nhi宇m không khí phát sinh từ các ho衣t đ瓜ng c栄a khu nhƠ 荏; 

- Đ医u n嘘i n逢噂c th違i c栄a d詠 án vƠo bể thu gom chung c栄a d詠 án tránh vi羽c x違 th違i 
ra ngoƠi môi tr逢運ng 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng n逢噂c, đ医t; 

- Qu違n lỦ t嘘t ngu欝n phát sinh ch医t th違i nh逢: ch医t th違i rắn sinh ho衣t, CTNH không 
để ch医t th違i trƠn lan gơy ô nhi宇m môi tr逢運ng đ医t, n逢噂c vƠ không khí. 

4.ăGi違măthiểuătácăđ瓜ngăđ院năgiaoăthôngăkhuăv詠c 

Các tác đ瓜ng đ院n môi tr逢運ng xư h瓜i nh逢 đư trình bƠy 荏 trên không l噂n, tuy nhiên 
đáng chú Ủ nh医t lƠ khi d詠 án đi vƠo ho衣t đ瓜ng s胤 gơy 違nh h逢荏ng đ院n tình hình giao 
thông trong khu v詠c. Để h衣n ch院 đ院n m泳c th医p nh医t nh英ng tác đ瓜ng nƠy, ch栄 đ亥u t逢 s胤 
ti院n hƠnh xơy d詠ng tuy院n đ逢運ng giao thông n瓜i b瓜 k院t n嘘i v噂i đ逢運ng giao thông chính 
trong khu v詠c m瓜t cách hợp lỦ nhằm b違o đ違m l逢u l逢ợng ph逢挨ng ti羽n giao thông l逢u 
thông hợp lỦ, đ逢ợc phơn lu欝ng thích hợp tr逢噂c khi ra tr映c đ逢運ng chính.  

Bên c衣nh đó ch栄 d詠 án s胤 l壱p đ瓜i qu違n lỦ chung khi d詠 án đi vƠo ho衣t đ瓜ng, 
nhằm b違o đ違m s詠 l逢u thông c栄a các ph逢挨ng ti羽n trong vƠ ngoƠi khu d詠 án, không để 
tình tr衣ng l医n chi院m mặt đ逢運ng n瓜i b瓜 vƠ đ壱u xe gơy c違n tr荏 giao thông trong khu v詠c. 

K院t hợp v噂i công an giao thông khu v詠c nhằm b違o đ違m s詠 an toƠn l逢u thông 
cũng nh逢 gi違m thiểu đ院n m泳c th医p nh医t nh英ng tác đ瓜ng do d詠 án đ院n tình hình giao 
thông trên địa bƠn. 
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3.2.4. Phòng ng瑛a và 泳ng phó s詠 c嘘 môiătr逢運ngătrongăgiaiăđo衣n v壱n hành  

a. Phòng ng瑛a và 泳ng phó s詠 c嘘 cháy n鰻 

Th詠c hi羽n nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy ph衣m, qui định v隠 PCCC trong quá 
trình xây d詠ng D詠 án từ khâu chuẩn bị thi院t k院, thi công đ院n nghi羽m thu đ逢a vƠo sử 
d映ng; 

Xây d詠ng đ瓜i PCCC đ違m nhi羽m cho toàn D詠 án; 

Đ亥u t逢 các thi院t bị PCCC t衣i khu th逢挨ng m衣i. B嘘 trí đ逢運ng 嘘ng d磯n n逢噂c ch嘘ng 
cháy theo m衣ng l逢噂i vòng t衣i t医t c違 các khu v詠c chính, đặt các họng c泳u h臼a t衣i các 
điểm g亥n các khu ch泳c năng thu壱n ti羽n cho vi羽c ch英a cháy; 

Các tr映c ch英a cháy b嘘 trí theo đ逢運ng tr映c cách mép đ逢運ng chính từ 1-2 mét; 

Giám sát th逢運ng xuyên các khu v詠c cung 泳ng nhiên li羽u trong khu v詠c d詠 án 
(tr衣m xăng, khu ch泳a nhiên li羽u xăng d亥u, v壱t li羽u d宇 cháy) nhằm tránh hi羽n t逢ợng 
cháy n鰻; 

Phòng ch嘘ng cháy n鰻 cho tr衣m bi院n áp: 

+ Trang bị các h羽 th嘘ng b違o v羽 máy bi院n áp tránh s詠 c嘘 và gây ho違 ho衣n, còn có 
nh英ng bi羽n pháp khác liên quan đ院n v壱t li羽u cách đi羽n, làm mát máy bi院n áp chẳng 
h衣n nh逢 dùng nh英ng ch医t l臼ng thay th院 d亥u lƠm mát, cách đi羽n rắn 

+ Để tránh các v映 n鰻 máy bi院n áp c亥n ph違i tránh sử d映ng nh英ng ch医t cách đi羽n 
l臼ng và d詠a vào riêng ch医t cách đi羽n rắn hoặc khí hoặc k院t hợp. 

+ Lắp đặt hàng rào và biển c違nh báo c医m lửa t衣i n挨i đặt máy bi院n áp. 

Hình 3. 4:ăS挨ăđ欝ă泳ngăphóăs詠ăc嘘ăcháyăn鰻 

b. Phòng ngừa và ứng phó sự cố nước cấp 

Cúp c亥u dao đi羽n n挨i x違y ra cháy 
(n院u an toƠn để th詠c hi羽n) 

Ch英a cháy 

B違o v羽 hi羽n tr逢運ng, ghi nh壱n s詠 c嘘, 
báo cáo cho c挨 quan ch泳c năng 

Phát hi羽n cháy, báo đ瓜ng (hô l噂n, 
b医m chuông,ầ) Ng逢運i phát hi羽n 

Ng逢運i c栄a các 

h瓜 dân 

L逢u h欝 s挨 
Qu違n lý khu 

dơn c逢 

Liên h羽 đ瓜i ch英a cháy chuyên 
nghi羽p t衣i địa ph逢挨ng, gọi 114 

Nhân viên ch英a 
cháy 
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Định kỳ kiểm tra và khắc ph映c kịp th運i các s詠 c嘘 liên quan đ院n đ逢運ng 嘘ng c医p 
n逢噂c c栄a khu v詠c.  

Thông tin đ院n ng逢運i dân s嘘 đi羽n tho衣i c亥n liên h羽 trong tr逢運ng hợp phát hi羽n rò 
rỉ n逢噂c c医p. 

c. Phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống thoát nước thải 

- Đ違m b違o đ医u n嘘i đ亥y đ栄 n逢噂c th違i t衣i các công trình đ挨n vị trong d詠 án v隠 bể 
thu gom n逢噂c th違i chung c栄a d詠 án. 

- Định kỳ kiểm tra và khắc ph映c kịp th運i các s詠 c嘘 liên quan đ院n đ逢運ng 嘘ng thu 
gom n逢噂c th違i.  

- Dọn dẹp, thu gom rác th違i trong d詠 án theo đúng quy định. 

d. Phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống thoát nước mưa 

- Khi phát hi羽n s詠 c嘘 h逢 h臼ng hay bị ùn tắc h羽 th嘘ng thoát n逢噂c m逢a c亥n nhanh 
chóng ph映c h欝i và sửa ch英a h羽 th嘘ng thoát n逢噂c khi bị 違nh h逢荏ng. 

- Th逢運ng xuyên kh挨i thông các h嘘 ga thoát n逢噂c, tránh để rác, lá cây làm tắc 
ngh胤n b隠 mặt h嘘 ga.  

- Dọn dẹp, thu gom rác th違i trong d詠 án theo đúng quy định. 

e. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với chất thải rắn 

 Hợp đ欝ng đ亥y đ栄 v噂i đ挨n vị thu gom rác. 

 Tuyên truy隠n giáo d映c ng逢運i dân b臼 rác đúng n挨i quy định. 

 B嘘 trí thùng rác đ亥y đ栄. 

3.3 TỔăCH永CăTHỰCăHI烏NăCÁC CỌNGăTRỊNH,ăBI烏NăPHÁPăBẢOăV烏ăMỌIă
TR姶̀NG 

1. Danh m映c công trình, bi羽n pháp b違o v羽 môiătr逢運ng c栄a d詠 án 

Danh m映c các công trình, bi羽n pháp b違o v羽 môi tr逢運ng, c映 thể nh逢 sau:  

B違ng 3. 37:ăDanhăm映căcácăcôngătrình,ăbi羽năphápăb違oăv羽ămôiătr逢運ng 

STT Cácăcôngătrình,ăbi羽năphápăBVMT 

I Thoátăn逢ớcăth違iăvƠăv羽ăsinhămôiătr逢運ng 

1 Thuê nhƠ trọ cho công nhơn g亥n d詠 án 

2 Thùng ch泳a ch医t th違i rắn, ch医t th違i sinh ho衣t 

3 Kho ch泳a ch医t th違i rắn, CTNH 

4 Hợp đ欝ng thu gom xử lỦ rác th違i 
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STT Cácăcôngătrình,ăbi羽năphápăBVMT 

5 H羽 th嘘ng thoát n逢噂c th違i; công tác qu違n lỦ v羽 sinh môi tr逢運ng khác 

II  H羽ăth嘘ngăthoátăn逢ớcăm逢a 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch KDC NghĩaăTrung 

2. K院 ho衣ch xây l逸p các công trình b違o v羽 môiătr逢運ng 

K院 ho衣ch xây lắp các công trình b違o v羽 môi tr逢運ng đ逢ợc thể hi羽n nh逢 b違ng d逢噂i: 

B違ng 3. 38:ăK院ăho衣chăxơyăl逸păcácăcôngătrìnhăb違oăv羽ămôiătr逢運ng 

STT Cácăcôngătrình,ăbi羽năphápăBVMT Th運iăgianăxơyăl逸p 

I Thoátăn逢ớcăth違iăvƠăv羽ăsinhămôiătr逢運ng 

Tháng 01/2023 ậ tháng 
12/2024 

1 Thuê nhƠ trọ cho công nhơn g亥n d詠 án 

2 
Thùng ch泳a ch医t th違i rắn, ch医t th違i sinh 

ho衣t 

3 Hợp đ欝ng thu gom xử lỦ rác th違i 

4 
H羽 th嘘ng thoát n逢噂c th違i; công tác qu違n lỦ 

v羽 sinh môi tr逢運ng khác 

II  H羽ăth嘘ngăthoátăn逢ớcăm逢a 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch KDC NghĩaăTrung 

3. D詠 toánăkinhăphíăđ嘘i với t瑛ng công trình, bi羽n pháp b違o v羽 môiătr逢運ng 

D詠 toán kinh phí đ嘘i v噂i các công trình, bi羽n pháp b違o v羽 môi tr逢運ng, c映 thể nh逢 
sau: 

B違ng 3. 39:ăD詠ătoánăkinhăphíăcácăcôngătrìnhăb違oăv羽ămôiătr逢運ng 

STT Cácăcôngătrình,ăbi羽năphápăBVMT  
Chi phí 

(vnđ) 

I Thoátăn逢ớcăth違iăvƠăv羽ăsinhămôiătr逢運ngăăăăăăăă 12.265.800.000 

1 Thuê nhƠ trọ cho công nhơn g亥n d詠 án 50.000.000 

2 
Thùng ch泳a ch医t th違i rắn, ch医t th違i sinh ho衣t (giai đo衣n 
xơy d詠ng) 50.000.000 

3 Hợp đ欝ng thu gom xử lỦ rác th違i (giai đo衣n xơy d詠ng) 10.000.000 

4 Thùng ch泳a ch医t th違i sinh ho衣t (giai đo衣n ho衣t đ瓜ng) 30.000.000 
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STT Cácăcôngătrình,ăbi羽năphápăBVMT  
Chi phí 

(vnđ) 

5 Hợp đ欝ng thu gom xử lỦ rác th違i (giai đo衣n ho衣t đ瓜ng) 30.000.000 

6 
H羽 th嘘ng thoát n逢噂c th違i; công tác qu違n lỦ v羽 sinh môi 
tr逢運ng khác 

9.075.800.000 

7 NhƠ ch泳a CTNH (giai đo衣n xơy d詠ng) 10.000.000 

8 NhƠ ch泳a CTNH (giai đo衣n ho衣t đ瓜ng) 10.000.000 

9 H羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung 3.000.000.000 

II  H羽ăth嘘ngăthoátăn逢ớcăm逢aă 19.567.498.790 

T鰻ng 31.833.298.790 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500, 2022 

3.4. NH一NăXÉTăV陰ăM永CăĐỘăCHIăTIẾT,ăĐỘăTINăC一YăC曳AăCÁCăKẾTăQUẢă
ĐÁNHăGIÁ,ăDỰăBÁO 

- Ph逢挨ng pháp nghiên c泳u và kh違o sát th詠c t院: 

+ Ph逢挨ng pháp nƠy đ逢ợc áp d映ng nhằm kh違o sát vị trí, hi羽n tr衣ng vƠ đi隠u ki羽n 
c映 thể c栄a d詠 án cũng nh逢 ti院n hƠnh công tác đo đ衣c và l医y m磯u c亥n thi院t; 

+ Ti院n hành th詠c hi羽n: k院t hợp v噂i đ挨n vị có ch泳c năng th詠c hi羽n để kh違o sát, 
đo đ衣c, l医y m磯u và phân tích m磯u hi羽n tr衣ng môi tr逢運ng  t衣i d詠 án. 

- Ph逢挨ng pháp th嘘ng kê: 

+ Xác định thành ph亥n c栄a d詠 án 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng; 

+ Nh壱n d衣ng đ亥y đ栄 các dòng th違i, các v医n đ隠 môi tr逢運ng liên quan ph映c v映 cho 
công tác đánh giá chi ti院t; 

+ Ph逢挨ng pháp nƠy trình bƠy cách ti院p c壱n rõ ràng chi ti院t các s嘘 li羽u, d英 li羽u có 
c挨 s荏 vƠ có đ瓜 tin c壱y cao ph映c v映 công tác l壱p ĐTM; 

- Ph逢挨ng pháp đánh giá nhanh: D詠a trên ph逢挨ng pháp đánh giá tác đ瓜ng môi 
tr逢運ng c栄a T鰻 ch泳c Y t院 Th院 gi噂i (WHO); 

- Ph逢挨ng pháp t鰻ng hợp so sánh: so sánh, đánh giá ch医t l逢ợng môi tr逢運ng, ch医t 
l逢ợng c栄a ngu欝n th違i v噂i các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi tr逢運ng các tiêu chuẩn khác 
liên quan. 

- Tham kh違o các d詠 án t逢挨ng t詠: Tham kh違o các d詠 án xây d詠ng t逢挨ng t詠; 

- Ph逢挨ng pháp tham v医n c瓜ng đ欝ng: tham v医n ý ki院n c栄a c医p qu違n lý và c瓜ng 
đ欝ng dơn c逢 t衣i địa ph逢挨ng v隠 các v医n đ隠 liên quan đ院n d詠 án và xin ý ki院n. 
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B違ng 3. 40: Cácăph逢挨ngăphápăs穎ăd映ngăđểăđánhăgiá 

STT Ph逢挨ngăphápăĐTM 
M泳că đ瓜 
tin c壱y 

Nguyên nhân 

1 Ph逢挨ng pháp nghiên 
c泳u và kh違o sát th詠c t院 

Cao 
Tr詠c ti院p kh違o sát d詠 án và l医y m磯u 

th詠c t院. 
2 Ph逢挨ng pháp th嘘ng kê Cao 

D詠a trên s嘘 li羽u th嘘ng kê chính th泳c 
c栄a khu v詠c d詠 án. 

3 
Ph逢挨ng pháp đánh giá 

nhanh 
Trung 
bình 

D詠a trên h羽 s嘘 ô nhi宇m do T鰻 ch泳c y t院 
th院 gi噂i thi院t l壱p, song ch逢a kiểm 

ch泳ng kỹ l逢ỡng tính phù hợp v噂i đi隠u 
ki羽n c映 thể c栄a Vi羽t Nam. 

4 Ph逢挨ng pháp t鰻ng hợp 
so sánh 

Cao 
K院t qu違 phơn tích, so sánh vƠ đánh giá 

có đ瓜 tin c壱y cao theo quy định c栄a 
NhƠ n逢噂c. 

5 
Tham kh違o các d詠 án 

t逢挨ng t詠 
Cao 

Ph逢挨ng pháp đánh giá d詠a trên k院t qu違 
nghiên c泳u khoa học phù hợp v噂i th詠c 

t院 trong n逢噂c. 
6 Ph逢挨ng pháp tham v医n 

c瓜ng đ欝ng 
Cao 

D詠a trên ý ki院n chính th泳c bằng văn 
b違n t衣i địa ph逢挨ng n挨i th詠c hi羽n d詠 án. 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT, 2022 

Trong đó: 

+ K院t qu違 thử nghi羽m môi tr逢運ng n隠n, các ch医t ô nhi宇m đ逢ợc đánh giá 
định l逢ợng bằng ph逢挨ng pháp l医y m磯u, phân tích; 

+ Các k院t qu違 đánh giá các ch医t ô nhi宇m phát sinh từ vi羽c xây d詠ng và 
ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án nh逢 khí th違i, n逢噂c th違i, ch医t th違i rắn,ầ đ逢ợc đánh giá định 
tính bằng cách đánh giá nhanh, tham kh違o từ các tài li羽u khoa học,ầ 

Khi d詠 án đ逢ợc triển khai vƠ đi vƠo ho衣t đ瓜ng thì nh英ng tác đ瓜ng đ院n môi tr逢運ng 
là không tránh kh臼i. Tuy nhiên, v噂i nh英ng đánh giá tác đ瓜ng c栄a d詠 án đ院n môi 
tr逢運ng, các bi羽n pháp phòng ngừa, 泳ng phó v噂i các s嘘 li羽u, d磯n ch泳ng chi ti院t, mang 
tính khách quan và khoa học đư đ逢ợc đ逢a ra trong báo cáo thì nh英ng 違nh h逢荏ng, tác 
đ瓜ng đ院n môi tr逢運ng, kinh t院, xã h瓜i là h衣n ch院 đ逢ợc.  
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 
TRƯỜNG 

 

4.1. CH姶愛NGăTRỊNHăQUẢNăLụăMỌIăTR姶̀NGăC曳AăCH曳ăDỰăÁN 

Để qu違n lý ch医t l逢ợng môi tr逢運ng c栄a d詠 án thì vi羽c l壱p k院 ho衣ch k院 ho衣ch qu違n 
lý ch医t l逢ợng môi tr逢運ng cho D詠 án là r医t quan trọng. 

K院 ho衣ch qu違n lý môi tr逢運ng đ逢ợc xây d詠ng d詠a trên các bi羽n pháp đư đ隠 xu医t ra 
荏 các ch逢挨ng tr逢噂c. M映c tiêu c栄a k院 ho衣ch qu違n lỦ môi tr逢運ng cho d詠 án ph違i phù 
hợp v噂i các tiêu chí: 

  Tuân th栄 theo Pháp Lu壱t hi羽n hành v隠 Môi tr逢運ng c栄a Vi羽t Nam.  

  Ch医p hành ch院 đ瓜 kiểm tra, thanh tra b違o v羽 Môi tr逢運ng. 

  Sử d映ng c挨 c医u t鰻 ch泳c phù hợp cho công tác b違o v羽 môi tr逢運ng trong các giai 
đo衣n th詠c hi羽n d詠 án. Giám sát tính hi羽u qu違 c栄a các bi羽n pháp gi違m thiểu đ隠 xu医t 
trong báo cáo ĐTM. 

  Giáo d映c môi tr逢運ng nhằm nâng cao nh壱n th泳c b違o v羽 môi tr逢運ng, h衣n ch院 r栄i 
ro và s詠 c嘘 môi tr逢運ng. 

Khi d詠 án hoàn thành vi羽c xây d詠ng, đ嘘i v噂i c挨 s荏 h衣 t亥ng, Ch栄 d詠 án s胤 bàn 
giao v隠 địa ph逢挨ng qu違n lý. 

K院 ho衣ch qu違n lỦ môi tr逢運ng D詠 án đ逢ợc xây d詠ng c映 thể nh逢 sau: 
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B違ngă4.ă1: Ch逢挨ngătrìnhăqu違nălỦămôiătr逢運ng 

STT 
Các ho衣t 
đ瓜ng c栄a 

d詠 án 

Các tác 
đ瓜ng 
môi 

tr逢運ng 

Công trình, 
bi羽n pháp 
b違o v羽 môi 

tr逢運ng 

Kinh phí 
th詠c hi羽n 

(tri 羽u 
đ欝ng/ 
tháng) 

Th運i 
gian 
th詠c 
hi羽n 

Trách 
nhi羽m 

t鰻 
ch泳c 
th詠c 
hi羽n 

Trách 
nhi羽m      

giám sát 

Giaiăđo衣n thi công xây d詠ng 

1 

Ho衣t đ瓜ng 
sinh ho衣t 
c栄a công 
nhân xây 
d詠ng 

N逢噂c 
th違i sinh 

ho衣t 

Thuê nhà trọ 
cho công 
nhân 

50 

Tháng 
01/2023 

đ院n 
12/2024 

Ch栄 d詠 
án 

Ch栄 d詠 
án; S荏 
TN&MT 
tỉnh Bình 
Ph逢噂c; 
Phòng 
TN&MT 
huy羽n Bù 
Đ嘘p 

2 CTR 
sinh 
ho衣t 

Thùng ch泳a 
CTR, CTNH. 

Nhà ch泳a 
ch医t th違i 

60 

3 
Hợp đ欝ng xử 
lý rác th違i. 

10 

Giaiăđo衣n ho衣tăđ瓜ng 

4 M逢a 

N逢噂c 
m逢a 
ch違y 
tràn 

H羽 th嘘ng thu 
gom n逢噂c 
m逢a 

Trong 
kinh phí 
xây d詠ng 

Tháng 
01/2025 

Ch栄 
d詠 án 

Ch栄 d詠 
án; S荏 
TN&MT 
tỉnh Bình 
Ph逢噂c; 
Phòng 
TN&MT 
huy羽n Bù 
Đ嘘p 

5 

Ho衣t đ瓜ng 
c栄a con 
ng逢運i 

N逢噂c 
th違i sinh 

ho衣t 

H羽 th嘘ng thu 
gom n逢噂c 
th違i t壱p trung 

6 

CTR 
sinh 
ho衣t, 

CTNH 

B嘘 trí thùng 
ch泳a, thu gom 
xử lý ch医t th違i 
rắn 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500, 2022 

4.2. CH姶愛NGăTRỊNHăGIÁMăSÁTăMỌIăTR姶̀NGăC曳AăCH曳ăDỰăÁN 

4.2.1. Giám sátătrongăgiaiăđo衣n xây d詠ng d詠 án 

a/ Giám sát chất thải rắn/chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu v詠c l逢u gi英 ch医t th違i rắn sinh ho衣t, ch医t th違i rắn thông 
th逢運ng và ch医t th違i nguy h衣i. 

- Thông số giám sát: Kh嘘i l逢ợng, thành ph亥n, ch泳ng từ giao nh壱n. 
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- Tần suất giám sát: Th逢運ng xuyên, liên t映c; định kỳ báo cáo c挨 quan ch泳c năng 
theo quy định. 

- Quy chuẩnă soă sánh/Quyă định áp dụng: Nghị định s嘘 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 c栄a Chính ph栄 Quy định chi ti院t m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t B違o v羽 môi tr逢運ng. 

4.2.2. Giám sátătrongăgiaiăđo衣n ho衣tăđ瓜ng c栄a d詠 án 

a/ Giám sát môi trường nước thải 

- Vịătŕăgiámăsát: 01 điểm t衣i h嘘 thu gom vào HTXLNT chung c栄a d詠 án vƠ 01 điểm 
t衣i đ亥u ra c栄a HTXLNT chung. 

- Thôngăsốăgiámăsát: L逢u l逢ợng, pH, TSS, BOD5, t鰻ng ch医t rắn hòa tan, Sunfua, 
Amoni, Photphat, d亥u mỡ đ瓜ng th詠c v壱t, Nitrat, t鰻ng Coliform. 

- Tầnăsuấtăgiámăsát:ă03 tháng/l亥n. 

- Quyăchuẩnăsoăsánh/Quyăđịnhăápădụng:ăC瓜t A, QCVN 14:2008/BTNMT ậ Quy 
chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia v隠 n逢噂c th違i sinh ho衣t (k = 1,0). 

b/ Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Vịă tŕă giámă sát: Khu v詠c l逢u gi英 ch医t th違i rắn sinh ho衣t, ch医t th違i rắn thông 
th逢運ng vƠ ch医t th違i nguy h衣i. 

- Thôngăsốăgiámăsát: Kh嘘i l逢ợng, thƠnh ph亥n, ch泳ng từ giao nh壱n. 

- Tầnăsuấtăgiámăsát:ăTh逢運ng xuyên, liên t映c; định kỳ báo cáo c挨 quan ch泳c năng 
theo quy định. 

- Quyă chuẩnă soă sánh/Quyă địnhă ápă dụng: Nghị định s嘘 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 c栄a Chính ph栄 Quy định chi ti院t m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t B違o v羽 môi tr逢運ng. 

4.3. TỔ CH永C GIÁM SÁT 

Ch栄 d詠 án chịu trách nhi羽m chính trong vi羽c th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giám sát môi 
tr逢運ng. Công ty s胤 ký hợp đ欝ng v噂i các đ挨n vị có ch泳c năng vƠ kh違 năng để th詠c hi羽n 
công tác giám sát môi tr逢運ng định kỳ theo n瓜i dung đư đ逢ợc phê duy羽t và báo cáo k院t 
qu違 gửi v隠 Chi c映c B違o v羽 môi tr逢運ng, S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng tỉnh Bình Ph逢噂c. 
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CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THAM VẤN 

5.1.ăQuáătrìnhăt鰻ăch泳căth詠căhi羽năthamăv医năc瓜ngăđ欝ng 

5.1.1. Tham v医năthôngăquaăđĕngăt違iătrênătrangăthôngătinăđi羽n t穎  

ầ 

5.1.2. Tham v医n bằng t鰻 ch泳c h丑p l医y ý ki院n  

ầ 

5.2.ăK院tăqu違ăthamăv医năc瓜ngăđ欝ng  

5.2.1. Tham v医năthôngăquaăđĕngăt違iătrênătrangăthôngătinăđi羽n t穎 

ầ 

5.2.2.Tham v医n bằng hình th泳c h丑p l医y ý ki院n 

ầ 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. K院tălu壱n 

Nghiên c泳u đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng cho d詠 án “Mở rộngăkhuădânăcư,ăxâyă
dựng thiết chế vănăhóaăxãăThiệnăHưngăvàă thị trấn Thanh Bình, huyệnăBùăĐốp, tỉnh 
Bìnhă Phước” t衣i xã Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p, tỉnh Bình 
Ph逢噂c c栄a Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i h欝ng Phúc đư đ逢ợc th詠c hi羽n đ亥y đ栄 
theo n瓜i dung đ隠 ra. D詠 án có thể rút ra m瓜t s嘘 k院t lu壱n chính sau đơy: 

(1)  D詠 án là m瓜t khu dơn c逢 m噂i nhằm đáp 泳ng nhu c亥u nhà 荏, an sinh xã h瓜i 
c栄a ng逢運i dơn địa ph逢挨ng vƠ các vùng lơn c壱n, ngoƠi ra cũng góp ph亥n cho s詠 phát 
triển lâu dài và b隠n v英ng c栄a huy羽n Bù Đ嘘p. S詠 hình thành Khu dơn c逢 có tính th詠c 
ti宇n cao và là m瓜t yêu c亥u c亥n thi院t; 

(2)  Hi羽n tr衣ng môi tr逢運ng n隠n khu v詠c d詠 án ch逢a bị ô nhi宇m, đơy lƠ các chỉ thị 
môi tr逢運ng cho phép đánh giá nh英ng di宇n bi院n vƠ thay đ鰻i trong ch医t l逢ợng môi 
tr逢運ng t衣i khu v詠c d詠 án d逢噂i các tác đ瓜ng tiêu c詠c do ho衣t đ瓜ng sinh ho衣t c栄a ng逢運i 
dân sinh s嘘ng t衣i d詠 án. 

(3) Quá trình ho衣t đ瓜ng lâu dài c栄a D詠 án có thể gây ra m瓜t s嘘 tác đ瓜ng tiêu c詠c 
t噂i kinh t院 - xã h瓜i vƠ môi tr逢運ng, n院u không có các bi羽n pháp phòng ngừa, kh嘘ng ch院, 
xử lý ô nhi宇m môi tr逢運ng. Các tác đ瓜ng c映 thể nh逢 sau: 

 Tác đ瓜ng đ院n c違nh quan khu v詠c và tài nguyên thiên nhiên. 

 Ô nhi宇m không khí từ ho衣t đ瓜ng gi違i phóng mặt bằng, thi công xây d詠ng và 
ho衣t đ瓜ng nh逢 ti院ng 欝n, b映i, mùi hôi, n逢噂c th違i,ầ. Tác đ瓜ng nƠy lƠ lơu dƠi nh逢ng có 
tính c映c b瓜. 

 Kh違 năng ô nhi宇m n逢噂c mặt do ho衣t đ瓜ng khai hoang và thi công xây d詠ng 
c栄a công nhơn trên công tr逢運ng. Tác đ瓜ng nƠy đ逢ợc đánh giá 荏 m泳c đ瓜 h衣n hẹp và chỉ 
x違y ra trong giai đo衣n thi công xây d詠ng D詠 án. 

 Kh違 năng ô nhi宇m ngu欝n n逢噂c do ho衣t đ瓜ng sinh ho衣t c栄a ng逢運i dơn giai đo衣n 
ho衣t đ瓜ng. Tác đ瓜ng nƠy đ逢ợc gi違m thiểu n院u n逢噂c th違i đ逢ợc thu gom và xử lý phù 
hợp bằng h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i t壱p trung c栄a d詠 án. 

 Kh違 năng ô nhi宇m do CTR sinh ho衣t  phát sinh trong giai đo衣n thi công xây 
d詠ng và ho衣t đ瓜ng c栄a D詠 án, tác đ瓜ng này gi違m đi đáng kể n院u CTR đ逢ợc qu違n lý, 
thu gom xử lỦ đúng cách vƠ kịp th運i. 

(4) Xu医t phát từ vi羽c nh壱n th泳c rõ trách nhi羽m c栄a mình trong nhi羽m v映 b違o v羽 
môi tr逢運ng t衣i khu v詠c d詠 án, ch栄 d詠 án s胤 đ亥u t逢 kinh phí cho công tác b違o v羽 môi 
tr逢運ng d詠 án và cam k院t th詠c hi羽n nghiêm chỉnh các ph逢挨ng án phòng ngừa, kh嘘ng 
ch院, xử lý ô nhi宇m môi tr逢運ng đư đ隠 ra trong báo cáo ĐTM d詠 án này nhằm b違o đ違m 
đ衣t hoàn toàn các tiêu chuẩn môi tr逢運ng Vi羽t Nam theo quy định, bao g欝m: 

 Ph逢挨ng án kh嘘ng ch院 ô nhi宇m không khí; 
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 Ph逢挨ng án kh嘘ng ch院 ô nhi宇m do 欝n rung; 

 Ph逢挨ng án gi違m thiểu, xử lỦ n逢噂c th違i sinh ho衣t, n逢噂c m逢a ch違y tràn; 

 Ph逢挨ng án kh嘘ng ch院 ô nhi宇m do ch医t th違i rắn; 

 Đ違m b違o các bi羽n pháp v羽 sinh an toƠn lao đ瓜ng và các bi羽n pháp phòng 
ch嘘ng s詠 c嘘 môi tr逢運ng. 

(5) Các bi羽n pháp kh嘘ng ch院 ô nhi宇m và h衣n ch院 các tác đ瓜ng có h衣i c栄a d詠 án 
t噂i môi tr逢運ng đư đ逢ợc đ隠 xu医t trong báo cáo ĐTM nƠy lƠ nh英ng bi羽n pháp kh違 thi, có 
thể đ違m b違o các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi tr逢運ng Vi羽t Nam đư đ逢ợc ban hành. 

2. K i院năngh鵜 
Công ty mong mu嘘n s噂m đ逢ợc s詠 ch医p thu壱n và triển khai d詠 án “M荏 r瓜ng khu 

dơn c逢, xơy d詠ng thi院t ch院 văn hóa xư Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù 
Đ嘘p, tỉnh Bình Ph逢噂c” t衣i xã Thi羽n H逢ng vƠ thị tr医n Thanh Bình, huy羽n Bù Đ嘘p, tỉnh 
Bình Ph逢噂c c栄a Công ty C鰻 ph亥n B医t đ瓜ng s違n Đ衣i h欝ng Phúc. Chúng tôi mong rằng 
d詠 án c栄a chúng tôi có thể đóng góp vƠo s詠 phát triển c栄a tỉnh Bình Ph逢噂c. 

Chúng tôi kính đ隠 nghị S荏 TƠi nguyên vƠ Môi tr逢運ng tỉnh Bình Ph逢噂c, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Ph逢噂c phê duy羽t báo cáo ĐTM để chúng tôi hoàn thành các th栄 t映c 
pháp lý và s噂m đi vƠo ho衣t đ瓜ng. 

3. Camăk院t 
Ch栄 d詠 án cam k院t đ違m b違o th詠c hi羽n đ亥y đ栄 các bi羽n pháp kiểm soát các ngu欝n 

phát sinh ch医t th違i, xử lý các ch医t th違i đ衣t tiêu chuẩn sau: 

  Đạt tiêu chuẩnămôiătrường Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoạtăđộng 

Ch栄 d詠 cam k院t trong quá trình xây d詠ng và ho衣t đ瓜ng, d詠 án đ違m b違o đ衣t các 
Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi tr逢運ng Vi羽t Nam, bao g欝m: 

 Môiătrường không khí: Các ch医t ô nhi宇m trong khí th違i c栄a d詠 án khi phát tán 
ra môi tr逢運ng b違o đ違m đ衣t tiêu chuẩn ch医t l逢ợng không khí xung quanh QCVN 
05:2013/BTNMT. 

 Nước thải: N逢噂c th違i sau khi qua bể t詠 ho衣i s胤 đ逢ợc đ医u n嘘i vào h羽 th嘘ng thu 
gom d磯n v隠 h羽 th嘘ng xử lỦ n逢噂c th違i chung c栄a d詠 án.  

 Chất thải rắn : 

+ Thu gom, v壱n chuyển đ院n n挨i xử lỦ theo đúng yêu c亥u an toàn v羽 sinh.  

+ Cam k院t vi羽c qu違n lý CTR tuân th栄 v隠 qu違n lý CTR;   

+ Ch医t th違i nguy h衣i đ逢ợc th詠c hi羽n theo quy định t衣i Thông t逢 s嘘 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 c栄a B瓜 TƠi nguyên vƠ Môi tr逢運ng quy định v隠 quy định chi 
ti院t m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t B違o v羽 môi tr逢運ng. 

 Cam kết thực hiện tất cả các biệnăpháp,ăquyăđịnh chung về bảo vệ môiătrường: 
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Ch栄 đ亥u t逢 d詠 án cam k院t đáp 泳ng các yêu c亥u v隠 b違o v羽 môi tr逢運ng nh逢 sau:  

- Th詠c hi羽n đ亥y đ栄, đúng các n瓜i dung c栄a báo cáo đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢運ng 
đư đ逢ợc phê duy羽t; 

- Đáp 泳ng các yêu c亥u v隠 c違nh quan môi tr逢運ng, b違o v羽 s泳c khoẻ c瓜ng đ欝ng và 
ng逢運i lao đ瓜ng; 

- Có b瓜 ph壱n chuyên môn đ栄 năng l詠c để th詠c hi羽n nhi羽m v映 b違o v羽 môi tr逢運ng; 

- L壱p Báo cáo giám sát môi tr逢運ng theo Ch逢挨ng trình giám sát môi tr逢運ng nh逢 
đư li羽t kê. Ch栄 d詠 án chịu hoàn toàn trách nhi羽m tr逢噂c pháp lu壱t Vi羽t Nam n院u vi 
ph衣m các Công 逢噂c Qu嘘c t院, các TCVN, QCVN n院u x違y ra s詠 c嘘 gây ô nhi宇m môi 
tr逢運ng. 

 Quảnălýămôiătrường 

Ch栄 d詠 án s胤 ph嘘i hợp v噂i các c挨 quan ch泳c năng trong quá trình ho衣t đ瓜ng 
nhằm đ違m b違o đ衣t tiêu chuẩn môi tr逢運ng theo quy định và phòng ch嘘ng s詠 c嘘 môi 
tr逢運ng khi x違y ra.  

Ch栄 d詠 án xin cam k院t hoàn toàn chịu trách nhi羽m tr逢噂c pháp lu壱t Vi羽t Nam n院u 
vi ph衣m các công 逢噂c Qu嘘c t院, các tiêu chuẩn Vi羽t Nam và n院u để x違y ra các s詠 c嘘 
gây ô nhi宇m môi tr逢運ng. 
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HÌNH ẢNH L遺Y M郁U HI烏N TRẠNG 
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HÌNH ẢNH THAM V 遺N CỘNGăĐ唄NG 
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UY BAN NHAN DAN
HUYJ1:N BU DOP

S6:12)0 IQB-UBND

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

BiLDop, ngCt}O~themg~ ndm 2021

QUYETDINH
Phi! duy~tdB an quy hoachchi ti~t xay dung tY l~ 1/500 mlf r<)ng

khu dan cu, xay dung thi~t ch~van hoaxii Thi~n Hung va
thj trin Thanh. Binh, huy~nBiI dAp.

?' ? "" -CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYEN
,- . .

Can cu Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 191612015;
Can cu Ludt Xay dung s6 50120141QH13 nam 2014;
Can cu Ludt Quy hoach s6 21120171QH14 ngay 2411112017;
Can cu Nghj dinh s6 44120151ND-CP ngay 0610512015cua Chinh philv~

viec quy dinh chi nit mot s6 noi dungvd quy hoacn khu dan cu;
Can cu Nghi dinh s6 3712019INf)-CP ngay 0710512019cua Chinh phu

quy dinh chi tiit thi hanh mot s6 noi dungcuaLU9t Quy Hoach;
Can cir Nghi dinh sa 72120191ND-CP ngay 3010812019cua Chinh philvd

sua a6i, b6 sung mot s6 ili~u cua Nghi ajnh s6 3712010/Nf)-CP ngay 0714/2010
cua Chinh phuv~ 19P,thdm ajnh, phe duy?t va quanlj quy hoq,ch khu dan cu va
Nghi ajnh s6 441201511Vf)-CPngay 0615/2015 cua Chinh phuvd vi?c quy ainh
chi tiit m6t s6 n6i dungvd quy hoq,chxay dvng;

Can cu Thong tu s6 12120161TT-BXD ngay 2916/2016 cua B(J Xay dvng
quy ajnhvd h6 sacua nhi?mv¥ va ad em quy hoq,chxay dt;mgviLng, quy hoc;zch
khu diin cll'va quy hoq,ch xiiy dvng khu chuc nang agc thiL;

Can cir Thong tu s6 20120191TT-BXD Ngay 3111212019cua B(JXay dt;mg
vd hll'6ng ddn xac iljnh, quanlj chi phi quy hoq,ch xiiy dt;mgva quy hoq,ch khu
diin cll';

Can cu Thong tu 0212017ITT-B.XD ngay 0110312017cua B(J Xay dt;mg
HUOngdanvd quy hoq,ch xiiy dvng nong than;

Can cir Quy chudn xiiy dvng Vi?t Namvd Quy hoc;zchxiiy d~mg QCXDVN
01: 20191BXD ban hanh kern theo Thong tu s6 22120191TT-BXD ngay
3111212019cua B(JXdy dt;mg;

Can cu Quyit ajnh s6 10641QD-UB ngay 13105/2004 cua UBND tinhvd
vi?c phe duy?t quy hoq,ch chung xiiy dvng thi trim BiLD6p, huy?n BiLD6p, tinh

BinhPhll'ac;
Can cu Quyit ainh s6 10651QfJ-UB ngay 13/05/2004 cua UBND tinhvd

vi?c phe duy?t quy hoq,ch chi tiit thi khu Trung tam hanh chinh huy?n BiLD6p,
huy?n Bu D6p, tinh Binh Phuac;

Can cu Cong van s6 1785IUBND-KT ngay 23/9/2019 cita UBND huy?n
Bu D6p vd vi?c thug,n chit truong quy hoq,ch rna r(Jngkhu diin Cll'va xay dt;mg
thiit chi van hoaXQ Thi?n Hung, huy?n BiLD6p, tinh Binh Phll'ac;

Can cu Quyit dinh s611411QD-UBND ngay 14/8/2020 cua UBND huy?n

. ,~ . ~.
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I -yI.t.~

Bit D6p v~ v~?Cphe duyet nhiemv¥ quy hoach va di: toan chi phi ldpa6 em quy
hoach chi tiet xay dungtY I? 1/500 rna rong khu dan CU,xay dung thiit chi van
hoa xii Thien Hung va thi fran Thanh Binh, huyen Bit D6p;

, Can Clf Nghi quyet s6 02/2020/NQ-HDND ngay 18/12/2020 cua H9i
dong nhdn dan huyen Bit D6pv~ viec thong quaa6 emquy hoach chi tiit xay
dung ry I? 1/500 ma rong khu dan cu, XclYdung thiit chi van hoa xii Thien
Hung va thi fran Thanh Binh, huyen Bit D6p;

Can cu Cong van s6 294/SXD-QLNQH ngay 02/02/2021 cua Sa XclY
Dung tlnh Binh Phuacv~ viec gopy chuyen mona6 an quy hoach chi tiit Xcly
dung ry I? 1/500 ma rong khu dan CU,xay dung thdt chi van hoa xii Thien
Hung va thi fran Thanh Binh, huyen Bit D6p;

Can cu Cong vein s6 72/SGTVT-VP ngay 25/0112021 cua Sa Giao thong
v(in tili tinh Binh Phuac v~ vi?c gopy a6 an quy hoq.ch chi tiit xay d~mgry I?
1/500 rna r9ng khu dan Clf, xdy dvng thiit chi van hoa x{i Thi?n Hung va thi
fran Thanh Binh, huy?n Bit D6p;

Can cu C6ng van s6 67/PC07 ngay 21/01/2021 cua Phimg
CS.PCCC&CNCH C6ng an tinh Binh Phuacv~ vi?c gopy v~ l'inhvvc PCCCa6
an quy hoq.chchi tiit XclYd~mgry I? 1/500 ma r9ng khu dan cu, xay d~g thiit
chi van hoa x{i Thi?n Hzmg va thj fran Thanh Bznh, huy?n Bit D6p;

Xit a~nghi cua phong KinhIi va Hg, tang tg,iTa frinh s6 20/TTr-KTHT

ngay 25 thimg 02 narn 2021.

QUYETDJNH:

f)i~u 1. Phe duy~t D6 an quy ho?ch chi tiSt xay dlJllgtY 1~11500rna rQng
khu danCU, xay dvng thiSt chS van hoa xa Thi~n HIDlgva thi tdn Thanh Binh,
huy~n Bu B6p, vai cac nQi dung nhu sau:

I. NQI DUNG QUY HO~CH:
1.Ly dova Sl}' cin thi~t quy ho~ch
_ Bu D6p dugc thanh l~p va chinh thuc di vao ho?t dQngill ngay

01/5/2003 tren co sa tach ra illhuy~n LQc Ninh, co t&ng di~n tichtl;r nmen
38.051 ha. Huy~n co 06 xa va 01 thi trftn.

- Thi tr§.nBli D8p nay la thj tr§.nThanh Binh, huy~n Bu B6p, tinh Binh
Phuac dugc UBND tinh phe duy~t quy ho?ch chung xay dlJllg t?i QuySt dinh s6
1064/QB-UB ngay 13/0512004,trong do khu Trung tam hanh chinh huy~n Bu
B6p dugc UBND tinh phe duy~t d6an quy ho?ch chi tiSt t?i QuySt dinh s6

10651QD-UBngay ngay13/0512004.
- BSn nay, nhi~u cong trinh trQng diSrn da dugc d~utu xay dvng nhu:

Khu trung tam hanh chinh t~p trong huy~n, cac cong trinh ph\lcV\l nhu c~u
cQng d6ng nhu: Nha thi d§.u da nang, nha thiSu nhi, Baiwang ni~rn cac anh
hung li~t si Cac ho?t dQng thS d\lc - thS·thao, van hoa, van ngh~ dugc t5 chuc
thucmg xuyen va ngay cang phat triSn sau rQng trong qu~n chUng.

- Tuy nhien, dSn nay huy~n Bu B6p vfuI chua dugc d~utu xay dvng cong
trinh San v?n dQng c§.phuy~n, dS dap ling nhu c~u t5 chuc cac chuang trinh thi
d§.uthS d\lc - thS thao, trinh diSri van hoa, van ngh~ co quy moIan. Do do, lam
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han ch~ moi tnrong t~p tuyen, thi dfiu thS due - thS thao cho cac d9i tuyen thi

dfiu cling nhir tinh th~n thS due - thS thao rim luyen cua ngiroi dan trongkhu
vue, rn?t khac do t6c d9 do thi hoa ngay cang tang, cac khu V\ICg~ trun& ta:n
hanh chinh huyen ngiroi dan xay dung nr phat, khong co quy hoach cu the ,dan
d~n kho khan trong cong tac quan ly clingnhu dS dap irng cac nhu c~u ve ha
t~g phuc vu cho nguoi dan.

- Do do, nh~ thfiyS\1'c~n thiet cho nhu c~u phat trien kinh t~ - xa h9i chS?
dia phuong, ngay 23/9/2019 UBND huyen BiI Dop co Cong van so
1785/UBND-KT vS viec thuan chu tnrong quy hoach rna rfmg khu dan cu va
xay dung thi~t ch~ van hoa xa Thien Hung.

- Vi~c l~p quy ho~ch chi ti~t xay dlJIlgtY l~ 11500rna r9ng khu dancu~
xay dlJIlg thi~t cli~ van hoa xa Thi~n Hung va thj tr~n Thanh Binh, huy~n Bu
D6p se lam cosa dS ti~n hanh d~uttl xay dlJllg cac h~g rnl,lccong trinh trong
khu quy ho~ch cling nhu phl,lcVl,l cong tac quan ly xay dlJDgcong trinh tren dja
ban Huy~n Bu D6p.

.;.Tir nhUng ly do neu tren, vi~c l~p d6an quy ho~ch chi ti~t xay d\ll1gtY
l~ 1/500 rna r9ng khu dan cu, xay dlJIlg thi~t ch~ van hoa xa Thi~nHung va th!i
trfin Thanh Binh, huy~n BiI D6p la c~n thi~t.

2. Tinh chit va rn1}ctieu quy ho~ch
- La khu quy ho~ch thS dl,lcthS thao k~t hgp v&i dan cu, truang h9C dap

{mg nhu c~u vS thS dl,lcthS thao, nhu c~u vS dfita cho ngum dan tren dia barn
huy~n.

- Dap {mg nhu c~u t6 chuc cac chuang trinh thi dfiu thS dl,lc - thS thao,..
trinh diSn van hoa, van ngh~ co quy mo IOn. T~o rnoi truang thu~ lqi cho vi~c;
t~p tuy~n, thi dfiu thS dl,lc - thS thao cua cac dQi tuySn trong huy~n va ngoaii
huy~n.

- Dap {mg nhu c~u quy d~tanguai dan trong khu Vllc.
- La co sa cho vi~c quan ly quy ho~ch xay dlJllg va d~uillxay d\IIlg cong

trinh.
- D6ng bQcosa h~ t~g, k~t n6i vai cac khu chuc nang khac cua khu VlJC_
- Tirng buac xay dlJllg bQm?t ki~n truc va gop phk van qua trinh do thj

hoa cho thj trfin Thanh Binh, xa Thi~n Hung n6i rieng va huy~n Bu D6p noi
chung.

3. Ph~m vi ranh giOi, quy rno di~n tich khn quy ho~ch:
3.1. Ph,rn vi ranh gi6i:
Khu VllCl~p quy ho~ch t9a l~c t~i tm tr§n Thanh Binh, va xaThi~n

Hung, huy~n BiI D6p, tinh Binh Phuac, coillc~ ti~p giap C\lthSnhu sau:
+ Phia B~c ti~p giap: D~t cua Congty TNHH MTV Cao su LQc Ninh;
+ Phia Nam ti~p giap: DuOng NguySn Van Tr6i;
+ Pilla Dong ti~p giap:DuOngDT 759B, khu thuong m~i va dancu;
+ Pilla Tay tiSp giap: D~t Cong tyTNlffi MTV Cao su LQc Ninh va dfit

dan.
3.2. Quy rno:
- Quy rno dan s6d\1' ki~n khoimg 5000nguai.
- Quy rno khu quy ho?ch co di~n tich 299.999,1 rn2.
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4. Cac chi tieu kinh t~kY thu~t
4.1. Chi tieu sir dung dfit:
- Chi tieu d~t a: 26,4 mvnguoi;
- Chi tieu d~t cay xanhcong cong:3,5 mvnguoi;
- D~txay dung cong trinh dich vu, congcong:6,6 m-/ngiroi;
- M~t d9 xay dungt6i datoankhu: 42,54%.
+M~t de)xaydung t6i dakhu d~ta IOC;li1: 65,00%.
+ M~t d9 xay dungt6i dakhu d~ta IOC;li2: 80,00%.
+M~t d9 xay dung t6i dakhu d~tnha a xil h9i: 70,00%.
+ M~t d9 xay dung t6i da khu d~t tlnrong rnai dich vu - khach san:

60,00%.
+ M~t'de)xaydung t6i da khud~t t111sa co quan: 40,0"0%.
+ M~t d9 xay dung t6i dakhu d~t giaodue:40,00%.
+ M~t d9 xay dung t6i da khu d~t san v~n d9ng: 60,00%.
+ M~tde) xaydung t6i dakhu d~t cay xanh cong vien: 5,00%.
+ M~t de)xay d\ffig t6i da khu d~t hC;lt~ngkY thu~t: 60,00%.
+ M?t de)xay dvng t6i da khu d~t bili xe: 5,00%.
- Tkg cao xay dvng t6i da 15 tkg.
+ Tkg cao xay dvng khu d~ta t6i da 5 tkg.
+ Tkg cao xay dvng khu d~t thuang mC;lidjchvv - khach s~n t6i da 15
t~ng.
+ T~ng cao xay dvng khu d~t t111sa crr quan t6i da 1° t~g.
+ Tkg cao xay dvng khu d~t giao d\lc t6i da 3 t~ng.
+ Tkg cao xay dvng khu d~t sanv?n de)ngt6i da 1° t~g.
+ Tkg cao xay dvng khu d~t cay xanh, bili xe t6i da 1 tkg.
+ Tkg cao xay dvng khu d~t hC;lt~gIcy thu?t t6i da 2 t~ng.
- Khoang lui: dam bao thea QCXDVN 01:2019.
4.2. Cae chi tieu quy ho~ch ki~n truc:
Thgc hi~n thea quy chuan quy ho~ch xay dvng ban hanh thea thea

QCXDVN 01:2019.
4.3. Cac chi tieu quy ho~ch h~ tAngk:Y thu~t:
- Giao thong:
+ Ty l~ d~t giao thong chiSmt:Y l~ 22,6%.
+ Duang nQi be)co bS f9ng m~t duang: ?7m, via he ?4m, ban kinh b6 via

?8m.
- Chi tieu c~p nuac:
+Nuac sinh hOC;lt:100 Htinguai.ngaydem.
+ Nuac cong triOOcong c9ng va dichV\l: 2litlm2/sanlngay oem.
+ Nuac truang m~u giao: 100 litlchau/ngay demo
+ Nuac tuai vuan hoa, cong vien: 3litlm2/ngay oem.
+Nuac rua duang: 0,5Htim2/ngay oem.
+ Chua chay: 15 lis, s6 luqngdam chay xay ra dfmg thaila 02 trong 3

gia.
_ Chi tieu thmlt nuac thai, ch~t thairim va v~ sinh moi truang:
+ Chi tieu nuac thai sinh hOC;ltd~t: 100% tieu chufuI cApnuac sinh hoC;lt.
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+ Chi tieu rae thai sinh hoat: 1,0 Kg/nguoi/ngaydem.
- Chi tieu c~p dien:
+ Nha a li8n k8: 3 kWlh9;
+Nha a biet thir: 5 kWlh9;-
+ Cong trinh van phong, TMDV: 20 - 30 W/m2san.
+ Cong trinh tnrong mfru giao: 0,2 kW/chau.
- Chi tieu mang thong tin lien lac: ~lmay/l h9·
5. Quy hoach sir dung d§t:
T6ng dien tich khu d~t rong 299.999,1 m2, duoc C(] c~u sir dung d~tnhir

sau:
-.D~t a: Chiem dientich 132.092,8m2, tY l~44,0<yo;
~ D~t cong trinh dich vu - cong cong: Chiem dien tich 33.240,Om2, tY l~

11,1%;
- D~t sanv?n d9ng:Chiem dien tich21.944, 7m2, tyl~ 7,3%;
- D~t cay xanh cong vien: ChiSm dien tich 17.642,Om2, ty l~ 5,9%;
- D~t ha t~ngkY thuat: Chiem dien tich 532,2m2, tY l~ 0,2%;
- D~t b§j xe: ChiSm dien tich 7.247,lm2, tY l~ 2,4%;
- D~t hanh lang an toan duong b9: ChiSm dien tich 19.441,8m2, tY l~

6,5%;
- D~t giao thong: ChiSm di~n tich 67.858,5m2, tY l~ 22,6%.

Bang 1: Bang din b~ng sir d1}.ngd§t:

Stt Lo~i d~t Quym6 (m2)
Tyl~
(%)

1 D~t6 132.092,8 44,0
2 B~t cong trinh dichV\1 - cong cQng 33.240,0 11,1
3 B~t sanv~ dQng 21.944,7 7,3
4 BAt cay xanh cong vien 17.642,0 5,9
5 BAth~ tkg kY thu~t 532,2 0,2
6 BAtbai xe 7.247,1 2,4
7 DAthanh lang an toan duemg bQ 19.441,8 6,5
8 D~t Iliao thong 67.858,5 22,6

tAng cong 299.999,1 100,0

Bang 2: Bang thBngke quy ho~ch chi ti~t sir d1}ngd§t:

Quymo
Ty

S6
Maxd (%) Tlin~ cao

Hssdd Dan sa Chi tieu
Stt LOlJ.iait Ky bi~u (mz) I~

16
T6i T6i T6i T6i t6i aa (ngrroi) (m2/ngrrOi)

(%) thiEu da thih aa

1 BAt ii'
132.092,

44,0 598 40,00 73,86 1 5 3,7 5000 26,4
8

I 1 D~talo\li 1 Al+A7 36.452.6 12,2 147 40.00 65.00 1 5 3,3 588

1,2 D~ti:Jlo\li 2 81+834 69.166,6 23,1 448 40,00 80,00 1 5 4.0 1792

1,3 Dilt nM i:J xii hOi
OXHI+

26.473.6 8,8 3 40,00 70,00 I 5 3,5 2620
OXH3

Bilt cong trinh
2 djch VI.J - cong 33.240.0 11,1 3 20.00 46,14 1 15 6,9 - 6.6

cQne
mt thucmgmili

2,1
dich V\l - khach TMDV 10.209,6 3,4 1 20,00 60,00 1 15 9,0 -
SllD

mt IrI,l saca
CQ 13.2.11,3 4,4 I 20,00 40,00 I 10 4,0

2.2 Quan
-

DAtgiao d\lc OD. 9.819,1 3,3 1 20.00 40.00 1 3 1,2 -
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2,3 .
3

Dftt saov~n
SVD 21.944,7 7.3 1 20,00 60,00 I 10 6,00

ai)no
-

4
Dit cay xanh CX1+C

17.642,0 5.9 3 5,00 1 0,05 3,5
cono VieD X3

- - -

5
D:lt h(l t!iog ky

lIT 532,2 0.2 1 20,00 60,00 I 2 1,20 0,1
thuat

-

6 nAt bili xe BX 7.247,1 2,4 1 - 5,00 - I 0,05 - 1,4

DAt billlh lang
7 an tosn dll'img 19.441.8 6,5 - - - - - 3,9

bo
8 DAt ziao thon" 67.858,5 22,6 - - - - - - 13,6

T6ng cQng
299.999, 100,

607 42,54 15 - 5000 60,0
1 0

- -

6. Quy hoach khdng gian ki~n true canh quan:
6.1. Bat u loai1(Ki hi?u 0 ttat tit A1 ttin A7):
Co dien tich d~t khoang 36.452,6m2, voi m?t d9 xay dung t6i da 65%,

tftng caoill01 dSn 5 tkg;
6.2. Bat uloai 2 (Ki hi?u 0 ttattit B1 din B34):
Co dien tich d~t khoang 69,166,6m2, voi m?t d9 xay dung t6i da 80%,

tftng cao nr 01 dSn 5 tftng; .
6.3. Bat nha uxii hri (Ki hi?u 0 aat OXHI din OXH3):
Co dien tich d~t khoang 26.473,6m2, voi m?t 09 xay dung t6i da 70%,

tkg caoill01 dSn 5 tftng;
6.4. Bat thutmg maidich V!'- khdch san(Ki hi?u 0 ttat TMDV):
Co dien tich d~t khoang 10.209,6m2, voi m?t d9 xay dvng t6i da 60%,

tftng caoill01 dSn 15 tkg;
6.5. Bat tr!' suCIY quan (Ki hi?u 0 ttat CQ):
Co di~n tich o~t khming 13.211,3m2, v6i m?t d9 xay dvng t6i da 40%,

tkg caoill01 dSn 10 tkg;
6.6. Bat giao d!,c (Ki hi?u 0 ttat GD):
Co di~n tich d~t khoang 9.819,lm2, v6i m?t d9 xay dvng t6i da 40%, tkg

caoill 01 dSn 3 tkg;
6.7. Bat san V9n ttrng(Ki hi?U 0 aat SVD):
Co di~n tich d&tkhoang 21.944,7m2, vai m?t d9 xay dlJIlg t6i da 60%,

tftng caoill01 dSn 10 tftng;
6.8. Bat cay xanh cong vien(Ki hi?u 0 aattir CXl ttin CX3):
Co di~n tich d~t khoang 17.642,Om2,v6i m~t d9 xay d\IDgt6i da 5%, t~ng

cao 1 tkg; D6i v6i 10 d~t cong vien(kY hi?U ex]) b6 tri cong trinh nha truySn
th6ng co di~n tich khoang 200-500 m2 va duqc thi§tkS chi tist a buac l?p dVan

d§.utu xay d\IDgcong trinh.
6.9. Bat hfl tang /if thU9t (Ki hi?u 0 ttat HT):
Co di~n tich d~t khoang 532,2m2, v61 m?t u9 xay d\IDgt6i da 60%, tftng

cao tir 01 dSn 2 tftng;
6.10. Dat biii xe (Ki hi?~ 0 ttatBX):
Co di~n tich d~t khoang 7.247,lm2, v6i ill?t d9 xay dVng t6i da 5%, tftng

cao 1 tftng.
6.11. Dat hanh lang biio v? auirng br:
Co di~n tich d~t khoang 19.434,lm2, chiSmtY 1~6,5% di~n tich to~mkhu.
6.12. Bat giao thong:
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Co dien tich dfrt khoang 67.858,5m2, chi~mtY l~ 22,6% dien tich toan

khu.
6.13. Cdc yeu cau v; ta chu« btio v~ ctinh quan:
- Hinh tlnrc ki~n true cac cong trinh hien dai; mau s~c cong trinh, cay

xanh san vuon phil hQ'Pvoi clnrc nang sir dung ella tirng cong trinh va hai hoa
voi canh quan khu vue, d6ng thai tao duoc diSm nhan vS khong gian cho khu

Vlfc.
- Trong cac 10 dfrt chirc nang co thS b6 tri IDQts6 cong trinh nhutram

di~n, til cap dien thoai, diSm thu gom rae... vitri, quy mo, hanh lang bao v~ cu
thS se diroc xac dinh chinh xaca giai doan Iap du an d§.utu xay dung, tuan thu
thea dung Tieu chuan, Quy chu~n hien hanh,

- D6i voi cong trinh dich vu - cong cong: thi~t kS cong trinh co hinh
tlnrc kien true hien dai; mau s~c cong trinh, cay xanh san vuOn phil hQ'Pvai
chuc nang sir d\lng va hai hoa vai canh quan khu V\IC,d6ng thai t?o dugc

diSm nh~n vS khong gian cho khu Vlfc.
- D6i vai cay xanh cong vien, san v~ dQng: tr6ng cay xanh, lamYUan

hoa kSt hgp vai kiSn truc tiSu canh dS ph\lcV\l dan cu trong khu Vl;rC...hinh
thuc t6 chuc cay xanh d~p, phong phu, b6 tn 16i ra vao thu~n ti~n. DS tang
cuang hi~u qua sir d\lng, khong dugc lam hang rao bao quanh t?O diSu ki~n
thu~ 19icho sir d\lllg chung va phil hgp vai quy ho?ch.

- D6i vai cong trinh bili xe, h? t§.ngkY thu?t c~n co giai phap kiSn truc .
phil hQ'P,tranh lam anh huang dSn canh quan chung cua khu Vlfc.

7. Quy ho~ch h~ thBng h~ tingIcy thu~t:
7.1 Quy ho~ch h~ th8ng giao thong:
a. H~ thang giao thong ilai ngo{li:
- DuOng DT.759B: LQ giai rQng 64m (theo ban d6 trich do).
- DuOng Nguy@nVan Tr6i: LQgiai rQng 24m (theo quy ho?ch chung).
- Ngoai ra con co cac dUOngthuQc khu thU01lgm?i phia Dong dV an: LQ

giai rQng 2:14m.
b. H~ thang giao thong npi hp:
- TuySn Dl, N5 (co mgt clit1-1), long duang 12m, hai ben dUOng co via

he m6i ben 6m.
- TuySn D2; D3; Nl; N2; N3; N4; N6; va N7(co mgt ccit2-2), long

dUOngrQng9m, hai ben duang co via he m6i ben Sm.
_ TuySn D4,: Duang vaoill duang hi~n hfru (co mgt ccit 3-3), long

duang 7m, hai ben duang co via he m6i ben 4m.
7.2 Chuin bjIcy thu~t dftt xiy dlplg:
a. Quy hO{lchsan n~n:
NSn xay dvng cac khu VlfCmai gfu kSt v6i khu VlfCcli, dam bao thoat

nuac m~t t6t, dam bao chiSu cao nSn phil hQ'Pvai khong gian kiSn trUc va canh

quan do thi maio
ThiSt kS san nSn tuan thu thea cac cao d9 kh6ng chS cua cac tim tfl,lC

duOng, dQ d6c, huang d6c cua khu VlfC,kSt hgp vm vi~c xem xet cac cao d9
hi~n tq1llg cac tuySn duang dS dam bao vi~c ton nSn dam bao tieu thoat nuac va
khong gayanh huang tm khu VlfChi~n tr?llg dan eu dang ,6ndinh.
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Huong d6c chung cua toan bQ khu V1Jcthea huong d6ctir duong hien
hiru phia Dong d6c v@phia Nam cua du an.

h. Quy hoach h? thang thodt nutrc mira:
- H~ thong thoat mroc mua rieng biet voi h~ thong thoat nuoc ban, hoat

dQngvoi chS dQtv chay,
- Niroc mua diroc thu gom nho cac tuyen cong di doc thea hai bencac

tuyen duong giao thong va dfrnv@cira xamroc rmra ra su6i hien hfru.
- H~ thong dtrong 6ng thoatmroc rmra d?t duoi via he, c6ng diroc nbi

thea nguyen t~c ngang dinh va co dQsau chon c6ng t6i thieula 0,7m voi dQd6c
doc cong;:::11D (D: duong kinh cua cong). Cong thoat mroc duoc sir dunglea
cong tron be tong cBt thep due s~n lo?i C (thea tieu chufin TCXDVN 9113-
2012 - Ong be tong c6t thep thoat nuac), duang kinh c6ng thoM nuac D800-
D1.000.

- Tren duang cBng thoat nuac bB tri cac h6 ga thu nuac mua vai khoang
cach cach trung binh la 25m - 40m (Vi tri hB ga co thS thay d6i khi thi~t kS h6
sa ban ve thi cong cho sat vai thvc t~ dia hinh).

- H~thBng thoat nuac mua C\lthS duqc bB tri nhu sau:
+MQtph~n lUlllm;mgnuac mua tren duang Dl thoat ra duang DT759B;
+ MQtph~n lUllluqng nuac mua tren duang Dl, N7 va duang D4 thoat ra

duang N6 va chay ra duang DT759B;
+MQtph~n lUllluqng nuac mua tren duang D3 thoM ra duemg DT759B;
+ MQt philillUll luqng nuac mua tren duang D1, N5, D2 va duang D3

thoat ra duemg N4 va chay ra duang hi~n hfru phia Dong dVan;
+ MQtph~ lUll luqng nuac mua tren duang Dl, D2 thoat ra duimg N3 va

chay ra duang hi~n hfru phia Dong dVan;
+ MQtph~n lUll lugng nuac mua tren duemg Dl, Nl va duang N2 thoat ra

duang hi~n hfru phia Dong dv an;
+ MQt ph~n lUll luqng nuac mua tren duang Dl thoat ra dUOngNguySn

Van Tr6i.
7.3. Quy ho~ch h~ th8ng c~p nU'(yc:
- Ngu6n nuac: Ngu6n nuac duqc d~u nBi vai duang Bng c~p nuac hi~n

hfru D150 cua khu V\ICtren duang NguySn Van Tr6i.
- M?ng luai dUOngBng duqc thiStk~thea ki@um?ng vong kSt hqp m?ng

ho.
- M?ng dich V\lla m?llg cung cftp nuac trvc tiSp dSn cac d6i tugng sur

d\lng nuac, dUOngkinh 6ng tlr D75-:;_Dl50. Tren m?ng dich V\lnay duqcquyr
ho?ch thanh m?llg ho, t?i nhfmg diSm d~u nBi vai dUOngBng thuQc m?llg ph§.n
phBi dSu co van khoa khBng ch~.

- TAng lUll IUQ11gnuac c~p toan khu: 1.045,70 m3/ngay.
- Ong c~p nuacsud\ll1gBngnhva HDPE; .
- DuOng Bng thiSt kS d?t tren he chon sau tBi thiSu 0,6 m tinhtlr dinh

,
ong.

- Cac Bng c~p nuac dugc d?t tren he, nhfmg do~ qua duOng,tuy thuQc
" , ... , ,

vao chieu sau se' dugc d?t trong ong long bao v~. DuOng kinh ong long Ian han.
cac BngwangUng hai c~pmy truang hqp thvc tS.
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- H~ thong c~p mroc chua chay:LUll hrong c~p mroc chua chay q= 151/s
cho motdamchay, s6 damchay xayra d6ng thai mQthie la 02 damchay. Trong
khu quyhoach b6 tri tru l~y benngoai cong trinh g6m cocac t11l1~ymroc chua
chay trentuyen 6ng c~pmroc chinhDl10, khoang each giira cac tru150 ID.

7.4. Quy hoach h~ th&ng c~p di~n va chi~u sang:
- Nguon dien c~p cha cac tram biSn ap trong khu dan duoc l~y nguontir

duong di~n trung ap tren dirongDT.759B.
- TAngnhud.u dungdi~nkhoang:2.573,71 kVAlngay.
- Mang hroi c~p di~n:
+ Tuyen di~n trung ap xay dung moi c~p di~n cho khu vue va quy hoach

c~p di~n cho cac tram biSn ap 35/0Akv trong khu dan cu duoc thiSt kS thea c~p
di~nap 35kV. TuySn di~n trungip mai nay di n6i dQcthea cac tf\lC duang giaa'
thong nQikhu dan cu c~p di~n dSn cactr?rubiSn ap 35/0AKV.

+ Duang day c~p di~n 0,4kV di~n ap 380/220v cho cac hQ dan di nAi tren
cac cQt be tong ch?y dQc thea cac trvc duang giaa thong nQi bQ, day bQc
CUIPVC tiSt di~n day 2xlo. Khoang cach cQt di~n ~ 35m.

+ Ngu6n di~n chiSu sang dQc thea cac tuySn c~p di~n 0,4 kV, den chiSu
sang thea cQt di~n, chiSu sang mQt ben duang, hinh thuc chiSu sang den Led

cong su~ttir 100W dSn 150W.
+ H~th6ng chi@usang dugc diSu kiSn tir cactil chiSu sang dugc thiSt kS

vai chS dQ dong c~t thich hgp thea thai gian vai hai chS dQ d6i vai mua he va

mliadong.
7.5. Quy ho~ch thong tin lien l~c:
_Ngu6n c~p: Ngu6n c~p thong tin lien l?c cha khu dan cu dugc l~y tren

m?llg luai thong tin lien l?c duang DT.759B.
- Cap thong tin lien l?c dugc di n6i tren tf\l be tong cling h~ th6ng c~p

di~n.
7.6. Quy ho~ch h~ th&ng thmit ntro-c thai va v~ sinh moi truimg:
a.QuyhOf!chh? thang thoat nUdc thai:
M5i hQ gia dinh co bSt\{ ha~i rieng, nuacsau khi xu ly qua bSt\{ ha?i

dugc d§ll vS bS xu lynuacthai b6 tn trang khu d~t h? tkgIcy thu~t, nuacthai
saukhi xU ly d~t chufuI se dugc xa van h~ th6ng thaatnuac mua chay ra

muong hi~n hfru.
H~ thaat nuac thai rieng bi~t vai h~ th6ng thaat nuac mua, ha~t dQng

vai chS dQt\{ chay.
Nuac thai dugc thugamnha cae tuySn c6ng di dQc thea hai ben cac

tuySn duang giaa thong va d~n vS khu xu lynuaethai t~p trung co cong su~t

520m3/ ngay demo
h. Vi sinh moi trlfilng:
- Tang luqng rac thai hang ngay: 5.000 kg/ngay.
_ Rac thai sinh ha~t t~i cac thUng rac b6 tri tren cac tuySn duang va

trangcac khu c6ng trinh thuang m?i dichV\l, eong vien se dugc e6ng nhan
moi truangtai thu gamthea gia quy dinh e\l thS trang ngay va se dugc t~p kSt
t?i khu .t~p kSt nlc. b6 tri trang d~t h? t~gIcy thu~t (kY hi~u HT) sau do se
duge xe chuyen dUng ch&di xu lY·
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8. Cac hoat dQng bao v~ moitruongcin clni trong:
TU3nthu tieu chuk thi@tk@,thi cong vS v~ sinh moi tnrong trong khu

quy hoach, d~c bi~t hixu ly mroc thai va ch~t thai r~n.
-Di~u 2. Phe duyet kern thea Quyet dinh nay Qay dinh quan ly xay dung

thea d6 an quy hoach chi ti@txay dungtY l~ 1/500 rna rong khu danCU, xay
dung thi@tch@van hoa xiiThien Hung va thi tr~n Thanh Binh,huyenBu D6p.

Di~u 3.TB chirc thuc hi~n:
Phong Kinh t@va H~ t~ng chu tri, ph6i hop voi cac dan vi lien quan t6

chirc cong b6d6 an quy hoach chi ti@txay dungtY l~ 11500rna r9ng khu dan
CU, xay dung thi@tch@van hoa xii Thien Hung va thi trk Thanh Binh, huyen

BiI B6p thea quy dinh.
Di~u 4. Cae Onglba): Chanh Van phong HBND-UBND huy~n; T~&ng

phong: Kinh t@va H~ t~ng, Tai chinh va K@ho~ch, Tai Nguyen vaMoi
truOng; Chli tich UBND thj tr~n Thanh Binh, Chil tich UBND xii Thi~n Hung
va Thil truOng cae co quan, dan vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh

quy@tdinh naykS tir ngay IcY .i;4nJv
CHiJTJCHNcrinh~n:U

- CT, cae PTC;
- Nhudi~u 4;
- LDVP, CV KT;
- Luu VT, KT-HT.
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UY BAN NIlAN DAl~
HUY~NBUD6p

S6:rI6J?J/QD-UBND

CONG HOAxA HOI CHU NCHlA VIET NAM. . .
DQc l~p - Tl}:'do - H~nh phuc

Bit D6p, ngay 22 thang 10 ndm 2021

QUYETDlNH

V~ vi~e sira d8i, b8sung khoan 4, khoan 5 va khoan 6 di~u 1 Quy~t dinh s6
2S0/QD-UBND ngay 02/312021 eua VBND huyen BirDap

eMU TIeR UY BAN NIlAN DAN HUYEN. .
Can c{{'Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 191612015;
Can cu' Ludt .Xay dungs650120141QH13 ndm 2014;
Can ctr Ludt Quy hoachs621120171QH14 ngay 2411112017;
Can CICNghi dinhs644120151ND-CP ngay 0610512015 cua Chinh phil v~

viec quy dinh chi !iit 711J?ts6noi dung v~ quy hoach khu dan cu;
Can cu Nghi ainhs637120191ND-CP ngay 0710512019 cua Chinh phil

quy ainh chi tiit thi hanh mots6noi dung cua Ludt Quy Hoach;
Can cu Nghi dinhs672120191ND-CP ngay 3010812019 cua Chinhphil v~

sica a6i, b6 sung mots6ai~u cua Nghi dinhs637120101ND-CP ngay 071412010
cua Chinh phil v~ ldp, thdm dinh,phe duyet va quanIf quy hoach khu dancuva
Nghi ainh s644120151ND-CP ngay 061512015 cila Chinh phil v~ vi¢c quy dinhI.~:·~~}~~;·
chi !iit m9t s6n9i dung v~,quy hO(lchxay dvng; 1%;~?=~

Can cu Thong tuso 12120161TT-BXD ngay 291612016 cila B9 Xay dvn/:/(i./' j~:.~~

quy ainh v~ h6sacila nhi¢m V1;lva a6 an quy hO(lch xay dvng vitng, quy hO(lcI ~ l\~;~0\
khu dan cu va quy hO(lch~ay dvng khu chux nang agc thit; ~..~~

, Can c!l Thong tuso2012019ITT-B){D Ngay 3111212019 cila B9 Xay dvng ,-:r ~
ve huong dan xac ainh, quanIf chi phi quy hO(lch xay dvng va quy hO(lch khu -:"*'
dan cu;

Can cu Thong tu 02120171TT-BXD ngay 0110312017 cila B9 Xay d1;lng
Hu'ong ddn vJ quy hO(lchxay d1;lngnong th6n;

Can cu Quy chudn xay dvng Vi¢t Nam v~ Quy hO(lchxay dvng QCXDVN
01: 20191BXD ban hanh kem thea Thong tus6 22120191TT-BXD ngay
3111212019 cila B9Xay dvng;

Can cu Quyit ainhs610641QD-UB ngay 13105/2004 cila UBND tinh v~
vi¢c phe duy¢t quy hO(lch chung xay dVng thi frdn Bit D6p, huy¢n Bit fJ6p, tinh
Binh Phubc;

Can cu Quyit ainhs610651QfJ-UB ngay 13105/2004 cila UBND tinh vJ
vi¢c phe duy¢t quy hO(lch chi tiit thi khu Trung tam hanh chinh huy¢n Bit fJ6p,
huy¢n Bit D6p, tinh Binh PhU'O'c;

Can cu: Cong vans61785IUBND-KT ngay 231912019 cila UBND huy¢n
Bit D6p v~ vi?c thucjn chil truO'ng quy hO(lch ma r9ng khu dan CU'va xdy d1;lng
thiit chi van hoa xli Thi¢n Hung, huy¢n Bit D6p, tinh Binh PhuO'c;

Can cu Quyit ainhs6250IQfJ-UBND ngay 021312020 cila UBND huy¢n
Bit D6p v~ vi¢c phe duy¢t a6 an quy hO(lchchi tiit xay dvngtY l¢ 11500 ma r9ng
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khu dan cu, xay dung thiit chi van hoa xd Thien Hung va thi trdn Thanh Binh,
huyen Bit£J6p;

Xit d~ nghi cua phong Kinhti va Hc;ztangtai To' trinh s6179/TTr-KTHT
ngay 20 thang 10 ndm 2021,

QUYETDINH:

f)i~u 1.Sua d6i, b6 sung khoan 4, khoan 5 va khoan 6 dieu 1 Quyet dinh
s6 250/QB-UBND ngay 02/3/2021 cua UBJ'\TDhuyen Btl f)6p v§ viec phe
duyet d6 an quy hoach chi tiSt xay dung ty l~ 11500 mo rong khu dan cu, xay
dung thiSt che van hoa xa Thi~n Hung va thi tr~n Thanh Binh, huyen Btl D6p
voi cac nci dung nhu sau:

1. SiraoBi toan hi}ti~u muc 4.1khoan 4 Di~u 1nhu sau:
4.1. Chi tieu sir dl}ng d~t:
- Chi tieu d~ta: 26,4 m-/nguo'i;
- Chi tieu dftt cay xanh cong cong: 3,5mvnguoi;
- f)~t xay dung cong trinh dich V1,l,cong cong: 6,6 mvriguoi;
- M~t dQxay dVng t6i da toan khu: 42,54%.
+ M~t dQxay dVng t6i da khu dftta lo~i 1: 65,00%.
+ M~t dQxay dVng t6i da khu dftta lo~i 2: 80,00%.
+ M~t dQxay dVng t6i da khu dftt nhao' xii hQi: 70,00%.
+ M~t dQ xay d1,l1lgt6i da khu dftt thuO'ng m~i dichV1,l - khach s~n:
60,00%.
+ M~t dQxay dVng t6i ciakhu dftt tn,l so cO'quan: 40,00%.
+ M~t dQxay dVng t6i da khu dftt giao d1,lc:40,00%.
+ M~t dQxay dvng t6i da khu dftt san v~n dQng: 60,00% .
+ M~t dQxay d1,l1lgt6i da khu dftt cay xanh cong vien: 5,00% .
+ M~t dQxay d1,lngt6i da khu dftt h~ t~ngkY thu~t: 60,00%.
+ M~t dQxay dvng t6i da khu dftt biii xe: 5,00%.
- T~ng cao xay dvng t6i da 15 t~ng.
+ T~ng cao xay dvng khu dftta t6i da 5 t~ng.
+ T~ng cao xay dVng khu dftt thuong m~i dich V1,l- khach s~n t6i da 15
t~ng.
+ T~ng cao xay d1,l1lgkhu dftt tr\1socO'quan t6i da 1° t~ng.
+ T~ng cao xay d1,l1lgkhu dftt giao d\1ct6i da 3 t~ng.
+ T~ng cao xay dVng khu dftt san v~n dQng t6i da 1° t~ng.
+ T~ng cao xay dvng khu dftt cay xanh, biii xe t6i da 1 t~ng.
+ T~ng cao xay d1,l1lgkhu dftt h~ t~ngkY thu~t t6i da 2 ding.
- Khoang lui: dam bao thea QCXDVN 01:2019.
2. Su'aoBi toan bo khoan 5 Di~u 1 nhU'sau:
Quy bo~ch sil' dlJ.~g d~t:
T6ng di~n tich khu dftt rQng 299.999,1 m2, duQ'c cO'cftu su d\1ng dftt nhu

sau:
- Bftt a: ChiSm di~n tich 132.092,8m2, ty l~ 44,0%;
- Dftt cong trinh dich V\1- cong cQng: ChiSm di~n Hch 33.240,Om2, ty l~
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11,1%;
- D~t san van dong: ChiSm dien tich 21.944,7nl, ty l~ 7,3%;
- D~t cay xanh cong vien: ChiSm dien tich 17.642,Om2, ty l~ 5,9%;
- D~t ha t~ngkY thua]: ChiSm dien tich 532,2m2, ty l~ 0,2%;
- D~t bai xe: Chiem di~n tich 7.247,lm2, ty l~ 2,4%;
- D~t hanh .lang ·an toan dirong bo: Chiem dien tich 19.441,8m2, ty l~

I ' '.6,5%; .
- D~t giao t~opg,· ,ChiSm."di~ntich 67.858,5m2, tY l~ 22,6%.

Bang 1:Bang din b~'!igSIT dVng d~t:
-

Stt Loai dfit Quymf (m2)
Ty l~
(%)

1 f)§.t 0' 132.092,8 44,0

3 f)§.t sanV~l1 dong 21.944,7 7,3

4 f)§.t cay xanh cong vien 17.642,0 5,9

Bang 2: Bang thBngke quy hoach chiti~t SIT dung d§t (sua ilJi):

Quymii
Ty

s6
Mdxd (%) Tiln!1eao

Hssdd Dans5 Chi ticu
Stt Loai alit Ky hi~u (rrr') I~

Iii
T6i T6i T6i T6i t6i da (nguot) (m2/lIgu'iri)

(%) thi€u oa thi~u da

1 D§to'
132.092,

44,0 598 40,00 73,86 1 5 3,7 5000 26,4
8

1,3 DM nha a xiI hOi
OXHI.;..

26.473,6 8,8 3 40,00 70,00 I 5 3,5 2620
OXH3

3
Dl1tsan v~n SVD 21.944,7 7,3 1 20,00 60,00 1 10 6,00 -
dong

4
D:1tcay xanh CXl+C

17.642,0 5,9 3 5,00 1 0,05 3,5
Ci'ing vicn X3

- - -

3. SU'auBi muc 6.3, 6.7 va 6.8 cua khoan 6 f)i~u 1 nhtr san:

6.3. Bat nita o' xii hpi (ICy hi?u 0ttal OXH1 din OXH3):

C6 di~n tich d~t khoang 26.473,6m2, v6i m?t dQ xay dVng t6i da 70%,
t~ng cao tu 01 dSn 5 t~ng;

6.7. Batsan v{ln tfrng (Ky hifu 0 aat SVD):

Co di~n t1ch d~t khoang 21.944,7m2, vai m?t dQ xay dlJilg t6i da 60%,
t~ng cao tu 01 dSn 1° t~ng;

6.S.Bat cayxanh cong vien (Kyhi?u 0 alit tir eX1 din eX3):

Co di~n tich d~t khoang 17.642,Om2,vai m?t dQ xay dVng t6i da 5%, t~ng
cao 1 t~ng; D6i vO'i10 d~t cong vien(kY hi¢u eXl) b6 tri cong trinh nha truySn
th6ng c6 di~n t1ch khoang 200-500 m2 va duqc thiSt kS chi tiSta buac l?p dvim
d~u tu xay dvng cong trinh.

Di~u 2. Cac nQi dung khac thvc hi~n theo QuySt dinh s6 250IQB-UBND
ngay 02/3/2021 cua UBND huy~n Bu D6p vS vi~c phe duy~t d6 an quy ho~ch chi
tiSt xay dlJilg ty l~ 1/500rna rQng khu dan cu, xay dVng thiSt chS van h6a xa:
Thi~n Hung va thi tr~n Thanh Binh, huy~n Bu D6p

Di~u 3. Cac Ong(ba): Chanh Van phong I-IDND-UBND huy~n; Truo'ng
phong: Kinh ts va H? t~ng, Tai chinh va KS ho?ch, Tai Nguyen va Moi
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tnrong; Chil tich UBl'ID thi tr~n Thanh Binh, Chil tich UBND xa Thi~n Hung
va Thu twang cac co quan, dan vico lien quan chiu trach nhiem thi hanh

quyet dinh nay k~ til ngaykY./'~{i1t-
,/."/

NO'i nhiin: .-
- CT, cacPTe;

- Nhu diSu 4;
- LDVP, CV KT;
- LUll VT, KT-HT.
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